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Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
Kokkola    
   Mauri Salo  Sakari Typpö 

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 22.9.2020.
   

 
  



 Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  204 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 84 
 
84 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 84 

 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mauri Salon ja Sakari 
Typön. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus  
  totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (8/11), 
  valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mauri Salon ja Sakari 
  Typön. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 85 
 
85 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 85 
 

Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, Keski-
Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia keskeisimpiä asioita. 
Näitä ovat: 
 

• Epäilty palotilanne Keski-Pohjanmaan liiton rakennuksessa 
3.9.2020 

• Koronarahoituksen (RE-ACT EU) ja elvytysrahoituksen 
(RRF) suunnittelu ja neuvottelut Keski-Pohjanmaalla 

• Lentoliikenteen palauttamista koskeva edunvalvonta 

• Muut ajankohtaiset asiat 
 
Maakuntavaltuuston II varapuheenjohtaja Timo Sillanpää saapui 
asian käsittelyn aikana klo 9.08. 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa ajankohtais-
katsauksen. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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86 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON LAUSUNTO HALLITUKSEN 

ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON SEKÄ PELASTUSTOIMEN JÄRJESTÄMISEN 
UUDISTUSTA JA MAAKUNTIEN PERUSTAMISTA KOSKEVASTA 
LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ  

 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 86 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarain-
ministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja 
maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen 
uudistusta hallitusohjelman mukaisesti.  
 
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitys-
luonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason 
perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat 
maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, 
laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaan-
panolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien 
rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, 
maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä 
eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. 
Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarain-
ministeriö ovat 15.6.2020 pyytäneet laajalta joukolta eri tahoja 
lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Myös muut kuin 
jakelussa mainitut tahot ovat voineet antaa asiassa lausuntonsa.  
 
Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut yhteistyössä Keski-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja 
Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien kanssa lausunnon 
annettavaksi sosiaali- ja terveysministeriölle 25.9.2020 klo 16.00 
mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia. Lausuntoyhteen-
vedossa otetaan huomioon vain määräaikaan saapuneet 
lausunnot.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton lausuntoluonnos on käsitelty 
kuntajohtajien kokouksessa 10.9.2020. Käsittelyyn osallistui myös 
toimitusjohtaja Minna Korkeakoski-Västi SOITE:n edustajana. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton lausunto pöytäkirjan liitteenä (liite 1). 
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Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 86 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  

1. käy keskustelun valmistellusta lausuntoehdotuksesta, 
2. päättää antaa Keski-Pohjanmaan liiton lausunnon asiassa.  

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-2 yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 87 
 
87 §  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-8/2020 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 87 

 
Maakuntahallitukselle raportoidaan säännöllisesti liiton talouden 
toteutumisesta. Liiton talousarvion toteutuma lähetetään 
maakuntahallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, 
tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle kuukausittain.  
 
Talousarvion toteutuma- ja talousraportit 1-8/2020 on toimitettu 
erillisenä liitteenä aiemmin. 
 
Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti K-P:n liiton antama 
sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun valtionavustusselvi-
tys on hyväksytty ja käyttämättä jäänyt valtionavustus 253 421,52 
euroa on palautettu VM:lle 23.4.2020.    
  
Valtiovarainministeriön päätöksen 12.8.2020 mukaisesti K-P:n 
liiton antama maakuntauudistuksen ICT-valmisteluavustusselvitys 
on hyväk-sytty ja käyttämättä jäänyt valtionavustus 352 438,93 
euroa on palautettu VM:lle 17.8.2020.  
    
Tehtyjen täsmäytyslaskelmien perusteella valtiovarainministeriön 
myöntämää avustusta hyväksytyistä kustannuksista jäi 
käyttämättä 13 992,83 euroa ja se rahoitettiin osallistuneiden 
organisaatioiden omarahoitusosuuksilla.    
  
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Satu Kalliokoski. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 1-8/2020, 
2. päättää, että omarahoitusosuuksilla katettu, käyttämättä jäänyt 

valtionavustus (13 992,83 eur) palautetaan esivalmisteluun 
osallistuneille organisaatioille. 

 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-2 yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 88 
 
88 §  LINJAUKSET TALOUSARVIO 2021 JA TALOUS- JA 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021 – 2023 LAATIMISEKSI 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 87 

 
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 38 §:n mukaan 

• maakuntahallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion 
laadintaohjeet. 

• maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan 
ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja 
tuloarviot, 

• talousarviosta päättäessään maakuntavaltuusto määrittelee, 
mitkä ovat sen sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. 
Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat 
määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat 
viraston viranomaisia.  

 
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 
liiton tehtävien hoitamiseen turvataan. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan 
taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava 
tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteita vuodelle 2021 sekä 
talousarvion 2021-2023 keskeisiä tunnuslukuja käsiteltiin 
kuntajohtajakokouksessa 10.9.2020, jossa kunnilla oli 
mahdollisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Kuntayhtymän toiminnan kehittämistä käsitellään 
keskeisesti meneillään olevan kuntakierroksen yhteydessä.  
 
Tavoitteet vuosille 2021-2023 asetetaan edellisten vuosien tapaan 
vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2021 
talousarvio. Maakuntahallitus ohjeistaa tässä kokouksessa 
vuoden 2021 talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman 
valmistelua. 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 
1. käy lähetekeskustelun vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta, 
2. hyväksyy valmistelulinjaukset liiton toiminnalle 2021,  
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Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 88 
 

3. päättää ehdotuksesta kuntien maksuosuuksien 
loppusummaksi vuodelle 2021. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus  
1. kävi lähetekeskustelun vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta, 
2. hyväksyi valmistelulinjaukset liiton toiminnalle 2021, 
3. esittää maakuntavaltuustolle, että kuntien maksuosuuksien 

loppusumma vuodelle 2021 on 1 491 200 euroa. 
----- 
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89 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON OSALLISTUMINEN ARCTIC INVESTMENT 
 PLATFORM (AIP) -HANKKEESEEN 
  
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 47 
 

Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten 
harvaanasuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Pohjoisiin 
harvaanasuttuihin alueisiin kuuluvat Itä- ja Pohjois-Suomen 
seitsemän maakuntaa, Ruotsin neljä pohjoisinta maakuntaa ja 
Norjan kolme pohjoisinta maakuntaa. Vuoden 2019 alusta lähtien 
Lapin liitto on koordinoinut BusinessOulun, ruotsalaisten 
Norrbottenin ja Västerbottenin lääninhallitusten sekä norjalaisen 
Norinnova AS:n kanssa Interreg Pohjoinen -hanketta, jolla 
tiivistetään AIP-yhteistyötä. 
 
Hankkeessa tuotettiin 2019 – 2020 toteutettavuusselvitys, joka 
sisältää analyysin alueen investointitarpeista ja -potentiaalista 
sekä esitykset rahoitusmallista ja tukijärjestelmästä. 
Toteutettavuusselvitys osoitti investointialustan luomiselle olevan 
edellytyksiä, jonka perusteella on laadittu ns. tiekartta, jossa 
esitellään tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä askelmerkit 
investointialustan perustamiseksi. 
 
Investointiyhteistyössä keskitytään kasvuhakuisten pk-yritysten 
rahoitustarpeisiin. Lisäksi AIP:n kautta rahoitettavien hankkeiden 
tulee liittyä arktisiin luonnonvaroihin ja digitalisaatioon. 
 
Euroopan arktisen alueen merkitys EU:lle on viimeisten vuosien 
aikana kasvattanut runsaasti näkyvyyttään. Samanaikaisesti Itä- 
ja Pohjois-Suomi sekä pohjoisten harvaan asutut alueet (NSPA) 
kokonaisuudessaan ovat ottaneet konkreettisia askeleita kohti 
näkyvämpää yhteistyötä Brysselissä. Kiinnostus rahoitusyhteis-
työtä kohtaan on nyt korkealla sekä NSPA-alueen sisällä että sen 
ulkopuolella komission korkeinta johtoa myöten. 
 
Tiiviin yhteyden pitäminen Euroopan investointipankkiin (EIP) 
vuoden 2019 alusta lähtien on ollut vaivatonta ja johtanut AIP-
hankkeen osalta yhteistyösopimukseen elokuussa 2019. 
Sopimuksen mukaan EIP tarjosi asiantuntijapalvelujaan 
hankkeelle ilmaiseksi vuoden 2019 loppuun. 
 
Pohjoisten alueiden yhteistyötä suunnittelussa on jatkettu kevään 
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Maakuntahallitus 5/2020   18.5.2020/§ 47 
Maakuntahallitus 8/2020   24.8.2020/§ 68 
Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 89 

 
2020 aikana. Tämän seurauksena on valmisteltu yhteisymmärrys-
asiakirja (MoU) alueiden yhteistyön eteenpäin saattamiseksi. 

 
  Laadittu yhteisymmärrysasiakirja on ennen kaikkea yhteinen 

tahdonilmaisu investointiyhteistyön kehittämiseksi pohjoisten 
alueiden tarpeisiin. Yhteisymmärrysasiakirja ei sellaisenaan sido 
sen allekirjoittajaosapuolia hallinnollisiin tai taloudellisiin 
vastuisiin. Nämä asiat ovat jatkosuunnittelussa pohdittavia asioita. 
Siten Keski-Pohjanmaan liitto ei sitoudu allekirjoittajaosapuolena 
mihinkään hallinnolliseen tai taloudelliseen vastuuseen Arctic 
Investment Platform (AIP) -hankkeessa. Mikäli tällaisia tarpeita 
hankkeen osalta jatkoselvittelyssä ilmenee, tehdään niistä 
erillinen maakuntahallituksen päätös. 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus 
1. merkitsee tiedoksi Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeen 
sisällön ja tavoitteen, 
2. oikeuttaa vt. maakuntajohtajan allekirjoittamaan asiasta 
osapuolten välillä laaditun yhteisymmärrysasiakirjan. 
 
Vt. maakuntajohtajan muutettu ehdotus: 
Maakuntahallitus 
1. merkitsee tiedoksi Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeen 
tilanteen. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi vt. maakuntajohtajan muutetun 
ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
 

Maakuntahallitus 24.8.2020 § 68 
 
Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeen jatkotoimenpiteiden 
valmistelua on jatkettu kesän 2020 aikana. Maakuntahallitukselle 
annetaan tiedoksi hankkeen tilanne sekä suunnitelmat toimen-
piteiden eteenpäin viemiseksi. 
 
Hankkeen tilannetta ja suunnitelmia kokouksessa avaa hankkeen 
projektipäällikkö Johannes Lith, Lapin liitolta. Tilannekatsauksen 
esitysmateriaali on esityslistan liitteenä. 
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Maakuntahallitus 5/2020   18.5.2020/§ 47 
Maakuntahallitus 8/2020   24.8.2020/§ 68 
Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 89 

 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Arctic Investment Platform 
(AIP) -hankkeen tilanteen. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 

 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 89 
 

Maakuntahallitus sai 24.8.2020 pidetyssä maakuntahallituksen 
kokouksessa Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeen 
jatkotoimenpiteiden valmistelutilanteesta. Hankkeen tilannetta ja 
suunnitelmia kokouksessa avasi hankkeen projektipäällikkö 
Johannes Lith, Lapin liitolta.  
 
Kokouksessa projektipäällikkö Lith selvitti Keski-Pohjanmaan 
maakuntahallitukselle hankkeen tilannetta sekä suunnitelmia 
toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi. 
 
Selvityksen perusteella Keski-Pohjanmaan liiton tulee päättää 
osallistumisestaan hankkeen seuraavaan vaiheeseen.  
 
Yhteisymmärrysasiakirja ja sen liite on toimitettu esityslistan 
liitteenä aiemmin. 
 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Arctic 

Investment Platform (AIP) -hankkeen seuraavaan vaiheeseen 
1.10.2020 – 31.12.2021 välisenä aikana.  

2. oikeuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan asiasta 
osapuolten välillä laaditun yhteisymmärrysasiakirjan ja 
tarvittaessa mahdolliset muut hankeasiakirjat. 
 

Päätös: 
  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-2 yksimielisesti. 
  ----- 
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90 §  MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN (MYR) I VARAPUHEENJOHTAJAN 

VALINTA 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 90 

 
Voimassa olevan lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista mukaan maakunnan yhteistyöryhmän ja 
sen puheenjohtajiston nimeää maakuntahallitus. MYR I 
varapuheenjohtajan tulee olla yhteistyöryhmän jäsen.  
 
Maakunnan yhteistyöryhmän I varapuheenjohtaja Terttu Korteen 
Kannuksen kaupunginjohtajan tehtävän päättyessä syyskuussa 
2020 ovat maakunnan yhteistyöryhmän kuntaedustajat esittäneet 
uudeksi MYR I varapuheenjohtajaksi Perhon kunnanjohtaja Lauri 
Laajalaa. 
 
Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän I 
varapuheenjohtajaksi Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajalan. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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91 §  KASITIE RY:N PURKAMINEN JA VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 91 

 
Kasitie ry - Riksåttan rf on vuonna 2004 perustettu yhdistys, jonka 
keskeisenä tehtävänä on ollut valtatie 8:n edunvalvonta. 
Yhdistyksen jäseniä ovat alueen tärkeimmät julkiset toimijat, kuten 
kunnat, maakuntien liitot, kauppakamarit ja yrittäjäyhdistykset. 
Keski-Pohjanmaan liitto on Kasitie ry:n jäsen. 
 
Kasitie ry:n vuosikokous 24.6.2020 päätti käynnistää yhdistyksen 
purkamisen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan purkamista on 
käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein 
pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Purkamista käsittelevät 
yhdistyksen kaksi kokousta pidetään syksyn 2020 aikana Kasitie 
ry:n määrääminä ajankohtina. 
 
Purkamisehdotuksen perusteluna on se, että yhdistysmuotoa 
pidetään hallinnollisesti raskaana. Purkamisprosessin lisäksi 
24.6.2020 vuosikokous päätti käynnistää edunvalvonnallisen 
yhteistyöryhmän muodostamisen. Yhteistyöryhmän tarkoitus on 
jatkaa yhdistyksen tekemää edunvalvontatyötä, mutta se toimisi 
yhdistystä vapaamuotoisemmin. Ehdotus yhteistyön jatkamisen 
muodosta tulee esittää yhdistyksen kokouksessa 2.10.2020.  
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. päättää kannattaa Kasitie ry:n purkamista yhdistysmuotoisena 

yhteisönä ja sen tilalle edunvalvonnallisen yhteistyöryhmän 
perustamista,  

2. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu 8-tien 
edunvalvonnallisen yhteistyöryhmän muodostamiseen ja sen 
toimintaan, 

3. nimeää Keski-Pohjanmaan liiton Kasitie ry:n 
yhtiökokousedustajaksi maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen, 
varalle yhteyspäällikkö Teppo Rekilän. 

 
Päätös:  

 Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
 ----- 
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92 §  YTA-ALUEEN YLIMAAKUNNALLINEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ-
KOORDINAATTORI 

 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 92 

 
Ylimaakunnallinen liikennejärjestelmäkoordinaattori on Etelä-
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, 
Väyläviraston, Traficomin sekä Keski-Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien liittojen hankkima 
palvelu ylimaakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmä-
työn tukemiseen, koordinaatioon ja kehittämiseen. 
Keskeisenä tavoitteena on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen 

liikennejärjestelmätyö, jolla edistetään liikennejärjestelmä-

suunnitelmien toteutumista ja seurantaa, ja sitä kautta 

liikennejärjestelmän kehittämistä toimintaympäristön muutosten ja 

tarpeiden mukaisesti. Jatkuvan liikennejärjestelmätyön puitteissa 

tehdään liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat strategisen 

tason linjaukset. Työtä ohjaavat valtakunnan tasoiset suunnitelmat 

ja strategiat sekä maakuntakaavat, maakunnalliset 

liikennejärjestelmäsuunnitelmat ja maakuntaohjelmat. 

Ylimaakunnallisen liikennejärjestelmäkoordinaattorin tehtäviin 

kuuluu myös varsinaisen toimialueen rajat ylittäviä tehtäviä. 

Tällaiset tehtävät voivat liittyä esimerkiksi liikennekäytävien ja 

matkaketjujen kehittämiseen. Maakuntakohtainen osuus 

(yhteensä 60 %) työstä painottuu kussakin maakunnassa alueen 

tarpeiden mukaan. Liikennejärjestelmätyö on maakunnissa 

organisoitunut eri tavoin. 

Ylimaakunnallisen liikennejärjestelmätyön ylläpitoon ja kehittä-

miseen sekä liikennejärjestelmän seurantaan tarvitaan virkamies-

työn tukemiseksi asioita edistävää ja koordinoivaa konsulttia. 

Tarvitaan tehokkaat menetelmät toimintaympäristön muutosten ja 

tarpeiden analysointiin ja suunnittelutiedon ajan tasalla 

pitämiseen. Ulkopuolinen koordinaattori tuo liikennejärjestelmä-

työhön kokonaisuuksia katsovaa näkemystä ja monialaista 

asiantuntemusta, millä pyritään varmistamaan toiminnan jatkuva 

kehittyminen, riittävä ennakointi ja reagointikyky. Tavoitteena on 

myös, että liikennejärjestelmätyössä pystytään konsulttitoimeksi-

annon avulla käyttämään joustavasti valmiita aineistoja, 

järjestelmiä ja analysointimenetelmiä. Samalla varmistetaan 

aineistojen ylläpito ja ajantasaisten suunnitelmien  
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joustava käyttö erilaisissa liikennejärjestelmän kehittämiseen 

liittyvissä töissä. 

Toimeksianto käsittää vuoden 2021 ylimaakunnallisen liikenne-

järjestelmäkoordinaattorin tehtävät. Toimintaa on mahdollista 

jatkaa yhdellä optiovuodella, jos tilaaja niin päättää. 

Toimeksiantoon kuuluvat esimerkiksi: 

• ylimaakunnallisen liikennejärjestelmätyön kehittäminen 
ja tehostaminen 

• kansallisen liikennejärjestelmätyön seuraaminen sekä 
tulosten tuominen ylimaakunnalliseen työhön ja toisinpäin 

• liikennejärjestelmätyölle asetettavien vaatimusten hallinta 
ja tavoitteiden toteutumisen seuranta 

• raportointi ylimaakunnallisen liikennejärjestelmätyön 
edistymisestä 

• sähköisen portaalin luominen liikennejärjestelmätyössä 
syntyvän aineiston säilyttämiseen ja muokkaamiseen 
(esim. HHJ, tai MS Teams) 

• ylimaakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön liittyvän 
viestinnän valmistelu 

• liikenne-, asiakas- ja toimintaympäristötietojen 
kokoaminen, ylläpito ja analysointi 

• ylimaakunnallisten väylähankkeiden tietojen ja 
kehityskäytäväkorttien päivittäminen sekä mahdollisten 
esitemateriaalin tuottaminen 

• maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja 
aiesopimusten seuranta ja priorisoitujen toimenpiteiden ja 
palveluiden toteutumisen edistäminen 

• käynnistettävien hankkeiden ideointi, valmistelu, 
ohjelmointi ja edistäminen 

• viranomaisten ja muiden liikennejärjestelmän toimijoiden 
yhteistyön edistäminen ja kehittäminen 
 

Toimeksiannon hankintamuotona käytetään puitesopimus-
menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava 
hankinta. Hankintaan sovelletaan tapaa, jossa kokonaishinnaksi 
määritellään enintään 40 000 euroa (ei sis. alv).  
 
Kustannukset on suunniteltu jaettavaksi siten, että valtion (ELY, 
Traficom, Väylä) osuus on 50% ja maakuntien osuus 50%. Keski-
Pohjanmaan liiton suunniteltu osuus on enintään 6 666,67 euroa 
(1/3 maakuntien osuudesta). 
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Asiaa on käsitelty kuntajohtajien kokouksessa 10.9.2020 ja he ovat 
osaltaan sen hyväksyneet. 
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  

1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu YTA-
alueen ylimaakunnallisen liikennejärjestelmä-
koordinaattorin hankintaan enintään Keski-Pohjanmaan 
liitolle suunnitellulla osuudella 6 666,67 euroa vuoden 2021 
ajan, 

2. edellyttää, että liikennejärjestelmäkoordinaattorin tehtävien 
hoito tulee kyetä järjestämään eri toimijoiden kesken 
tasapainoisesti ja Keski-Pohjanmaan liiton edut turvaten, 

3. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton vetäytymään 
ylimaakunnallisen liikennejärjestelmäkoordinaattorin 
hankinnan toteuttamisesta, mikäli Keski-Pohjanmaan liiton 
etuja ei hankinnan perusteella kyetä turvaamaan. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
  ----- 
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93 §  UUSIEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN SELVITYS KESKI-POHJANMAAN, 
ETELÄ-POHJANMAAN JA POHJANMAAN ALUEELLA 

 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 93 

 
Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunta-
kaavojen tuulivoima-alueet ovat tällä hetkellä pitkälti rakentuneet, 
tai varattuja suunnitteluun, jonka myötä ne todennäköisesti 
rakentuvat lähivuosina.  Tuulivoima-alueet osoittava maakunta-
kaava on tullut voimaan Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-
Pohjanmaalla vuonna 2016 ja Pohjanmaalla vuonna 2015.  
 
Tuulivoimateknologia on kehittynyt varsin nopeasti. Kehittyneen 
teknologian myötä uusien, tuulivoimalle potentiaalisten alueiden 
määrä on kasvanut ja vaikutukset aiempiin selvityksiin verrattuna 
muuttuneet. Maakuntien liitot ovat hiljattain saaneet useita 
kyselyitä maakuntakaavan tv-alueiden ulkopuolisten alueiden 
suunnittelumahdollisuuksista.   
 
Edellä esitetyistä syistä johtuen tuulivoimaselvitykset ja tv-alueet 
maakuntakaavoissa vaativat päivityksen kaikkien kolmen 
pohjalaismaakunnan alueella. Yhtä maakuntaa laajemman alueen 
tarkastelulla on mahdollista arvioida riittävän laajasti tuulivoima-
alueiden yhteisvaikutuksia, sekä löytää potentiaalisimmat alueet 
hallinnollisista rajoista riippumatta.  
 
Tuulivoimapuistojen alueet ovat kasvaneet ja ne sijoittuvat 
enenevissä määrin useamman kuin yhden kunnan alueelle. 
Tuulivoiman voimakas lisääntyminen aiheuttaa painetta sähkön-
siirtoverkkojen kapasiteetille. Liityntämahdollisuus sähköverkkoon 
määrittelee tuulivoima-alueen toteutumismahdollisuutta. Voimakas 
tuulivoiman lisääntyminen aiheuttaa lisäksi painetta siirtyä yhä 
vahvemmin hiljaisille alueille. 
  
Ympäristöministeriö myöntää avustusta tuulivoimarakentamista 
ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin 
hakemusten mukaan valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Valtion 
lisätalousarvioesityksessä tuulivoimakaavoitukseen tarkoitettu 
määräraha on kaksi (2) miljoonaa euroa.  Avustuksilla ympäristö-
ministeriö edistää hallitusohjelman kirjauksia tuulivoima-
rakentamisesta. Avustusta saa käyttää tuulivoimarakentamista 
ohjaavaan kaavoitukseen, luvitukseen ja niihin liittyviin selvityksiin. 
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Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maakuntaliitot ovat valmistelleet yhteisen avustushakemuksen 
ympäristöministeriölle uusien tuulivoima-alueiden selvittämiseksi. 
  
Avustuksella tehdään seuraavat selvitykset: 
 
1. ”Ei-alue analyysin” päivitys 
2. Sähkönsiirtoverkon nykytila ja kehittämistarpeet 
3. Hiljaisten alueiden kartoitus 
4. Uusien potentiaalisten alueiden rajauksen suunnittelu analyysin 
(1-3) tietojen perusteella 
5. Teknistaloudellinen arviointi ja kohteiden luokittelu 
(potentiaalinen teho, tuulisuus, energian tuotto-odotus, tiestö, 
maanomistus, liitettävyys sähköverkostoon) 
6. Vaikutusten arviointi (esim. ympäristövaikutusindeksin laskenta, 
sijoittuminen mahdollisten vaikutuskohteiden läheisyyteen) 
 - maisema- ja kulttuuriperintö (valtakunnallisesti ja 
 maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä 
 rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY), muinaismuistot), 
 - luonnonympäristöt (suojelualueet, IBA, FinIBA, maa-
 kuntakaavojen LUO-kohteet, linnusto: mm. merikotka, 
 kalasääski, maakotka, muuttohaukka, uhanalaiset lajit, 
 arvokkaat harju-, kallio- ja moreenialueet), 
 - asumisviihtyisyys ja virkistyskäyttö, 
 - lentokentät, varalaskeutumisalueet, helikopterien 
 laskeutumispaikat 
7. Yhteisvaikutusten arviointi 
8. Tulokset kohdekohtaisiin kortteihin 
 
Selvitysten kokonaiskustannus on 156 000 euroa. Ympäristö-
ministeriöltä haettava avustus on 120 000 euroa. Omarahoitus-
osuus 36 000 euroa on jaettu maakuntien kesken pinta-alan 
suhteessa. Keski-Pohjanmaan liiton osuus on 7 200 euroa (20 %). 
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Seppo Tastula poissa 10.42-10.45. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  

1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu Keski-
Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maakuntaliittojen yhteiseen hankkeeseen ympäristö-
ministeriön rahoitusavustuksella uusien tuulivoima-
alueiden selvittämiseksi ko. kolmen maakunnan alueella, 
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2. päättää, että Keski-Pohjanmaan liiton omarahoitusosuus 
on hankkeessa enintään 7 200 euroa, 

3. edellyttää, että kolmen maakunnan yhteinen tuulivoima-
alueiden selvitystyö tulee kyetä järjestämään Keski-
Pohjanmaan liiton edut turvaten ja kuntien tarpeita 
palvelevaksi. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
  -----  



 Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  222 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019/§ 135 
Maakuntahallitus 9/2020  21.9.2020/§ 94 
 
94 §  KESKI-POHJANMAAN, ETELÄ-POHJANMAAN JA POHJANMAAN 

ILMASTOSTRATEGIAN LAADINTA  
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 135 
 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja 
luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. 
Kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä 
muutosta yhteiskunnassa. 
 
Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut Pariisin ilmasto-
sopimukseen. Eduskuntapuolueiden yhteisen linjauksen mukaan 
tavoite edellyttää pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista 
siten, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen vuotta 2050. 
Rinteen hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassa toimimaan siten, 
että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen 
nopeasti sen jälkeen. Yhtenä keinona hallitus on päättänyt 
edistää kuntien ja alueiden omien hiilineutraaliussuunnitelmien 
valmistelua ja ilmastotoimien toimeenpanoa. 
 
Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maa-
kuntien alueella on vanhat päivitystä edellyttävät ilmastostrategiat. 
Alueella ei ole toistaiseksi yhtään Hinku-kuntaa (hiilineutraali 
kunta) tai Canemure-maakuntaa (www.hiilineutraalisuomi.fi). 
Hinku-kuntien verkostoon kuuluu jo 67 kuntaa Suomessa ja 
Canemure-maakuntia on seitsemän. Keski-Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot yhdessä Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan Ely-keskusten kanssa ovat keskus-
telleet yhteisen ilmastostrategian valmistelusta.  
 
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on hakenut 75 000 euroa Työ- ja 
elinkeinoministeriöltä. Tällä rahoituksella Ely-keskus palkkaa 
ilmastokoordinaattorin koordinoimaan ilmastostrategian 
valmistelua. Maakuntaliitoilla ei ole varattuna rahoitusta ilmasto-
strategiaa varten vuodelle 2020.  
 
Ilmastokoordinaattorin ensimmäisenä tehtävänä on kartoittaa 
tarvittavat selvitykset. Maakuntaliitot päättävät osallistumisestaan 
selvitysten rahoitukseen sen jälkeen, kun tarvittavat selvitykset 
ovat tiedossa.  
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
 

http://www.hiilineutraalisuomi.fi/
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu ilmasto-

strategian laadintaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja 

Pohjanmaan maakuntaliittojen sekä Etelä-Pohjanmaan ja 

Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa siten, että strategiaosuus 

valmistellaan vuoden 2020 aikana, 

2. päättää osallistumisesta selvitysten kustannuksiin, kun 

tarvittavat selvitykset ovat tiedossa. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-2 yksimielisesti. 

----- 

 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 94 

 
Euroopan unionin tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 
tasoon. Ilmastoneutraaliutta EU tavoittelee vuoteen 2050 
mennessä. 
 
Nykyisen hallitusohjelman tavoite on, että Suomi on hiilineutraali 
vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius ei ole yksiselitteinen 
termi. Suomen hallitusohjelman rivien välistä voidaan löytää 
tulkinta, että hiilineutraalissa Suomessa päästöjen pitäisi olla yhtä 
suuret kuin hiilinielujen.  
 
Päästöillä tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy 
fossiilisten polttoaineiden käytön, teollisten prosessien ja ihmisen 
toiminnan muuttamien biologisten prosessien seurauksena. 
Hiilinieluilla taas tarkoitetaan toimia, joilla sidotaan kasvihuone-
kaasupäästöjä pois ilmakehästä, kasvattaen samalla hiilivarastoa. 
Hiilinielut kattavat maankäytön, maankäytön muutoksen ja 
metsien käytön (LULUCF = land use, land use change and 
forestry) hiilidioksidia sitovat prosessit. Mukana ovat myös 
tekniset keinot, joilla hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä tai päästö-
lähteestä ja varastoidaan pois hiilenkierrosta. 
 
Suomen ympäristökeskus laskee vuosittain maakuntien kasvi-
huonepäästöt. Vuonna 2018 Keski-Pohjanmaan kasvihuone-
päästöt olivat 832 kt CO2e. Vuoteen 2005 verrattuna vähennystä  
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on tapahtunut 15 %. Suurimmat kasvihuonepäästöt syntyvät 
maataloudessa (42%), tieliikenteessä (17%), lämmityksessä 
(15%) ja teollisuudessa (8%). Tuulivoiman kasvihuonepäästöjä 
sitova vaikutus vuonna 2018 oli 15 kt CO2e.  
 
Keski-Pohjanmaan ilmastotavoitteita ja niiden toteutuskeinoja 
määrittävä Keski-Pohjanmaan ilmastostrategia on ohjannut 
päästövähennystoimia vuosina 2010 – 2020. Kansallisen hiili-
neutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 Keski-
Pohjanmaalla edellyttää uusia toimenpiteitä. Vuoden 2019 lopulla 
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunta-
liitot sekä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus suunnittelivat yhteisen 
ilmastostrategian laatimista. Yhteisen strategian laatiminen tässä 
vaiheessa kaatui maakuntien tarpeiden erilaisuuteen, erityisesti 
aikataulun suhteen. Keski-Pohjanamaan liiton ilmastostrategia on 
vanhin ja siten meillä on kiireellisin aikataulu uuden ilmasto-
strategian laatimiselle. 
 
Maakunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan laadittavassa 
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartassa. Siinä määritellään keinot, 
miten Keski-Pohjanmaa on hiilineutraali vuonna 2035. Ilmasto-
tiekartta laaditaan Keski-Pohjanmaan liiton johdolla laajassa 
yhteistyössä alueen kuntien ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena 
on, että Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta valmistuu maakunta-
valtuuston hyväksyttäväksi marraskuussa 2021. 
 
Yhteystietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää 

1. aloittaa Keski-Pohjanmaan maakunnallisen 
ilmastotiekartan laatimisen, 

2. hakea EAKR tai kansallista rahoitusta hankkeeseen ja 
varata siihen omarahoitusta 10 000 euroa (5 000 € vuonna 
2020 ja 5 000 € vuonna 2021). 

 
Päätös:  

 Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-2 yksimielisesti. 
 ----- 
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95 §  EDUSTAJIEN VALINTA MERENKURKUN NEUVOSTON EAYY:N 

PERUSTAMISKOKOUKSEEN SEKÄ VUOSIKOKOUKSEEN 2.10.2020 
UUMAJASSA 

 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 95 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on 3.9.2020 tekemällä 
päätöksellään ehdollisesti hyväksynyt, että kaikki perustavat 
jäsenet perustavat maailman ensimmäisen täysin pohjoismaisen 
EAYY:n. 
 
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 § 133, että 
Merenkurkun neuvosto ry:n hallituksessa Keski-Pohjanmaan 
liittoa edustaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, varalla Kajsa 
Kouvo. Maakuntahallitus valitsi kokouksessaan 17.2.2020 § 14 
Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokousedustajaksi Marlén 
Timosen (varalla Anna Nurmi-Lehto) ja Anne Sormusen. 
 
Maakuntahallitus nimeää edustajat Merenkurkun Neuvoston 
EAYY:n perustamiskokoukseen sekä vuosikokoukseen, jotka 
pidetään 2.10.2020 Uumajassa sekä Keski-Pohjanmaan liiton 
esitykset Merenkurkun neuvoston EAYY:n hallituksen jäseniksi.  
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus 
1. nimeää edustajiksi 2.10.2020 Uumajassa pidettävään 

Merenkurkun Neuvoston EAYY:n perustamiskokoukseen sekä 
vuosikokoukseen (hallituksen nimeämä edustaja ja yksi 
viraston edustaja) Marlén Timosen (varalla Anna Nurmi-Lehto) 
ja Anne Sormusen (varalla Teppo Rekilä). 

2. nimeää ehdokkaiksi Merenkurkun Neuvoston EAYY:n 
hallitukseen maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ja varalle 
hallituksen varajäsen Kajsa Kouvon. 

3. päättää, että nyt valittujen edustajien toimikausi kestää siihen 
saakka, kunnes kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittu uusi 
maakuntahallitus tekee uudet nimeämiset. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
----- 
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96 §  ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN KANNANOTTO HUIPPUKOKOUKSEN 

YHTEYDESSÄ 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 96 

 
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot ovat valmistelleet yhteistä 
kannanottoa, joka julkaistaan Itä- ja Pohjois-Suomen huippu-
kokouksen yhteydessä lokakuussa 2020. Kannanotossa maa-
kunnat ottavat yhdessä kantaa valitsemaansa, aluekehittämisen 
kannalta ajankohtaiseen asiaan.  
 
Kannanottoluonnos toimitetaan hallituksen jäsenille nähtäväksi 
hallituksen kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa kehityspäällikkö Teemu Räihä. 
 
Timo Sillanpää poissa 11.03-11.05. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Itä- ja Pohjois-Suomen 
maakuntien liittojen yhteisen kannanottoluonnoksen. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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97 § EAKR -HANKETUKIEN TAKAISINPERINNÄT / VAASAN HALLINTO-

OIKEUDEN PÄÄTÖKSET VALITUKSIIN 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 97 

 
Vaasan hallinto-oikeudessa on ollut käsiteltävänä Jyväskylän 
yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Centria 
ammattikorkeakoulu Oy:n valitukset koskien Keski-Pohjanmaan 
liiton tekemiä, EAKR -hanketukien takaisinperintöjä. 
 
Vaasan hallinto-oikeus on 1.9.2020 antanut päätökset asioissa 
20/0449/4, 20/0450/4 ja 20/0451/4, joilla se hylkää Euroopan 
aluekehitysrahaston osarahoittamien projektien maksatusten 
takaisinperintöjä koskevat valitukset.  
 
Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisut annetuissa päätöksissä ovat: 
 
1. Hallinto-oikeus ei tutki muutoksenhakijan vasta vastineessaan 

esittämää valitusperustetta, että takaisinperintä ei ole ollut 
hyvän hallintotavan ja hallintotoimintaa ohjaavien periaatteiden 
mukaista. 

2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen muutoin. 
 
Vaasan hallinto-oikeuden päätökset (3 kpl) on toimitettu erillisinä 
liitteinä aiemmin. 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Ulla-Riitta Harju poissa 11.07-11.10. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Vaasan hallinto-oikeuden 
päätökset 20/0449/4, 20/0450/4 ja 20/0451/4. 
 
Päätös:  

 Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 ----- 
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98 §  ALUESUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRKA 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 64 

 
Mari Pohjola on irtisanoutunut aluesuunnittelupäällikön virasta 
1.7.2020 lukien. 
 
Aluesuunnittelupäällikön keskeiset tehtävät ovat: 

• alueiden käytön suunnittelu,  

• maakuntakaavoitus ja merialuesuunnittelu,  

• liikennejärjestelmän kehittäminen sekä 
paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen.  

 
Lisäksi aluesuunnittelupäällikön tehtäviin kuuluu rakennerahasto-
hankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä. Aluesuunnittelupäällikkö 
kuuluu liiton johtoryhmään.  
 
Aluesuunnittelupäällikön tehtävään valittavalta henkilöltä 
edellytetään tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, 
kokemusta kaavoituksesta ja yleispiirteisestä maankäytön 
suunnittelusta, paikkatietojärjestelmien tuntemusta sekä hyviä 
vuorovaikutustaitoja. Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, 
jatkuvaa tehtäväalakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta ja uuden 
tiedon hankintaa itsenäisesti.  
 
Aluesuunnittelupäällikön virka on toistaiseksi voimassa oleva 
kuuden (6) kuukauden koeajalla.  
 
Aluesuunnittelupäällikön tehtäväkohtainen palkka on 4 236 €/kk 
(huomioitu 1.8.2020 tuleva yleiskorotus). 
 
Aluesuunnittelupäällikön virka avataan haettavaksi 17.6. –
31.7.2020 väliseksi ajaksi.  
 
Maakuntahallitus päättää elokuun kokouksessa haastatteluun 
kutsuttavat ja haastatteluprosessin toteuttamisesta.  
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 
1. päättää laittaa aluesuunnittelupäällikön viran julkisesti 

haettavaksi yllä olevan tehtävänkuvauksen mukaisesti ja  
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antaa vt. maakuntajohtajalle ja hallintopäällikölle valtuudet 
laatia varsinaisen hakuilmoituksen,  

2. päättää, että aluesuunnittelupäällikön virka laitetaan julkisesti 
haettavaksi ajalle 17.6.-31.7.2020 sekä  

3. päättää haastatteluun kutsuttavista ja haastatteluprosessin 
toteuttamisesta maakuntahallituksen elokuun kokouksessa.  

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
  ----- 
 
Maakuntahallitus 24.8.2020 § 81 
 

Aluesuunnittelupäällikön virka on ollut haettavana ajalla 17.6.-
31.7.2020. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon www.te-
palvelut.fi -sivustolla, Keskipohjanmaa -lehdessä, Kalajoki-
laaksossa, Österbottens Tidningissä sekä liiton nettisivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin neljä kappaletta. 
Hakemusten yhteenveto lähetetään maakuntahallituksen jäsenille 
kokouskutsun mukana ja täydentävä informaatio annetaan 
kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus 
1. päättää, että aluesuunnittelupäällikön virkaan valittavan    

valintapäätösehdotuksen valmistelee neljän (4) hengen 
valintakollegio,  

2. päättää, että valintakollegio kutsuu haastatteluun sopiviksi 
katsomansa henkilöt ja toteuttaa haastattelut, 

3. päättää nimetä valintakollegioon maakuntavaltuuston 
puheenjohtajan, maakuntahallituksen puheenjohtajan, 
maakuntajohtajan ja vs. hallintopäällikön. 

 
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus: 
Maakuntahallitus 
1. päättää, että aluesuunnittelupäällikön virkaan valittavan 

valintapäätösehdotuksen valmistelee viiden (5) hengen 
valintakollegio, 

2. päättää, että valintakollegio kutsuu haastatteluun sopiviksi 
katsomansa henkilöt ja toteuttaa haastattelut, 

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
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3. päättää nimetä valintakollegioon maakuntavaltuuston 
puheenjohtajan, maakuntahallituksen puheenjohtajan, 
hallituksen jäsen Minna Lankisen, maakuntajohtajan ja vs. 
hallintopäällikön, 

4. päättää, että hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua 
haastattelutilaisuuksiin. 

 
  Päätös: 
  Maakuntahallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen kohdat 1-4  
  yksimielisesti. 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 98 

 
Maakuntahallituksen 24.8.2020 § 81 valitsema valintakollegio 
suoritti aluesuunnittelupäällikön virkaan hakeneiden haastattelut 
10.-11.9.2020.  
 
Yksi aluesuunnittelupäällikön virkaa hakeneista ilmoitti sähkö-
postitse 4.9.2020, ettei ole enää käytettävissä kyseistä virkaa 
täytettäessä.  
 
Valintakollegion esitys ja päätösehdotus annetaan kokouksessa.  
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää, että aluesuunnittelupäällikön virkaan 
valitaan Tiina Rinta-Rahko Seinäjoelta ja varalle valitaan Reijo 
Kiviniemi Kokkolasta. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  -----
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99 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 21.9.2020 § 99 

 
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 14.8.-10.9.2020 

- § 16, hankintapäätös, kannettava tietokone 
- § 17, Korona-Exit-KP -hankkeen ohjausryhmän 

nimeäminen 
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 11.8.-18.9.2020 
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 11.8.-8.9.2020 

- 308069 DIGICITY - Digitalisaatiosta palveluja ja 
liiketoimintaa kaupunkeihin 26.8.2020 (kielteinen päätös) 

- 308066 EnergY - Energiatehokkaat ympäristömittaukset 
26.8.2020 (kielteinen päätös) 

4. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
laeiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain ja 
rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta. 

5. Lausunto Investointien tehokas lupamenettely säädetyn 
aikarajan puitteissa -selvityksestä. 

6. Lausunto Kaustisen kunnalle Valejärven teollisuusalueen 
asemakaavaehdotuksesta. 

7. Lausunto LVM:lle Digitaaliset keinot koronaviruskriisin 
jälkihoidossa -työryhmän väliraportista. 

8. Lausunto VM:lle kansallinen julkisten hankintojen strategiasta 
(luonnos). 

9. Lausunto Suomen Metsäkeskukselle Etelä- ja Keski-
Pohjanmaan metsäohjelmaluonnoksesta 2021-2025. 

10. Lausunto Lestijärven kunnalle Valkeisen ranta-asemakaavan 
muutoksesta. 

11. Lausunto ympäristöministeriölle jokihelmisimpukan eli raakun 
suojelun strategia- ja toimenpideohjelmasta. 

12. Lausunto Suomen riistakeskukselle luonnoksesta: Suomen 
majavakantojen hoito ja hallinta. 

13. Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden 
rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2021 – 2024. 

14. Lausunto FCG:lle Halsuan Honkakankaan ja Kanniston 
tuulivoimapuistojen yleiskaavojen ehdotusvaiheen aineisto 
nähtäville. 

15. Lausunto TEM:lle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi. 

16. Lausunto MMM:lle Euroopan meri- ja kalatalousrahastolaista. 
17. Lausunto Kansallisarkiston arvonmääritys- ja 

seulontapolitiikka-asiakirjan luonnoksesta. 
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18. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
kuntarakennelain muuttamisesta. 

19. Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta. 

 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-19. 
 
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 89-95, 98 

 
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.  

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
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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 22.9.2020 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 84-88, 96-97, 99  

 
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 - 

 
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:  PL 204, 65101 Vaasa 
Käyntiosoite:  Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa  
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42760 
Puhelinnumero: 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; 
 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
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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 2020 se on 250 €).  
 
Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Pohjanmaan liiton 
kirjaamosta.  
 
Postiosoite:  Rantakatu 14, 67100 Kokkola   
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi   
Puhelinnumero:  040 160 5700  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.  
 
Pöytäkirja on 22.9.2020 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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