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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020 
 
KOKOUSAIKA  17.2.2020 klo 9.00 – 11.29  
KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  

Pärkkä Timo puheenjohtaja 
Kant Esa  varapuheenjohtaja 
Haapalehto Raimo jäsen 
Harju Ulla-Riitta jäsen 
Nurmi-Lehto Anna jäsen 
Pihlajamaa Arto jäsen 
Salo Mauri  jäsen 
Timonen Marlén jäsen 
Tuikka Jukka-Pekka jäsen 
Hietaniemi Antti varajäsen 
 

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

 Turkulainen Harri hallintopäällikkö/sihteeri 
Räihä Teemu kehittämispäällikkö, läsnä § 

12 ajan klo 10.17-10.32 
Mutka Marita strategiapäällikkö, läsnä § 17 

ajan klo 11.00-11.24 
    
POISSA    Lankinen Minna jäsen  

Paloranta Johanna jäsen 
Leppälä Pekka valtuuston II varapj 
Tastula Seppo valtuuston III varapj 

 
 

 
ASIAT § 9 – 18  
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  
   
 

 
Timo Pärkkä                Harri Turkulainen 
puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
Kokkola 17.2.2020   
 
  
   Jukka-Pekka Tuikka Esa Kant  

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla  18.2.2020.
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 9 
 
9 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 9 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jukka-Pekka Tuikan ja 
Esa Kantin. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus  
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (10/11), 
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jukka-Pekka Tuikan ja Esa 

Kantin. 
- - - 
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 10 
 
10 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 10 

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

• tulevan koheesiokauden 2021-2027 neuvottelujen  
 tilanne sekä  

• muut ajankohtaiset asiat 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen 
tiedoksi. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 11 
 
11 §  TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJE  
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 11 

 
Keski-Pohjanmaan liitolle on vuoden 2019 aikana laadittu ja 
päivitetty eräitä työsuojeluun liittyviä suunnitelmia ja kartoituksia. 
Nyt laadittu työsuojelun toimintaohje kokoaa yhteen eri 
työsuojelun osa-alueita koskevat ohjeet ja liiton käytännöt.  
 
Työsuojelun toimintaohje on käsitelty liiton toimistopalaverissa 
21.1.2020. 
 
Liitossa on syksyn 2019 mittaan tehty myös vaarojen 
tunnistaminen ja riskien arviointi -prosessi sosiaali- ja terveys-
ministeriön työsuojeluosaston lomakkeiston pohjalta. Myös nämä 
on käsitelty liiton toimistopalaverissa. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton 
työsuojelun toimintaohjeen. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 12 
 
12 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN 

OSAVUOSIRAPORTTI 10-12/2019 
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 12 

 
Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotehtävien, rakenne-
rahastohankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin parantamis-
suunnitelman suositusten mukaan maakuntahallitukselle 
esitellään raportti liiton rahoittamista hankkeista neljännes-
vuosittain. 
 
Erillisenä liitteenä on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 
Suomen rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen Keski-
Pohjanmaan liitossa –osavuosikatsaus (4. neljännes). 
 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi liiton rahoittamien hankkeiden 
osavuosiraportin 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 13 
 
13 §  VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS 
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 13 

 
Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 
selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden 
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.  
 
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista 
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, 
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat 
ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä.  
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi 8.11.2018 vuosien 2019-2021 
talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2019 toiminnalliset 
tavoitteet, vuoden 2019 talousarvion ja talousarvion sitovuus-
tasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoimi ja 
hanketoiminta.  
 
Vuoden 2019 talousarviosuunnitelma (ml. Maku):  

- Toimintatuotot   1 619 300 euroa 
- Toimintakulut   1 619 300 euroa 

 
Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:  

- Kuntien jäsenmaksut  1 491 200 euroa  
- Tuet ja avustukset       85 000 euroa  
- Muut toimintatuotot       43 100 euroa  

 
Talousarviossa toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:  

- Liiton lakisääteinen toiminta  1 119 600 euroa  
- Liiton muu kehittämistoimi     415 100 euroa   
- Hankkeet        84 600 euroa  

 
Talousarvion ali-/ylijäämä 0 euroa.  
 
Toimintamäärärahat      538 175 euroa  
Henkilöstökulut   1 081 125 euroa  
 
TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2019 (ml. 
Maku) 
 
Toimintatuotot 1 915 423 euroa, josta  

- Kuntaosuudet   1 491 200 euroa / 78 %  
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 13 

 

- Tuet ja avustukset    362 994 euroa / 19 %  
- Muut tuotot       61 228 euroa /   3 %  

 
Toimintakulut   1 690 533 euroa  
Rahoitustuotot ja -kulut                 -939 euroa  

 

Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:  
- Lakisääteinen toiminta     962 537 € / 57 % 

- Muu kehittämistoimi    337 087 € / 20 % 

- Hankkeet        95 110 € /   6 % 

- Maakuntauudistus     295 799 € / 17 % 

 
Toimintamäärärahojen toteuma     649 661 euroa 

Henkilöstökulujen toteuma  1 040 872 euroa  
 

Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on 223 951,06 euroa.  
 

Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää 
yhteensä 102 657,63 euroa. Peruspääoma 31.12.2019 oli  
439 820,23 euroa.  
 
Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittain.  
 
EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa 
tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden 
aikana sekä lisätalousarvion mukaiset maksuosuudet yhdessä 
erässä joulukuussa.  
 
Tasekirja 2019, mikä sisältää toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen on erillisenä liitteenä. 

 
Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja 
hallintopäällikkö Harri Turkulainen.  
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 

1. esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi 2019 
talousarvion määrärahojen ylityksen  

- lakisääteinen toiminta, tulojen ylitys 14 193 euroa 

- hanketoiminta, menojen ylitys 10 510 euroa 

2. esittää, että vuoden 2019 tilikauden tulos/ylijäämä, 
223 951,06 euroa, siirretään edellisten vuosien yli-
/alijäämätilille  
3. hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,  
4. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja  
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 13 

 
5. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun 
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.  
6. antaa Keski-Pohjanmaan liiton virastolle oikeudet tehdä 
tasekirjaan tarvittaessa stilistisiä korjauksia. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-6 yksimielisesti. 
  ----- 
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14 §  MAAKUNTAHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN 
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 14 
 

Maakuntahallitus nimesi 18.9.2017 § 79 edustajia useisiin 
työryhmiin ja yhteistyöelimiin vuosille 2017 – 2019. Osa 
edustuksista on puheenjohtajistolla tehtyjen sopimusten 
perusteella. Osa päätöksistä ja nimeämisistä tehdään 
maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä ja osa edellyttää 
maakuntahallituksen päätöstä. 
 
Maakuntahallitus nimeää nyt edustajat toimielimiin ja työryhmiin 
vuosille 2020 – 2021. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus 
1. valitsee edustajansa seuraaviin toimielimiin ja työryhmiin 

 
- Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin yhtiökokousedustajat 

(hallituksen nimeämät 1-2 edustajaa ja yksi viraston 
edustaja) 

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Timo Pärkkä, Johanna 
Paloranta ja Harri Turkulainen 
 

- KP-Cobra Invest Oy:n yhtiökokousedustajat (hallituksen 
nimeämät 2-3 edustajaa) 

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Anna Nurmi-Lehto, 
Arto Pihlajamaa ja Seppo Tastula 
 

- Keski-Pohjanmaan korkeakouluneuvottelukunta 
(hallituksen nimeämät 2 edustajaa) 

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Raimo Hentelä ja 
Johanna Paloranta (varalla Raimo Haapalehto ja 
Ulla-Riitta Harju) 
 

- Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokunta 
(sopimuksen mukaan maakuntahallitus nimeää 2 alue-
edustajaa)  

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Terttu Korte ja Raimo 
Haapalehto (varalla Anna Nurmi-Lehto ja Raimo 
Hentelä) 
 

- Merenkurkun neuvosto ry vuosikokousedustaja (hallituksen 
nimeämä edustaja ja yksi viraston edustaja) 
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 14 

 
o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Marlén Timonen 

(varalla Anna Nurmi-Lehto) ja Anne Sormunen 
 

- Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
vesienhoidonyhteistyöryhmä (hallituksen nimeämät 1-2 
edustajaa ja yksi viraston edustaja) 

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Raimo Haapalehto, 
Mauri Salo ja Teppo Rekilä  
 

- Maakuntaohjelman toteuttamista varten perustettavat 
kehittämisteemojen työryhmät 

a. Osaaminen (kaksi hallituksen nimeämää 
edustajaa) 
b. Kilpailukyky (kaksi hallituksen nimeämää 
edustajaa) 
c. Saavutettavuus (kaksi hallituksen nimeämää 
edustajaa) 
d. Maaseudun teemaryhmä (kaksi hallituksen 
nimeämää edustajaa) 

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
▪ a: Esa Kant ja Raimo Haapalehto  
▪ b: Anna Nurmi-Lehto ja Raimo Hentelä  
▪ c: Seppo Tastula ja Antti Hietaniemi  
▪ d: Mauri Salo ja Ulla-Riitta Harju  

 
- Keski-Pohjanmaan maakunnallinen liikennejärjestelmä-

suunnitelma/ohjausryhmä (hallitus nimeää 1 edustajan) 
o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Pentti Haimakainen 

 
- YTA-alueen kulttuurilautakuntien ja taidetoimikunnan 

yhteiskokoukset (hallituksen nimeämät 1-2 edustajaa ja 
yksi viraston edustaja) 

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Minna Lankinen, Pentti 
Haimakainen ja Kai-Eerik Känsälä 
 

- Kotiseutuliitto vuosikokousedustajat (hallituksen nimeämät 
1-2 edustajaa ja yksi viraston edustaja) 

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Seppo Tastula, Arto 
Pihlajamaa, Kai-Eerik Känsälä 
 

- Assembly of European Regions vuosikokousedustajat  
(hallitus nimeää keskuudestaan 1 edustajan) 
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o vt. maakuntajohtajan ehdotus: Anna Nurmi-Lehto 
(varalla Johanna Paloranta) 
  

- Yhteistoiminta-alueen eli Vaasan vaalipiirin maakuntien 
työvaliokunta  

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: maakuntahallituksen ja 
-valtuuston puheenjohtajisto  

 
- Pohjois-Suomen neuvottelukunta  

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: maakuntahallituksen ja 
-valtuuston puheenjohtajiston lisäksi Mauri Salo ja 
Minna Lankinen 

 
- Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta  

o vt. maakuntajohtajan ehdotus: maakuntahallituksen ja 
-valtuuston puheenjohtajiston lisäksi Mauri Salo ja 
Minna Lankinen 

 
2. päättää, että nyt valittujen edustajien toimikausi kestää siihen 

saakka, kunnes kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittu uusi 
maakuntahallitus tekee uudet nimeämiset. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus  
1. valitsi ehdokkaansa toimielimiin ja työryhmiin ehdotuksen 

mukaisesti yksimielisesti. 
2. päätti, että nyt valittujen edustajien toimikausi kestää siihen 

saakka, kunnes kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittu uusi 
maakuntahallitus tekee uudet nimeämiset. 

----- 
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15 §  HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020 
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 15 
 

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 
kunnissa säätää, että kunnassa on laadittava 
yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma. Keski-Pohjanmaan liitossa on valmisteltu 
liitteen mukainen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 
2020. Suunnitelma on käsitelty yt-menettelyn mukaisesti ja 
hyväksytty Keski-Pohjanmaa liiton toimistopalaverissa 21.1.2020. 
 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi 
organisaation koko huomioon ottaen ainakin: 
1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä 

sekä arvio näiden kehittymisestä; 
2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä; 
3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään 

työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden 
työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden 
työmarkkinakelpoisuutta; 

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä 
ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista 
muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva 
vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin 
tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 

5) 1-4 kohdissa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja 
seurantamenettelyt. 

 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee kiinnittää huomiota: 
1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä 
2) joustaviin työaikajärjestelyihin. 

 
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa käsiteltäessä työnantajan on 
pyydettäessä selvitettävä, miten jatkossa on tarkoitus ylläpitää 
pidempään osaamisen kehittämisestä vaille jääneiden työnteki-
jöiden ammatillista osaamista. Lakia koulutuksen korvaamisesta 
ja elinkeinoverolain muutoksesta sovelletaan myös kuntiin ja 
kuntayhtymiin sekä muihin yhteisöihin, jotka jäävät elinkeino-
verolain soveltamisalan ulkopuolelle.  
 
Koulutussuunnitelman mukaisesti toteutetun osaamisen 
kehittämisen perusteella kunta tai kuntayhtymä voi hakea 
koulutuskorvausta, joka olisi 10 % työnantajan koulutusajan 
palkkakustannuksista ja sitä maksettaisiin enintään kolmelta 
päivältä työntekijää kohden vuodessa.  
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Liitteenä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman vuodelle 2020. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ----- 
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16 §  KOKKOLAN KAUPUNGINTEATTERIN KANNATUSYHDISTYS RY:N 

SÄÄNTÖJEN SÄÄNTÖMUUTOS 
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 16 
 

Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry:n on 
ylimääräisessä syyskokouksessaan 20.12.2019 päättänyt 
hyväksyä (1. hyväksyminen) esitetyn sääntömuutoksen (Liite 29 § 
sääntömuutosehdotus).  
 
Sääntömuutosesityksellä pyritään tehostamaan Kokkolan 
kaupunginteatterin kannatusyhdistys ry:n toimintaa. 
 
Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen uudet säännöt 
erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi sääntömuutosesityksen. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ----- 
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17 §  OHJELMAKAUDEN 2021-2027 KANSALLINEN JA ALUEELLINEN 

VALMISTELU 
 
Maakuntahallitus 10.12.2018 § 125 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeessään 27.9.2018 ohjeistanut 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden valmistelun 
käynnistämisestä alueilla ja ministeriössä. Sen mukaisesti työ- ja 
elinkeinoministeriö johtaa rakennerahastokauden 2021-2027 
ohjelmatyön valmistelua ja ohjelmatyötä valmistellaan käytän-
nössä alueilla ja ministeriössä. Ohjelmavalmistelua koordinoi 
kansallisella tasolla kumppanuusperiaatteen mukaisesti TEM:n 
nimeämä Koheesio 2021+ -työryhmä ja Alueiden uudistumisen 
neuvottelukunta (AUNE). ESR- ja EAKR-toimien valmistelu 
tapahtuu samassa prosessissa sekä alueella että keskus-
hallinnossa. TEM vastaa lopullisten ohjelmatyön ehdotusten 
laatimisesta ja yhteensovittamisesta lausuntomenettelyä ja 
hyväksymistä varten. Ehdotus hyväksytään valtioneuvostossa 
ennen EU-komissiolle toimittamista ja lopullisen hyväksymis-
päätöksen tekee komissio virallisten neuvotteluiden jälkeen. 
 
Alueellinen valmistelu tapahtuu kahdella suuralueella, Itä- ja 
Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä- ja 
Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta vastaavat maakuntien 
liitot aluekehityslainsäädännön 35 §:n mukaisesti. Yhteistyötä 
koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Valmistelua tehdään yhteis-
työssä ELY-keskusten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttami-
seen osallistuvien yhteisöjen kanssa. Valmistelussa noudatetaan 
kumppanuusperiaatetta siten, että kukin maakuntaliitto vastaa 
aluekehitysviranomaisena alueensa sidosryhmien osallisuudesta.  
 
Ohjelmavalmistelua käsitellään säännöllisesti maakuntahallituk-
sissa. Maakunnan yhteistyöryhmät ovat lakisääteisiä kumppa-
nuuselimiä maakunnissa, ja asioiden valmistelua käsitellään 
lisäksi MYR:n sihteeristöissä. Myös maakuntavalmistelun 
työryhmiä hyödynnetään ohjelmavalmistelussa kumppanuus-
periaatteella. Lisäksi Keski-Pohjanmaalla hyödynnetään 
valmistelussa mm. maakuntaohjelman työryhmiä. Suuralueen 
tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä tarpeen mukaan. 
 
Ohjelmatyön valmistelu on alueilla käynnistetty TEM:n pyynnön 
mukaisesti analysoimalla nykytilannetta ja toimintaympäristöä 
sekä luomalla näkymää tulevaan. Nykytilan analyysissä on 
huomioitu haasteet, jotka johtuvat globalisaatiosta, talouden  
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 41 

 
rakennemuutoksesta, työmarkkinoiden ja väestörakenteen 
muutoksesta, ilmastonmuutoksesta sekä siirtymisestä 
vähähiiliseen talouteen, puuttuvista yhteyksistä (fyysiset ja 
digitaaliset), puutteista innovaatiovalmiuksista ja innovaatio-
kapeikoista, pk-yritysten kasvusta ja kansainvälistymisestä, 
osaavan työvoiman saatavuudesta sekä eriarvoistumisesta ja 
syrjäytymisestä. Analyysivaiheessa on arvioitu käynnissä olevan 
ohjelmakauden tuloksia ja vaikutuksia, tehty analyysiä 
toimintaympäristöön liittyvistä haasteista sekä ennakoitu tulevan 
ohjelmakauden aikana nousevia toimintaympäristöön liittyviä 
haasteita.  
 
Analyysivaihe toteutetaan helmikuuhun 2019 mennessä, johon 
mennessä TEM kokoaa eri alueiden ja kumppanien nykytila-
analyysit yhteen ja tekee niistä yhteenvedon, joka käsitellään 
Koheesio 2021+ -työryhmässä. TEM pyytää kumppanuus-
verkostolta kommentit yhteenvedosta ennen sen lopullista 
käsittelyä Koheesio 2021+ -työryhmässä. Analyysivaiheen jälkeen 
siirrytään yleistavoitteiden määrittelyyn TEM:n esityksen pohjalta. 
Yleistavoitteisiin pyydetään kommentit ja täydennykset alueiden 
kirjoittajaryhmiltä. TEM tekee esitykset yleistavoitteista 
mahdollisia poliittisia linjauksia varten maaliskuussa.  
 
Aineisto jaetaan kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Hallitus merkitsee ohjelmakauden 2021-2027 kansallisen ja 
alueellisen valmistelun tiedoksi. 
 
Päätös: 
Hallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. 
--- 

 
Maakuntahallitus 15.4.2019 § 41 
 

Ohjelmakauden 2021+ kansallinen ja alueellinen valmistelu 
käynnistettiin analysoimalla nykytilannetta ja toimintaympäristöä. 
Valmistelussa on siirrytty analyysivaiheesta tavoitteiden 
asettamiseen ja painopisteiden määrittelyyn TEM:n toimittaman 
valmisteluohjeen 2 (19.2.2019) mukaisesti. Valmisteluohjeessa 
pyydetään suuralueita ja ministeriöitä tekemään 15.4.2019 
mennessä ehdotuksia tavoitteiksi, erityistavoitteiksi, sisällöllisiksi  
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Maakuntahallitus 2/2020  17.2.2020/§ 17 
 

painopisteiksi, indikaattoreiksi ja kohderyhmiksi sekä perustele-
maan ehdotukset. Tavoitteita määriteltäessä on otettava  
huomioon myös muiden EU-rahastojen tavoitteet ja esitettävä 
alustavat näkemykset yhteensovituksesta ja työnjaosta. Lisäksi 
arvioidaan ylialueellisen hanketoiminnan ja kansainvälistä 
yhteistyön näkökulmia. 
 
Itä-ja Pohjois-Suomen suuralueen vastauksen valmistelun 
pohjana on hyödynnetty Itä-ja Pohjois-Suomen maakunta-
johtajien ja ELY-ylijohtajien yhdessä laatimaa kannanottoa EU:n 
ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta. Kannanotossa on 
nostettu esille valmistelun keskeisiä lähtökohtia, ohjelma-ja 
rahoitusrakenteen peruslinjauksia, tukimuotoja, kilpailukyky-
tekijöiden vahvistamista, kuntien roolia ohjelman toteuttajana ja 
vähähiilisyyteen, työllisyyden edistämiseen, osaamisen uudista-
miseen ja koulutuksen saavutettavuuteen sekä osallisuuden ja 
yhteisöllisyydenvahvistamiseen liittyviä kehittämistarpeita. 
Vastaus on koottu Itä-ja Pohjois-Suomen valmisteluryhmän ja 
kirjoittajaryhmän toimesta sekä hyödyntämällä maakuntaliittojen 
ja ELY-keskusten sisältöasiantuntijoiden näkemyksiä. 
 
Itä-ja Pohjois-Suomen suuralueen vastaus TEM:lle jaetaan 
kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee ohjelmakauden 2021-2027 
kansallisen ja alueellisen valmistelun tiedoksi.  
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 

 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 17 

 
Ohjelmakauden 2021+ kansallisessa ja alueellisessa 
valmistelussa kootaan parhaillaan rakennerahasto-ohjelman 
luonnosta komissiolle esitettäväksi. Ohjelmaluonnosta on 
valmisteltu alueilla ja ministeriöissä työ- ja elinkeinoministeriön 
ohjeistuksen mukaisesti. TEM vastaa lopullisesta ohjelmatyön 
ehdotuksen laatimisesta ja yhteensovittamisesta 
lausuntomenettelyä ja hyväksymistä varten. Ehdotus hyväksytään 
valtioneuvostossa ennen EU:n komissiolle toimittamista.  
Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten  
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neuvottelujen jälkeen. Komissiolla on kuusi kuukautta aikaa 
hyväksyä ohjelma sen toimittamisen jälkeen. 
 
TEM pyysi alueilta palautetta rakennerahasto-ohjelman 
luonnokseen nro 2 erityisesti tuettavan toiminnan fokusoimiseksi, 
erityistavoitteiden tarkentamiseksi toiminnan pääasiallisen sisällön 
ja lopputulosten osalta sekä tarkoituksenmukaisten tuotos- ja 
tulosindikaattorien, kansallisten indikaattorien ja tukitoimikoodien 
ehdottamiseksi. TEM toimittaa alueiden kommenttien perustella 
täydennetyn ohjelmaluonnoksen 3 alueille helmikuussa. Lisäksi 
TEM on pyytänyt Itä- ja Pohjois-Suomen suuraluetta toimittamaan 
ministeriöön luonnoksen Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutun 
alueen erityistoimista tulevalla ohjelmakaudella. Luonnos 
strategiaksi on toimitettu TEM:lle 31.1.2020. 
 
Rakennerahastotoiminnan keskeiset strategiset painopisteet 
ohjelmaluonnoksessa ovat:  
 
1) pk-yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, 
kilpailukyvyn ja digitalisaation parantaminen ml. pk-yritysten 
toimintaympäristöä tukevat elinkeinoelämälähtöiset laajakaista- ja 
liikenneinfrainvestoinnit harvaan asutuilla alueilla,  
2) vähähiilisen ja vihreän talouden edistäminen ja 
ilmastonmuutoksen hillintä,  
3) elinkeino- ja työelämälähtöisten tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien parantaminen ja TKI-verkostotyön 
edistäminen,  
4) jatkuvan oppimisen, ammatillisen liikkuvuuden ja työvoiman 
kohtaannon edistäminen työn ja osaamisen murroksessa,  
5) työnhakijoiden työllistymisen edistäminen sekä työelämän 
kehittäminen ja  
6) haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja 
yhdenvertaisuuden edistäminen. 
 
Hallituksen iltakoulun 27.11.2019 linjauksen mukaisesti EU-
ohjelmakauden 2021-2027 rakennerahasto-ohjelmaan 
sisällytetään oma kokonaisuus Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan 
asutun alueen erityistoimille. Asiakirja on Itä- ja Pohjois-Suomen 
alueellinen strategia, jossa käsitellään ohjelma-asiakirjaa 
laajemmin Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämistarpeita ja -
mahdollisuuksia sekä toimenpiteitä kehittämistarpeiden ja -
mahdollisuuksien käsittelemiseksi ja kootaan yhteen 
kansallisessa rakennerahasto-ohjelmassa olevat Itä- ja Pohjois-
Suomen erityiset kehittämistoimet. Strategia täsmentää Itä- ja 
Pohjois-Suomen harvan asutuksen erityismäärärahan käyttöä.  
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Itä- ja Pohjois-Suomen keskeiset kehityshaasteet kirjataan myös 
koko Suomen rakennerahasto-ohjelman strategiatarkasteluun. 
Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen erityismäärä-
raha kohdennetaan kompensoimaan alueen maantieteellisiä 
haittoja: pitkät välimatkat, harva asutus ja kylmä ilmasto sekä 
näiden aiheuttamia pysyviä kilpailukykyhaittoja ja rakenteellisia 
ongelmia aluekehityksessä. Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan 
asutun alueen erityistoimien tavoitteena on maakuntien työllisyys-
asteen nosto, T&K-panostusten nosto, koulutus- ja osaamistason 
nosto sekä yhteiskunnan hiilineutraalisuuden edistäminen. Itä- ja 
Pohjois-Suomen kehittämistarpeisiin vastataan sekä koko 
Suomea koskevan rakennerahasto-ohjelman toimenpiteillä että 
harvaan asutun alueen erityistoimilla. Harvaan asutun alueen 
erityistoimilla vastataan niihin erityisiin NSPA-alueen kehittämis-
tarpeisiin, joihin tarvitaan laajempaa toimenpidevalikoimaa ja/tai 
laajempaa rahoitusvolyymia. Toimenpiteiden tukikelpoisuus 
määritellään rakennerahastojen ohjelma-asiakirjassa. 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutun alueen erityistoimien 
strategialuonnos sekä Suomen rakennerahasto-ohjelman 2021-
2027 luonnos nro 3 on esityslistan erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi ohjelmakauden 2021-2027 
kansallisen ja alueellisen valmistelun tilanteen. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ----- 
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18 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 17.2.2020 § 18 

 
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 14.1.-10.2.2020 

- 2 § Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian 
tiivistelmän hankitaan osallistuminen. 

- 3 § Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 
kokoonpanoon. 

- 4 § Pohjanmaan Tanssin aluekeskuksen toiminta-avustus. 
- 5 § Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 

kokoonpanoon. 
- Asko Eerolan työsopimus Keski-Pohjanmaan Digituki-

hankkeen projektipäällikön tehtävään. 
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 14.1.-10.2.2020 
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 14.1.-

10.2.2020 
- Genius Loci lab (GLab) – Kulttuuriperinnöstä tarinatuotteita 

ja elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle, kielteinen päätös. 
- ULTRA – Uudet vähähiiliset tekoälyä hyödyntävät ratkaisut 

ympäristön seurannassa, kielteinen päätös. 
- DigiKokkola – Digitalisaatio älykkään kaupunkikehityksen 

mahdollistajana, kielteinen päätös 
- HAKA – Hakkuutähteistä arvoaineiksi, kielteinen päätös 
- HABITUS - Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys 

Suomessa (kehittämisosio) 
- HABITUS - Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys 

Suomessa (investointiosio) 
- Biline2 – Kokkolan Sataman ja Suurteollisuusalueen 
- MAAKIERTO KP - Hidasliukoisen N/P-rikkaan 

maanparannusaineen valmistaminen hyödyntäen maa-
alkaliaktivoitua tuhkaa sekä teollisuuden ja biotalouden 
sivuvirtoja Keski-Pohjanmaan alueella. 

- LoRE - Long Range Environmental Monitoring Network 
(rahoituksen sidontapäätös) 

4. Lausunto OKM:lle kaustislaisen viulunsoittoperinteen 
lisäämiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön 
luetteloon. 

5. Lausunto Halsuan kunnalle ja Etelä-Pohjanmaan ELY-
keskukselle Halsuan Honkakankaan ja Kanniston 
tuulivoimapuistojen yleiskaavojen valmisteluvaiheen 
aineistosta sekä Halsuan tulipuiston ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksesta. 

6. Lausunto TLT-Building Oy:lle 110 kW voimajohtohankkeesta 
Alajärvi – Perho B. 
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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 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 

§:t 14-15 

 
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 18.2.2020 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 9-13, 16-18 

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; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
 

 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 18.2.2020 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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