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Pärkkä Timo
Kant Esa
Huuki Erkki
Leivo-Rintakorpi Tuija
Orjala Jari
Paananen Jukka
Palosaari Anneli
Pihlajakangas Päivi
Anderson Stefan
Puolimatka Pekka
Mustajärvi Matti
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Ruisaho Sakari

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen, läsnä klo 13.09-15.29
jäsen
jäsen
jäsen, läsnä klo 13.04-15.19
jäsen
jäsen
varajäsen, läsnä klo 13.0415.19
varajäsen, läsnä klo 13.0415.19
varajäsen

Kalliokoski Satu
Rekilä Teppo
Kiviniemi Reijo
Hakunti Outi

valtuuston I varapj., läsnä klo
13.04-14.31
valtuuston II varapj., läsnä
klo 13.04-14.31
maakuntajohtaja/esittelijä,
pöytäkirjanpitäjä § 45 ajan
hallintopäällikkö/pöytäk.pitäjä
yhteyspäällikkö, § 42
aluesuunnittelupääll., § 43
strategiapäällikön sij., § 44

POISSA

Lukkarinen Margita
Sillanpää Timo
Timonen Annika
Peltokangas Mauri
Hagnäs Marika

jäsen
jäsen
jäsen
valtuuston puheenjohtaja
valtuuston III varapj.

ASIAT

§ 39 – 48

Haimakainen Pentti
Kaiponen Jyrki

PÖYTÄKIRJA ON SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU JA VARMENNETTU

Timo Pärkkä
puheenjohtaja

Satu Kalliokoski
pöytäkirjanpitäjä

Jyrki Kaiponen
pöytäkirjanpitäjä § 45
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokkola 14.6.2022
Tuija Leivo-Rintakorpi
pöytäkirjantarkastaja

Matti Mustajärvi
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 14.6.2022.
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13.6.2022/§ 39

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 13.6.2022 § 39
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
2. päättää, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan
sähköisesti Visma Sing -palvelussa,
3. valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Timo Sillanpään ja
Annika Timosen.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
2. päätti, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan
sähköisesti Visma Sing -palvelussa,
3. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Tuija LeivoRintakorven ja Matti Mustajärven.
-----
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13.6.2022/§ 40

MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 13.6.2022 § 40
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, KeskiPohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat:
- kuntatalouden näkymä vuosille 2023-2024
- VM:n valmistelussa olevat hallinnolliset asiat
- ohjelmakauden 2014-2020 sulkemiseen valmistautuminen
- muut ajankohtaiset asiat
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Jäsen Erkki Huuki liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo
13.09.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen
tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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13.6.2022/§ 41

MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 13.6.2022 § 41
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta. Kuntalain 64 §:n mukaan
kuntayhtymään sovelletaan edellä mainittua pykälää.
Kuntalain 96 §:n mukaan, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on
ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen,
hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on
viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.
Keski-Pohjanmaan
maakuntavaltuusto
23.5.2022 käsitellyt §:t 1–11.

on

kokouksessaan

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston tekemät
päätökset 23.5.2022 §:t 1–11 ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi
eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Päätökset
päätetään panna täytäntöön.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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13.6.2022/§ 42

KESKI-POHJANMAAN KAIVANNAISALAN TEEMAOHJELMA 2022-2025
(LUONNOS)

Maakuntahallitus 13.6.2022 § 42
Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen 18.10.2021 (§ 106)
hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 20222024 tavoitteeksi on asetettu Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan
teemaohjelman laatiminen.
Teemaohjelmalla ohjataan maakunnallisen kaivannaisalan
kehittämistä osana maankäyttöä, asumista, liikennejärjestelmää,
palveluja ja elinkeinoja. Teemaohjelma asettaa kehittämisen
tavoitteet ja painopisteet sekä esittää kehittämistoimet.
Teemaohjelmaa on laadittu Keski-Pohjanmaan liiton nimeämässä
asiantuntijaryhmässä.
Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan teemaohjelman 2022-2025
luonnos on lähetetty esityslistan mukana.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee Keski-Pohjanmaan kaivannaisalan
teemaohjelman 2022-2025 luonnoksen tiedoksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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13.6.2022/§ 43

KESKI-POHJANMAAN 6. VAIHEMAAKUNTAKAAVAA KOSKEVAT
SELVITYSTYÖT

Maakuntahallitus 13.6.2022 § 43
Maakäyttö- ja rakennuslain 9 §:n 1 momentti velvoittaa kaavaa
valmistelun tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja
selvityksiin. Maakuntakaavan valmisteluun sisältyy runsaasti
tiedonkeruuta ja selvityksiä, joiden avulla varmistetaan, että
maakuntakaava vastaa niin nykyhetken kuin tulevaisuudenkin
tarpeisiin ja on vaikutuksiltaan tasapainossa.
Keski-Pohjanmaan 6. vaihemaakuntakaavan pääteemoina ovat
kaivannaiset (kaivosalueet ja mineraalivaranto), matkailu ja
virkistys, tuulivoima ja viheraluerakenne. Esitettyjen teemojen
osalta on laadittu kaivannais- ja tuulivoimateemaan liittyvät
selvitystyöt lukuun ottamatta yhtä, joka valmistuu elokuun loppuun
mennessä. Matkailun ja virkistyksen sekä viheraluerakenteen
osalta on tarpeen tuottaa selvitystä kaavoitussuunnittelun
perusteeksi.
Matkailu- ja virkistysteeman osalta on tarpeen tuottaa selvitys
Keski-Pohjanmaan
kulttuurihistoriallisista
kohteista.
Kulttuurihistoriasta on osittainen selvitys tehty aikaisemmin koskien
kulttuurialueita, vuonna 2001 julkaistussa selvityksessä KeskiPohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet. Selvitystyö on
suunniteltu
laadittavan
asiantuntijatyönä
ulkopuolisen
asiantuntijatoimijan
toimesta
maakunnallisesti
tärkeistä
kulttuurihistoriallisista kohteista, jotka liittyvät olennaisesti
matkailun ja virkistyksen teemaan.
Viheraluerakenteella/viherrakenteella
tarkoitetaan
pääosin
rakentamattomien ja kasvullisten alueiden sekä niiden välisten
yhteyksien muodostamaa verkostoa, joka kattaa muun muassa
suojelualueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta muuten
merkittävät alueet sekä niiden väliset ekologiset yhteydet.
Ekologisilla yhteyksillä tarkoitetaan vaihtelevan levyisiä metsä- ja
suovyöhykkeitä tai metsä-suo-pelto-ketjuja ja muita pääosin
rakentamattomia maa- ja vesialueita, joiden kautta eliöt voivat
siirtyä alueelta toiselle tai joiden kautta voidaan varmistaa
suotuisien elinalueiden saavutettavuus epäsuotuisien alueiden
poikki.
Viheraluerakenteen selvityksessä kootaan yhteen jo olemassa
olevaa luontotietoa, jonka pohjalta määritetään luontoarvojen
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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kannalta merkittävimmät alueet. Luontoarvot voivat koskea
käytännössä mitä tahansa eliöryhmiä, kuten esimerkiksi liitooravia, linnustoa, kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä erilaisia
geologisia muodostumia. Erityistä merkitystä on useiden
eliöryhmien kannalta tärkeillä kokonaisuuksilla.
Viheraluerakenteen selvitystyö on suunniteltu laadittavan
asiantuntijatyönä ulkopuolisen asiantuntijatoimijan toteuttamana.
Tarkoituksena on kilpailuttaa selvityksen tekijä alkusyksyn 2022
aikana ja tehdä valinta niin, että selvitystyön toteutus tehtäisiin
vuoden 2023 kesän loppuun mennessä.
Keski-Pohjanmaan liiton toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille
2022-2023 on varauduttu rahoituksellisesti (20 000 euroa,
menokohta 4471/1201) 6. vaihemaakuntakaavan vaatimien
selvitystöiden laatimiseen.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Reijo Kiviniemi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan 6.
vaihemaakuntakaavaa koskevien selvitystöiden tekemisen
2. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liittoa suorittamaan ko.
selvitystöiden edellyttämät hankinnat.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-2 yksimielisesti.
-----

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/4db6f396-3ea4-48aa-a1e9-c8062238b68d

www.vismasign.com

Maakuntahallituksen pöytäkirja
Maakuntahallitus 3/2022
Maakuntahallitus 5/2022
44 §

Sivu
117

11.4.2022/§ 28
13.6.2022/§ 44

KESKI-POHJANMAAN KASVUOHJELMA 2022-2023

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) KeskiPohjanmaan 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
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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 alue- ja 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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Maakuntahallitus 13.6.2022 § 44
Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut loppuun Keski-Pohjanmaan
kasvuohjelman vuosille 2022-2023 saamansa palautteen
perusteella.
Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 31.5.2022 § 4
käsitellyt Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman 2022-2023 ja
hyväksynyt sen edelleen vietäväksi maakuntahallituksen
hyväksyttäväksi.
Keski-Pohjanmaan kasvuohjelma
esityslistan mukana.

2022-2023

on

lähetetty

Lisätietoja antaa strategiapäällikön sijainen Outi Hakunti.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan kasvuohjelman
2022-2023.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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KESKI-POHJANMAAN LIITON JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄN
LUONNOS JA HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT

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 avain- ja 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.
Maakuntahallitus 13.6.2022 § 45
Keski-Pohjanmaan liitto on jatkanut kevään 2022 aikana liiton
johtamis- ja hallintojärjestelmän kehittämistyötä suunnitellusti.
Suunnittelutyön toteutus on ohjeistettu henkilöstölle 8.2.2022
annetulla suunnitteluohjeella. Johtamis- ja hallintorakenteen
suunnittelu on toteutettu suunnitteluohjeen kohdan 4. mukaisesti
kolmena eri suunnittelupäivänä.
Muutoksen perusteet ja henkilöstön yhteistoimintamenettely on
toteutettu
toimistokokouksessa
28.9.2021,
kunkin
suunnittelupäivän yhteydessä 24.2.2022, 10.3.2022 ja 21.3.2022
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sekä 6.6.2022. Kysely henkilöstölle halukkuuksista eri työtehtäviin
on toteutettu 6.6. – 10.6.2022.
Keski-Pohjanmaan liiton tuotannollisella ja taloudellisella
perusteella tapahtuva johtamis- ja hallintojärjestelmämuutos
toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
siirrytään muutoksen perustana olevaan tulosaluepohjaiseen
organisaatiorakenteeseen 1.10.2022 lukien. Toisessa vaiheessa
siirrytään kokonaisvaltaisesti toimimaan uudistettavan johtamis- ja
hallintojärjestelmän mukaisissa tehtävissä 1.1.2023 lukien
maakuntavaltuuston päätettyä organisaatiomuutoksesta ja
rekrytointien tultua suoritetuksi.
Uudistettavan johtamis- ja hallintorakenteen perusteella ja
toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuen on perusteltua
lakkauttaa 30.9.2022 lukien seuraavat tehtävät/virat:
- strategiapäällikön tehtävä
- yhteyspäällikön virka
- hallintopäällikön virka
Uudistettavaan johtamis- ja hallintojärjestelmään on tarpeen
perustaa seuraavat virat 1.10.2022 lukien:
- suunnittelujohtajan (ALKE suunnittelu) virka
- elinvoimajohtajan (ALKE toimeenpano) virka
- hallintojohtajan virka
Kyseisten
virkojen
korkeakoulututkinto.

koulutusvaatimus

on

ylempi

Uudistettavaan johtamis- ja hallintojärjestelmään on tarpeen
perustaa seuraavat uudet tehtävät 1.1.2023 lukien edellyttäen, että
maakuntavaltuusto hyväksyy tehtävien edellyttämän rahoituksen:
- ennakointiasiantuntijan tehtävä
- suunnittelija / digitalisaatio tehtävä
- suunnittelija / liikennejärjestelmä tehtävä
- suunnittelija / ympäristö tehtävä
Kyseisten
tehtävien
korkeakoulututkinto.

koulutusvaatimus

on

soveltuva

Uusien virkojen ja tehtävien tehtäväkuvaukset ja rekrytointiilmoitukset
valmistellaan
maakuntajohtajan
johdolla
maakuntahallituksen päätettyä uudistettavaan johtamis- ja
hallintojärjestelmään siirtymisestä. Virkojen ja tehtävien
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tehtäväkohtaiset
palkat
määritetään
maakuntahallituksen
hyväksymän Keski-Pohjanmaan liiton palkkausjärjestelmäohjeen
(19.6.2017) mukaisesti. Muut työsuhteen ehdot määräytyvät
kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES)
mukaisesti. Rekrytoineissa noudatetaan kuuden (6) kuukauden
koeaikaa.
Talous- ja henkilöstösihteerin tehtävän täyttö toteutetaan 1.9.2022
lukien tehtävän hoitajan Sari Huhdan irtisanouduttua talous- ja
henkilöstösihteerin tehtävästä henkilökohtaisella perusteella.
Hänen työsuhteensa päättyy 26.6.2022.
Keski-Pohjanmaan liiton talous- ja henkilöstösihteerin keskeiset
tehtävät ovat:







liiton taloushallintoon liittyvät tehtävät (mm. laskujen
asiatarkastus, laskutus, talousraportointi ja -seuranta,
talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnassa avustaminen)
osallistuminen EU:n ja kansallisten
rakennerahastohankkeiden maksatustarkastuksiin sekä
hankevarmennuksiin,
maksatustarkastajan sijaistaminen,
osallistuminen liiton henkilöstöasioiden valmisteluun.

Talous- ja henkilöstösihteerin tehtävään valittavalta henkilöltä
edellytetään soveltuvaa ammatillista koulutusta, kokemusta
taloushallinnon
tehtävistä,
kokemusta
henkilöstöhallinnon
valmistelutehtävistä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Eduksi lasketaan kokemus tilinpäätösten laadinnasta sekä EU:n ja
kansallisten rakennerahastojen toiminnan tuntemus.
Ammatinhallinta edellyttää jatkuvaa alakohtaisen tiedon
ylläpitokoulutusta,
uuden
tiedon
hankintaa
itsenäisesti,
paineensietokykyä ja tehtävässä vaadittavaa tarkkuutta.
Talous- ja henkilöstösihteerin tehtäväkohtainen palkka on 3 286,09
€/kk. Muut työsuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtävä täytetään
1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan
kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
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Talous- ja henkilöstösihteerin tehtävä avataan haettavaksi 15.6. –
24.7.2022 väliseksi ajaksi.
Kaikkien virkojen ja tehtävien hakuilmoitukset julkaistaan TEpalvelut -sivustolla sekä Keskipohjanmaa- ja Österbottens Tidning
-lehdissä.
Keski-Pohjanmaan liiton johtamis- ja hallintojärjestelmän
muutosta koskeva luonnos on lähetetty esityslistan mukana.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Asian käsittely:
Kokouksen pöytäkirjanpitäjä, hallintopäällikkö Satu Kalliokoski
ilmoitti olevansa esteellinen hallintolain 28.1 § 1 kohdassa
tarkoitetun osallisuus- eli asianosaisjäävin perusteella ja poistui
kokouksesta pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 14.3115.19. Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen toimi pöytäkirjanpitäjänä
pykälän käsittelyn ajan.
Valtuuston I varapuheenjohtaja Sakari Ruisaho ja valtuuston II
varapuheenjohtaja Pentti Haimakainen poistuivat kokouksesta
ennen pykälän käsittelyä klo 14.31.
Jäsenet Tuija Leivo-Rintakorpi ja Esa Kant poissa pykälän
käsittelyn aikana klo 14.58-15.01.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää, että strategiapäällikön tehtävä sekä yhteyspäällikön ja
hallintopäällikön virat lakkautetaan 30.9.2022,
2. päättää perustaa suunnittelujohtajan, elinvoimajohtajan ja
hallintojohtajan virat 1.10.2022 lukien,
3. päättää, että suunnittelujohtajan, elinvoimajohtajan ja
hallintojohtajan virat avataan julkisesti haettaviksi ajalle 1.7.15.8.2022
4. merkitsee tiedoksi talous- ja henkilöstösihteeri Sari Huhdan
irtisanoutumisen 27.6.2022 alkaen,
5. päättää avata talous- ja henkilöstösihteerin tehtävän julkisesti
haettavaksi ajalle 15.6. – 24.7.2022
6. valtuuttaa maakuntajohtajan ja hallintopäällikön laatimaan
julkisesti haettavia virkoja ja tehtäviä koskevat varsinaiset
hakuilmoitukset,
7. valtuuttaa talous- ja henkilöstösihteerin tehtävän osalta
maakuntajohtajan ja hallintopäällikön kutsumaan
haastatteluihin sopiviksi katsomansa henkilöt, toteuttamaan
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haastattelut ja laatimaan valintaesityksen maakuntahallitukselle,
8. päättää, että uusiin virkoihin ja tehtäviin valittavien
valintapäätösehdotukset valmistelevat maakuntahallituksen
elokuun kokouksessa erikseen nimeämät valintakollegiot;
9. päättää, että valintakollegiot kutsuvat haastatteluihin sopiviksi
katsomansa henkilöt, toteuttavat haastattelut ja valmistelevat
valintapäätösehdotukset maakuntahallitukselle.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. päätti, että strategiapäällikön tehtävä sekä yhteyspäällikön ja
hallintopäällikön virat lakkautetaan 30.9.2022,
2. päätti perustaa suunnittelujohtajan, elinvoimajohtajan ja
hallintojohtajan virat 1.10.2022 lukien,
3. päätti, että suunnittelujohtajan, elinvoimajohtajan ja
hallintojohtajan virat avataan julkisesti haettaviksi ajalle 1.7.15.8.2022
4. merkitsi tiedoksi talous- ja henkilöstösihteeri Sari Huhdan
irtisanoutumisen 27.6.2022 alkaen,
5. päätti avata talous- ja henkilöstösihteerin tehtävän julkisesti
haettavaksi ajalle 15.6. – 24.7.2022
6. valtuutti maakuntajohtajan ja hallintopäällikön laatimaan
julkisesti haettavia virkoja ja tehtäviä koskevat varsinaiset
hakuilmoitukset,
7. valtuutti talous- ja henkilöstösihteerin tehtävän osalta
maakuntajohtajan ja hallintopäällikön kutsumaan
haastatteluihin sopiviksi katsomansa henkilöt, toteuttamaan
haastattelut ja laatimaan valintaesityksen
maakuntahallitukselle,
8. päätti, että uusiin virkoihin ja tehtäviin valittavien
valintapäätösehdotukset valmistelevat maakuntahallituksen
elokuun kokouksessa erikseen nimeämät valintakollegiot;
9. päätti, että valintakollegiot kutsuvat haastatteluihin sopiviksi
katsomansa henkilöt, toteuttavat haastattelut ja valmistelevat
valintapäätösehdotukset maakuntahallitukselle.
----Jäsen Jukka Paananen sekä varajäsenet Stefan Anderson ja
Pekka Puolimatka poistuivat pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.19.
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KESKI-POHJANMAAN LIITON OSALLISTUMINEN KESTÄVÄÄN
MATKAILUUN LIITTYVÄÄN INTERREG EUROPE -HANKKEESEEN

Maakuntahallitus 13.6.2022 § 46
Interreg Europe on Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelma, joka
tukee eurooppalaisten alueiden välisiä yhteistyöhankkeita.
Ohjelman päätavoitteena on parantaa aluekehityspolitiikkaa ja sen
toimeenpanoa kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen sekä
valmiuksien kehittämisen avulla. Ohjelman pääkohderyhmää ovat
aluekehitykseen liittyvistä politiikkatoimista vastaavat viranomaiset,
kuten maakuntien liitot. Ohjelman ensimmäinen hakukierros oli
avoinna 31. toukokuuta 2022 saakka. Ensimmäisellä kierroksella
on sidottavissa jo noin 40 prosenttia ohjelmakauden 2021–2027
varoista.
Hankehakemus: Systemic approach for sustainable tourism
strategies in rural areas
Hankkeen koordinaattorina toimii italialainen Politecnico di Torino yliopisto, jolla on aiempaa kokemusta Interreg-hankkeiden
koordinoinnista. Kumppaneina on Keski-Pohjanmaan liiton lisäksi
alueellisia viranomaisia Italiasta, Espanjasta, Puolasta, Ranskasta
ja Unkarista. Hankkeen lähtökohtana on näkemys matkailualasta
alueen vetovoimaisuutta lisäävänä tekijänä, ei ainoastaan
matkakohteena
vaan
myös
asuin-,
työskentelyja
investointikohteena. Hankkeen tarkoituksena on edistää kestävää
matkailua maaseutualueille ja turistivirtojen tasaisempaa
jakautumista. Hankkeen kolme teemaa ovat saavutettavuuden
kehittäminen, digitaalisten yhteyksien parantaminen ja kunkin
alueen
erityispiirteiden
esiintuominen.
Keski-Pohjanmaan
maakunnan osalta korostetaan esimerkiksi vahvaa ja elävää
kulttuuriperintöä.
Hankkeen tavoitteet:




investointien ja yritystoiminnan lisääntyminen
maaseutualueilla
uusien, kestävien ja vihreiden työpaikkojen
luomismahdollisuuksien tukeminen
harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden parantaminen

Hankkeessa
analysoidaan
matkailun
nykytilaa
alueilla,
tunnistetaan hyviä käytänteitä ja luodaan tiekartta, jonka kautta
Keski-Pohjanmaan matkailustrategiaa ja sen toimeenpanoa
voidaan kehittää ja parantaa. Lisäksi hankkeen aikana on
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mahdollista toteuttaa pilottitoimia, joilla jalkautetaan tunnistettuja
malleja käytäntöön alueilla.
Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään vuoden loppuun
mennessä, jolloin hanke todennäköisesti alkaisi kevättalvella 2023.
Hankkeen kokonaiskesto on neljä vuotta: ensimmäinen
kokemusten vaihtoon keskittyvä vaihe kestää kolme vuotta,
seurantavaihe vuoden.
Hankkeen kustannusarvio
Hankkeen budjetti on yhteensä 1 415 800 euroa.
Pohjanmaan liiton osuus budjetista on 193 500 euroa.
Henkilöstökustannukset:
Hallinto:
Matkakulut:
Ulkoiset asiantuntijat ja palvelut yhteensä:
-

Tapahtumat
Sidosryhmien matkakulut
Viestintä - tapahtumat
Viestintämateriaalit

Keski-

120 000 €
18 000 €
18 000 €
37 500 €

16 000 €
16 000 €
3 000 €
2 500 €

Hankkeen rahoitus
Julkisille viranomaisille EU-tukiprosentti on 80 prosenttia hankkeen
hyväksyttävistä kustannuksista. Keski-Pohjanmaan liitto voi siis
saada EU-tukea 154 800 euroa, jolloin jäljelle jää 38 700 euroa.
Keski-Pohjanmaan liiton on lisäksi mahdollista hakea kansallista
vastinrahoitusta Lapin liitosta. Kansallista vastinrahoitusta voidaan
myöntää enintään 70 prosenttia suomalaisen tuensaajan muusta
kuin EU-rahoitusosuudesta. Keski-Pohjanmaan liitto voi siis saada
kansallista vastinrahoitusta enintään 27 090 euroa. KeskiPohjanmaan liiton omarahoitusosuudeksi jää tällöin 11 610 euroa
eli 2 902,50 euroa per vuosi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu
hankkeeseen hankesuunnitelman ja esitetyn budjetin mukaisesti,
mikäli hanke hyväksytään rahoitettavaksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUEEN
ALUENEUVOTTELUKUNTAAN

Maakuntahallitus 13.6.2022 § 47
Alueneuvottelukunta on aluehallituksen nimeämä ja johtama
vaikuttamistoimielin.
Aluehallituksen
roolista
johtuen
alueneuvottelukunnan työskentelyssä korostuu sen valmistelua ja
täytäntöönpanoa tukeva tehtävä. Toimielimen tehtävänä on
hyvinvointialueen ja alueella toimivien muiden alueellisten
toimijoiden yhteistyön edistäminen, varmistaminen ja koordinointi
eri yhdyspinnoilla ja viranomaisten kesken. Aluehallitus päättää
alueneuvottelukunnan kokoonpanosta, koosta sekä kutsuttavista
tahoista.
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan
neuvottelukuntaan kutsutaan edustajat vähintään KeskiPohjanmaan kunnista, K-P liitosta sekä järjestöjen edustus.
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on pyytänyt
Keski-Pohjanmaan liittoa nimeämään yhden (1) edustajan
alueneuvottelukuntaan.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää nimetä Keski-Pohjanmaan liiton
edustajaksi alueneuvottelukuntaan maakuntajohtaja Jyrki
Kaiposen.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Maakuntahallitus 13.6.2022 § 48
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 11.5.-6.6.2022
- 8§ Edustajan nimeäminen Metsähallituksen
luonnonvarasuunnittelun yhteistyöryhmään
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 11.5.-6.6.2022
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 11.5.-6.6.2022
- 10.5.2022 Lestijoen biokeskus-jalostamo EURA2014
- 10.5.2022 PARI rahoituspäätös AKKE
- 17.5.2022 ICT-alan rekrytointihaasteet – Esiselvitys,
rahoituspäätös AKKE
- 23.5.2022 Retkibussi - Vihreämpi matkaketju EURA 2014
- 27.5.2022 Ympyrä - Älykkäiden ympäristömittausten
osaamiskeskittymä, muutospäätös, EURA 2014
- 30.5.2022 MAKEE-hanke (Maakuntakeskustan
kehittämishanke), rahoituspäätös AKKE
4. Lausunnot
- 9.5.2022 Lausunto asetuksesta elinympäristöjen
ennallistamiseen, kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä
tuesta
- 9.5.2022 Lausunto hankkeen 311419 lainvoimaisuudesta
- 10.5.2022 Lausunto maanteiden toiminnallisen luokituksen
päivitystä koskevasta arviomuistiosta
- 16.5.2022 Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta
Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen
sekä kahdesta tarkastusmuistioluonnoksesta Euroopan
unionin alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmat
- 13.5.2022 Lausunto brexit-mukautusvarauksen kansallisesta
toimeenpanosta
- 17.5.2022 Lausunto työryhmän luonnoksesta
maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU)
- 17.5.2022 Lausunto Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallisen
ilmasto- ja energiastrategian luonnoksesta
- 23.5.2022 Lausunto Puhkion alueen
asemakaavaehdotuksesta
- 23.5.2022 Lausunto Kaustisen Ketun alueen asemakaavaehdotuksesta
- 24.5.2022 Lausunto Ahvenlammen tuulivoimahankkeen oas
- 24.5.2022 Lausunto YVA ohjelmasta Ahvenlammen
tuulivoimapuisto; Perho

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/4db6f396-3ea4-48aa-a1e9-c8062238b68d

www.vismasign.com

Maakuntahallituksen pöytäkirja
Maakuntahallitus 5/2022

Sivu
130

13.6.2022/§ 48

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 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 41, 44-47
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 14.6.2022 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 39-40, 42-43, 48
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 14.6.2022 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

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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