
 

   

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 

     ASIALISTA 

 

Maakuntahallitus 7/2018   

 

Kokousaika: 30.5.2018 2018 klo 17.00 – 20.00  

Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 

 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

47 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI ..................... 134 

48 § MAAKUNTAJOHTAJAN SIJAISUUS .............................................................................................................. 135 

49 §  SYKSYN 2018 KOKOUSAIKATAULU ............................................................................................................. 136 

50 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT .................................................................................................................. 137 

51 § MAAKUNTAJOHTAJA JUKKA YLIKARJULAN JOHTAJASOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN.................................. 138 

 

 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  132 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 7/2018  30.5.2018 

 

KOKOUSAIKA  30.5.2018 klo 17.00-20.00 

KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 

 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 

Mäkelä Antti  puheenjohtaja 

Kant Esa  varapuheenjohtaja 

Haapalehto Raimo jäsen 

Harju Ulla-Riitta jäsen, - klo 18.48 

Lankinen Minna jäsen 

Nurmi-Lehto Anna jäsen 

Paloranta Johanna jäsen 

Pihlajamaa Arto jäsen 

Salo Mauri  jäsen 

Tuikka Jukka-Pekka jäsen 

Kouvo Kajsa  varajäsen 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 

Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja 

Tastula Seppo valtuuston III varapj 

 Mikkonen-Karikko  

Marja-Leena   sihteeri 

 

 

    

POISSA     

Lyyski Kaj  kehittämisjohtaja 

Timonen Marlen jäsen 

Hentelä Raimo valtuuston I varapj 

Leppälä Pekka valtuuston II varapj 

 

ASIAT § 47 - 51 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  

   

 

 

 

 

Antti Mäkelä  Marja-Leena Mikkonen-Karikko 

puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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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 31.5.2017 alkaen.
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Maakuntahallitus 7/2018  30.5.2018/§ 47 

 

47 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 

 

Maakuntahallitus 30.5.2018 § 47 

 

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 (11/11)   

2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Arto Pihlajamaan ja Mauri Salon. 

- - - 
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 Maakuntahallitus 7/2018 30.5.2018/§ 48 

 

48 § MAAKUNTAJOHTAJAN SIJAISUUS 

 

Maakuntahallitus 30.5.2018 § 48 

 

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula on lomalla ajalla 22.5.-8.8.2018. 

 

Kehittämisjohtajan tehtävänkuvaan on kirjattu toimia maakuntajohtajan 

sijaisena vuosilomien ja lyhytaikaisten sairauslomien (KVTES II luku) 

aikana.  

 

Sijaisjärjestelystä on tarkoituksenmukaista tehdä erillinen päätös, koska 

Ylikarjulan poissaolojakso on yli kaksi kuukautta. Hallintosäännön  

12 §:n mukaan maakuntahallitus nimittää maakuntajohtajan sijaisen.  

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

Hallitus  

1. nimeää maakuntajohtajan sijaisen Jukka Ylikarjulan lomien ajalle 

31.5.-8.8.2018.  

2. toteaa, että rakennerahastohankkeiden rahoituspäätösten hyväksyjänä 

toimii HVJ:n mukaisesti yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 

 

Tämä päätös pannaan täytäntöön heti kun pöytäkirja on tarkastettu ja 

allekirjoitettu. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti  

1. nimesi konsernihallinnon muutosjohtaja Jyrki Kaiposen 

maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan sijaiseksi ajalle 31.5-8.8.2018. 

Kaiposen työaika jakaantuu maakuntajohtajan sijaisuuden ja 

konsernihallinnon muutosjohtajan kesken 50/50 % työajalla. 

2. totesi, että rakennerahastohankkeiden rahoituspäätösten hyväksyjänä 

toimii HVJ:n mukaisesti yhteispäällikkö Teppo Rekilän. 

 

Päätös pannaan täytäntöön pöytäkirjan tarkastuksen ja allekirjoituksen 

jälkeen eli 31.5.2018. 

- - - 

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.02-18.07. 
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49 §  SYKSYN 2018 KOKOUSAIKATAULU 

 

Maakuntahallitus 30.5.2018 § 49 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:  

Maakuntahallituksen syksyn 2018 kokoukset ehdotetaan pidettäviksi 

seuraavasti: 

Kokoukset maanantaisin  

20.8.2018 

17.9.2018 

15.10.2018 

12.11.2018 

10.12.2018 

 

Maakuntavaltuuston kokous ehdotetaan pidettäväksi 22.11.2018. 

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 7/2018  30.5.2018/§ 50 

 

50 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Maakuntahallitus 30.5.2018 § 50 

 

1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 8.-21.5.2018 

- Seminaaripäivän lounas P-IRIS- hankkeen seminaarivieraille 

- Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanoon 

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 8.-30.5.2018 

3. Hallintopäällikön tekemät hankkeiden maksatuspäätökset sekä 

oikaisuvaatimuksia koskevat päätökset toukokuu 2018 

4. Selvitys kiinnostuksesta lomitusyrittäjyyteen -esiselvityshankkeen 

loppuraporttiin 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tai 

hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee tiedoksi 

kohdat 3-4. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 7/2018  30.5.2018/§ 51 

 

51 § MAAKUNTAJOHTAJA JUKKA YLIKARJULAN JOHTAJASOPIMUKSEN 

PÄIVITTÄMINEN 

 

Maakuntahallitus 30.5.2018 § 51 

Kuntajohtajien johtajasopimukset tulivat pakollisiksi vuoden 2015 uuden 

kuntalain myötä. Keski-Pohjanmaan liiton ja maakuntajohtaja Jukka 

Ylikarjulan välinen johtajasopimus on vuodelta 2012 eikä sitä ole 

tarkistettu tai päivitetty sen jälkeen. 

Ylikarjulan kanssa on neuvoteltu sopimuksen päivittämisestä niin, että 

mahdollisissa luottamuspulatilanteissa vaihtoehtona kuntalain 

mukaiselle, luottamuspulan perusteella tapahtuvalle irtisanomiselle on 

käyttää ns. erokorvausmenettelyä, jolloin maakuntahallituksen ja 

maakuntajohtajan yhteisesti toteamassa luottamuspulatilanteessa 

viranhaltijan itse irtisanoutuessa hänellä on oikeus ns. erokorvaukseen. 

Ylikarjulan kanssa on neuvoteltu kuuden kuukauden palkkaa vastaavasta 

erokorvauksesta, joka sisältää irtisanomisajan palkan. Ylikarjulan 

nykyisessä johtajasopimuksessa irtisanomisajat ovat Keski-Pohjanmaan 

liiton irtisanoessa kuusi kuukautta ja maakuntajohtajan irtisanoutuessa 

kaksi kuukautta, ellei toisin sovita. 

Kuntalain 42 §:ään viitaten johtajasopimus on hyväksyttävä 

valtuustossa, jos siinä sovitaan erokorvauksesta. 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 

Päätösehdotus maakuntahallituksen puheenjohtajan selostuksen 

pohjalta: 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä 

olevaan Keski-Pohjanmaan liiton ja maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan 

välillä 23.1.2012 tehtyyn johtajasopimukseen muutoksen niin, että 

kohdan 3.6. sisältö muutetaan seuraavaan muotoon, 

 

” 3.6. Maakuntajohtajan virkasuhteen irtisanominen tai siirtäminen 

muihin tehtäviin 

 

Johtamisen ristiriitatilanteissa ja luottamuksen menettämisen tilanteissa 

maakuntajohtaja voidaan irtisanoa tai siirtää muihin tehtäviin siten kuin 

kuntalain 43 §:ssä säädetään. 

 

Johtamisen ristiriitatilanne ja luottamuksen menettäminen 

maakuntajohtajaan voidaan myös todeta maakuntahallituksen ja 

maakuntajohtajan yhteisellä toteamuksella. Tällöin maakuntajohtaja 

irtisanoutuu itse välittömästi maakuntajohtajan virasta jolloin virkasuhde 

ja siihen yhteydessä olevat luottamustoimet lakkaavat heti. 
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Kun luottamuksen puuttuminen on osapuolten toimesta todettu yhteisesti 

ja maakuntajohtaja itse irtisanoutuu, on maakuntajohtaja oikeutettu 

kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. 

 

Maakuntajohtajan virkasuhteesta kertyneet palkka, lomakorvaus yms.  

virkasuhteesta johtuvat saatavat sekä eroraha maksetaan seitsemän (7) 

päivän kuluessa irtisanoutumisesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että 

irtisanomisajan palkkaa tai muuta kuin tässä sanottua korvausta ei 

suoriteta, kun maakuntajohtaja irtisanoutuu yhteisesti todetun 

luottamuksen menettämisen takia.” 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja päätti esittää 

maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton ja 

maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan välillä 23.1.2012 tehtyyn 

johtajasopimukseen muutoksen niin, että kohta 3.6. sisältö muutetaan 

seuraavaan muotoon; 

 

”Johtamisen ristiriitatilanteissa ja luottamuksen menettämisen tilanteissa 

maakuntajohtaja voidaan irtisanoa tai siirtää muihin tehtäviin siten kuin 

kuntalain 43 §:ssä säädetään. 

 

Johtamisen ristiriitatilanne ja luottamuksen menettäminen 

maakuntajohtajaan voidaan myös todeta maakuntahallituksen ja 

maakuntajohtajan yhteisellä toteamuksella. Tällöin maakuntajohtaja 

irtisanoutuu itse välittömästi maakuntajohtajan virasta jolloin virkasuhde 

ja siihen yhteydessä olevat luottamustoimet lakkaavat heti. 

 

Kun luottamuksen puuttuminen on osapuolten toimesta todettu yhteisesti 

ja maakuntajohtaja itse irtisanoutuu, on maakuntajohtaja oikeutettu 

kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaavaan erorahaan. 

 

Maakuntajohtajan virkasuhteesta kertyneet palkka, lomakorvaus yms.  

virkasuhteesta johtuvat saatavat sekä eroraha maksetaan seitsemän (7) 

päivän kuluessa irtisanoutumisesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että 

irtisanomisajan palkkaa tai muuta kuin tässä sanottua korvausta ei 

suoriteta, kun maakuntajohtaja irtisanoutuu yhteisesti todetun 

luottamuksen menettämisen takia.” 

 

Maakuntavaltuuston kokous pidetään torstaina 7.6.2018. 

- - - 

 

Hallituksen jäsen Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta asian käsittelyn 

aikana, klo 18.48. 
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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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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.  

 


