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

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen, etäyhteydellä
jäsen, etäyhteydellä
jäsen, etäyhteydellä
jäsen, etäyhteydellä
jäsen, etäyhteydellä
jäsen

Ruisaho Sakari

Kaiponen Jyrki
Kalliokoski Satu

valtuuston I varapj.,
etäyhteydellä
valtuuston II varapj.
valtuuston III varapj.,
etäyhteydellä
maakuntajohtaja/esittelijä
hallintopäällikkö/sihteeri

POISSA

Pärkkä Timo
Lukkarinen Margita

puheenjohtaja
jäsen

ASIAT

§ 33 – 38

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Haimakainen Pentti
Hagnäs Marika

PÖYTÄKIRJA ON SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU JA VARMENNETTU

Esa Kant
varapuheenjohtaja

Satu Kalliokoski
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokkola 17.5.2021
Anneli Palosaari
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Pihlajakangas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 17.5.2022.
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16.5.2022/§ 33

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 16.5.2022 § 33
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
2. valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Palosaaren
ja Päivi Pihlajakankaan.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
2. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Palosaaren ja
Päivi Pihlajakankaan.
-----
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16.5.2022/§ 34

MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 16.5.2022 § 34
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, KeskiPohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat:
- ennallistaminen
- K-P:n liiton ja kuntaliiton yhteistyösopimus
- muut ajankohtaiset asiat
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen
tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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16.5.2022/§ 35

SOPIMUS VÄLITTÄVIEN TOIMIELINTEN JATKOTOIMENPITEIDEN
KOKOAMISESTA POHJOIS-POHJANMAAN LIITTOON

Maakuntahallitus 16.5.2022 § 35
EU:n Yleisasetuksen 71 artiklan mukaan hallintoviranomainen voi
siirtää tehtäviään välittävän toimielimen tehtäväksi. Tällöin välittävä
toimielin hoitaa tehtäviä toimeenpanolain 10 §:ssä tarkoitetulla
tavalla hallintoviranomaisen lukuun ja vastuulla. Maakuntien liitoille
annettujen hallintoviranomaiselle yleisasetuksen mukaan kuuluvien
tehtävien kokoamisesta tulee maakuntien liittojen välisen
sopimuksen lisäksi säätää asetuksella.
Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja Euroopan
unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021)
säädetään 5 §:ssä, että hallintoviranomainen kokoaa maakuntien
liittojen tehtävät siten, että Lapin, Kainuun, Keski-Pohjanmaan,
Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, KeskiSuomen,
Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan, Pirkanmaan ja
Etelä-Karjalan maakuntien liittojen jatkotoimenpiteitä koskevat
tehtävät kootaan Pohjois-Pohjanmaan liittoon.
Maakuntien välisellä sopimuksella edellä mainitut maakuntien liitot
sopivat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja
rakennepolitiikan ohjelman jatkotoimenpiteitä koskevien tehtävien
kokoamiseen ja hoitamiseen liittyvistä periaatteista, käytännön
kysymyksistä ja resurssoinnista.
Maakuntien välillä solmittava sopimus on lähetetty esityslistan
mukana.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy maakuntien välisen sopimuksen KeskiPohjanmaan liiton osalta
2. oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
Keski-Pohjanmaan liiton puolesta
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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16.5.2022/§ 36

SIIRTOLAISUUSHANKKEEN RAHOITUSHAKEMUS

Maakuntahallitus 16.5.2022 § 36
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry ja sen perustama K-P
Siirtolaisuustyöryhmä hakevat Keski-Pohjanmaan liitolta 12.000
euron taloudellista tukea siirtolaisuustiedon keräyshankkeelle
Keski-Pohjanmaalla.
Tuen
konkreettinen
kohde
on
Keskipohjalaisten
Siirtolaisuuspäivien järjestäminen kesällä 2022 kuudella
paikkakunnalla Keski-Pohjanmaan siirtolaisuustiedon keräyksen
tunnetuksi tekemiseksi.
Siirtolaisuuspäivien sisältönä on alueen kaukosiirtolaisuuden ja
sen vaikutusten tunnetuksi tekeminen sekä siirtolaisuutta koskevan
tiedon keräyksen toteuttamisen ohjaaminen ja neuvonta, mikä
toteutetaan järjestämällä esimerkkinäyttelyjä, siirtolaismateriaalien
tallentamista sekä paikalle saapuneiden siirtolaisten tapaamisia ja
haastatteluja. Myöhemmin nimettävät yhteisöt toimivat paikallisina
järjestäjinä
yhteistyössä
K-P
Siirtolaisuustyöryhmän
ja
perustettavan hankeorganisaation kanssa.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että esitetylle hankkeelle ei ole varattu määrärahaa
vuoden 2022 talousarviossa eikä Keski-Pohjanmaan liitolla
ole mahdollisuutta irrottaa rahoitusta muutoin hyväksytystä
talousarviosuunnitelmasta
2. pyytää hakijaa tutkimaan mahdollisuudet hakea rahoitusta
maakunnan omaehtoisesta rahoituksesta (AKKE).
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että siirtolaisuus on tärkeä osa keskipohjalaisten
ihmisten identiteettiä ja historiaa, ja sen opit olisi hyvä ottaa
huomioon siirtolaisuuden kehittämisessä tulevaisuudessa,
2. toteaa, että esitetylle hankkeelle ei ole varattu määrärahaa
vuoden 2022 talousarviossa eikä Keski-Pohjanmaan liitolla
ole mahdollisuutta irrottaa rahoitusta muutoin hyväksytystä
talousarviosuunnitelmasta,
3. pyytää hakijaa tutkimaan mahdollisuudet hakea rahoitusta
maakunnan omaehtoisesta rahoituksesta (AKKE).
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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Kokouksessa pidettiin tekninen tauko asian käsittelyn aikana, klo
10.19-10.26.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen
yksimielisesti.
-----
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16.5.2022/§ 37

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAVIESTIN SÄÄNTÖMUUTOKSET

Maakuntahallitus 16.5.2022 § 37
Maakuntaviestin joukkueiden määrä on huolestuttavasti
vähenemässä. Tämän johdosta maakuntaviestityöryhmä on
keskustellut ja miettinyt, miten asiaan voitaisiin vaikuttaa. Lisäksi
maakuntaviestikunnilta ja alueen hiihtoseuroilta on pyydetty
sääntömuutosehdotuksia.
Näiden
perusteella
maakuntaviestityöryhmä on tehnyt ehdotuksen sääntömuutoksista.
Maakuntaviestityöryhmä esittää, että maakuntaviestisääntöihin
tehtäisiin seuraavat muutokset:
-

a) osuuksien ikärajat/pituudet: muutetaan maakuntaviestin
osuuksien pituudet ja ikärajat seuraavasti:
o osuus: naiset 5 km, perinteinen hiihtotapa
o osuus: miehet 5 km, perinteinen
o osuus: naiset 16 v 3 km, perinteinen
o osuus: miehet 13 km, perinteinen
o osuus: miehet 13 km, vapaa hiihtotapa
o osuus: naiset 3 km, vapaa
o osuus: miehet 16 v 3 km, vapaa
o osuus: miehet 5 km, vapaa

-

b) A-sarjan joukkuemäärä: muutetaan vuoden 2023 viestin
jälkeen siten, että joukkuemäärä vähenee viidestätoista
kolmeentoista.

Esityslistan mukana on lähetetty luonnos maakuntaviestin
säännöiksi.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy maakuntaviestin sääntömuutokset
maakuntaviestityöryhmän tekemän esityksen mukaisesti.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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16.5.2022/§ 38

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Maakuntahallitus 16.5.2022 § 38
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 11.4.-10.5.2022
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 11.4.-10.5.2022
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 11.4.10.5.2022
- 25.4.2022 DIGI2B EURA2014
4. Lausunnot
31.3.2022 Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 oas_lausunto
19.4.2022 Lausunto meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta
myönnettävästä tuesta
19.4.2022 Lausunto asioissa LSSAVI_10481_2021 ja
LSSAVI_10484_2021 Keliber
28.4.2022 Lausunto asemakaavan muutosluonnos/
Urheilupuiston eteläosa
28.4.2022 Lausunto asemakaavaehdotus Kruunuportti
28.4.2022 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta/
Torikatu 50 ympäristö
2.5.2022 Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta
vuosille 2023–2030
5.5.2022 Lausunto Keski-Suomen maakuntakaavan 2040
valmisteluaineistosta
5.5.2022 Lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston
asetukseksi harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-,
kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022–
2023 myönnettävästä valtionavustuksesta
9.5.2022 Lausunto Uutelan alueen kaavaluonnoksesta
9.5.2022 Lausunto Kaustisen keskustan osayleiskaavan
luonnosvaiheen muutoksesta ja laajennuksesta VirkkalaJärvelä
9.5.2022 Lausunto asetuksesta elinympäristöjen
ennallistamiseen myönnettävästä tuesta
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee
tiedoksi kohdat 2–4.
Maakuntahallituksen varapuheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
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Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset 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 35-37
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 17.5.2022 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 33-34, § 38
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.
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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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;
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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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 17.5.2022 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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