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KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Pärkkä Timo
Kant Esa
Haapalehto Raimo
Harju Ulla-Riitta
Paloranta Johanna
Pihlajamaa Arto
Salo Mauri
Timonen Marlen
Tuikka Jukka-Pekka

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Haimakainen Pentti
Hentelä Raimo
Tastula Seppo
Kaiponen Jyrki
Turkulainen Harri

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapj
valtuuston III varapj.
vt. maakuntajohtaja/esittelijä
vs. hallintopäällikkö/sihteeri

POISSA

Lankinen Minna
Nurmi-Lehto Anna
Leppälä Pekka

jäsen
jäsen
valtuuston II varapj

ASIAT

§ 53 - 63
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Kokkola

27.5.2019

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 28.5.2019
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27.5.2019/§ 53

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 53
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja
päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja
Minna Lankisen.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (9/11).
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Johanna
Palorannan.
---
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18.2.2019/§ 23
27.5.2019/§ 54

KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN
YHTEISTYÖRYHMÄÄN

Maakuntahallitus 18.2.2019 § 23
Maakuntahallitus on kokouksessaan 18.9.2017 (§ 80) nimennyt
maakunnan yhteistyöryhmän ajalle 2017-2021.
Keski-Pohjanmaan liiton edustajat on 18.9.2017 kokouksessa
nimetty vain vuosille 2017-2018.
Keski-Pohjanmaan liitolla on kaksi edustajan paikkaa maakunnan
yhteistyöryhmässä. Keski-Pohjanmaan liiton vuosien 2017-2018
edustajiksi on 18.9.2017 kokouksessa nimetty
•
•

Johanna Paloranta, varalla Seppo Tastula
Arto Pihlajamaa, varalla Ulla-Riitta Harju.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus nimeää Keski-Pohjanmaan liiton edustajat
vuosille 2019-2021.
Päätös:
Maakuntahallitus totesi, että maakuntahallituksen nykyiset
edustajat jatkavat, kunnes huhtikuussa 2019 maakuntavaltuuston
valitsema uusi maakuntahallitus valitsee liiton edustajat kaudelle
2019-2021.
----Maakuntahallitus 27.5.2019 § 54
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus nimeää Keski-Pohjanmaan liiton edustajat
vuosille 2019-2021.
Päätös:
Maakuntahallitus nimesi yksimielisesti liiton edustajiksi seuraavat
henkilöt:
• Johanna Paloranta, varalla Seppo Tastula
• Arto Pihlajamaa, varalla Ulla-Riitta Harju.
----Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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27.5.2019/§ 55

MAAKUNTAHALLITUKSEN JA –VALTUUSTON SYKSYN KOKOUKSET

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 55
Hallintosäännön 100 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa
ajan ja paikan.
Maakuntahallituksen syksyn 2019 kokoukset ehdotetaan
pidettäviksi pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin
Keski-Pohjanmaan liiton virastolla.
Kokouspäivät ovat suunniteltu voimassa olevan Keski-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019-2021.
Kokouspäiviksi ehdotetaan seuraavaa:
• Ma 26.8.2019 klo 12.30
• Ma 23.9.2019 klo 9.00
• Ma 21.10.2019 klo 12.30
• Ma 18.11.2019 klo 9.00
• Ma 16.12.2019 klo 12.30
Perussopimuksen 22 §:n mukaan liiton seuraavan vuoden
talousarvio ja taloussuunnitelma pitää hyväksyä marraskuun
loppuun mennessä.
Maakuntavaltuuston kokous ehdotetaan pidettäväksi torstaina
28.11.2019 kello 18.00 alkaen Perhossa.
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy edellä esitetyt syksyn kokouspäivät.
Päätös:
Marlen Timonen esitti, että maakuntahallituksen kokoukset
pidettäisiin tiistaisin klo 17 alkaen. Esitystä ei kannatettu.
Maakuntahallitus hyväksyi vt. maakuntajohtajan ehdotuksen
yksimielisesti.
-----
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27.5.2019/§ 56

KONSERNIHALLINNON MUUTOSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 56
Maakuntahallitus myönsi 21.1.2019 § 13 vt. maakuntajohtaja Jyrki
Kaiposelle virkavapautta Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen konsernihallinnon muutosjohtajan virasta ajalle 1.1.30.8.2019.
Jyrki Kaiponen on toimittanut 20.5.2019 irtisanoutumisilmoituksen
konsernihallinnon muutosjohtajan virasta.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus myöntää Jyrki Kaiposelle eron Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen konsernihallinnon muutosjohtajan
virasta 1.9.2019 alkaen.
Päätös:
Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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27.5.2019/§ 57

MAAKUNTAUUDISTUKSEN ASIOIDEN VALMISTELU, ESITTELY JA
TOIMIVALTA

Maakuntahallitus 16.4.2018 § 35
Maakuntavaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2017 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön, Hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017.
Hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä ei otettu huomioon
maakuntauudistuksesta johtuvia muutostarpeita.
Maakuntauudistus on maakunnan liiton vastuulla niin kauan kuin
väliaikaishallinto ottaa tehtävän vastaan ja maakuntauusitukseen
liittyvät varsinaiset päätökset tehdään maakuntahallituksessa.
Keski-Pohjanmaan liitto toimii maakuntauudistuksessa
työnantajana esivalmistelun aikana maakunnan asettamispäätökseen saakka. Kun sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja
voimaanpanolaki tulevat voimaan työnantajana toimii KeskiPohjanmaan maakunnan väliaikaishallinto. Maakuntahallitus
perusti tammikuun kokouksessaan määräaikaiset muutosjohtajan
ja konsernihallinnon muutosjohtajan virat.
Maakuntaliitossa käytännön henkilöstöasioissa rekrytoitava
muutosjohtaja on suoraan maakuntaliiton hallituksen alainen.
Hallintosääntöön lisätään kohtaa XVI Luku/Muut määräykset §
147 Maakuntauudistus
1. Maakuntauudistuksen hallinnon ja toiminnan järjestämisessä
sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan tämän
hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.
2. Muutosjohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena
maakuntauudistusta, vastaa sitä koskevien asioiden valmistelusta
maakuntahallituksen käsiteltäväksi ja toimii niissä asioissa
maakuntahallituksen esittelijänä. Muutosjohtajan ollessa poissa
tai esteellinen, hänen sijaisenaan toimii konsernihallinnon
muutosjohtaja.
3. Maakuntauudistusta koskevissa henkilöstöasioissa ja
taloudellisissa asioissa muutosjohtajalla on soveltuvin osin sama
toimivalta kuin maakuntajohtajalla, ja konsernihallinnon
muutosjohtajalla soveltuvin osin sama toimivalta kuin
hallintopäälliköllä hallintosäännön IV ja VI lukujen mukaisesti.
Muutosjohtajaan sovelletaan hänen omaa virkasuhdettaan
koskien samoja määräyksiä kuin maakuntajohtajaan
hallintosäännön 21, 22, 23 ja 26 §:n osalta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallitus 5/2019

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Sivu
121

27.5.2019/§ 57

4. Maakuntauudistusta koskevissa asioissa asiakirjojen
allekirjoittamisen ja puhevallan osalta muutosjohtajalla on
soveltuvin osin sama toimivalta kuin maakuntajohtajalla, ja
konsernihallinnon muutosjohtajalla soveltuvin osin sama
toimivalta kuin hallintopäälliköllä hallintosäännön 127 §:n
mukaisesti.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi
liiton hallintosääntöön maakuntauudistusta koskevan (§ 147)
kohdan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 27.5.2019 § 57
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 147 § säätää
maakuntauudistusta koskevien asioiden valmistelusta, esittelystä
sekä henkilöstö- ja talousasioita koskevasta toimivallasta.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja soteuudistusta koskeva valmistelu päättyi 8.3.2019, jonka jälkeen työ
maakunnissa on kohdistettu maakuntien esivalmistelun ja ICTvalmistelun päättämiseen. Päättämiseen liittyviä töitä ovat tehdyn
työn dokumentointi, käytettyjen avustusten raportointi ja muu
uudistusta välittömästi koskevan valmistelutyön hallittu alasajo.
Keski-Pohjanmaan liitossa vt. muutosjohtajan määräaikainen
tehtävä päättyi 30.4.2019. Virkavapaalla oleva konsernihallinnon
muutosjohtaja on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen konsernihallinnon muutosjohtajan virasta 1.9.2019 alkaen. Maakuntahallitus käsittelee irtisanoutumisasian eri pykälässä tässä
kokouksessa.
Maakuntauudistuksen hallitun alasajon aikana syntyy vielä mm.
kustannuksia (laskuja), jotka täytyy hyväksyä sähköisessä
taloushallinnon prosessissa sekä raportoida maakuntahallitukselle
alasajon etenemisestä. Näistä tehtävistä on tähän saakka
vastanneet muutosjohtaja ja konsernihallinnon muutosjohtaja.
Maakuntauudistusta koskevat laskut on hyväksynyt
maakuntahallituksen puheenjohtaja vt. muutosjohtajan
viranhoidon päätyttyä 30.4.2019.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Eija-Liisa Heikkilä on ilmoittanut, että hän on käytettävissä
maakuntauudistuksen päättämiseen liittyvien loppuraportointien ja
valtioaputilitysten laadinnassa tuntikorvauksella.
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus päättää, että
1. vt. maakuntajohtaja valmistelee ja esittelee
maakuntahallitukselle maakuntauudistuksen hallittua alasajoa
koskevat sellaiset asiat, jotka ovat maakuntahallituksen
toimivallassa.
2. maakuntauudistuksen hallittua alasajoa koskevat laskut
hyväksyy vt. maakuntajohtaja ja asiatarkastaa
hallintopäällikkö.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
-----
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27.5.2019/§ 58

JÄSENTEN NIMEÄMINEN MERENKURKUN NEUVOSTO EAYY:N
HALLITUKSEEN

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 58
Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 18.4.2019 § 39 liiton
liittymisen Merenkurkun neuvosto EAYY:n jäseneksi ja yhtymän
sääntöehdotuksen.
Sääntöjen 19 §:n hallituksen kokoonpanoa koskevan kohdan
mukaan Keski-Pohjanmaan liitolle täysjäsenenä osoitetaan
Merenkurkun neuvoston hallitukseen vuosikokouksen osoittamat
jäsenpaikat.
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus nimeää Keski-Pohjanmaan liiton edustajat
Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallitukseen sen jälkeen, kun
paikkajako hallitukseen kokonaisuutena on ratkennut.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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27.5.2019/§ 59

SUOMEN KUNTALIITON JA MAAKUNTIEN LIITTOJEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 59
Maakuntajohtajat päättivät kokouksessaan 3.4.2019 tehdä
esityksen maakuntahallitusten puheenjohtajille yhteistyösopimuksen irtisanomiseksi ja uuden sopimuksen neuvottelemiseksi vastaamaan paremmin maakuntien liittojen palvelutarpeita.
Maakuntien liittojen ja Kuntaliiton välillä 12.9.2012 solmittu
yhteistyösopimus Kuntaliiton liitoille palvelumaksua vastaan
tarjoamista palveluista ja yhteistyöstä ei vastaa enää maakuntien
liittojen tarpeita. Jotta sopimus voitaisiin neuvotella uusiksi, tulee
nykyinen sopimus ensin irtisanoa.
Liittojen maksama vuotuinen palvelumaksu (ei jäsenmaksu) on
yhteensä noin 0,5 M€. Kunkin liiton maksu perustuu maakunnan
asukaslukuun, väestön neliöjuureen ja kunnallisverotuottoon.
Sopimuksen kohdassa neljä on mainittu vastineeksi saatavat
palvelut, joista merkittävin on kokoaikainen maakunta-asioiden
kehityspäällikkö ja kerran kuukaudessa pidettävät maakuntajohtajien kokoukset. Maakuntahallitusten puheenjohtajat
kokoontuvat myös tarvittaessa.
Sopimuksen tavoitteena on yhteistyön tehostaminen, ”jotta
kuntapohjainen kansanvaltainen aluehallinto kehittyisi ja
vahvistuisi”. Maakuntia koskevan edunvalvonnan osalta todetaan,
että ”olennaisesti liittoja koskevissa asioissa on ennen Kuntaliiton
kannan päättämistä kuultava maakuntien edustajia”.
Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun sekä maankäyttö- ja
rakennuslain uudistamisen yhteydessä maakuntien liittojen ja
Kuntaliiton kannat ovat osin poikenneet toisistaan. Tehokas
edunvalvonta edellyttää, ettei valtiovallan suuntaan esitetä
keskenään ristiriitaisia viestejä. Tämän vuoksi on Kuntaliiton
edunvalvonnassa otettava huomioon maakuntien liittojen
esittämät ja mahdollistettava myös maakuntien suora
edunvalvonta suhteessa valtiovaltaan.
Maakuntien liittojen palvelutarpeita on kartoitettu maakuntajohtajien haastatteluin syksyllä 2016, maakuntien johdon
tapaamisin 2018 sekä maakuntahallitusten puheenjohtajakokouksessa syksyllä 2018. Lisäksi maakunta-asioiden
kehityspäällikkö valmistelee osana tohtoriopintojaan maakuntien
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liittojen asiakkuus- ja palvelustrategian kesäkuun alkuun 2019
mennessä.
Myös palvelumaksun hintaa suhteessa saataviin palveluihin on
syytä tarkistaa.
Maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksessa 2.5.2019
sovittiin yhteisesti, että on käytännöllisintä, että Suomen
Kuntaliitto teknisesti irtisanoo yhteistyösopimuksen. Puheenjohtajat halusivat pöytäkirjaan kirjauksen, että maakunnilla on
selkeä tahto jatkaa sopimusta. Uutta sopimusta toivottiin
valmisteltavaksi siten, että alkusyksystä olisi ensimmäinen versio
keskusteltavana. Lisäksi puheenjohtajat päättivät, että neuvotteluihin osallistuvat maakuntien liittojen osalta maakuntahallitusten
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajisto sekä maakuntajohtajien puheenjohtajat. Seuraavaksi kokouspäiväksi sovittiin
alustavasti 10.9.2019.
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Kuntaliiton ja maakuntien liittojen
yhteistyösopimuksen irtisanomisen;
2. toteaa, että yhteistyösopimuksen irtisanomisen
seurauksena 12.9.2012 solmittua Kuntaliiton ja maakuntien
liittojen välistä yhteistyösopimusta ei sovelleta KeskiPohjanmaan liittoon enää 1.1.2020 lukien;
3. antaa tarvittaessa evästyksiä uuden sopimuksen
laatimiseen ja sen sisältöön.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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27.5.2019/§ 60

MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 60
Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan vuosilomasta. Jyrki
Kaiposen lomaoikeus ajalta 1.5.2018 – 31.3.2019 (11 kk) on
hänen kanssaan tehdyn palvelussuhdesopimuksen mukaan
KVTES IV luvun 5 §:n 2 mom. 1-kohdan taulukon mukainen 33
päivää.
Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen anoo vuosilomaa ajalle 11.7.31.7.2019 (15 pv).
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus myöntää vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposelle
vuosilomaa ajalle 11.7.-31.7.2019.
Päätös:
Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
-----
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27.5.2019/§ 61

VASTINE KELIBER OY:N SYVÄJÄRVEN AVOLOUHOKSEN
YMPÄRISTÖLUPAA KOSKEVAAN VALITUKSEEN

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 61
Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liitolta
vastinetta koskien 1) Ullavan kalastusseura ry:n, 2) KälviänUllavan yhteisten vesialueiden osakaskunnan ja asiakumppaneiden sekä 3) Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry:n
valituksia Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä
20.2.2019, nro 36/2019 (Keliber Oy:n Syväjärven avolouhoksen
ympäristölupa sekä Syväjärven ja Heinäjärven määräaikaisen
kuivattamisen vesilupa, Kaustinen ja Kokkola).
Keski-Pohjanmaan liiton vastine käsitellään kokouksessa.
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää antaa vastineen Vaasan hallinto-oikeudelle
asiassa.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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27.5.2019/§ 62

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 62
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 9.4.-20.5.2019
- Työajanseurantajärjestelmän hankinta
- Kokkola City Run – Kuntakisan palkinto
2. Vs. hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 9.4.-20.5.2019
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 9.4.-20.5.2019
- VASTE – Vähähiilisen logistiikan palvelualusta
(kehittämisosio), muutospäätös
- VASTE – Vähähiilisen logistiikan palvelualusta
(investointiosio), muutospäätös
- EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin
työkalut (investointiosio), jatkorahoituspäätös
4. Yhteyspäällikön tekemät rahoituspäätökset 12.2.-20.5.2019
- Kokkola-AR, muutospäätös
5. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 15.3.2019 ja 9.4.2019.
6. Lausunto Merenkurkun neuvosto EAYY:n sääntöesityksestä.
7. Lausunto Halsuanjärven osayleiskaavaluonnoksesta.
8. Lausunto Pohjois-Pohjanmaan
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta 2040.
9. Lausunto luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien
aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja
ennaltaehkäisyn lainsäädäntöä valmistelevasta
loppuraportista.
10. Lausunto asemakaavan ja asemakaavamuutoksen
valmisteluvaiheen kuulemisesta / Topparinmäen
teollisuusalueen laajennus.
11. Lausunto valmisteluvaiheen kuuleminen, asemakaava ja
asemakaavan muutos / Linnusperä (2. vaihe) – Indolan
pohjoisosa, Kokkola.
12. Liiton kassavarat 24.5.2019.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vs. hallintopäällikön,
kehittämispäällikön ja yhteyspäällikön tekemiä
viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee tiedoksi kohdat 2-12.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.
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27.5.2019/§ 63

MUUT ASIAT

Maakuntahallitus 27.5.2019 § 63
1. Centria-ammattikorkeakoulun valitukset hankkeiden
takaisinperinnöistä ovat edelleen Vaasan hallinto-oikeuden
käsittelyssä.
2. Hankehakemusten käsittelytilanne. Hanketoimijoiden määrän
lisääminen/laajentaminen tavoitteena. Avoin hakukierros
talvella ei tuottanut juurikaan uusia hanketoimijoita.
3. Esteellisyydet pyritty tarkistamaan ja varmistamaan etukäteen
hankevalmisteluissa. Rahoituspäätösten läpinäkyvyys otettu
huomioon ja perusteluja tarkennettu.
Päätös:
Maakuntahallitus merkitsi muut asiat tiedoksi.
-----
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain
136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä
tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely
on vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100
Kokkola kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Maakuntakaavaa koskevat valitukset:
Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai
määräysten taikka Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön
julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu
julkisista hankinnoista annetun lain 9a §:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia
julkisista hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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