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9.4.2020 
 

PANKKITILIN AVAAMINEN MAAKUNNAN OMAEHTOISEN KEHITTÄMISEN -MÄÄRÄ-
RAHALLE 
 
Maakuntajohtajan päätös § 8 
 

 
Valtioneuvosto on päätöksellään 19.3.2020 päättänyt jakaa maa-
kuntien liitoille Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemi-
seen maakuntien omaehtoista kehittämisrahaa. Keski-Pohjan-
maan liitolle on myönnetty 215 000 €.  

 
Varojen käytön ehdoissa sanotaan, että maakunnan liiton tulee 
ylläpitää joko erillistä kirjanpitojärjestelmää tai riittävää vakiomuo-
toista kirjanpitoa kaikista tukitoimeen liittyvistä tapahtumista, jonka 
avulla voidaan laatia yksityiskohtaiset ja kattavat yhteenvedot kai-
kista tukeen liittyvistä suorituksista. 
 
Tämä varojen käytön seuranta voidaan hoitaa parhaiten siten, 
että tälle maakunnan omaehtoiselle kehittämisrahalle avataan 
oma pankkitili. 
 
Hallintopäällikön esitys: 
Maakuntajohtaja päättää, että Keski-Pohjanmaan liitolle avataan 
POP Pankkiin pankkitili maakunnan omaehtoista kehittämisrahaa 
varten. 

 
Vt. maakuntajohtajan päätös:  
Hyväksyn hallintopäällikön esityksen. 

 
 
 
________________________________ 
Jyrki Kaiponen 
vt. maakuntajohtaja 
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OIKAISUVAATIMUS/VALITUSOSOITUS    
 
Muutoksen hakukiellot 
  
Kieltojen perusteet 

 
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä 
kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

 
Päätöksistä, joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä 
hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpi-
teen suorittamista.    
 
Jos päätökseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, 
ei kuntalain oikaisuvaatimusta koskevaa 89 §:ää sovelleta. 
 

 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaati-
muksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol-
lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen. 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
 
Keski-Pohjanmaan liitto 
Maakuntahallitus 
Rantakatu 14 
67100 KOKKOLA 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomai-
selle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 
 


