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14.3.2022 klo 9.00–12.10
Teams-etäkokous

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Pärkkä Timo
Kant Esa
Huuki Erkki
Leivo-Rintakorpi Tuija
Lukkarinen Margita
Orjala Jari
Paananen Jukka
Palosaari Anneli
Pihlajakangas Päivi
Sillanpää Timo
Timonen Annika

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen läsnä klo 9.25–12.10
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Peltokangas Mauri

valtuuston puheenjohtaja
läsnä klo 9.00–10.45, 12.03–
12.10
valtuuston I varapj. läsnä klo
9.00–11.38
valtuuston II varapj.
valtuuston III varapj. läsnä
klo 9.00–11.40
maakuntajohtaja/esittelijä
yhteyspäällikkö, läsnä § 17
ajan
johdon sihteeri/sihteeri

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Ruisaho Sakari
Haimakainen Pentti
Hagnäs Marika
Kaiponen Jyrki
Rekilä Teppo
Kopsala Susanne
POISSA
ASIAT

§ 12–22

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Timo Pärkkä
puheenjohtaja

Susanne Kopsala
pöytäkirjanpitäjä
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14.3.2022

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokkola 15.3.2022
Tuija Leivo-Rintakorpi
pöytäkirjantarkastaja

Margita Lukkarinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 15.3.2022.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMISMENETTELY SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 12
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
2. päättää, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan
sähköisesti Visma Sign -palvelussa,
3. valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuija LeivoRintakorven ja Margita Lukkarisen.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
2. päätti, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan
sähköisesti Visma Sign -palvelussa,
3. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuija LeivoRintakorven ja Margita Lukkarisen.
-----

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/50ba141b-a11b-4d9a-bf69-cb8710c9d8a3

www.vismasign.com

Maakuntahallituksen pöytäkirja
Maakuntahallitus 2/2022
13 §

Sivu
41

14.3.2022/§ 13

MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 13
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, KeskiPohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat:
- Ukrainan tilanteen vaikutukset maakuntien kehittämistoimintaan
- kaivoslain uudistamishankkeen sisältö
- valtion aluehallinnon kehittämishankkeiden etenemisen tilanne
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen
tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntahallituksen jäsen Jari Orjala liittyi kokoukseen pykälän
käsittelyn aikana klo 9.25.
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14.3.2022/§ 14

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖS

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 14
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä
selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta,
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat
ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja
keskeisistä johtopäätöksistä.
Maakuntavaltuusto hyväksyi 26.11.2020 vuosien 2021–2023
talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2021 toiminnalliset
tavoitteet, vuoden 2021 talousarvion ja talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoimi ja
hanketoiminta.
Vuoden 2021 talousarviosuunnitelma:
- Toimintatuotot
1 650 743 euroa
- Toimintakulut
1 650 743 euroa
Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:
- Kuntien jäsenmaksut
1 491 200 euroa
- Tuet ja avustukset
99 081 euroa
- Muut toimintatuotot
60 462 euroa
Talousarviossa toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
- Liiton lakisääteinen toiminta 1 149 971 euroa
- Liiton muu kehittämistoimi
388 917 euroa
- Hankkeet
111 855 euroa
Talousarvion ali-/ylijäämä 0 euroa.
Toimintamäärärahat
Henkilöstökulut

544 030 euroa
1 106 713 euroa
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TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2021
Toimintatuotot 1 654 253,38 euroa, josta
- Kuntaosuudet
1 491 200,00 euroa / 90 %
- Tuet ja avustukset
120 644,81 euroa / 7 %
- Muut tuotot
42 408,57 euroa / 3 %
Toimintakulut
Rahoitustuotot ja -kulut

1 396 778,85 euroa
35,28 euroa

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:
- Lakisääteinen toiminta
970 852,58 euroa / 71 %
- Muu kehittämistoimi
313 484,76 euroa / 21 %
- Hankkeet
112 441,51 euroa / 8 %
Toimintamäärärahojen toteuma
Henkilöstökulujen toteuma

346 075,92 euroa
1 050 702,93 euroa

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on 257 439,25 euroa.
Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää
yhteensä 767 127,02 euroa. Peruspääoma 31.12.2021 oli
439 820,39 euroa.
Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittain.
EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa
tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden
aikana.
Tasekirja 2021, joka sisältää toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen on lähetetty esityslistan mukana.
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. esittää, että vuoden 2021 tilikauden tulos/ylijäämä 257 439,25
euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämätilille
2. hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,
3. jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
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4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja
5. antaa Keski-Pohjanmaan liiton virastolle oikeudet tehdä
tasekirjaan tarvittaessa stilistisiä korjauksia.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1–5 yksimielisesti.
Päätettiin, että tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign palvelussa.
-----
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14.3.2022/§ 15

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2021

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 15
Vuoden 2021 lopussa Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön määrä
oli 15 (sisältäen yhden hanketyöntekijän). Vakinaisen henkilöstön
määrä oli 13 (87 %) ja määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 2
(13 %). Vuoden 2021 lopussa liiton henkilöstöstä naisia oli
kahdeksan (8) ja miehiä seitsemän (7).
Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstön osaamisen kehittäminen
toteutui suunnitellusti. Henkilöstön osaamisen koulutukseen
varatut resurssit alittuivat suunnitellusta (n. 87 %), koska suurin
osa koulutuksista järjestettiin maksuttomina verkkokoulutuksina.
Sairauspoissaolopäiviä kertyi vuonna 2021 yhteensä 138
kalenteripäivää (6,9 pv/hlö), mikä on selkeästi alle kunta-alan
keskiarvon (n. 16,7 pv/hlö).
Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2021 yhteensä 891 068
euroa, jolloin talousarvion toteuma palkkojen ja palkkioiden osalta
oli 93,7 %. Talousarvion alitus selittyy n. yhden henkilötyövuoden
(1 htv) vajeesta toimintavuoden aikana.
Vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin käytettiin 2 076 euroa.
Kustannukset koostuivat henkilöstön työhyvinvointia edistävistä
kuluista, kuten Epassin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointirahasta,
työhyvinvointipäivien järjestelykuluista ja henkilökunnan
joululahjamuistamisista.
Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin KT:n henkilöstöraporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty
myös Kevan tilastoja ja osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstöraportti on annettu henkilökunnalle tiedoksi 4.3.2022 ja se on
käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti Keski-Pohjanmaan liiton
henkilöstökokouksessa 10.3.2022.
Henkilöstöraportti vuodelta 2021 on lähetetty esityslistan mukana.
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2021 ja
antaa sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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14.3.2022/§ 16

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 16
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta
kunnissa säätää, että kunnassa on laadittava
yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma.
Osaamisen kehittämisen ja koulutussuunnitelman laatimisen
lähtökohtana on se, että Keski-Pohjanmaan liiton tehtävät
kyetään toteuttamaan laadukkaasti, lainsäädännön vaatimuksia
noudattaen ja jäsenkuntien toimintaa tukien. Osaamista
kehitetään liiton tehtävien hoidon tarpeista lähtien. Työntekemisen
muutos otetaan huomioon pitkän aikavälin osaamisen
kehittämisessä.
Osaamistarpeiden arvioinnissa lähtökohtana on liiton tehtävien
henkilöstön osaamisen nykytila, jota verrataan odotettavissa
oleviin osaamistarpeiden muutoksiin. Tammikuussa 2022
toteutetuissa henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa lähiesimies
ja työntekijä ovat käsitelleet työntekijän osaamisen kehittämiseen
liittyvät koulutustarpeet viran- ja tehtävänhoidon näkökulmasta.
Osaamisen kehittäminen toteutetaan tarpeeseen perustuen ja
työnantaja käytössä olevien koulutusmäärärahojen puitteissa.
Suunnitelma ei velvoita työnantajaa kouluttamaan henkilöstöä.
Keski-Pohjanmaan liiton johtamis- ja hallintorakenteen
muutosprosessin tuomat koulutustarpeet kartoitetaan
kehittämisprosessin edetessä.
Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen
kehittämisen perusteella Keski-Pohjanmaan liitto voi hakea
Työllisyysrahastolta koulutuskorvausta, joka vastaa 10 %
työnantajan koulutusajan palkkakustannuksia ja maksetaan
enintään kolmelta päivältä työntekijää kohden vuodessa.
Keski-Pohjanmaan liitossa on valmisteltu henkilöstö- ja
koulutussuunnitelma vuodelle 2022. Suunnitelma on annettu
henkilöstölle tiedoksi 4.3.2022 ja se on käsitelty yhteistoimintalain
mukaisesti Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstökokouksessa
10.3.2022.
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2022 on lähetetty
esityslistan mukana.
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Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö- ja
koulutussuunnitelman vuodelle 2022.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Mauri Peltokangas poistui
pykälän käsittelyn aikana klo 10.45.
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19.4.2021/§ 44
18.10.2021/§ 108
14.3.2022/§ 17

OIKEUDENMUKAISEN SIIRTYMÄN RAHASTO (JTF)

Maakuntahallitus 19.4.2021 § 44
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF-rahasto) on osa
kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa 2050 mennessä kaikkien maiden osalta. JTF:n
erityistehtävä on vähähiilisyyteen liittyvän siirtymän aiheuttamiin
sosioekonomisiin haittavaikutuksiin vastaaminen työllisyyden ja
kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.
Elpymisvälineen lisärahoitus (10,9 mrd. euroa) ja
rahoituskehyksen rahoitus (8,4 mrd. euroa) eivät sisällöllisesti
eroa toisistaan. JTF-rahoitukseen liittyy (sekä elpymisvälineen
että rahoituskehyksen rahoitukseen) kansallinen
osarahoitusosuus. Rahastolla tuetaan mm. tuotannollisia
investointeja pk-yrityksissä, uusien yritysten luomista sekä
tutkimusta ja innovaatioita. Rahastolla tuetaan myös
työntekijöiden täydennys- ja uudelleenkoulutusta sekä työhön
ohjausta.
Suomen saanto JTF-rahastosta on noin 466 milj. euroa, josta
monivuotisen rahoituskehyksen osuus 204 milj. euroa ja
elpymisvälineen 262 milj. euroa (käyvin hinnoin). Kansallinen
osarahoitus on siirtymäalueilla vähintään 30 % ja JTFkokonaisrahoitus olisi siten n. 664 miljoonaa euroa. JTFrahoituksen maakunnallisesta kohdentamisesta tehdään
kansallisia päätöksiä ottaen huomioon EAKR- ja ESR-varojen
vastaava kohdentaminen. Valtioneuvosto hyväksyy aikanaan
Suomen kolmirahastoisen (EAKR, ESR ja JTF) Uudistuva ja
osaava Suomi -ohjelman vuosille 2021–2027. Siinä
täsmennetään määrärahat ja käyttökohteet, kun EU-säädökset on
hyväksytty ja komissio on vahvistanut toimeenpanosäädöksellä
Suomen osuuden JTF-määrärahoista.
Siirtymään liittyviin haasteisiin vastaamiseksi komissio on
määrittänyt Suomen maaraportissa 2020 ensisijaisesti
priorisoitavia investointitarpeita, jotka liittyvät (1) tehokasta ja
puhdasta energian tuotantoa ja käyttöä tukevien innovatiivisten
ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon, (2) paikallisen
talouden monipuolistamiseen ja sen varmistamiseen, että
työntekijöillä, joihin siirtymä vaikuttaa, on tarvittavaa osaamista ja
(3) turvetuotannosta vapautuvien alueiden
kasvihuonevaikutuksen minimoimiseen, kuten laitosalueen
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kunnostamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen
muuttamiseen tehtäviin investointeihin.
JTF:n sisältöehdotukset valmistellaan maakunnittain alueellisten
siirtymäsuunnitelmien muodossa. Suunnitelmassa tuettava
toiminta tulee perustella turvetuotannon vähenemisen tai alasajon
negatiivisten sosioekonomisten haittavaikutusten pohjalta.
Komissio hyväksyy suunnitelmat. Komissio on painottanut
suunniteltujen toimien työllisyysvaikutuksia. Myös yhteys
aluetalouden uudistamiseen ja elinkeinojen monipuolistamiseen
tulee osoittaa. Suomen JTF-ehdotus on kokonaisuudessaan
tavoitteena saada valmiiksi huhti-/toukokuussa komission kanssa
käytäviä ensimmäisiä neuvotteluja varten.
Jokainen maakunta laatii oman oikeudenmukaisen siirtymän
suunnitelman. Keski-Pohjanmaan 1.suunnitelma ”KeskiPohjanmaan maakunnan siirtymäsuunnitelma vähähiiliseen
energiatalouteen” on valmisteltu maakunnallisen
asiantuntijaryhmän kanssa. Suunnitelma on asiantuntijaryhmän
kommentoitavana keskiviikkoon 14.4.2021 asti, jonka jälkeen se
lähetetään Työ- ja elinkeinoministeriölle perjantaina 16.4.2021.
Keski-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän 1. suunnitelma
toimitetaan maakuntahallitukselle asiantuntijaryhmän
kommentoinnin jälkeen.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Jäsen Minna Lankinen liittyi kokoukseen ko. pykälän käsittelyn
aikana klo 9.47
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan
maakunnan oikeudenmukaisen siirtymän 1. suunnitelman ”KeskiPohjanmaan maakunnan siirtymäsuunnitelma vähähiiliseen
energiatalouteen”.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 18.10.2021 § 108
Keski-Pohjanmaan maakunnan siirtymäsuunnitelma vähähiiliseen
energiatalouteen sai lausuntokierroksella 22.9.-6.10.2021
seisemän (7) lausuntoa.
Esityslistan mukana on jaettu yhteenveto lausunnoista sekä
Keski-Pohjanmaan maakunnan siirtymäsuunnitelma vähähiiliseen
energiatalouteen.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan sijaisen ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy yhteenvedon lausunnoista,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan maakunnan
siirtymäsuunnitelman vähähiiliseen energiatalouteen.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. hyväksyi yhteenvedon lausunnoista,
2. hyväksyi Keski-Pohjanmaan maakunnan
siirtymäsuunnitelman vähähiiliseen energiatalouteen.
----Kokouksessa pidettiin tauko asian käsittelyn jälkeen klo 14.36–
14.46.
Valtuuston II pj. Pentti Haimakainen poistui kokouksesta asian
käsittelyn jälkeen klo 14.36.
Maakuntahallitus 14.3.2022 § 17
EU:n komission hyväksyttäväksi lähetettävää Keski-Pohjanmaan
alueellista oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaa (JTF) on
valmisteltu syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana komission sekä
työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan. Suunnitelmien
hyväksymisprosessi komissiossa tapahtuu huhti-kesäkuussa
2022. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy 1.7.2022. Työ- ja
elinkeinoministeriö on 30.9.2021 myöntänyt 19 688 086 euroa
Keski-Pohjanmaan JTF-suunnitelman toteuttamiseen.
Esityslistan mukana on jaettu Keski-Pohjanmaan alueellinen
oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan alueellisen
oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman.
Maakuntajohtajan muutettu pohjaehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että nykyisessä energiapoliittisessa
tilanteessa ja Ukrainan kriisin seurauksena Suomi on entistä
riippuvaisempi turpeesta energiakäytössä ja
energiaomavaraisuuden turvaamisessa.
Valtioneuvoston tulee harkita vallitsevan tilanteen vaikutukset
turpeesta luopumisen aikatauluun ja toimeenpanoon kansallisen
varautumisen näkökulmasta.
Maakuntahallitus katsoo, että Keski-Pohjanmaan liitto on
toteuttanut Keski-Pohjanmaan maakunnan oikeudenmukaisen
siirtymän suunnitelman valmistelun valtioneuvoston asiasta
asettamien vaatimusten ja EU:n JTF-asetuksen velvoittamana.
Suunnitelmalla edistetään uusiutuvien energiavarojen
hyödyntämistä maakunnassamme.
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan alueellisen
oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.
----
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14.3.2022/§ 18

KESKI-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN 2021-2025
TOIMENPIDESUUNNITELMA

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 18
Joulukuussa 2020 hyväksytyn maakunnan matkailustrategian
2021–2025 tukemiseksi on valmistunut matkailun
toimenpidesuunnitelmaluonnos. Tämä matkailustrategian
tukipaperi on suunnitelma strategiassa esitettyjen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Suunnitelma on tarkoitettu malliltaan
yleisluontoiseksi kartoitukseksi, joka osaltaan myös pohjustaa
tulevan Keski-Pohjanmaan matkailufoorumin työtä.
Toimintakokonaisuuksien päärajaukset ovat seuraavat:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Matkailukentän organisoituminen
Kestävään kehitykseen nojautuminen
Innovatiivisuuden tukeminen
Saavutettavuuden kehittäminen
Koulutukseen panostaminen
Koronasta elpyminen

Päärajauksien alaisuuteen on jaoteltu 16 temaattista
kokonaisuutta ja 57 eri toteuttavaa toimenpidettä
matkailustrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
Toimenpidesuunnitelma ei ole sitova viitekehys, vaan
yleisluontoinen kartoitus, joka osaltaan pohjustaa tulevan KeskiPohjanmaan matkailufoorumin työtä ja toisaalta tarjoaa
matkailutoimijoille ajatuksia siitä, miten omaa toimintaa voi
kehittää omassa tahdissa linjassa niin maakuntamme
matkailustrategian kuin kansallisenkin matkailustrategian ja
tiekartan kanssa.
Toimintakokonaisuuksien implementointiin osallistumista
kannustetaan ja niiden kehittymistä eri tahoilla seurataan
Matkailun kehitys Keski-Pohjanmaalla -työryhmän toimesta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan matkailustrategian
2021–2025 toimenpidesuunnitelman.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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VALTUUSTOALOITE

Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 18
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 93 §:n mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia
aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 93 §:n mukaisena
aloitteena on jätetty seuraava valtuustoaloite:
Aloite K-P Liiton omistaman Kiinteistöosakeyhtiö
Säästötornin osakkeiden omistuksen siirtämisestä
jäsenkunnille, jätetty liiton yleiselle kokoukselle 29.4.2021.
Keski-Pohjanmaan Liitto osti Kokkolan Säästötornin koko
osakekannan (100 %) v. 1999. Liitto käytti ostoon vuosina 1994–
1999 kertynyttä investointivarausta. Loppusumma rahoitettin
kuntaosuudella.
Keski-Pohjanmaan Liiton jäsenkunnat (sekä täys- että
osajäsenkunnat) ovat osallistuneet Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan
Säästötornin investointihankkeiden ja ylläpidon kustannuksiin
maksamalla ja edelleen maksaen liitolle vuosittaisessa
jäsenosuudessaan pääoma- ja hoitovastiketta. Maakuntavaltuusto
on talousarviokokouksessaan hyväksynyt nämä vuosittaiset
kuntien rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöön.
Liiton talousarviossa kiinteistöyhtiön vastikkeet ovat
edunvalvonnan vastuualueella ja määräytyneet kuntien
vuosittaisen asukasluvun suhteessa. Kuntien määrä on vaihdellut
edunvalvontakuntien määrän muuttuessa ja vaihdellut vuosien
mittaan. Uusia on tullut, vanhoja eronnut ja kuntia yhdistynyt.
Esitämme että Keski-Pohjanmaan Liiton omistamien
Kiinteistöosakeyhtiö Säästötornin osakkeiden omistus
siirretään jäsenkunnille niiden Kiinteistöosakeyhtiön Kokkolan
Säästötornin investointeihin ja ylläpitoon maksamien
rahoitusosuuksien suhteessa.
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Investointivarauksen kertymä vaihteli vuosittain.
Investointivarauksen kertymä vastuualueittain (edunvalvonta ja
lakisääteinen toiminta) vuosittain (1994–1999) tulee selvittää.
Selvityksen perusteella voidaan todeta kuntien todellinen
omistusosuus osakkeisiin.
Lisäksi tulee selvittää, onko liitosta eronneelle kunnalle jo
maksettu Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Säästötorniin sijoitettu
osuus. Onko uuden jäsenkunnan liittyessä sovittu
omistusosuudesta kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin? Tehtävässä
selvityksessä tulee näkyä vuosittain ja jäsenkunnittain kerätyt
maksuosuuden pääoma- ja hoitovastike, erikseen eriteltynä
(2000–2021).
Kokkolassa 29.4.2021
Timo Sillanpää, Kokkolan Perusuomalaiset
Marko Kulpakko, Kaustisen Perussuomalaiset
Maakuntavaltuuston päätös:
Maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti lähettää valtuustoaloitteen
maakuntahallitukselle valmisteltavaksi.
----Maakuntahallitus 14.3.2022 § 19
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019-) 93 § 3 mom
mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston
ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle
luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle
lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden
loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty.
Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty
loppuun.
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 93 § 3 mom:n mukaisena
aloitteena on maakuntavaltuuston kokouksessa 29.4.2021 § 18
jätetty yksi (1) valtuustoaloite.
Keski-Pohjanmaan liitto on valtuustoaloitteessa esitetyn
mukaisesti selvittänyt Kiinteistöosakeyhtiö Säästötornin
osakkeiden käsittelyä. Selvitys on lähetetty esityslistan mukana.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. keskustelee jätetystä valtuustoaloitteesta,
2. päättää antaa tehdyt toimenpiteet tiedoksi
maakuntavaltuustolle.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. keskusteli jätetystä valtuustoaloitteesta,
2. päätti antaa tehdyt toimenpiteet tiedoksi maakuntavaltuustolle.
---Maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja Sakari Ruisaho pykälän
käsittelyn aikana klo 11.38.
Maakuntavaltuuston III varapuheenjohtaja Marika Hagnäs poistui
pykälän käsittelyn aikana klo 11.40.
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14.3.2022/§ 20

YHTEISTOIMINTA-ALUEEN (Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa,
Pohjanmaa) TOIMINTAKERTOMUS 2021

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 20
Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien
liittojen yhteistoiminta on perustunut alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014)
tarkoittamaan yhteistoiminta-alueeseen. Vuoden 2021 aikana
hyväksytyn Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alueja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (757/2021) myötä
yhteistyö muuttui vapaaehtoiseksi. Keski-Pohjanmaan, EteläPohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liitot allekirjoittivat uuden
yhteistyösopimuksen vuonna 2021. Sopimuksen mukaan
yhteistoiminnan tavoitteena on vahvistaa maakuntien yhteistä
edunvalvonnan ja strategiatyön suunnitelmallisuutta sekä kehittää
sopimusosapuolten alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä
vaikuttavuutta.
Yhteistoiminta-alue jatkoi toimintavuonna 2021 yhteistyötä ja
edunvalvontaa alueen yhteisten asioiden edistämisessä sekä
kansallisesti että kansainvälisesti. Yhteistoiminta-alueen
puheenjohtajamaakuntana vuonna 2021 toimi Keski-Pohjanmaa.
Vuoden 2021 toiminnan painopisteinä olivat yhteinen
edunvalvonta, YTA-alueen elinvoimaisuuden edistäminen sekä
vihreän kasvun edistäminen. Keskeisimpinä asioina olivat Interreg
Auroran valmistelu, Oikeuden mukaisen siirtymän JTF valmistelu,
liikennejärjestelmäsuunnittelu sekä maakuntien yhteinen
tuulivoimaselvitys.
Maakuntien liittojen ja Vaasan vaalipiirin kansanedustajien
yhteistyötapaamisia järjestettiin kolme, joista viimeinen pystyttiin
järjestämään lähikokouksena Bottalla. Työvaliokunta kokoontui
kolme kertaa ja maakuntien liittojen johtoryhmät kaksi kertaa.
Nämä kokoukset pidettiin Teams:n välityksellä.
Vuoden 2021 toiminnan kulut olivat yhteensä 1 163,80 euroa.
Toimintakertomus on lähetetty esityslistan mukana.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan, EteläPohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen yhteistoimintaalueen toimintakertomuksen vuodelta 2021.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----
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14.3.2022/§ 21

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 21
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 19.1.-21.2.2022
- 2 § Hankintapäätös, kannettava tietokone ja puhelin
- 3 § Pohjanmaan Tanssin aluekeskus toiminta-avustus
2022
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 25.1.-4.2.2022
3. Kehittämispäällikön tekemät hankepäätökset
- 31.1.2022 Älykäs senori -hankkeen (AKKE) muutospäätös
- 14.2.2022 TUTKA -hankkeen (AKKE) rahoituspäätös
- 28.2.2022 MAJAKKA EURA2014
- 28.2.2022 CarboTech EURA2014
- 28.2.202 VENEPRINT inv EURA2014
- 28.2.2022 VENEPRINT EURA2014
4. Lausunnot
- 13.1.2022
Lausunto keskipitkän aikavälin
ilmastopolitiikan suunnitelmasta
- 17.1.2022
Lausunto komission ehdotuksesta TEN-T
asetuksen uudistamiseksi
- 18.1.2022
Lausunto luonnoksesta Manner-Suomen
vesiviljelystrategiaksi 2030
- 21.1.2022
Lausunto Euroopan meri-, kalatalous- ja
vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027
- 25.1.2022
Lausunto YVA-ohjelmasta, Jylkkä-Alajärvi
voimajohtohanke
- 28.1.2022
Lausunto Pohjanmaan maakuntastrategian
22–25 luonnoksesta
- 31.1.2022
Lausunto valtioneuvoston
periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta
- 31.1.2022
Lausunto valtion palveluiden saatavuudesta
ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta
- 15.2.2022
Mielipide EP:n maakuntakaava 2050:n
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
- 17.2.2022
Lausunto Rahkosenharjun pohjavesialueen
rajausmuutosehdotuksesta
- 21.2.2022
Lausunto luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä
siihen liittyviksi laeiksi
- 22.2.2022
Lausunto kiinteistön 236-401-14-706
asemakaavoittamisesta Puhkion alueella
- 22.2.2022
Lausunto Ketunalueen kiinteistöjen
asemakaavaluonnoksesta
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-

24.2.2022
Lausunto Valtioneuvoston periaatepäätös
teknologiapolitiikasta 2020-luvulla
3.3.2022
Lausunto valtioneuvoston asetuksesta
poliisilaitosten toimialueista

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee
tiedoksi kohdat 2–4.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti.
-----
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LISÄASIA: SOPIMUS RAKENNERAHASTOTEHTÄVIEN
KOORDINOINNISTA POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN LIITOISSA
UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021–2027 ALUE- JA
RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMASSA

Maakuntahallitus 14.3.2022 § 22
Pohjois-Suomen maakunnat (Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan
liitto, Kainuun liitto, Keski-Pohjanmaan liitto) toteuttavat Uudistuva
ja Osaava Suomi 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan
ohjelmaa Pohjois-Suomessa kyseisten neljän maakunnan
alueella.
Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021, § 10) määrittelee,
että kaikki Pohjois-Suomen maakuntien liitot toimivat välittävinä
viranomaisina ohjelmakaudella 2021–2027. Laki 756/2021 § 18
antaa maakunnan liitoille mahdollisuuden sopia yhteistyöstä,
mikäli se on laissa säädettyjen maakunnan liiton tehtävien
asianmukaisen hoidon kannalta tarpeellista.
Pohjois-Suomen maakunnat ovat käyneet syksyn 2021 aikana
neuvotteluja koordinaatiosopimuksen tarpeesta ja sisällöstä.
Yhteisesti on tunnistettu tarve laatia monenkeskinen sopimus
osapuolten välille ohjelmakauden koordinaation toteuttamiseksi.
Sopimuksella sopijapuolet sopivat koordinaatiosta PohjoisSuomen maakuntaliitoissa Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–
2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toteuttamisessa
siten, että ohjelman koordinaatiovastuu kaikkien Pohjois-Suomen
maakuntaliittojen osalta on aina kullakin puheenjohtajamaakunnalla.
Sopimusosaspuolten vastuut ja tehtävät ovat määritelty
tarkemmin sopimuksessa.
Koordinaatiosopimus on lähetetty tämän lisäasiaehdotuksen
mukana.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja PohjoisPohjanmaan liittojen välillä laaditun
koordinaatiosopimuksen (luonnos)
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2. oikeuttaa maakuntajohtajaa tekemään tarvittaessa
lopulliseen sopimukseen muutoksia, jotka tukevat KeskiPohjanmaan liiton toimintaa ja
3. oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
§:t 16–18, §:t 20, 22
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
· se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
· kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Pohjanmaan liiton kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keski-Pohjanmaan liitto,
maakuntahallitus
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Sähköpostiosoite:
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Puhelinnumero:
040 160 5700
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
· päätös, johon haetaan oikaisua
· miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
· millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Pohjanmaan liiton
kirjaamosta.
Pöytäkirja on 18.1.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
§:t 12-15, § 21
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).
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Kunnallisvalitusosoitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.
§:t 16-18, §:t 20, 22
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
· se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
· kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
· päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
· päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
· päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
Puhelinnumero:

PL 204, 65101 Vaasa
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
029 56 42760
029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
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3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään (vuonna 2022 se on 270 €).
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Pohjanmaan liiton
kirjaamosta.
Postiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
040 160 5700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.
Pöytäkirja on 15.3.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
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authority to sign
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representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant
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custodial
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förvaltare
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