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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020 
 
KOKOUSAIKA  20.1.2020 klo 9.00 – 11.12  
KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  

Pärkkä Timo puheenjohtaja 
Kant Esa  varapuheenjohtaja 
Haapalehto Raimo jäsen 
Harju Ulla-Riitta jäsen 
Lankinen Minna jäsen 
Pihlajamaa Arto jäsen 
Salo Mauri  jäsen 
Timonen Marlén jäsen 
Tuikka Jukka-Pekka jäsen 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja 
Hentelä Raimo valtuuston I varapj 
Tastula Seppo valtuuston III varapj. 
Kaiponen Jyrki vt. maakuntajohtaja/esittelijä 

 Turkulainen Harri hallintopäällikkö/sihteeri 
Aalto Johannes suunnittelija, § 6 ajan klo 

10.45-11.08 
 

    
POISSA    Nurmi-Lehto Anna jäsen 

Paloranta Johanna jäsen 
Leppälä Pekka valtuuston II varapj 

 
 

 
ASIAT § 1 - 8 
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  
   
 

 
 
 

Timo Pärkkä                Harri Turkulainen 
puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
Kokkola 20.1.2020   
    
 

Mauri Salo  Marlén Timonen 
     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla  21.1.2020.
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 1 
 
1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 20.1.2020 § 1 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan 
ja Mauri Salon. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus  
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen (10/11), 
2. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Mauri Salon ja 

Marlén Timosen. 
- - - 
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 2 
 
2 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Maakuntahallitus 20.1.2020 § 2 

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

• Maakuntien välisen rahoitusneuvottelun 2021-2027 
tilanne.  

• VM:n järjestelmätarkastuksen 10.1.2020 alustavia 
havaintoja. 

• Kuntien muuttoliikkeen hinta -tutkimus – tulosten 
esittely 9.1.2020/Perlacon Oy. 

• Lausunto kaustislaisen viulunsoittoperinteen 
saamisesta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 
luetteloon. 

• Tukitoimenpiteet Järjestö 2.0 -hankkeen asian 
edistämiseksi. 

• Maakuntahallituksen Brysselin matka 22.-24.3.2020. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen 
tiedoksi. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 3 
 
3 §  SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI VUODESTA 2019 
 
Maakuntahallitus 20.1.2020 §  

 
Sisäisen valvonnan yleisohjeen 8-kohdan mukaan maakunta-
johtaja antaa vuosittain raportin sisäisestä valvonnasta, joka 
pohjautuu päälliköiden antamiin raportteihin ja muihin 
havaintoihin. 
 
Päälliköt ovat antaneet maakuntajohtajalle yhteisen raportin 
7.1.2020. 
 
Maakuntajohtajan raportti on erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  
1. merkitsee raportin tiedoksi vuoden 2019 sisäisen valvonnan 

raportin, 
2. keskustelee raportissa esitetyistä sisäisen valvonnan 

havainnoista ja huomioista, 
3. päättää raportissa esitettyjen parantamistoimenpiteiden 

suorittamisesta.  
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus  
1. merkitsi raportin tiedoksi, 
2. keskusteli raportissa esitetyistä havainnoista ja huomioista, 
3. hyväksyi esitetyt sisäisen toiminnan kehittämistoimenpiteet. 
----- 
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 4 
 
4 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON SIDOSRYHMÄKYSELY 
 
Maakuntahallitus 20.1.2020 §  

 
Keski-Pohjanmaan liitto lähetti keskeisille sidosryhmilleen ja 
heidän edustaville henkilöille kyselyn liiton toiminnasta. Kysely 
toimitettiin sähköisenä nettikyselynä Creamailer-ohjelmalla ja se 
oli avoinna 11.11.-5.12.2019 välisen ajanjakson.  

 
Kysely lähetettiin laajalla sähköpostijakelulla hyödyntäen pääosin 
liiton osoitteistossa olevia valmiita jakelulistoja sekä täyden-
nettynä muilla sopiviksi kohdetahoiksi katsotuilla henkilöillä. 
Kaikkiaan jakelun piirissä n. 400 eri henkilöä. Vastauksia saatiin 
55 henkilöltä ja vastausprosentti siten n. 13,8 %. 

 
Vastauksia saatiin seitsemältä eri taholta. Eniten vastauksia 
antoivat kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijat, toiseksi eniten TKI-
organisaatioiden edustajat ja kolmanneksi eniten kuntien ja 
kuntayhtymien luottamushenkilöt. Lisäksi vastauksia antoivat 
valtionhallinnon, elinkeinoelämän, järjestösektorin sekä muun 
toimialan edustajat. 
 
Puolet vastaajista oli tehnyt yhteistyötä liiton kanssa lähes 
viikoittain tai joka kuukausi ja toinen puoli muutaman kerran 
vuodessa. 
 
Yhteistyötä oli tehty eniten rakennerahastotoimintaan liittyvissä 
asioissa (noin puolet vastaajista), maakuntaohjelman 
valmisteluun liittyvissä asioissa sekä maakuntaohjelman 
toimeenpanoon liittyvissä asioissa (yli kolmasosa vastaajista). 
Näiden jälkeen eniten yhteistyötä oli tehty edunvalvontaan, 
aluesuunnitteluun sekä liiton päätöksentekoon liittyvissä asioissa.   
Annetuissa vastauksissa kautta linjan korostui ”en osaa sanoa -
vastausten” runsas määrä. Tämä on tulkittavissa siten, että vaikka 
yhteistyötä liiton kanssa on tehty, niin liiton toiminnan syvempi 
tunteminen on vähäistä. 
 
Sidosryhmäkyselyn tulokset on analysoitu tarkemmin erillisessä 
liitteessä. 

 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus keskustelee sidosryhmäkyselyn tuloksista ja 
merkitsee ne tiedoksi. 
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 4 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
 

 



 Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  9 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 5 
 
5 §  MAAKUNTAVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI 
 
Maakuntahallitus 20.1.2020 § 5 

 
Kokkolan kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 108 myöntänyt 
Pekka Leppälälle eron Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston 
jäsenyydestä. Maakuntavaltuusto on 24.8.2017 § 10 valinnut 
Pekka Leppälän maakuntavaltuuston II varapuheenjohtajaksi. 
 
Kokkolan kaupunginvaltuusto on valinnut uudeksi maakunta-
valtuuston jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle Timo Sillanpään 
ja hänen varajäsenekseen Pekka Leppälän. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Kokkolan kaupungin-
valtuuston päätöksen ja esittää maakuntavaltuustolle, että se 
valitsee maakuntavaltuustolle uuden II varapuheenjohtajan.  
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 6 
 
6 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON VIESTINTÄSUUNNITELMA VUODELLE 

2020 
 
Maakuntahallitus 20.1.2020 § 6 

 
Keski-Pohjanmaan liiton viestintäohje sekä viestintäsuunnitelma 
hyväksyttiin hallituksessa maaliskuussa 2018. Viestintäohjeen 
mukaisesti viestintä kuuluu liiton työntekijöiden toimenkuvaan 
osana liiton palvelutehtävää. Viestinnän tulee olla ajantasaista ja 
nopeaa tiedonvälitystä. WWW-sivuja kehitetään palvelutiedon 
välittämisen ja sähköisen asioinnin kanavaksi. Sosiaalisen median 
kanavia käytetään yhteisöllisyyttä palvelevalla tavalla. Liitolle on 
nimitetty viestintätyöryhmä.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton toimintasuunnitelmaan vuosille 2020 –
2022 on kirjattu viestinnän tavoitteeksi ylläpitää maakunnan ja 
maakuntaliiton viestintää ja kehittää toimintaa eri viestintä-
kanavissa edelleen. Tavoitteena on myös ylläpitää viestinnän 
verkostoja ja edistää positiivista maakuntaimagoa maakunnan 
sisällä, kansallisesti että kansainvälisesti. 
 
Viestintäsuunnitelman rooli on olla toimenpiteitä kokoava ja 
koordinoiva työkalu, jota päivitetään jatkuvasti vastaamaan 
ajantasaisesti organisaation viestinnän tarpeisiin.  
 
Lisätietoja antaa suunnittelija Johannes Aalto. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus hyväksyy viestintäsuunnitelman sekä viestinnän 
toimenpiteet toteutettavaksi vuodelle 2020. 
 
Päätös:  

  Suunnittelija Johannes Aalto esitteli asiaa. 
 
  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 7 
 
7 §  VUODEN 2020 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 
 
Maakuntahallitus 20.1.2020 § 7 

 
Maakuntaliiton vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin jäsenkuntien 
maksuosuuksien osalta saman suuruisena edelliseen vuoteen 
nähden. Talousarvion laadintaperusteet olivat edelleen tiukat, 
vaikka yleinen kustannustason nousu oli tiedossa.  
 
Maakuntahallitus käsitteli vuoden 2020 talousarvion laadintaa 
23.9.2019 kokouksessa ja linjasi, että kuntien jäsenmaksu-
osuuksien loppusumma pidetään samana kuin vuonna 2019. 
Tältä pohjalta ottaen huomioon vuoden 2020 henkilöstö-
suunnitelman, arvion tulevasta palkkakehityksestä sekä laki-
sääteisen toiminnan tarpeet, on laadittu tarkennettu käyttö-
suunnitelma. Käyttösuunnitelma on pohjana kun maakunta-
hallitukselle tullaan raportoimaan talousarvion toteutumasta 
vuoden mittaan. 
 
Maakuntahallituksen hyväksyttäväksi esitetään talousarvion 
tarkennettu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain.  
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen.  

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman 
vuodelle 2020.  
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  -----    
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Maakuntahallitus 1/2020  20.1.2020/§ 8 
 
8 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 20.1.2020 § 8 

 
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 13.12.2019-

13.1.2020 
- Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 

kokoonpanoon. 
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 13.12.2019-13.1.2020 
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 13.12.2019-

13.1.2020 
- VASTE – Vähähiilisen logistiikan palvelualusta 

(kehittämisosio), muutospäätös 
- Vaste – Vähähiilisen logistiikan palvelualusta 

(investointiosio), muutospäätös 
- MAJAKKA – digitalisaation työkalupakista eväät 

vähähiiliseen teollisuuteen, muutospäätös 
- MAYKO – Matkailusektori ja alueellisen yhteisoppimisen 

kokeilut Keski-Pohjanmaalla (AIKO-rahoitus) 
4. TEM: vastaus kyselyyn aluekehittämispäätöksen 

luonnoksesta. 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-4. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan 
tekemiä viranhaltijapäätöksiä. 
 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 
  ----- 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 

136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei 

saa hakea muutosta valittamalla. 

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). 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite: 

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 

Kokkola kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen 

saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 

kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. 
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:  

 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA 
vaasa.hao@oikeus.fi 

 
Maakuntakaavaa koskevat valitukset: 

Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto 

kirjaamo.ym@ymparisto.fi 

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava: 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet. 

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 

laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta 

ja postiosoite. 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valituskirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 

valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuin-

maksulain (1455/2015) mukaisesti hallinto-oikeudessa 250 euroa. 

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai 

määräysten taikka Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön 

julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu 

julkisista hankinnoista annetun lain 9a §:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella 

markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet markkinaoikeudesta: 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi  

HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia 

julkisista hankinnoista. 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

