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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen, läsnä teamsyhteydellä
jäsen, läsnä 9.09-12.00
jäsen
jäsen
jäsen, läsnä 9.13-12.31

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Peltokangas Mauri
Kaiponen Jyrki
Huhta Sari

valtuuston puheenjohtaja
maakuntajohtaja/esittelijä
talous- ja henkilöstösihteeri
/sihteeri

Ylikangas Timo

kehittämispäällikkö, § 27
ajan

POISSA

Sillanpää Timo
Ruisaho Sakari
Haimakainen Pentti
Hagnäs Marika

jäsen
valtuuston I varapj.
valtuuston II varapj.
valtuuston III varapj.

ASIAT

§ 23–32

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Timo Pärkkä
puheenjohtaja

Sari Huhta
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokkola 12.4.2022
Eero Hanni
pöytäkirjantarkastaja

Jukka Paananen
pöytäkirjantarkastaja § 23-29

Erkki Huuki
pöytäkirjantarkastaja, § 30-32

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 12.4.2022.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN
TARKASTAMISMENETTELY SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 23
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 Jari Orjalan ja
Jukka Paanasen.
Päätös:
Maakuntahallitus
4. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
5. päätti, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan
sähköisesti Visma Sign -palvelussa,
6. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Eero Hannin ja Jukka
Paanasen.
-----
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MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 24
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, KeskiPohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat:
- maakunnan edunvalvonnan ja vaikuttamisen edistyminen
- energiamurroksen edistäminen Keski-Pohjanmaalla
- Väylä-viraston investointisuunnitelmaehdotus 2023–2030
sekä
- muut ajankohtaiset asiat
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen
tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntahallituksen jäsen Annika Timonen saapui kokoukseen
pykälän käsittelyn aikana klo 9.13.
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TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2022

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 25
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteet ovat määritelty vuoden 2022
toimintasuunnitelmassa
ja
vuoden
2022
talousarvion
käyttösuunnitelmassa. Maakuntahallitus on kokouksessaan
19.2.2018 § 16 hyväksynyt ohjeistuksen toiminnan ja talouden
raportoinnista neljännesvuosittain.
Vuoden
ensimmäisessä
neljännesvuosikatsauksessa
tarkastellaan vuoden 2022 talousarviossa asetettujen tavoitteiden
toteutumista ja talouden tilannetta. Liiton talousarvion toteutuma
lähetetään
maakuntahallituksen
jäsenille,
valtuuston
puheenjohtajistolle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle
kolmen kuukauden välein.
Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1–3/2022 on toimitettu
esityslistan mukana.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi
osavuosiraportin ajalta 1–3/2022.

toiminnan

ja

talouden

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-3/2022

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 26
Maakuntahallitukselle raportoidaan säännöllisesti liiton talouden
toteutumisesta. Liiton talousarvion toteutuma lähetetään
maakuntahallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle,
tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle neljännesvuosittain
maakuntahallituksen 16.11.2020 § 118 päätöksen mukaisesti.
Talousarvion toteutuma
mukana.

1–3/2021 on toimitettu

esityslistan

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen sekä talous- ja
henkilöstösihteeri Sari Huhta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 1–
3/2022.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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11.4.2022/§ 27

KESKI-POHJANMAAN LIITON RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN
OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2022

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 27
Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotehtävien, rakennerahastohankkeiden
ja
rahoituksen
hallinnoinnin
parantamissuunnitelman
suositusten
mukaan
maakuntahallitukselle esitellään raportti liiton rahoittamista
hankkeista neljännesvuosittain.
Esityslistan mukana on jaettu Kestävää kasvua ja työtä 2014–
2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen KeskiPohjanmaan
liitossa
vuoden
2022
ensimmäinen
(1.)
osavuosikatsaus.
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Timo Ylikangas.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi liiton rahoittamien hankkeiden
osavuosiraportin.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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11.4.2022/§ 28

KESKI-POHJANMAAN KASVUOHJELMAN 2022-2023 VALMISTELU

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 28
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja
rakennepolitiikan
ohjelmaehdotus
sisältää
Euroopan
aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta
(ESR) tuettavat toimet. Ohjelma tulee sisältämään myös
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimia, johon liittyvän
siirtymäsuunnitelman Keski-Pohjanmaan liitto jätti TEM:lle
16.3.2022. Suomen JTF-suunnitelma liitetään sen valmistuttua
osaksi alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa.
Ohjelman strategiaosuudessa kuvataan toimintaympäristöä ja
haasteita, joihin ohjelman toimin pyritään vastaamaan.
Ohjelmassa on yhteensä kuusi toimintalinjaa:
- Innovatiivinen Suomi
- Hiilineutraali Suomi
- Saavutettavampi Suomi
- Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
- Sosiaalisten innovaatioiden Suomi
- Aineellista puutetta torjuva Suomi
Kukin toimintalinja jakautuu erityistavoitteisiin, joissa kuvataan
tarkemmin tilannekuvaa, tavoiteltua kehitystä, tuettavaa toimintaa,
seurantaindikaattoreita ja tavoiteltavia tuloksia sekä muita
ohjelmalta EU-asetusluonnoksen mukaan vaadittuja sisältöjä.
Ohjelmaluonnoksessa todetaan myös ohjelmasta vastaavat
viranomaiset ja käsitellään kumppanuutta valmistelussa ja
toimeenpanossa sekä viestintää. Ohjelman mahdollistaviin
edellytyksiin liittyvä teksti on edelleen päivitettävänä ja täydentyy
myöhemmin.
Keski-Pohjanmaan
maakuntavaltuusto
hyväksyi
KeskiPohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman
2022–2025
marraskuussa
2021.
Maakuntaohjelman
ensimmäinen kahden vuoden kehittämisjakso toimeenpannaan
(TOPSU) Keski-Pohjanmaan kasvuohjelmalla vuosille 2022–
2023.
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma
2022–2025 on keskipohjalaisten yhteinen näkemys maakunnan
kehittämisen tulevaisuuden tavoitetilasta, strategisista linjauksista
ja tavoitteista sekä keinoista, joilla nämä tavoitteet saavutetaan.
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Se perustuu maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin
ja erityispiirteisiin ja on valmisteltu osallistavassa prosessissa
yhteistyössä maakunnan toimijoiden ja yhteistyökumppanien
kanssa.
Maakuntaohjelmaan on liitetty mukaan myös maakunnan
älykkään erikoistumisen keskeiset strategiset painopisteet, jotka
edistävät maakunnan osaamista, erikoistumista ja kilpailukykyä ja
ovat
edellytys
Euroopan
unionin
alueja
tutkimusrahoitusvälineiden käytölle. Älykkään erikoistumisen
tavoitteet on yhteensovitettu maakuntaohjelman tavoitteiden
kanssa osana valmisteluprosessia. Erillisessä Keski-Pohjanmaan
älykkään erikoistumisen strategiassa on kuvattu tarkemmin
älykkään erikoistumisen mahdollisuuksia, haasteita ja tavoitteita.
Keski-Pohjanmaan
liitto
käynnisti
Keski-Pohjanmaan
kasvuohjelman laatimisen 15.3.2022 järjestetyllä teemaryhmien
yhteisellä
aloituskokouksella.
Suunnittelutyötä
jatketaan
teemaryhmittäin siten, että teemaryhmät saattavat työnsä loppuun
30.4.2022 mennessä.
Valmistelun
tavoitteena
on
tuottaa
suunnitelma,
jolla
toimeenpannaan maakuntaohjelman 2022–2025 ”Hyvinvoiva
kestävän kasvun maakunta” ensimmäinen jakso (2022–2023)
nopeasti ja tehokkaasti. Kasvuohjelma antaa perusteet EUohjelmakauden 2021–2027 rahoituksen toimeenpanolle sekä
kansallisten
rahoitusinstrumenttien
kohdentamiseksi
tunnistettuihin kasvun lähteisiin.
Keski-Pohjanmaan liitto kokoaa maakunnan
valmiiksi toukokuun 2022 aikana

kasvuohjelman

Maakuntahallitus käsittelee valmistellun kasvuohjelman kesäkuun
2022 kokouksessaan.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan esitys:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi ohjelmakauden KeskiPohjanmaan kasvuohjelman valmistelun tilanteen.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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11.4.2022/§ 29

KESKI-POHJANMAAN LIITON JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄN
KEHITTÄMINEN

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 29
Keski-Pohjanmaan
liiton
(0959806–1)
perussopimuksen
(1.1.2019-) mukaan kuntayhtymä toimii Keski-Pohjanmaan
maakunnan, sen jäsenkuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-,
edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa.
Keski-Pohjanmaan maakuntahallinnolta odotetaan vuonna 2030
toimintaa, joka rakentaa hyvän elämän edellytyksiä kaikille
maakunnan asukkaille yhteistyössä jäsenkuntien kanssa sekä
vahvistaa luottamusta toimivaan yhteiskuntaan ja hallintoon
demokraattisesti päätettyjen tavoitteiden edistäjänä.
Liiton oman toiminnan kehittämistarve perustuu alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin rakenne- ja aluepolitiikan
toimeenpanosta annetun lain (756/2021) velvoitteisiin. Oman
toiminnan kehittämisen painopiste on uusien ja tehokkaampien
toimintamallien luomisessa, liiton hallinnon ohjeistuksen
päivittämisessä sekä henkilöstökokoonpanon ja tehtävien
vastuiden
uudistamisessa.
Lainsäädäntö
asettaa
liiton
henkilöstökokoonpanolle ja osaamiselle uusia vaatimuksia, joihin
on kyettävä vastaamaan nykyistä paremmin.
Keski-Pohjanmaan liiton johtamis- ja hallintojärjestelmän
suunnittelutyön tavoitteena on uudistaa Keski-Pohjanmaan liiton
johtamis- ja hallintojärjestelmä siten, että se toimii tehokkaasti ja
tulosalueperusteisesti. Vastuu tehtävien valmistelusta ja
edistämisestä on tulosalueilla.
Suunnittelun
lähtökohtana
on
olemassa
oleva
henkilöstökokoonpano (16) ja siihen varatut resurssit. Julkisen
vallan
käyttö
ja
lähiesimiestehtävät
ovat
avainja
tukitulosalueiden johdolla. Toiminnan uudelleen järjestelyistä
johtuvista syistä voidaan viroista, joissa työ on vähentynyt
olennaisesti ja pysyvästi, luopua tai muuttaa työtehtäviksi (KL 89
§).
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Olemassa
olevaa
henkilöstökokoonpanoa
suunnitellaan
vahvistettavan enintään neljällä (4) viralla tai tehtävällä alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin rakenne- ja aluepolitiikan
toimeenpanosta annetun lain (756/2021) asettamien velvoitteiden
perusteella. Esitettävien tehtävien toteutumisesta päättää
maakuntavaltuusto vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelman
hyväksymisen yhteydessä.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi johtamis- ja hallintojärjestelmän
kehittämistyön vaiheen
2. antaa tarvittaessa linjaukset jatkosuunnittelulle
3. päättää antaa johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistyön
tiedoksi maakuntavaltuustolle.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. merkitsi tiedoksi johtamis- ja hallintojärjestelmän
kehittämistyön vaiheen
2. antoi linjaukset jatkosuunnittelulle
3. päätti antaa johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistyön
tiedoksi maakuntavaltuustolle.
---Maakuntahallituksen jäsen, pöytäkirjantarkastaja Jukka
Paananen poistui pykälän käsittelyn päätyttyä klo 12:00.
Maakuntahallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi § 30 - 32
osalle Erkki Huukin.
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KESKI-POHJANMAAN LIITON HAKEUTUMINEN EUROPEAN REGIONS
FOR INNOVATION IN AGRICULTURE, FOOD AND FORESTRY (ERIAFF)
JÄSENEKSI

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 30
European Regions for Innovation in Agriculture, Food and
Forestry (ERIAFF Network) on vuonna 2012 perustettu
alueellisten viranomaisten verkosto, joka yhdistää maatalouden,
elintarvikkeiden ja metsätalouden innovaatioita edistävät toimijat.
Varsinaisina jäseninä on 50 aluetta ja tarkkailijoina 38 aluetta
yhteensä 21:stä Euroopan maasta. Suomesta varsinaisia jäseniä
ovat Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, EteläPohjanmaan, Satakunnan, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen
maakunnat. Tarkkailijajäseniä ovat Pohjois-Savon ja Etelä-Savon
maakunnat. Myös Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä
osallistuu verkoston kokouksiin ja toimintaan. Verkoston
koordinointikomitean (Coordination Committee) jäseninä toimii 18
aluetta, joista neljä on suomalaisia: Lappi, Pohjois-Karjala, EteläPohjanmaa ja Satakunta. Koordinointikomitea vastaa verkoston
strategiasta, työryhmien luomisesta sekä teknisten tapaamisten
järjestämisestä ja tuesta työryhmille.
Verkoston jäsenyys on maksuton ja alueet voivat itse päättää,
missä määrin osallistuvat verkoston toimintaan. Verkoston
toiminta keskittyy EU-tason vaikuttamiseen ja jäsenten välisen
yhteistyön fasilitointiin. ERIAFF pyrkii vaikuttamaan mm.
eurooppalaisen
kestävän
ja
tuottavan
maatalouden
innovaatiokumppanuuden (European Innovation Partnership for
Productivity and Sustainability in Agriculture) kehitykseen ja
sisältöihin sekä EU-tason kysymyksiin metsäasioissa. Samalla
verkosto tuo yhteen esimerkiksi metsäalan toimijoita eri EUmaista. Lisäksi verkosto julkaisee kannanottoja ja järjestää
tapahtumia. Esimerkiksi 29. maaliskuuta 2022 ERIAFF:n alainen
metsäisten alueiden verkosto järjesti webinaarin metsien ja
alueiden roolista EU:n metsiin vaikuttavissa aloitteissa, kuten
Green Deal ja Fit For 55 Package. Verkoston kautta voi myös
löytää kumppaneita hankehakuihin.
ERIAFF-verkoston jäsenet voivat osallistua erilaisten temaattisten
työryhmien toimintaan. Keski-Pohjanmaan edunvalvonnan
näkökulmasta kiinnostava työryhmä on esimerkiksi Euroopan
metsäisten alueiden verkosto (European Network of Forested
Regions), jota johtaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.
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Pohjois-Karjalan lisäksi työryhmässä on mukana alueita
Espanjasta ja Italiasta. Työryhmän toiminnan keskiössä ovat
alueelliset biotalousstrategiat ja toimeenpanosuunnitelmat, Wood
Mobilization (ROSEWOOD-projekti), Non-Wood Forest Products
Mobilization (INCREDIBLE-projekti), kestävä metsänhoito,
puurakentamisen edistäminen EU-tasolla sekä yhteistyö uusien
metsiin kohdistuvien riskien ja metsäpalojen torjunnan aloilla.
Lisäksi työryhmä toimii alustana tiedonvaihdolle ja EU-aloitteisiin
vaikuttamiselle.
Muita ERIAFF-verkoston alaisia työryhmiä ovat:
- Sosiaaliset innovaatiot (Social Innovation)
- Kasvit (Plants)
- Korkean teknologian maatalous (High-Tech Farming)
- Biotalous ja alueet (Bioregions)
- Digiteknologioiden ja datan hyödyntäminen maatalous- ja
elintarvikealalla (Traceability and Big Data)
- Kuluttajien osallistuminen maatalous- ja elintarvikealan
innovointiin (Consumer Involvement)
- Yksilöllinen ravinto (Personalized Nutrition)
- Viestintä (Communication)
- Kasviperäiset proteiinit (Plant Based Proteins)
- Elintarvikejärjestelmät (Food Systems)
- Maatalousekologia (Agroecology)
ERIAFF-jäsenyyden hyötyjä Keski-Pohjanmaalle ovat mm.
verkostoituminen muiden eurooppalaisten alueiden kanssa
maakunnalle keskeisissä maa- ja metsätalouden kysymyksissä,
yhteistyö EU-politiikkaan vaikuttamisessa, pääsy maakuntaa
kiinnostaviin työryhmiin sekä mahdollisuus löytää kumppaneita
hankehakuihin.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto liittyy
ERIAFF-verkoston jäseneksi.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti, että
ERIAFF-verkoston jäseneksi.
-----

Keski-Pohjanmaan

liitto

liittyy
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KESKI-POHJANMAAN LIITON LAUSUNTO KAIVOSLAIN
UUDISTAMISEEN JA LAKIEHDOTUKSEEN

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 31
Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen pääministeri
Sanna Marinin hallituksen esitykseksi laiksi kaivoslain
muuttamisesta. Esitys perustuu Marinin hallitusohjelman
strategiseen
kokonaisuuteen”
Hiilineutraali
ja
luonnon
monimuotoisuusuuden turvaava Suomi” ja sen tavoitteeseen 8
”Parannetaan
kaivosten
ympäristönsuojelua”.
Esityksessä
tavoitteena on esittää sellaisia ympäristönsuojelua parantavia
säännöksiä, jotka liittyvät kaivoslain ja työ- ja elinkeinoministeriön
toimialaan.
Esityksessä on myös vastattu kaivolaki Nyt -kansalaisaloitteesta
eduskunnan kirjelmässä annettuihin huomioihin.
Lisäksi
kaivosviranomaisen
lupatoimintaa
tarkennettaisiin
myös
asetustasolla, tämän vuoksi
on esitetty valtuuksia antaa
valtioneuvoston asetuksella tarkempia säännöksiä.
Esityksessä ehdotetaan paikallisen hyväksyttävyyden ja
vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseksi, että kaivosluvan
myöntämisen edellytyksenä on kunnan hyväksymän kaava. Muun
muassa
paikallisen
hyväksyttävyyden
ja
vaikuttamismahdollisuuksien
parantamiseksi
esityksessä
ehdotetaan lisäksi muiden elinkeinojen huomioon ottamista
nykyistä vahvemmin kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa.
Esityksessä
ehdotetaan
kiinteistön
omistajan
aseman
parantamiseksi ja alueen asukkaiden kokemien haittojen
vähentämiseksi tiukennuksia malminetsintäluvan voimassaolon
jatkamista koskeviin edellytyksiin, muun muassa maanomistajien
suostumuksen edellyttämistä, kun malminetsintälupa on ollut
voimassa kymmenen vuotta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan
tiedonsaantioikeuksien parantamista vuosittain pidettävillä
avoimilla yleisötilaisuuksilla. Varaussääntelyyn esitetään useita
muutoksia,
muun
muassa
varausaluetta
koskevan
veronluonteinen
maksun
käyttöönottoa
ja
varausajan
lyhentämistä.
Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi kaivoslain mukaisessa
sääntelyssä esityksessä ehdotetaan muutosesityksiä, joiden
tarkoituksena on huomioida maisemalliset ja ympäristölliset sekä
luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset entistä
vahvemmin kaivoslain mukaisessa lupaharkinnassa. Esityksessä
ehdotetaan myös muutoksia kaivoslain mukaisiin yleisiin
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periaatteisiin muun muassa, että kaivostoiminnan kaikissa
vaiheissa toiminnanharjoittaja hyödyntää kaikki alueella tavatut
kaivosmineraalit,
jotka
ovat
toiminnanharjoittajalle
teknistaloudellisesti hyödynnettävissä. Lisäksi esitys sisältää
tarkennuksia viranomaisten neuvontavelvollisuuteen liittyvään
sääntelyyn
ja
ilmoitusmenettelyä
kiinteistön
omistajan
suostumuksella toteuttavalle malminetsinnälle. Esityksessä
ehdotetaan tiukennuksia kaivoslain mukaiseen vakuussääntelyyn
ja muutoksia kaivostoiminnan lopettamista koskevaan sääntelyyn
siten, että kaivoksen vaiheittainen sulkeminen otetaan huomioon
kaivostoiminnan aikana entistä paremmin ja kaivoksen lopullinen
sulkeminen toteutetaan vastuullisesti.
Keski-Pohjanmaan liiton ehdotus lausunnoksi lakiehdotuksesta
kaivoslain muuttamisesta on jaettu oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton lausunnon.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi Keski-Pohjanmaan liiton lausunnon.
-----
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Maakuntahallitus 11.4.2022 § 32
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 12.3.-13.4.2021
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 1.3.-9.4.2022
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset
3.3.2022 DiVes muutospäätös EURA2014
4. Lausunnot
15.3.2022 Lausunto Päivänevan rikastamon
asemakaavaluonnoksesta
21.3.2022 Lausunto louhosalueiden ja rikastamon
osayleiskaavasta/Keliber
21.3.2022 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa
tarkoitetuista tukialueista
30.3.2022 Lausunto kalastusasetusten muuttamisesta
31.3.2022 Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 oas_lausunto
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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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
25 §, 26 §, 27 §, 30 § ja 31 §.
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.
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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 12.4.2022 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.
23 §, 24 §, 28 §, 29 § ja 32 §.
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.
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 12.4.2022 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

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

This documents contains 22 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 22 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 22 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 22 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 22 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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