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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018 

 

KOKOUSAIKA  19.3.2018 klo 9.00-12.04 

KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 

 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 

Mäkelä Antti  puheenjohtaja 

Kant Esa  varapuheenjohtaja 

Haapalehto Raimo jäsen 

Harju Ulla-Riitta jäsen 

Pihlajamaa Arto jäsen 

Salo Mauri  jäsen 

Timonen Marlen jäsen 

Pelkonen Esko varajäsen 

Hietaniemi Antti varajäsen 

Typpö Sakari  varajäsen, -klo 11.30 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 

Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja 

Tastula Seppo valtuuston III varapj 

Ylikarjula Jukka maakuntajohtaja 

 Mikkonen-Karikko  

Marja-Leena   sihteeri 

Rekilä Teppo  yhteyspäällikkö §§ 23-24, 

- klo 10.30 

 

    

POISSA    Nurmi-Lehto Anna jäsen 

Tuikka Jukka-Pekka jäsen 

Paloranta Johanna jäsen 

Lankinen Minna jäsen 

Hentelä Raimo valtuuston I varapj 

Leppälä Pekka valtuuston II varapj 

Lyyski Kaj  kehittämisjohtaja 

 

ASIAT § 23 - 29 

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  

   

 

 

 

 

Antti Mäkelä  Marja-Leena Mikkonen-Karikko 

puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on 

samalla varustettu nimikirjaimillamme 

  

Kokkola    

   Arto Pihlajamaa Mauri Salo 

      pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 20.3.2017 alkaen.
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 23 

 

23 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 

 

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 23 

 

Maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, 

valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Mauri 

Salon. 

 

Päätös:  

Hallitus totesi  

1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (10/11)   

2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Mauri Salon. 

- - - 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 24 

 

24 § KP-COBRA INVEST OY:n LAINASAAMINEN 

 

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 24 

 

Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000 maakuntaliiton 

kautta avustusta käytettäväksi pääomalainan myöntämiseen 

perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka osakepääoman omistaa 

Keski-Pohjanmaan liitto. Perustettu yhtiö myönsi kaivosyhtiö Kalvinit 

Oy:lle vuonna 2000 pääomalainan, joka on kertaluonteinen ja 

uudistettujen velkakirjaehtojen mukaan erääntyy maksettavaksi 

31.12.2020. KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole ollut muuta sijoitustoimintaa. 

 

Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei 

viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista Keski-

Pohjanmaalla lähiaikoina. 

 

Velkakirjaehtojen mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa vain, jos 

maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi 

päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaan. K-P Cobra Invest 

Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä tilintarkastajan laatiman lausunnon, 

mahdollistaako yhtiön tulos koron maksamista toteutuneelta tilikaudelta. 

Velkakirjaehtojen mukaan korko siirtyy maksettavaksi tulevina 

tilikausina. Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan pääomasaatava Kalvinit 

Oy:ltä on 252.281,89 € ja kertynyt korkosaatava yhteensä 93.659,65 €. 

 

Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on todettu 

vaihtoehdot 

1. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomalainan ennen 

31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit Oy ei 

pidä tässä vaiheessa mahdollisena. 

2. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka. 

3. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin osalta 

on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei käynnisty. 

4. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi 

kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta 

käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa. 

 

Lisätietoja antavat yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ja maakuntajohtaja 

Jukka Ylikarjula. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja saattaa asian 

tarkastuslautakunnalle ja maakuntavaltuustolle tiedoksi. 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 24 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun 

lisäselvitysten hankkimista varten. Asiaa käsitellään seuraavassa 

kokouksessa, 16.4.2018. 

 

Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä poistui kokouksesta asian käsittelyn ja 

päätöksen teon jälkeen, klo  10.30. 
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Maakuntahallitus 3/2018  19.2.2018/§ 20 

Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 25 

 

25 § KESKI-POHJANMAAN LIITON VIESTINTÄ- JA TIEDOTUSOHJEET 

 

Maakuntahallitus 19.2.2018 § 20 

 

Kuntalain mukaisesti hallitus hyväksyy tiedotusohjeet. Keski-

Pohjanmaan liiton aikaisemmat tiedotus- ja viestintäohjeet edellyttävät 

päivittämistä mm. Kuntalain uudistumisen ja sähköisen tiedonhallinnan 

lisääntymisen vuoksi. Tiedotus- ja viestintäohjeet osaltaan tukevat 

maakuntaohjelman tavoitteiden toteuttamista, rakennerahastotoimintaa 

sekä yleistä tiedonvälitystä. 

 

Hallintosäännön 5 §:n mukaan maakuntahallitus johtaa kuntayhtymän 

viestintää ja tiedottamista. Maakuntahallitus hyväksyy tiedotusohjeet 

viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä 

vastaavan viranhaltijan. 

 

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle 

toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. 

 

Maakuntahallitus, maakuntajohtaja sekä johtavat viranhaltijat 

huolehtivat, että maakunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat 

riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista 

ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. 

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan 

huomioon maakunnan eri asukasryhmien tarpeet. 

 

Maakuntahallitus 22.5.2017 nimesi viestinnästä vastaavaksi 

viranhaltijaksi maakuntajohtajan. 

 

Keski-Pohjanmaan liiton edellistä ohjeistusta on päivitetty 2015 HVJ-

kuvauksen yhteydessä. Uusien ohjeistusten valmistelussa on vertailtu 

Kuntaliiton suosituksia ja mm. Kokkolan kaupungin ohjeistuksia. 

  

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.  

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Hallitus käy lähetekeskustelun Keski-Pohjanmaan liiton viestintäohjeesta 

ja tiedotusohjeesta sekä päättää ohjeistusten hyväksymisestä seuraavassa 

kokouksessaan. 

 

Päätös: 

Hallitus merkitsi viestintäluonnoksen tiedoksi ja päätti, että jatkossa 

tiedottamista koskeva vuosisuunnitelma tuodaan ennakkoon hallituksen 

käsittelyyn. Liiton viestintää ja tiedottamista koskeva ohjeistus 

käsitellään hallituksen maaliskuun kokouksessa. 

- - - 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 25 

 

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 25 

 

Viestintä- ja tiedotustoimintaa sekä siihen liittyvää vuosisuunnittelua 

toteutetaan liiton viestintäasioiden ryhmässä, johtoryhmässä ja liiton 

jokaisen työntekijöiden osalta. Liiton viestinnässä tehdään vuoden 2018 

aikana tiivistä yhteistyötä maakuntauudistuksen viestinnän kanssa. 

 

Viestinnän vuosisuunnitelmaa valmistellaan vielä viestintäasioiden 

ryhmässä ja se tuodaan tiedoksi hallitukselle huhtikuun kokouksessa. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Hallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton viestintä- ja tiedotusohjeet 

edellisessä kokouksessa käsitellyn mukaisesti. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 2/2018  5.2.2018/§ 12 

Maakuntahallitus 3/2018  19.2.2018/§ 21 

Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 26 

 

26 § HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKUVAT, TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNIT 

JA TAVOITEKESKUSTELUT 

 

Maakuntahallitus 5.2.2018 §12 

 

Rakennerahastotoiminnan muutokset, maakuntauudistuksen tehtävät ja 

liiton henkilöstön työvastuiden kehittämistarpeet aiheuttavat joitakin 

muutoksia henkilöstön työnkuvissa. Valmistelua on tehty vuoden 2017 

aikana ja tammikuun 2018 aikana muutoksia on käsitelty niin työyhteisö- 

kuin henkilötasolla. Maakuntajohtaja on käynyt tavoitekeskusteluja 

omien alaistensa osalta ja lisäksi on sovittu, että maakuntajohtaja käy 

päivitetyn tavoitekeskustelun liiton jokaisen työntekijän kanssa. 

Tehtäväkuvaukset ja käydyt tavoitekeskustelut allekirjoitetaan. 

 

Tehtäväkuvien tarkistamisen ja samanaikaisten tavoitekeskustelujen 

tuloksena saadaan kehittämisehdotuksia työtehtävien ja työyhteisön 

kehittämiseksi. Tässä yhteydessä arvioidaan myös vuoden 2018 

mahdolliset henkilöstömuutokset mm. maakuntauudistukseen ja 

eläköitymisiin liittyen. 

 

Maakuntahallitus hyväksyi liiton palkkausjärjestelmäohjeen kesäkuussa 

2017. Tehtäväkuvien täsmennyttyä on käynnissä työn vaativuuden 

arviointi, jota työryhmänä suorittavat palkka-asiamies/hallintopäällikön 

valmistelusta työsuojeluvaltuutettu ja maakuntajohtaja. TVA-tekijät 

saatetaan maakuntahallituksen vahvistettavaksi maaliskuussa 2018. 

 

Puheenjohtajiston kokouksessa 2.2.2018 käydään läpi tähän asiaan 

liittyvä valmistelutilanne. 

 

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja ja hallintopäällikkö. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus päättää 

1. merkitä tiedoksi henkilöstön tehtäväkuvien ja tavoitekeskustelujen 

valmistelutilanteesta sekä muutostarpeista, ja päättää jatkaa asian 

käsittelyä seuraavassa kokouksessa. 

2. merkitsee tiedoksi käynnissä olevan 

palkkausjärjestelmäohjeistukseen liittyvän työn vaativuuden 

arvioinnin. Työn vaativuuden arvioinnin tulokset käsitellään 

hallituksen maaliskuun kokouksessa. 

3. merkitsee tiedoksi maakuntajohtajan osalta 21.12.2018 käydyn tulos- 

ja tavoitekeskustelun. 
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Maakuntahallitus 2/2018  5.2.2018/§ 12 

Maakuntahallitus 3/2018  19.2.2018/§ 21 

Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 26 

 

Päätös: 

Hallitus merkitsi henkilöstön tehtäväkuvia, työn vaativuuden arviointia 

ja tavoitekeskusteluja koskevan tilanteen tiedoksi ja päätti jatkaa em. 

käsittelyä seuraavassa kokouksessaan sekä merkitsi maakuntajohtajan 

tulos- ja tavoitekeskustelun tiedoksi. 

- - - 

 

Maakuntahallitus 19.2.2018 § 21 

 

Maakuntaliiton henkilöstön työtehtäviä tarkastellaan parhaillaan 

määrittelemällä palkkausjärjestelmän mukaiset tehtäväkuvat ja tehtävien 

vaativuustekijät. Pääosin tehtäväkuvat ovat jo tarkistettu, mutta 

rakennerahastotoiminnan muuttuneet uudet tehtäväkuvat ovat 

aiheuttaneet tarvetta tehdä muutoksia muutaman henkilön osalta. 

Jokaisen voimassa oleva tehtäväkuva allekirjoitetaan työntekijän ja 

työnantajan kesken, huomioiden työnantajan työnjohdolliset oikeudet. 

 

Muuttunut tilanne tarkoittaa myös uusia tarkentavia tavoitekeskusteluja 

sekä johtoryhmän ja henkilöstökokouksen käsittelyä. 

 

Työn vaativuuden arviointiin liittyvät vakanssikohtaiset 

vaativuustekijämäärittelyt valmistuvat 16.2.2018 mennessä. Laadinnasta 

vastaa hallintopäällikkö palkka-asiamiehenä ja valmisteluryhmä suorittaa 

TVA-arvioinnin. 

 

Maakuntaliiton henkilöstön tehtäväkuvien ja työnjakojen määrittelyssä 

olennainen asia on rakennerahastotoiminnan välittävän viranomaisen 

edellytysten täyttäminen. 

 

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen valmisteluvastuut ja 

työaikaperusteet määritellään yksilöidysti ja käsitellään 

maakuntauudistuksen johtoryhmässä 16.2.2018. 

 

Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallintopäällikkö 

Marja-Leena Mikkonen-Karikko 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus 

1. merkitsee kokouksessa esiteltävät henkilöstön tehtäväkuvaukset ja 

tehtävien vaativuustekijät sekä tavoitekeskusteluissa esille tulleet 

kehittämiskohteet tiedoksi. 

2. päättää hyväksyä lopulliset tehtäväkuvat seuraavassa kokouksessaan. 
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Maakuntahallitus 3/2018  19.2.2018/§ 21 

Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 26 

 

Päätös: 

Hallitus merkitsi henkilöstön tehtäväkuvaukset ja tehtävien 

vaativuustekijät sekä tavoitekeskusteluissa esille tulleet 

kehittämiskohteet tiedoksi ja päätti käsitellä lopulliset tehtäväkuvat 

hallituksen maaliskuun kokouksessa. 

 

Seuraavaan kokoukseen tulee maakuntajohtajan ensimmäinen raportti 

henkilöstön hyvinvoinnista, tavoitekeskusteluissa esille nousseista 

asioista ja muista henkilöstöhallintoon liittyvistä asioista.  

- - - 

 

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 26 

 

Rakennerahastotoiminnan tarkastukset, korjaavat toimenpiteet sekä 

hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus henkilöstön 

tehtäväkuvauksineen on edellyttänyt tehtäväkuvien muutoksia. Lisäksi 

maakuntahallituksen edellisessä kokouksessa 19.2.2018 hyväksyttiin 

toimivaltamuutokset hankeasioissa ja hankintaohjeet. Myös 1.7.2017 

voimaantullut uusi hallintosääntö on edellyttänyt muutoksia 

tehtäväkuvissa. 

 

Maakuntaliiton koko henkilöstön tehtäväkuvat on uudistettu yhteisissä ja 

henkilötason keskusteluissa. Maakuntajohtaja on käynyt kehitys- ja 

tavoitekeskusteluja aikaisempien omien suorien alaistensa kanssa ja 

muuttuneessa tilanteessa myös muiden henkilöiden kanssa. HVJ-

henkilöliitteen tehtäväkuvien muutokset ovat aiheuttaneet useita 

muutostarpeita. Tavoitekeskustelut jatkuvat ja maakuntajohtaja käy 

kevään aikana tarkentavat tavoitekeskustelut jokaisen henkilön kanssa, 

liittyen myös organisatorisiin muutoksiin.  

 

Tehtäväkuvien ja tavoitekeskustelujen lisäksi on käynnissä työtehtävien 

vaativuuden arviointi. TVA-arviointi käsitellään TSH-ryhmässä ja 

johtoryhmässä, ja vahvistetaan palkka-asiamiehen esittelystä 

maakuntajohtajan ja puheenjohtajiston neuvottelussa. 

 

Tavoitekeskustelujen tulosten ja liiton toiminnan uudistumisen johdosta 

on todettu tarve aikaisemman vuoden 2017 organisaatiokuvan 

muuttamiseen. Uusi hallintosääntö, HVJ-kuvaus ja uudet ohjeistukset 

edellyttävät organisaation muuttamista. Organisaatiokuvan 

uudistamisessa vertailuja on tehty muihin maakuntaliittoihin. 

 

Henkilöstötoiminnan osalta olennaista on tavoitteellinen työskentely ja 

yhteistoiminnallisuuden lisääminen koko henkilöstön kesken ja tätä 

tavoitetta edistetään läpileikkaavilla ryhmillä (strategia ja kv, 

rakennerahastoasiat, viestintä, henkilöstö). 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 26 

 

Jokaisen henkilön tehtäväkuvauskortit ovat ajan tasalla. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus päättää 

1. hyväksyä liiton uudistetun organisaation, 

2. henkilöstön tehtäväkuvien mukaiset päätehtävät,  

3. liiton työsuojelu- ja työhyvinvointiryhmän kokouksiin (TSH-ryhmä) 

osallistuvat hallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja 

työnantajien edustajina, 

4. uudistukset huomioiden maakuntajohtaja käy jokaisen työntekijän 

kanssa tarkennetut uudet tavoitekeskustelut kevään aikana, 

5. työn vaativuuden arvioinnit vahvistetaan palkka-asiamiehen 

esittelystä maakuntajohtajan ja puheenjohtajiston neuvottelussa. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 

 

  



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  78 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 27 

 

27 § VUODEN 2018 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 

 

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 27 

 

Maakuntaliiton vuoden 2018 talousarvio on laadittu jäsenkuntien 

maksuosuuksien osalta nollakasvulla edellisiin vuosiin nähden. 

Talousarvion määrärahaperusteet ovat tiukat ja edellyttävät säästöjä, 

koska vuoden 2017 tilinpäätös oli alijäämäinen. Lisäkustannuksia 

aiheutuu kokouksista ja henkilöstön kehittämistoimenpiteistä. 

 

Talousarvion tasapainotustilanteeseen vaikuttaa olennaisesti 

maakuntauudistuksen toteutuminen ja liiton henkilöstön työosuuksien 

kohdentaminen valmistelutyöhön kevään 2018 esivalmisteluaikana ja 

lakien voimaantulon jälkeen kesällä 2018 alkavana väliaikaishallinnon 

aikana. Maakuntauudistustyössä haasteena on se, että liittyvissä 

organisaatioissa on myös huolehdittava työtehtävien hoidosta. 

 

Maakuntaliiton virastossa ja johtoryhmässä on käyty läpi vuoden 2018 

talousarvion määrärahaperusteita ja mahdollisia säästökohteita. 

Maakuntahallituksen hyväksyttäväksi esitetään talousarvion tarkennettu 

käyttösuunnitelma. 

 

Talousarvion osavuosikatsauksessa 1-3/2018 raportoidaan tarkemmin 

talousarvion toteutumisesta, huomioiden talouden tasapainotus. 

 

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 

2018. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi käyttösuunnitelman vuodelle 2018.  

 

Ensimmäisen neljänneksen talousraportti tuodaan huhtikuun kokoukseen 

käsiteltäväksi. 

- - - 

Varajäsen Sakari Typpö poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana,  

klo 11.30. 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 28 

 

28 § MÄÄRÄAIKAISEN TALOUSSIHTEERIN PALKKAAMINEN 

 

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 28 

 

TEM teki toukokuussa 2017 hallintoviranomaisen ohjaus- ja 

valvontakäynnin Keski-Pohjanmaan liittoon ja kiinnitti huomiota mm. 

henkilöstön riittävyyteen. Toimeksiantoon liittyen tilintarkastusyhteisö 

BDO teki sisäisen tarkastuksen liiton rakennerahastohankkeiden 

hallintoon marraskuussa 2017.  

 

Raportissa kiinniteltiin huomiota mm maksatuksen sijaisjärjestelyihin. 

Maksatustarkastajalle ei ole voitu nimetä sijaista resurssien vähäisyyden 

vuoksi, samoin kuin hallintopäällikölle. Asia on noussut esille ennen 

kaikkea rakennerahastohenkilöstön nimeämisen yhteydessä. 

 

Kokkolan kaupungin taloushallintopalveluista kanssa on neuvoteltu 

yhteistyöstä asiasta ja alustavasti sovittu, että taloushallintopalveluista 

siirtyy henkilö liiton henkilöstöön taloussihteerin määräaikaiseen 

tehtävään 1.4.2018-31.12.2019. Siirtyvälle henkilölle Kokkolan 

kaupunki myöntäisi työvapaata vastaavalle ajalle. Liiton tehtävänä on 

perehdyttää taloussihteeri mm. rakennerahastoasioihin.  

 

Taloussihteerin tehtäväkuvaan kuuluu mm. talousraporttien laatiminen, 

kirjanpidon tarkistukset, laskutus, tiliöinti, maksatustarkastus, 

maksatustarkastajan sijaisuus ym. taloushallintoon liittyviä avustavia 

tehtäviä. 

 

Tehtäväkohtainen palkka 3100 €/kk. Menokohta 12 01. 

 

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Hallitus päättää palkata määräaikaisen taloussihteerin liiton palvelukseen 

ajalle 1.4.2018-31.12.2019. 

 

Työsuhteen yksityiskohdista sovitaan erikseen tämän päätöksen 

täytäntöönpanon yhteydessä. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 29 

 

29 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 29 

 

1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 18.2.-12.3.2018 

- rekrytointituki/muutosjohtaja 

- eura2014-järjestelmän käyttäjätunnukset 

- Seagis-hanke/projektityöntekijä/lisäresurssi 

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 18.2.-12.3.2018 

3. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.2.2018 

4. Lähetetty 21.2.2018 lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle 

koskien maantielain ja eräiden muiden lakien muuttamista. 

 

Puheenjohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä 

viranhaltijapäätöksiä. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä 

päätöksiä. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti merkitsi ehdotukset tiedoksi. 

- - - 

 

  



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  81 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

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

muutosta valittamalla. 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta 

toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. 

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. 

markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä 

perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja 

työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on 

vaihtoehtona). 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

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

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola 

kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea 

muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018 

 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:  

 

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

Maakuntakaavaa koskevat valitukset: 

Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 Valtioneuvosto 

kirjaamo.ym@ymparisto.fi 

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava: 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

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

- muutosvaatimuksen perusteet. 

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 

allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

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

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

Valituskirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on 

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

Lisätietoja 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain 

mukaisesti. 

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka 

Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan 

sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a 

§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet 

markkinaoikeudesta: 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi 

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

hankinnoista. 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 

 

 


