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KOKOUSAIKA  18.5.2020 klo 13.00 – 14.33 
KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola / Teams-

etäkokous 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  

Pärkkä Timo puheenjohtaja, etäyhteydellä 
Kant Esa varapuheenjohtaja,  
Haapalehto Raimo jäsen, etäyhteydellä 
Harju Ulla-Riitta jäsen, etäyhteydellä 
Lankinen Minna jäsen, etäyhteydellä 
Nurmi-Lehto Anna jäsen, etäyhteydellä 
Paloranta Johanna jäsen, etäyhteydellä, poistui 

kokouksesta klo 13.30 § 44 
aikana 

Pihlajamaa Arto jäsen, etäyhteydellä 
Salo Mauri jäsen, etäyhteydellä, poistui 

kokouksesta klo 13.30 § 44 
aikana 

Tuikka Jukka-Pekka jäsen, etäyhteydellä 
Kouvo Kajsa varajäsen, etäyhteydellä 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja, 

etäyhteydellä 
Tastula Seppo valtuuston III varapj, 

etäyhteydellä 
Kaiponen Jyrki vt. maakuntajohtaja/esittelijä 

 Turkulainen Harri hallintopäällikkö/sihteeri 
  

    
POISSA    Timonen Marlén jäsen 

Hentelä Raimo valtuuston I varapj,  
Leppälä Pekka valtuuston II varapj 
 

 
ASIAT § 43 – 51 
 
 
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 ____.5.2020   
     

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla  ___.5.2020.
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43 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 43 

 
Maakuntahallitus päätti 23.3.2020 § 19, että pöytäkirjantarkastus-
prosessi voidaan suorittaa myös sähköisesti, jos pöytäkirja ei 
valmistu heti kokouksen päätyttyä tai puheenjohtaja tai pöytä-
kirjantarkastajat eivät ole kokouksessa läsnä fyysisesti vaan 
etäyhteydellä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja 
Mauri Salon. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus  
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen (11/11). 
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Jukka-Pekka 

Tuikan. 
- - - 
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44 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 44 
 

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

• korona-virustilanteen vaikutukset maakunnan 
valmistelussa, 

• rakennerahasto-ohjelman valmistelun tilanne, 

• Kokkola-Pietarsaari lentoliikenteen sulku, 

• maakuntaohjelman 2018 - 2021 ulkopuolinen arviointi, MDI 

• muut ajankohtaiset asiat. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen 
tiedoksi. Lisäksi maakuntahallitus esittää maakuntajohtajan 
ajankohtaiskatsauksen tiedoksi maakuntavaltuustolle. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Johanna Paloranta ja Mauri Salo poistuivat kokouksesta asian 
käsittelyn aikana klo 13.30. 
----- 
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45 §  KESKI-POHJANMAAN EHDOKKAAT VALTION TAIDETOIMIKUNTIIN 2021 

- 2022 
 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 45 

 
Taideneuvosto nimeää sekä valtion että alueellisten taidetoimi-
kuntien jäsenet kaksivuotiskausittain. Taideneuvosto on Taiteen 
edistämiskeskuksen asiantuntijaelin. 
 
Taiteen edistämiskeskus Taike on pyytänyt eri tahoja esittämään 
29.5. mennessä kolmea ehdokasta eri taiteenaloille valtion 
taidetoimikunnan jäseneksi kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa 
1.1.2021. Lisäksi Taike on pyytänyt nimeämään ehdokkaita 
Taiteen moninaisuuden toimikuntaan. Taike on saatekirjelmäs-
sään toivonut, että eri yhteisöt asettavat omat ehdokkaansa 
eivätkä asetu muiden tahojen esittämien ehdokkaiden taakse. 
Toivomuksen takana on pyrkimys saada riittävä määrä 
ehdokkaita, jotka edustavat kattavasti taiteen kenttää. Nykyisissä 
valtion taidetoimikunnissa on yhteensä 74 jäsentä. 
 
Toimikaudelle 2021-22 Taideneuvosto on asettanut seuraavat 
valtion taidetoimikunnat: 
 
Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta, jonka toimialana on 
arkkitehtuuri ja muotoilu. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 
yhdeksän muuta jäsentä (1+9). 
 
Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta, jonka toimialana on 
elokuvataide ja mediataide, mukaan lukien valo- ja äänitaide. 
Toimikunnassa on puheenjohtaja ja kymmenen muuta jäsentä 
(1+10). 
 
Esittävien taiteiden toimikunta, jonka toimialana on teatteri-/ 
näyttämötaide, performanssi, esitystaide, tanssitaide ja sirkus-
taide. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä 
(1+11). 
 
Kirjallisuustoimikunta, jonka toimialana on kirjallisuus ja 
taidejournalismi. Toimikunnassa on puheenjohtaja ja yhdeksän 
muuta jäsentä (1+9). Jäsenistä vähintään yksi ruotsinkielinen. 
 
Musiikkitoimikunta, jonka toimialana on musiikki. Toimikunnassa 
on puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä (1+8). 
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Visuaalisten taiteiden toimikunta, jonka toimialana on 
kuvataide, valokuvataide sekä sarjakuva- ja kuvitustaide. 
Toimikunnassa on puheenjohtaja ja 11 muuta jäsentä (1+11). 
 
Taiteen moninaisuuden toimikunta, jonka toimialana on 
monialainen taide ja monikulttuurisuus. Toimikunnassa on 
puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä (1+9). Jäsenistä 
vähintään neljä on kulttuurisen moninaisuuden asiantuntijaa. 
 
Taidetoimikunnista ja niiden tehtävistä säädetään Taiteen 
edistämiskeskusta koskevassa laissa ja asetuksessa. 
 
Toimikuntien tehtävät 
 
Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) 
asiantuntijaelimiä. Jäsenten keskeisin tehtävä on toimia oman 
alansa asiantuntijoina ja vertaisarvioijina. Taidetoimikunnat 
päättävät valtion taiteilija-apurahoista sekä muista taiteilijoille ja 
taiteilijaryhmille jaettavista apurahoista ja palkinnoista. Toimi-
kunnat antavat myös lausuntoja muun muassa yhteisöjen 
hakemuksista sekä taiteilijaeläkehakemuksista.  
 
Toimikunnat kokoontuvat noin 5−7 kertaa vuodessa. Kokousten 
lisäksi tehtävään kuuluu itsenäistä hakemuksiin tutustumista. 
Hakemuksia luetaan kotona omalta tietokoneelta. Suurin osa 
hakemuksista on suomenkielisiä. 
 
Hakemusmäärät vaihtelevat paljon eri toimikuntien välillä. 
Visuaalisten taiteiden toimikunta käsittelee vuodessa noin 2 000 
hakemusta ja esittävien taiteiden toimikunta noin 1 200 
hakemusta. Muiden toimikuntien hakemusmäärät vaihtelevat 
400:sta 900:an. 
 
Toimikuntien kokouksista jäsenille maksetaan opetus- ja 
kulttuuriministeriön vahvistama kokouspalkkio. Lisäksi 
matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön 
mukaisesti. 
 
Jäsenten asiantuntemus 
 

Taidetoimikunnan asiantuntemus perustuu ennen muuta sen 
jäsenten asiantuntemukseen ja taiteen kentän tuntemukseen. 
Siksi eri tahojen esittämillä ehdokkailla tulee olla hyvä taiteellinen 
asiantuntemus sekä taiteen kentän tuntemus. Ehdokkaiden 
joukossa tulee olla sekä naisia että miehiä, mahdollisuuksien  
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mukaan molempia vähintään kaksi. Ehdokkaita toivotaan myös 
muualta, kuin pääkaupunkiseudulta. 
 
Toimikuntien jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista apurahaa 
omalta taidetoimikunnaltaan. Siksi tavoitteena on saada sellaisia 
jäsenehdokkaita, jotka eivät ole potentiaalisia hakijoita, vaan 
työskentelevät esimerkiksi taiteilija-apurahalla. 
 
Jäsenten tulee sitoutua toimikuntatyöhön. Työskentely edellyttää 
avointa ja keskustelevaa asennetta. Hakemusten sähköisen 
lukemisen vuoksi jäsenillä tulee myös olla tottumus tietokoneen 
käyttöön sekä riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. 
 
Taidetoimikuntien jäseniä voidaan käyttää myös muiden 
taidetoimikuntien asiantuntijoina hakemusten arvioinnissa, jos 
ehdokas antaa tähän suostumuksensa. Sama henkilö voidaan 
nimittää toimikuntaan (puheenjohtajaksi tai jäseneksi) enintään 
kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin ja sen jälkeen aikaisintaan 
kahden vuoden kuluttua uudelleen.  
 
Nyt päättyvällä kaudella valtion taidetoimikunnissa ei ole ollut 
keskipohjalaisia jäseniä.  
 
Lisätietoja antaa kulttuurikoordinaattori Kai-Eerik Känsälä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää esittää valtion taidetoimikuntiin 
toimikaudelle 2021 – 2022 jäseniksi seuraavat henkilöt: 
1. Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta: sisustusmuotoilija Tuula 

Puoskari Kalajoelta, 
2. Kirjallisuustoimikunta: kulttuuritoimittaja Anni Saari Vetelistä, 
3. Musiikkitoimikunta: johtaja Matti Hakamäki Kaustiselta 
4. Visuaalisten taiteiden toimikunta: graafinen suunnittelija, 

kuvittaja Elina Warsta Kokkolasta. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 
  ----- 
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46 §  KESKI-POHJANMAAN EHDOKKAAT POHJANMAAN TAIDETOIMI-

KUNTAAN 2021 - 2022 
 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 46 
 

Taideneuvosto nimeää jäsenet toimikaudelle 2021 – 2022 Pohjan-
maan taidetoimikuntaan, jonka toimialueena on Pohjanmaan, 
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueet. 
Toimikunnassa on puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä 
(1+7). 
 
Taiteen edistämiskeskus Taike on pyytänyt 29.5. mennessä eri 
tahoja esittämään kahta (2) ehdokasta Pohjanmaan taidetoimi-
kunnan jäseniksi kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa 1.1.2021. 
Esitykset toivotaan olevan kunkin yhteisön asettamia ilman, että 
esittäjä asettuisi muiden tahojen esittämien ehdokkaiden taakse.  

 
Toimikunnan tehtävät 
 
Taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) 
asiantuntijaelimiä. Jäsenten keskeisin tehtävä on toimia oman 
alansa asiantuntijoina ja vertaisarvioijina. Taidetoimikunnat 
päättävät taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä 
apurahoista ja palkinnoista alueillaan. Toimikunnat antavat 
lausuntoja muun muassa lastenkulttuurin valtionpalkinnoista ja 
Lapsenpäivän palkinnoista sekä läänintaiteilijoiden toimialoista. 
 
Toimikunnat kokoontuvat noin viisi kertaa vuodessa. Kokousten 
lisäksi tehtävään kuuluu itsenäistä hakemuksiin tutustumista. 
Hakemuksia luetaan kotona omalta tietokoneelta. Suurin osa 
hakemuksista on suomenkielisiä. Hakemusmäärät vaihtelevat 
paljon eri toimikuntien välillä. Uudenmaan taidetoimikunta 
käsittelee vuodessa noin 1 100 hakemusta, Pirkanmaan ja 
Varsinais-Suomen taidetoimikuntiin tulee noin 350 hakemusta. 
Muiden toimikuntien hakemusmäärät vaihtelevat noin 100 ja 250 
hakemuksen välillä. 

 
Toimikuntien kokouksista jäsenille maksetaan opetus- ja kulttuuri-
ministeriön vahvistama kokouspalkkio. Lisäksi matkakustan-
nukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti. 
 
Jäsenten asiantuntemus 
 
Taidetoimikunnan asiantuntemus perustuu ennen muuta sen 
jäsenten asiantuntemukseen ja taiteen kentän tuntemukseen.  
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Siksi esitetyillä ehdokkailla tulee olla hyvä taiteellinen 
asiantuntemus sekä taiteen kentän tuntemus. Ehdokkaiden 
joukossa tulee olla sekä naisia että miehiä, mahdollisuuksien 
mukaan molempia vähintään yksi. On myös toivottavaa, että osa 
ehdokkaista asuu muualla kuin alueen maakuntakeskuksessa. 
 
Toimikuntien jäsenet eivät voi hakea henkilökohtaista apurahaa 
omalta taidetoimikunnaltaan. Siksi Taike toivoo saavansa sellaisia 
jäsenehdokkaita, jotka eivät ole potentiaalisia hakijoita, vaan 
työskentelevät esimerkiksi taiteilija-apurahalla. 
 
Jäsenten tulee sitoutua toimikuntatyöhön. Työskentely edellyttää 
avointa ja keskustelevaa asennetta. Hakemusten sähköisen 
lukemisen vuoksi jäsenillä tulee myös olla tottumus tietokoneen 
käyttöön sekä riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. 
 
Taike toivoo runsaasti erilaisia ehdokkaita, jotka edustavat eri 
taiteenaloja sekä taiteen kentän ja kulttuurin moninaisuutta. Myös 
laaja-alaisesti taiteen kenttää tuntevat ehdokkaat ovat 
tervetulleita. 
 
Ehdokkaan suostumus tehtävään on varmistettava. 
 
Sama henkilö voidaan nimittää toimikuntaan (puheenjohtajaksi tai 
jäseneksi) enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin ja sen 
jälkeen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen. Nykyisten 
taidetoimikuntien jäsenet löytyvät Taiken verkkosivuilta 
http://www.taike.fi/fi/alueelliset-taidetoimikunnat.  
 
Nyt päättyvällä kaudella Keski-Pohjanmaata taidetoimikunnassa 
ovat edustaneet valokuvaaja Jari Eklund Vetelistä ja muusikko 
Anni Järvelä Kaustiselta. 
 
Lisätietoja antaa kulttuurikoordinaattori Kai-Eerik Känsälä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää esittää Pohjanmaan taidetoimikuntaan 
toimikaudelle 2021 - 2022 jäseniksi 
1. valokuvaaja Jari Eklund Vetelistä sekä 
2. muusikko Anni Järvelä Kaustiselta. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 
  ----- 
 
 

http://www.taike.fi/fi/alueelliset-taidetoimikunnat
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47 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON OSALLISTUMINEN ARCTIC INVESTMENT 

PLATFORM (AIP) –HANKKEESEEN  
 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 47 

 
Arctic Investment Platform (AIP) -hanke tukee pohjoisten harvaan-
asuttujen alueiden rahoitusyhteistyötä. Pohjoisiin harvaan-
asuttuihin 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-yhteis-
työtä. 
 
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 
2020 aikana. Tämän seurauksena on valmisteltu yhteisymmärrys-
asiakirja (MoU) alueiden yhteistyön eteenpäin saattamiseksi. 
Laadittu yhteisymmärrysasiakirja on ennen kaikkea yhteinen 
tahdonilmaisu investointiyhteistyön kehittämiseksi pohjoisten  
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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 vt. 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. 

  ----- 
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48 §  LAUSUNTO ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA EUROOPAN UNIONIN ALUE- 

JA RAKENNEPOLITIIKAN RAHASTOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN 
UUDISTAMISESTA  

 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 48 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liitolta 
lausuntoa alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten 
uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta. Uudistuksen 
kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä 
ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 
sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta. Ehdotukset on 
valmisteltu virkatyönä TEM:ssä ministeriön 2.10.2019 asettaman 
työryhmän tuella. 
 
Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakenne-
politiikan toimeenpanoa ja hankkeiden rahoittamista koskevan 
lainsäädännön valmistelun tarve johtuu eräistä aluekehittämis-
järjestelmän uudistustarpeista sekä EU:n alue- ja rakenne-
politiikan rahastojen ohjelmakauden 2021–2027 sääntelyn 
edellyttämistä sääntelytarpeista. Uusi aluekehittämistä koskeva 
lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaan 1.1.2021. Sitä 
sovelletaan kansalliseen alueiden kehittämiseen ja EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan rahastojen (EAKR, ESR+, JTF) ohjelmakauden 
2021–2027 hankkeisiin. Uuden lainsäädännön voimaantulon 
aikataulu tulee uuden ohjelmakauden aikataulusta. 
 
Hallituksen esitys annetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
rahastojen 1.1.2021–31.12.2027 ohjelmakauden sääntely-
kokonaisuuden kansallisen soveltamisen täsmentämiseksi ja 
täydentämiseksi sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan yhteen 
sovittavan järjestelmän rakentamiseksi. Esityksessä ehdotettavia 
lakeja sovelletaan kansallisen aluepolitiikan sekä EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ohjelmakaudella 
2021–2027. 
 
Lausunto on pyydetty antamaan viimeistään 19.5.2020 
sähköisesti lausuntopalvelu.fi -sivustolla. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto on tutkinut tarkasti lakiehdotukset ja 
nostaa lausunnossaan esille keskeisiä lakiehdotuksiin liittyviä 
huomioita sekä yksityiskohtaisia korjausehdotuksia.  
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Keski-Pohjanmaan liitto edellyttää, että alueiden kehittämistä ja 
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ja 
hankkeiden rahoittamista koskevassa lainsäädännössä todetaan 
selkeästi, että maakunnan liitto on aluekehitysviranomainen, joka 
toteuttaa aluekehitystä omalla alueellaan yhteistyössä kuntien 
kanssa. Lain säädösten kirjausten tulee vahvistaa aluekehittämis-
järjestelmän aluelähtöisyyttä, eikä maakunnan liittojen roolia 
aluekehitysviranomaisina tule lainsäädännöllä heikentää. 
Maakunnan liitolla on itsenäinen rooli aluekehitysviranomaisena, 
mikä tulee käydä ilmi nykylain mukaisesti uudistettavan toimeen-
panolain tarkoituksessa, alueiden kehittämisen vastuiden 
määrittelyssä sekä lakiehdotukseen kirjatuissa maakunnan liiton 
tehtävissä.   
 
Keski-Pohjanmaan liitto toteaa, että keskeisissä ehdotuksissa 
esiin tuotu tavoite selkeyttää lakien rakennetta ja pyrkiä nykyistä 
yleisempään säätelyyn on hyvä ja kannatettava. Keski-Pohjan-
maan liitto näkee tärkeänä, että alueiden kehittämistä ja 
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa ja 
hankkeiden rahoittamista koskevassa lainsäädännössä 
säädetään aluekehityksen prosessit selkeiksi, vaikuttaviksi ja 
läpinäkyviksi sekä säädökset vahvistavat aluekehittämis-
järjestelmän aluelähtöisyyttä. Tältä osin nyt lausunnolla olevia 
säädösluonnoksia tulee edelleen vielä työstää. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan uutena 
aluekehittämisen toimintamallina ehdotetut valtion ja maakuntien 
väliset aluekehittämiskeskustelut ovat kannatettava uudistus 
valtion ja alueiden välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. 
Keski-Pohjanmaan liitto toteaa, että maakuntien liittojen välisen 
vapaaehtoisen yhteistyön järjestämisen tukemiseksi, tulee laissa 
säätää asiasta siten, että maakuntien liittojen välisiä 
yhteistyöjärjestelyjä on tiettyjen tehtävien osalta mahdollisuus 
toteuttaa maakunnan liittojen välisen yhteistyösopimuksen 
perusteella. 
 
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien 
valmistelusta on lakiluonnoksessa poistettu nykyiseen lakiin 
sisältyvä maakuntaliittojen vastuu alueellisten suunnitelmien 
valmistelusta. Vaikka alueellisia suunnitelmia ei sellaisenaan enää 
valmistella, osana Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmien valmistelua maakunnan liitoilla on vastuu koordinoida 
ohjelmavalmistelua omalla alueellaan. Asia tulee kirjata 
toimeenpanolakiin. 
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Keski-Pohjanmaan liitto toteaa, että maakunnan pitkän aikavälin 
strategisista kehittämislinjauksista ja maakuntaohjelmasta tulee 
säädellä laintasoisesti ja niiden tulee olla maakuntavaltuuston 
hyväksymiä. Niissä määriteltyjen kehittämisperiaatteiden on 
oltava aluekehittämiskeskustelujen lähtökohtana. Sen sijaan 
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta on riittävää 
säädellä jatkossa asetustasoisesti, kuten asia on kirjattu 
säädösehdotukseen.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton näkemyksen mukaan alue- ja rakenne-
politiikan alueelliset rahoitussuunnitelmat tulee jatkossakin laatia 
maakunnan liittojen johdolla. säädösehdotuksissa ei ole 
määräyksiä kansallisten myöntövaltuuksien jakomekanismista 
tulevalla ohjelmakaudella. Tämän osalta säädösehdotuksia tulee 
kehittää, jotta lainsäädännössä on selkeä kuvaus, jossa maa-
kunnan liiton asema suhteessa hallintoviranomaiseen ja ELY-
keskuksiin on määritelty selkeästi. Siten toimeenpanolakiin tulee 
jatkossa sisältyä kirjaus siitä, että maakunnan liitot vastaavat 
alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitel-
mien valmistelusta. Alue- ja rakennepolitiikan rahastojen 
kumppanuuselimenä maakunnan yhteistyöryhmän tulee hyväksyä 
rahoitussuunnitelmat.  
 
Lain perustelumuistiossa on esitetty maakunnan liitoille 
siirrettäväksi nykyistä enemmän kustannusvastuuta välittävän 
toimielimen tehtävien hoitamisessa. Maakuntaliitot ja Suomen 
Kuntaliitto ovat jo asian valmisteluvaiheessa 4.12.2019 kannan-
otossaan todenneet, että EU-ohjelmien hallinnon rahoitusta ei 
voida määrätä hoidettavaksi kuntarahoituksella, vaan maakunnan 
liittojen välittävän viranomaisen tehtävät on rahoitettava kokonai-
suudessaan teknisellä tuella ja valtion rahoituksella. Keski-
Pohjanmaan liitto pienenä maakunnan liittona pitää äärimmäisen 
tärkeänä, että välittävän toimielimen tehtävien hoitamisesta 
aiheutuvat kulut katetaan pääosin hallintoviranomaisen toimintaan 
osoittamalla rahoituksella.  
 
Lausunto on kokonaisuudessaan esityslistan erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää antaa valmistellun Keski-Pohjanmaan 
liiton lausunnon alueiden kehittämiseen liittyvien säännösten 
uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta ja lähettää sen 
työ- ja elinkeinoministeriölle. 
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Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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49 §  ESITYS OSAAMIS- JA TOIMINTOKESKITTYMIÄ TUKEVISTA VALTION 

YKSIKÖISTÄ JA TOIMINNOISTA    
 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 49 

 
Valtioneuvoston asetuksen valtion yksikköjen ja toimintojen 
sijoittamista koskevasta toimivallasta (567/2002, 349/2008) 
mukaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisessa on 
otettava huomioon olemassa olevat ja kehittyvät osaamis- ja 
toimintokeskittymät. Asetuksen mukaisesti alueellistamisen 
koordinaatioryhmä pyytää määräajoin maakunnan liitoilta 
esitykset valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta 
maakunnan alueelle. 
 
Alueellistamisen koordinaatioryhmä on pyytänyt kutakin 
maakunnan liittoa kuvaamaan lyhyesti keskeisimmät osaamis- ja 
toimintokeskittymänsä sekä tekemään esitykset valtion yksikköjen 
ja toimintojen sijoittamisesta tai vahvistamisesta maakuntansa 
alueella. Liittoja on pyydetty priorisoimaan vastauksessaan kolme 
keskeisintä osaamis- ja toimintokeskittymää sekä näitä tukevaa 
esitystä valtion yksiköistä tai toiminnoista. 
 
Hallitusohjelman mukainen alueellistamisen uudistamisen 
strategia on luovutettu kuntaministerille 22.4.2020. Maakunnan 
liittojen esitykset voivat osaltaan täydentää alueellistamisen 
uudistamisen tietopohjaa ja näkökulmia. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto esittää seuraavat osaamis- ja toiminto-
keskittymät sekä näitä tukevat esitykset valtion yksiköistä ja 
toiminnoista alueellaan: 
 
1. Valtionhallinnon kehittämistoiminnot; Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskusten, TE-toimiston sekä Aluehallintoviraston 
toiminnot ja yksiköt. 

2. Torkinmäen kampuksen tutkimus- ja osaamiskeskittymä; 
Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus. 

3. Kansalaisille suunnatut valtionhallinnon palvelut; Digi- ja 
väestötietovirasto sekä verohallinto. 

 
Keski-Pohjanmaan liiton vastaus on esityslistan erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. 
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää antaa Keski-Pohjanmaan liiton 
valmisteleman esityksen maakunnan alueelle sijoittuvista 
osaamis- ja toimistokeskittymiä tukevista valtion yksiköistä ja 
toiminnoista. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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50 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON EUROOPAN ALUEKEHITYSRAHASTON 

HANKEHAKUJEN UUDELLEEN SUUNTAAMINEN     
 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 50 

 
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteena on ollut nostattaa vähä-
hiilisyyttä tukevien hankkeiden osuutta rahoitetuista hankkeista 
kahden edellisen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hanke-
haun aikana. Kansallinen tavoite on että 25 % EAKR-rahoituk-
sesta kohdistuisi vähähiilisiin hankkeisiin. Komission edellyttämä 
vähimmäismäärä on, että 20 % rahoituksesta kohdistuisi 
vähähiilisyyttä edistävään toimintaan. 
 
Keski-Pohjanmaan liitolla vähähiilisiin hankkeisiin varattu osuus 
on tällä hetkellä alle 20 %. Kansallisesti Suomi on kuitenkin jo 
saavuttanut tavoitteen, vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden 
osuuden ollessa viimeisimmän tilannetiedon mukaan jo yli 26 %, 
kun tarkastellaan hankkeille tehtyjä varauksia. 
 
Suomi on koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisessa tilanteessa. 
Keski-Pohjanmaan liitolla jäljellä olevalla EAKR-rahoituksella on 
mahdollista käynnistää kehittämis- ja innovaatiohankkeita, joilla 
voitaisiin edistää maakunnan elinkeinoelämän uudistumista 
koronakriisin synnyttämässä rakennemuutoksessa ja sen jälkeen. 
 
Koska Suomi on jo täyttänyt vähähiilisyystavoitteensa ja korona-
virustilanteen synnyttämä rakennemuutos luo painetta rahoituk-
sen kohdistamiselle myös muuhun kuin vähähiilisyyttä edistävään 
toimintaan, Keski-Pohjanmaan liitossa nähdään tarpeen muuttaa 
maakunnassa asetettuja tavoitteita hankerahoitukselle. Siten 
jatkossa EAKR-hankehakuihin esitetään nostettavaksi tarvitta-
essa myös koronakriisin synnyttämän rakennemuutoksen hoitoon 
liittyvät kehittämishankkeet, rakennerahasto-ohjelman painotukset 
huomioiden. 
 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton 
tavoitteet jäljellä olevan EAKR-rahoituksen tarkennetulle käytölle. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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51 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 18.5.2020 § 51 

 
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 14.4.-15.5.2020 

- § 10: Liiton nettisivujen hankinta 
- § 11: EURA-käyttäjäoikeuden muutos 
- § 12: Itä- ja Pohjois-Suomen oikeudenmukaisen siirtymän 

rahaston valmistelun koordinaatioryhmän edustajien 
nimeäminen 

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 
viranhaltijapäätökset 14.4.-15.5.2020 

3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 14.4.-
15.5.2020 
- WaterPro - Kiertotalouden uudet prosessit veden ja 

jäteveden käsittelyssä, muutospäätös 
- Biline2 – Kokkolan Sataman ja Suurteollisuusalueen 

digitaalinen tiedolla johtaminen, muutospäätös 
- Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen yhdistely yksityisen 

ja julkisen sektorin yhteistyönä, muutospäätös 
- Widen Your Market-Invest in Export, muutospäätös 

4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 5.5.2020. 
5. Lausunto E-P ELY-keskukselle Länsi-Toholammin 

tuulivoimahankkeen kokonaisnimellistehon korotuksesta. 
6. Lausunto Kokkolan kaupungille Ohtakarin ranta-asemakaavan 

muutoksesta. 
7. Esitys jäseneksi Interreg NPA 2021-2027 -ohjelman 

kansalliseen valmisteluryhmään. 
8. Keski-Pohjanmaan liiton esitykset liikenneinfrahankkeiksi. 
9. Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän 

loppuraportista. 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-9. 
 
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 45-46 

 
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 _____.5.2020 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 43-44, 47-51 

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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Maakuntahallitus 4/2020  20.4.2020 
 
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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Maakuntahallitus 5/2020  18.5.2020 
 
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
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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 _____.5.2020 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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