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KOKOUSAIKA  15.6.2020 klo 13.00 – 15.37 
KOKOUSPAIKKA Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola / Teams-

etäkokous 
 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  

Pärkkä Timo puheenjohtaja, etäyhteydellä 
Kant Esa varapuheenjohtaja, 

etäyhteydellä 
Haapalehto Raimo jäsen, etäyhteydellä 
Harju Ulla-Riitta jäsen, etäyhteydellä, läsnä 

klo 13.10-14.00 § 55-57 aikana  
Nurmi-Lehto Anna jäsen, etäyhteydellä, liittyi klo 

13.49 § 56 aikana 
Paloranta Johanna jäsen, etäyhteydellä 
Pihlajamaa Arto jäsen, etäyhteydellä 
Salo Mauri  jäsen, etäyhteydellä 
Timonen Marlén jäsen, etäyhteydellä 
Tuikka Jukka-Pekka jäsen, etäyhteydellä 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja, 

etäyhteydellä 
Hentelä Raimo valtuuston I varapj, 

etäyhteydellä 
Sillanpää Timo valtuuston II varapj, 

etäyhteydellä 
Tastula Seppo valtuuston III varapj, 

etäyhteydellä 
Kaiponen Jyrki vt. maakuntajohtaja/esittelijä 

 Turkulainen Harri hallintopäällikkö/sihteeri 
Rekilä Teppo yhteyspäällikkö, läsnä § 56-

57 ajan klo 13.35-14.09 
 

    
POISSA    Lankinen Minna jäsen 
 
 
ASIAT § 54 – 66 
 
 
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 17.6.2020   
    
 
   Esa Kant  Raimo Haapalehto  

    pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla  18.6.2020.
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54 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 17.6.2020 § 54 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätös-
valtainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo 
Haapalehdon. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus 
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (8/11). 
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo 

Haapalehdon. 
- - - 
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55 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 55 
 

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

• Korona-virustilanteen vaikutukset maakunnan 
valmistelussa, 

• Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston aiheuttamat 
toimenpiteet Keski-Pohjanmaalla, 

• SOTE-uudistuksen eteneminen, 

• Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien 
parlamentaarinen selvitystyö, 

• EU:n ohjelmakauden 2021 – 2027 rahoitusvalmistelun 
tilanne, 

• Muut ajankohtaiset asiat. 
 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa ajankohtais-
katsauksen. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 

Ulla-Riitta Harju liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 
13.10. 

  ----- 
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 56 §  MAAKUNNALLISEN SELVIYTYMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 56 
 

Koronavirustilanteella (COVID-19) on ollut merkittäviä yhteis-
kunnallisia vaikutuksia kaikkialla maailmassa. Vaikutusten 
mittaluokka riippuu pandemian kestosta. Kriisi iski Suomen 
taloudessa ensi vaiheessa voimakkaimmin palvelualoille, mutta 
näkymät ovat heikentyneet myös teollisuudessa. Riskinä on, että 
talouden elpyminen vie pitkään.   
 
Kriisin negatiiviset talousvaikutukset ovat osuneet työikäiseen 
väestöön, kun taas terveyden näkökulmasta koronaviruksen 
aiheuttama tauti on erityisen vaarallinen ikääntyneille. Lapsiin ja 
nuoriin kriisin vaikutukset ovat merkittäviä ja mahdollisesti 
pitkäkestoisia.   
 
Elinkeinoelämän, yritystoiminnan ja julkisen talouden 
selviytyminen koronavirustilanteen haitallisista vaikutuksista on 
keskiössä Keski-Pohjanmaan nykytilan ja tulevaisuuden 
vetovoimaisuuden rakentamisessa.  
 
Keski-Pohjanmaalla tulee edistää kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla 
kyetään hillitsemään korona-virustilanteen vaikutuksia 
talousalueen elinkeinotoimintaan sekä kyetään varautumaan 
tilanteen vaikutuksiin tulevaisuudessa. 
 
Akuutti tilanteesta selviäminen on ollut oleellista koko kevään ajan 
ja tilanteesta selviytymisen toimenpiteet jatkuvat edelleen. Kaikki 
tukitoimenpiteet hallinnonalasta, viranomaisesta tai johtoportaasta 
riippumatta on jalkautettava toiminnaksi. Akuuttien toimenpiteiden 
lisäksi yhä enemmän on kiinnitettävä huomiota koronavirus-
tilanteen negatiivisiin ja pysyviin vaikutuksiin yhteiskunnassa ja 
Keski-Pohjanmaalla. On kyettävä tunnistamaan pysyvät haitalliset 
vaikutukset ja varautumistoimenpiteet on suunniteltava. 
 
Akuutin vaiheen jälkeisestä jälkihoidosta ja jälleenrakennuksesta 
tulee päättää Keski-Pohjanmaalla laaja-alaisen suunnitelman 
perusteella. Koska pandemiaan ja sen vaikutuksiin liittyy vielä 
paljon epävarmuutta, tulee laadittavan suunnitelman olla 
ennustettava, mutta ketterä. Sen tulee sisältää suunnitelma 
jälkihoidon periaatteista, joilla tuetaan Keski-Pohjanmaan 
kestävää palautumista kriisin jälkeen.  
 
Pitkäjänteistä strategiaa toteuttamalla voidaan edistää Suomen 
pitkän aikavälin tavoitteita sosiaalisesti, taloudellisesti ja  
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ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisesta, jolloin 
kriisistä ulos tulee entistä vahvempi yhteiskunta ja Keski-
Pohjanmaan maakunta. 
 
Keski-Pohjanmaa ansaitsee selvitä - koronavirustilanteesta 
huolimatta. ”Keski-Pohjanmaa nousuun” -suunnittelun tavoitteena 
on  

• tunnistaa laaja-alaisesti koronavirustilanteen haitalliset 
Keski-Pohjanmaalla elinkeinoelämään, yritystoimintaan, 
julkiseen hallintoon ja erityisesti talouteen 

• selvittää tarvittavat lyhyen ja pitkän aikavälin jatko-
toimenpiteet, tarkasteluajanjaksolla 2021-2027 

• laatia toimenpide-ohjelma, jolla vastataan tunnistettuihin 
pysyviin ja laaja-alaisiin Keski-Pohjanmaan veto-
voimaisuutta heikentäviin tekijöihin. 

 
Työ tukee merkittävästi syksyllä 2020 käynnistyvän 
maakuntastrategian 2040 päivitystyötä ja antaa syötteitä 
maakuntaohjelma 2021-2025 valmisteluun.  
 
Työ laaditaan laajassa yhteistyössä koronavaikutusten arviointiin 
keskittyvän työryhmän toimesta, joka toimii työssä 
asiantuntijaroolissa.  
 
Selviytymissuunnittelun tueksi perustetaan Keski-Pohjanmaan 
liiton johtoon hanke, yhteistyössä Kokkolan Yliopistokeskus 
Chydenius kanssa. Hanke rahoitetaan Keski-Pohjanmaan 
omaehtoisen kehittämisen rahoituksesta, mikäli rahoittaja hanke-
esityksen hyväksyy. Hankeen omavastuuosuudet rahoitetaan 

Keski-Pohjanmaan liiton ja Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius 
kummankin hankkeeseen osoittamaan työvoiman ja toiminta-
määräkehyksestä irrotettavalla rahoituksella. Keski-Pohjanmaan 
liiton omavastuuosuus hankkeessa on yhteensä 6 200 euroa, 
josta puolet on oman työn osuutta ja jotka katetaan liiton 
toimintasuunnitelmaan varatusta liiton hallinnoimien hankkeiden 
omarahoitusosuuksista (menokohta 4450/1201).             
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää 
1. käynnistää Keski-Pohjanmaan maakunnan koronavirus-

tilanteesta selviytymissuunnitelman laatimisen.  
2. että selviytymissuunnitelman laatiminen toteutetaan laajassa 

yhteistyössä maakunnan elinkeinoelämän, yrityssektorin, 
julkisen hallinnon ja sote-toimijoiden kanssa. 
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3. perustaa suunnitelman laatimisen tueksi Keski-Pohjanmaan 
liiton johtoon hankkeen, yhteistyössä Kokkolan Yliopisto-
keskus Chydeniuksen kanssa. 

4. rahoittaa hankkeen maakunnan omaehtoisen kehittämisen 
rahoituksesta ja liiton toimintasuunnitelmaan varatusta 
hankkeiden omavastuuosuuksien rahoittamiseen tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta.  

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-4 yksimielisesti. 
 

Anna Nurmi-Lehto liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 
13.49. 

  ----- 
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57 §  ELINKEINOJEN MURROS TURVETUOTANNOSSA (K-P TURVE) - 

SUUNNITELMAN LAATIMINEN 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 57 
 

Energiaturvetuotanto on toimialana murroksessa. Ilmaston-
muutokseen sopeutumisen toiminnat maankäyttösektorin osalta 
Suomessa korostuvat kysymyksiin turvemaiden käytöstä ja 
hallinnasta. Euroopan tasolla Green Deal -ohjelmalla pyritään 
edistämään siirtymistä hiili-intensiivisistä aloista kohti hiili-
neutraaliutta, ja tätä kehitystä tukemaan on suunniteltu 
JTF/Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Suomen Hallitus-
ohjelmassa on korostettu hiilinielujen edistämistä ja energiaturve-
tuotannon hallittua puolittamista vuoteen 2035 mennessä.  
 
Energiaturvetuotantoalan murrokseen omat vaikutuksensa tuovat 
myös maailmanlaajuiset trendit, eikä niistä vähimpänä Covid-19 –
viruksen aiheuttamat vaikutukset, joiden takia esimerkiksi 
alueellisuus, paikallisuus ja omavaraisuus tulevat korostumaan 
aiempaa enemmän. Vallitseva tilanne on nostanut esiin mm. 
energiaomavaraisuuteen ja omaan ruokatuotantoon liittyvät 
seikat. 
 
Keski-Pohjanmaa on yksi maakunnista, johon energiaturve-
tuotantoalan muutokset tulevat vaikuttamaan monella tasolla. 
Maakunnan alueella on paljon suo- ja turvemaita erilaisissa 
maankäyttömuodoissa (metsätalous, maatalous). Energiaturve-
tuotannosta luopuminen saattaa näkyä edelleen myös metsä-
talouden puolella nimenomaan turvepohjaisissa metsissä mitä 
maakunnan alueelta löytyy, ja sen takia eri energiavaihtoehtojen 
tarkastelu ja niiden mahdolliset vaikutukset kokonaistasolla on 
arvioitava huolellisesti. 
 
Energiaturvetoimialan muutoksesta aiheutuu laajalla skaalalla 
monenlaisia vaikutuksia sekä suoraan että liittyviin toimialoihin, ja 
jotta toimialan murros tapahtuu niin hiilineutraaliuden että alue-
talouden kannalta reilusti, tarvitaan siihen esimerkiksi Oikeuden-
mukaisen siirtymän rahaston kaltaisia kannustimia. Jotta alueet 
pysyvät elinvoimaisena, tukea muutokseen on löydyttävä mm. 
investointitukien, tutkimus- ja innovaatiorahoituksen ja 
koulutustukien kautta.  
 
Alueen nykytilanne toimialalla, sen erityispiirteet ja tarpeet on siksi 
tunnistettava ja selvitettävä jo hyvissä ajoin, jotta mahdolliset 
tukikeinot kohdistuvat resurssiviisaasti ja eniten aluetta  
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hyödyttävästi, ja tätä varten laaditaan kattava selvitys, jota 
voidaan hyödyntää esimerkiksi maakunnallisen JTF-valmistelu-
työssä, energiaturvekäytölle, turvemaiden käytölle ja 
kunnostamiselle, turpeen korvaaviksi energialähteiksi ja turve-
tuotannon työllistämän työvoiman uudelleenkouluttamiseksi. 

 
Työ tukee merkittävästi syksyllä 2020 käynnistyvän maakunta-
strategian 2040 päivitystyötä ja antaa syötteitä maakuntaohjelma 
2021-2025 valmisteluun.  
 
Selviytymissuunnittelun tueksi perustetaan Keski-Pohjanmaan 
liiton johtoon hanke, yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen 
kanssa. Hanke rahoitetaan Keski-Pohjanmaan omaehtoisen 
kehittämisen rahoituksesta, mikäli rahoittaja hanke-esityksen 
hyväksyy. Hankeen omavastuuosuudet rahoitetaan Keski-
Pohjanmaan liiton ja Geologian tutkimuskeskuksen kummankin 
hankkeeseen osoittamaan työvoiman ja toimintamääräkehyksestä 
irrotettavalla rahoituksella. Keski-Pohjanmaan liiton omavastuu-
osuus hankkeessa on yhteensä 9 500 euroa, josta 3 000 euroa on 
oman työn osuutta ja 6 500 euroa liiton toimintamäärärahaa. 
Nämä katetaan liiton toimintasuunnitelmaan varatusta liiton 
hallinnoimien hankkeiden omarahoitusosuuksista (menokohta 
4450/1201).             
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää 
1. käynnistää Elinkeinojen murros turvetuotannossa (K-P turve) 

suunnitelman laatimisen  
2. että suunnitelman laatiminen toteutetaan laajassa yhteis-

työssä maakunnan elinkeinoelämän, yrityssektorin ja julkisen 
hallinnon kanssa. 

3. perustaa suunnitelman laatimisen tueksi Keski-Pohjanmaan 
liiton johtoon hankkeen, yhteistyössä Geologian tutkimus-
keskuksen kanssa. 

4. rahoittaa hankkeen maakunnan omaehtoisen kehittämisen 
rahoituksesta ja liiton toimintasuunnitelmaan varatusta 
hankkeiden omavastuuosuuksien rahoittamiseen tarkoitetusta 
rahoitusosuudesta.  

5. nimetä edustajansa valmistelun tueksi perustettavaan 
maakunnalliseen asiantuntijaryhmään. 

 
Päätös:  

                                       Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-4 yksimielisesti.  
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Maakuntahallitus päätti palata edustajan nimeämiseen 
maakunnalliseen asiantuntijaryhmään elokuussa. 
 
Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 
14.00 
----- 
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58 §  MAAKUNTAHALLITUKSEN TYÖN ARVIOINTI 
 
Maakuntahallitus 20.4.2020 § 37 

 
Keski-Pohjanmaan liiton tämän vuoden toimintasuunnitelmassa 
todetaan, että maakuntahallitus suorittaa oman työnsä arvioinnin 
syksyyn mennessä. 
 
Oman työn arviointi on jatkuvaa työtä. Säännöllisesti tehtävällä 
arvioinnilla saadaan nopeammin esille poikkeamat asetetuista 
tavoitteista ja suunnattua kehittämistoimenpiteet esille nousseisiin 
asioihin.  
 
Maakuntahallitus ei ole tehnyt aiemmin arviota omasta työstään. 
Ennen toimikauden päättymistä hallituksella on mahdollisuus 
suorittaa itsearviointi, jossa maakuntahallitus arvioi 
menestymistään työssään kuluvalla valtuustokaudella.  
 
Arviointilomake on liitteenä 1. 

 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää 
1. tehdä oman työnsä arvioinnin oheisen liitteen mukaisella 

arviointilomakkeella.  
2. toteuttaa kysely sähköisenä ja anonyymisti web-kyselynä 

osoitettuna maakuntahallituksen jäsenille ja maakunta-
valtuuston puheenjohtajistolle. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-2 yksimielisesti. 
 

Seppo Tastula poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 
10.41. 

  ----- 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 58 

 
Web-kysely oli avoinna 27.4.-22.5.2020 välisen ajan. Vastauksia 
annettiin yhteensä seitsemän kpl eli 50 % kohdejoukosta. Koska 
vastaajamäärä jäi näin vähäiseksi, niin tuloksia voidaan pitää vain 
suuntaa antavina. 
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Vastaajamäärän pienuudesta johtuen vastausten keskiarvojen 
erot eri kysymysten kohdalla ovat pieniä. Parhaiten erot näkyvät, 
kun tarkastellaan montako eri vastausta konkreettisesti annettiin 
kuhunkin kysymykseen. 
 
Yhteenvetona annetuista vastauksia voidaan todeta, että 
maakuntahallitus on arvioinut omansa työnsä sujuneen kaikilta 
osin melko hyvin. Yhtään ”Erittäin huonosti” -vastausta ei annettu. 
Parhaimman arvion sai onnistuminen talousarvion tasapaino-
tuksessa (4,0). Toiseksi parhaimman arvion sai tiedonsaanti 
käsiteltävistä asioista (3,9). Heikoimmat arviot sai työskentely-
ilmapiirin luottamuksellisuus (2,4) ja onnistuminen lähidemokratian 
edistämisessä (2,6). 
 
Avoimissa vastauksissa perusteltiin hieman annettuja arvioita. 
Yleinen johtopäätös myös näiden pohjalta on, että maakunta-
hallitus on onnistunut työssään melko hyvin ja että hallitus on 
kyennyt reagoimaan hyvin eteen tulleisiin asioihin ja palauttamaan 
liiton luottamusta hyvänä yhteistyökumppanina.  
 
Maakuntahallitus katsoi onnistuneen parhaiten EU:n rakenne-
rahastoasioihin ja erityisesti liiton myöntövaltuuksiin liittyvissä 
asioissa. Lisäksi useita mainintoja saivat liiton edunvalvontatyö, 
liiton työilmapiirin parantuminen. Heikoiten onnistuneet asiat 
jakaantuivat laajemmin ja niistä nostetaan esille viestintään 
liittyviä asioita sekä henkilöstöasioiden ohjaaminen.  
 
Kesken jäävistä asioista nostettiin eniten esille edunvalvontatyö ja 
konkreettisesti mainittuna Kokkola-Pietarsaaren lentokenttä sekä 
sote- ja maakuntauudistus.  
 
Terveisinä seuraavalle maakuntahallitukselle jätettiin, että heidän 
pitäisi paneutua edelleen edunvalvonta-asioihin, Keski-Pohjan-
maan maakunnan tulevaisuuden turvaamiseen sekä EU-tukien 
pysymiseen nykyisellä tasolla. 
 
Yhteenveto Maakuntahallituksen työn itsearvioinnista on liitteenä 
nro 1. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. keskustelee annetuista arvioinneista,  
2. merkitsee ne tiedoksi sekä  
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3. kirjaa annetun palautteen perusteella tehdyt johtopäätökset 
otettavaksi huomioon jatkossa maakuntahallituksen sekä liiton 
toiminnassa. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
  ----- 
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59 §  LIITON SISÄISEN VALVONNAN OHJE 
 
Maakuntahallitus 14.5.2018 § 41 
 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26.4.2018 liiton 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Hyväksytyt 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sitovasti ohjaavat 
maakuntahallitusta tämän hoitaessa hallinnon ja talouden 
vastuutehtävää sekä toiminnan johtotehtävää.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on 
vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntayhtymän hyvää hallintoa ja 
johtamista. Ne koskevat kaikkia toimielimiä ja tilivelvollisia viran-
haltijoita sekä kaikkea liiton toimintaa, josta liitto vastaa 
omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden 
myötä.  
 
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi voimassa, 
mitä liiton hallintosäännössä ja muissa ohjeissa ja määräyksissä 
on sanottu.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö on hyväksytty uuden 
kuntalain mukaiseksi keväällä 2017. Hallintosääntö tuli voimaan 
1.6.2017. 
 
Edelliseen sisäisen valvonnan ohjeeseen on myös kirjattu 
hallituksen hyväksymät delegointia koskevat toimivaltavaltuudet. 
Jatkossa delegointia koskevat toimivaltavaltuudet tarkistetaan ja 
päivitetään vuosittain erillisellä maakuntahallituksen päätöksellä. 
 
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallinto-
päällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Hallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton sisäisen ohjeen.  
 
Ohje tulee voimaan välittömästi hallituksen hyväksymispäätöksen 
jälkeen. 
 
Päätös: 
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 
----- 
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Maakuntahallitus 15.6.2020 § 59 

 
Maakuntahallitus on hyväksynyt Keski-Pohjanmaan liiton sisäisen 
valvonnan ohjeen 14.5.2018 41 §. Ohje on ollut toimiva ja antaa 
perusteet Keski-Pohjanmaan liiton hallinnon ja talouden sisäiselle 
ja ulkoiselle valvonnalle. 
 
Sisäisen valvonnan yleisohjeeseen on tarve tehdä päivityksiä 
ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan liiton organisaatiossa tapahtu-
neiden muutosten seurauksena sekä samalla täydentää ja 
täsmentää se ohjeen sisältöä. 
 
Uudistettu sisäisen valvonnan yleisohje on esitetty liitteenä nro 2. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus hyväksyy liitteen mukaisen sisäisen valvonnan 
yleisohjeen käyttöönotettavaksi Keski-Pohjanmaan liiton 
hallinnossa. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
 

 

 



 Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  144 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntahallitus 7/2020  15.6.2020/§ 60 
 
60 §  DELEGOINTIA KOSKEVIEN TOIMIVALTUUKSIEN TARKISTUS 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 60 

 
Maakuntahallitus merkitsi 21.10.2019 § 108 tiedoksi liiton 
voimassaolevat delegointipäätökset. Näiden mukaan kehittämis-
päällikölle on delegoitu kuitenkin tehtäviä, jotka eivät nykyisen 
käytännön sekä hallinto- ja valvontajärjestelmän mukaan hänelle 
kuulu. Lisäksi on tarpeen tarkentaa myös hallintopäällikölle 
delegoitujen tehtävien sisältöä. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus valtuuttaa 
1. kehittämispäällikön tekemään 

• rakennerahastohankkeiden rahoituspäätökset (sis. 
muutos- sekä oikaisupäätökset), 

• kansallisten kehittämisrahojen rahoitus- ja muutos-
päätökset. 

2. hallintopäällikön tekemään 

• rakennerahastohankkeiden maksatuspäätökset sekä 
oikaisuvaatimuspäätökset,  

• kansalliseen kehittämisrahaan liittyvät maksatus-
päätökset. 

3. kansainvälisten asioiden päällikön tekemään 

• rakennerahastohankkeiden jälkitoimenpiteisiin (sis. 
takaisinperintäpäätökset) päätökset. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
  ----- 
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61 §  HENKILÖKOHTAISEN LISÄN MYÖNTÄMINEN 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 61 

 
Keski-Pohjanmaan liiton palkkausjärjestelmän mukaan henkilö-
kohtaisen lisän myöntäminen perustuu työsuorituksen arviointiin 
(TSA). Henkilökohtaisella lisällä palkitaan ammatinhallinnasta, 
työstä suoriutumisesta ja muista mahdollisista paikallisesti 
määritellyistä tekijöistä. Henkilökohtainen lisä myönnetään 
pääsääntöisesti toistaiseksi, mutta myös määräaikainen lisä voi 
olla mahdollinen. 
 
Keski-Pohjanmaan liitossa henkilökohtaisena lisänä voidaan 
maksaa enintään 330 euroa tai 10 % kuukaudessa tehtävä-
kohtaisesta palkasta laskettuna. 
 
Keski-Pohjanmaan liitossa maksetaan henkilökohtaista lisää lähes 
kaikille vakinaisessa palvelussuhteessa oleville. 
 
Hallintosäännön 32 §:n mukaan henkilökohtaisen lisän 
myöntämisestä päättää maakuntajohtaja. Maakuntajohtaja 
päättää myöntää 3 %:n henkilökohtaisen lisän aluesuunnittelu-
päällikölle, hallintopäällikölle ja kehittämispäällikölle takautuvasti 
1.2.2020 lukien. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan viran-
haltijapäätöksen henkilökohtaisen lisän myöntämisestä. 
 
Päätös:  
Harri Turkulainen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosaisjäävi) ja 
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  
 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ----- 
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62 §  MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN (MYR) II JA III VARAPUHEEN-

JOHTAJIEN NIMEÄMINEN 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 62 
 

Voimassa olevan lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-
toiminnan hallinnoinnista mukaan maakunnan yhteistyöryhmän ja 
sen puheenjohtajiston nimeää maakuntahallitus. MYR II vara-
puheenjohtaja nimetään yhteistyöryhmässä edustettuina olevien 
työmarkkina- elinkeino- ja kansalaisjärjestöjen esityksestä ja III 
varapuheenjohtaja yhteistyöryhmässä edustettuina olevien 
valtiontahon edustajien esityksestä.  
 
Maakunnan yhteistyöryhmän II varapuheenjohtaja Marja-Riitta 
Vestin siirryttyä Pohjanmaan ELY-keskuksesta uusiin tehtäviin 
ovat maakunnan yhteistyöryhmässä edustettuina olevat valtion 
tahot esittäneet uudeksi MYR II varapuheenjohtajaksi hänen 
tilalleen Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saaren. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän III varapuheenjohtaja Jouni Jyringin 
siirryttyä eläkkeelle ovat työmarkkina-, elinkeino- ja kansalais-
järjestöt esittäneet MYR kokouksessa 19.2.2020 hänen tilanneen 
uudeksi MYR III varapuheenjohtajaksi MTK Keski-Pohjanmaan 
toiminnanjohtaja Jan-Ove Nymanin. 
 
Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmän II vara-
puheenjohtajaksi Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo 
Saaren ja III varapuheenjohtajaksi MTK Keski-Pohjanmaan 
toiminnanjohtaja Jan-Ove Nymanin. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ----- 
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63 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 63 

 
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 14.5.-12.6.2020 

-  
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 14.5.-12.6.2020 
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 14.5.-

12.6.2020 
- WaterPro KAMK 
- VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta 

(kehittämisosio), muutospäätös 
- VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta 

(investointiosio), muutospäätös 
- Serviisi, Investointihanke, Uuden sukupolven 

vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation 
hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä,  
muutospäätös 

- Serviisi, TKI-hanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen 
robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-
Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä, muutospäätös 

- DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden 
käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä 

4. Lausunto E-P:n ELY-keskukselle Keliberin Kokkolan 
litiumtehtaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 

5. Lausunto E-P:n ELY-keskukselle Kokkolan Veden 
Karhinkankaan vedenoton ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksesta. 

6. Lausunto Lestijärven ranta-asemakaavan muutoksista. 
7. Suunnittelija Johannes Aallon ja kulttuurikoordinaattori Kai-

Eerik Känsälän koeaika on päättynyt. 
8. Lausunto Vetelin kunnalle Vetelin keskusta-alueen 

osayleiskaavan päivityksen kaavaehdotuksesta. 
9. Lausunto LVM:lle hallituksen esitysluonnoksesta laajakaista-

rakentamisen tuesta. 
 

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. 
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Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 
  ----- 
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64 §  MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 64 
 

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 
11.6.2020 käsitellyt §:t 1-11. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston tekemät 
päätökset 11.6.2020 §:t 1-11 ovat syntyneet laillisessa 
järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi 
eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Päätökset 
päätetään panna täytäntöön. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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65 §  ALUESUUNNITTELUPÄÄLLIKÖN VIRKA 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 65 

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

• alueiden käytön suunnittelu,  

• maakuntakaavoitus ja merialuesuunnittelu,  

• liikennejärjestelmän kehittäminen sekä paikkatieto-
järjestelmän ylläpito ja kehittäminen.  

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

haettavaksi yllä olevan tehtävänkuvauksen mukaisesti  ja 
antaa vt. maakuntajohtajalle ja hallintopäällikölle valtuudet 
laatia varsinaisen hakuilmoituksen.  
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2. päättää, että aluesuunnittelupäällikön virka laitetaan julkisesti 
haettavaksi ajalle 17.6.-31.7.2020 sekä  

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

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
  ----- 
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66 §  MAAKUNTAJOHTAJAN VIRKA 
 
Maakuntahallitus 15.6.2020 § 66 

 
Maakuntajohtajan virka on tällä hetkellä täytettynä määräaikaisesti 
ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020. Määräaikaisuuden perustana oli 
tuolloin oletus, että maakuntauudistus alkaisi 1.1.2020.  
 
Maakuntavaltuusto valitsi 8.11.2018 § 21 maakuntajohtajan 
määräaikaiseen virkaan OTM Jyrki Kaiposen. Maakuntajohtajan 
viran vaalista tehdyn valituksen johdosta Kaiponen toimii tällä 
hetkellä vt. maakuntajohtajana.  
 
Hallintosäännön 12 §:n mukaan maakuntajohtajan valitsee 
maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus nimittää maakuntajohtajan 
sijaisen. Maakuntajohtajan tehtävään vaaditaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton 
toimialaan kuuluvissa tehtävissä.  
 
Virkaan valittavalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, 
hyvää käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa 
tehtävissä, nykyaikaista henkilöstöjohtamistaitoa, julkishallinnon ja 
elinkeinoelämän tuntemusta, vahvoja kansainvälisiä toiminta-
valmiuksia sekä vankkaa yhteistyökykyä ja neuvottelutaitoja.  
 
Etsimme henkilöä, joka on valmis tekemään tinkimätöntä työtä 
Keski-Pohjanmaan maakunnan, sen asukkaiden ja elinkeinojen 
puolesta. Aloitteellisuus, liiton perustehtävien syvällinen ymmärrys 
sekä neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat elinehtoja tehtävässä 
onnistumiselle. Omaat laajat yhteistyöverkostot ja sinulla on kykyä 
ja osaamista laajentaa verkostoja. Keski-Pohjanmaa on jatkos-
sakin uudistusten ja muutosten kohteena ja maakuntajohtajalta 
vaaditaan osaamista ja rohkeutta viedä näitä läpi. 
 
Virkaan valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja 
toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös 
englannin kieltä.  
 
Luonnos hakuilmoitukseksi on erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo 
Pärkkä. 
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Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  
Maakuntahallitus päättää 
1. laittaa maakuntajohtajan viran auki toistaiseksi voimassa 

olevana. Viran hakuaika on 17.6.-2.7.2020. 
2. virka täytetään 1.1.2021 alkaen. 
3. valtuuttaa maakuntavaltuuston puheenjohtajan, maakunta-

hallituksen puheenjohtajan ja hallintopäällikön viimeistelemään 
hakuilmoituksen. 

 
Asian käsittely: 
Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja 
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan muutettu esitys:  
Maakuntahallitus päättää 
1. laittaa maakuntajohtajan viran auki toistaiseksi voimassa 

olevana. Viran hakuaika on 17.6.-31.7.2020. 
2. virka täytetään 1.1.2021 alkaen. 
3. valtuuttaa maakuntavaltuuston puheenjohtajan, maakunta-

hallituksen puheenjohtajan ja hallintopäällikön viimeistelemään 
hakuilmoituksen. 

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

 
Päätös:  
Marlén Timonen esitti, että maakuntajohtajan virka laitetaan auki 
määräaikaisena. Esitystä ei kannatettu ja se raukesi. 
 
Maakuntahallitus hyväksyi muutetun esityksen kohdat 1-4 
yksimielisesti. 

 
Hakuilmoitus laitetaan liiton virallisiin ilmoituslehtiin, te-palvelujen 
nettisivuille (ent. mol.fi), Kuntalehden nettilehteen sekä Helsingin 
Sanomien nettilehteen. 
----- 
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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 56-57, 59-62, 65-66 

 
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 18.6.2020 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 54-55, 58, 63-64 

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 18.6.2020 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 

 

 

 

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi

