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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

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

samalla varustettu nimikirjaimillamme 

  

Kokkola    

   Raimo Haapalehto Ulla-Riitta Harju 

      pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 7.8.2018 alkaen.
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Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 60 

 

60 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 

 

Maakuntahallitus 6.8.2018 § 60 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, 

valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon ja Ulla-

Riitta Harjun. 

 

Päätös:  

 Hallitus totesi  

1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (11/11)   

2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon ja Ulla-Riitta 

Harjun. 

- - - 
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Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 61 

 

61 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  

 

Maakuntahallitus 6.8.2018 § 61 

 

1. YTA-alueen maakuntien viranhaltijoiden yhteistyötapaaminen 

26.6.2018 Vaasassa  

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 15.6. – 5.8.2018 

3. Aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisäsen irtisanoutuminen 

aluesuunnittelupäällikön virasta 20.8.2018 lukien.  

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä kohdan 

2 mukaista viranhaltijapäätöstä ja merkitsee tiedoksi kohdat 1-3. 

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 6/2018  14.5.2018/§ 43 

Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 62 

 

62 §  ALOITE YLIOPISTOKESKUSTOIMINTAAN SITOUTUMISESTA  

UUDELLA SOPIMUSKAUDELLA 1.1.2019 – 31.12.2024 

 

Maakuntahallitus 14.5.2018 § 43 

 

Yliopistollisen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan säilyminen 

ja kehittyminen on keskeinen kilpailu- ja kasvutekijä alueella. Kokkolan 

yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimus- ja koulutusalat on suunnattu 

palvelemaan alueen tarpeita sekä luomaan uutta osaamista alueelle. 

 

BiGGAR Economicsin Suomen yliopistoille v 2017 tekemä selvitys 

osoittaa, että yliopistotoiminnalla on jopa viisinkertainen kasvuvoima 

tehtyihin panostuksiin verrattuna. Erityisesti yliopistokeskusten toiminta 

luo alueellisesti tasa-arvoisemmat koulutusmahdollisuudet ja laadukkaat 

kumppanuudet yrityksille ja julkisille palveluille.  

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta on 

sopimusperusteista. Yliopistot sitoutuvat toimimaan 

yliopistokeskuksessa omilla vahvuusalueillaan. Sopimuksen mukainen 

alueen tukirahoitus on yliopistokeskukselle merkittävä tukijalka, sen 

muodostaessa 10 - 12 %:a yliopistokeskuksen vuosittaisesta 

kokonaisrahoituksesta. Samalla alueellinen rahoitus velvoittaa ja 

kannustaa yliopistoja toimimaan alueella.  

 

Uutta sopimuskautta on pohjustettu laajasti neuvottelemalla kuntien, 

maakunnan ja yliopistojen edustajien kesken. Sopimuskaudella 2019 – 

2024 alueen tukirahoitus säilyy edellisen sopimuskauden tasolla, sekä 

euromääräisesti että yliopistokeskuksen rahoituksen jakauman 

mukaisessa tarkastelussa. Neuvottelujen tuloksena uudessa 

sopimuksessa sopijaosapuolina ovat peruskunnat, joille myös aiemmin 

seutukunnille ja maakuntaliitolle osoitetut vastuut on jyvitetty. Keski-

Pohjanmaan liiton ja uuden maakunnan rooli sopimuksessa täsmentyy 

maakuntauudistuksen ja neuvottelujen edetessä kesän ja syksyn aikana.  

 

Sopimuksen tavoitteet on esitelty alueen kaupunkien ja kuntien 

virkamiesjohdolle keväällä 2018. Sopimus ja sen rahoitusosuudet on 

esitelty Keski-Pohjanmaan kaupunkien ja kuntien johtajille ja keskeisille 

luottamushenkilöille Keski-Pohjanmaan liiton järjestämän kokouksen 

yhteydessä 4.4.2018.  

 

Sopimus on esitelty myös yliopistokeskusneuvottelussa 7.9.2017 

Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen rehtoreille ja johdolle sekä 
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Maakuntahallitus 6/2018  14.5.2018/§ 43 

Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 62 

 

uudelleen rehtorineuvottelussa 21.2.2018. Yliopistot ovat ilmaisseet 

sitoutuvansa sopimukseen maaliskuussa 2018.  

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toivoo, että sopijaosapuolet voivat 

tehdä tarvittavat päätökset aloitteemme pohjalta 

yliopistokeskustoimintaan sitoutumisesta niin, että sopimus voidaan 

allekirjoittaa yliopistokeskuksen lukuvuoden avajaisten yhteydessä 

3.9.2018.  

 

Uudella sopimuskaudella Keski-Pohjanmaan liitolla ei olisi 

vuosirahoitusosuutta, vaan siitä vastaisivat kunnat. Liiton 

vuosirahoitusosuus poistuu siten vuoden 2019 talousarviosta ja tämä 

otetaan huomioon vuoden 2019 jäsenkuntaosuuksia arvioitaessa. 

Maakuntauudistuksen toteutuminen huomioiden voidaan 

erillismaksuosuutta vielä myöhemmin arvioida. Linjaukset olivat esillä 

4.4.2018 liiton kuntajohdon kokouksessa. 

 

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus hyväksyy ehdotetun yliopistokeskussopimuksen ja 

päättää, että nimeämiset käsitellään siinä vaiheessa, kun sopimus on 

kaikkien osalta tullut hyväksytyksi. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

 

Maakuntahallitus 6.8.2018 § 62 

 

Yliopistollisen koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan säilyminen 

ja kehittyminen on keskeinen kilpailu- ja kasvutekijä alueella. Kokkolan 

yliopistokeskus Chydeniuksen tutkimus- ja koulutusalat on suunnattu 

palvelemaan alueen tarpeita sekä luomaan uutta osaamista alueelle 

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta on 

sopimusperusteista. Yliopistot sitoutuvat toimimaan 

yliopistokeskuksessa omilla vahvuusalueillaan. Sopimuksen mukainen 

alueen tukirahoitus on yliopistokeskukselle merkittävä tukijalka, sen 

muodostaessa 10 - 12 %:a yliopistokeskuksen vuosittaisesta 

kokonaisrahoituksesta. Samalla alueellinen rahoitus velvoittaa ja 

kannustaa yliopistoja toimimaan alueella.  

 

Uutta sopimuskautta on pohjustettu laajasti neuvottelemalla kuntien, 

maakunnan ja yliopistojen edustajien kesken. Johtaja Tanja Risikko 

Yliopistokeskus Chydeniuksesta esitteli yliopistokeskustoimintaan  
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Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 62 

 

liittyvää yhteistyösopimusluonnosta vuosille 2019 – 2024 Keski-

Pohjanmaan liiton jäsenkuntajohdon kokouksessa 4.4.2018. Samassa 

yhteydessä esiteltiin kaupunkien ja kuntien johtajille sekö keskeisille 

luottamushenkilöille myös kaupunkien ja kuntien rahoitusosuudet.  

 

Sopimus on esitelty myös yliopistokeskusneuvottelussa 7.9.2017 

Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen rehtoreille ja johdolle. 

 

Sopimuskaudella 2019 – 2024 alueen tukirahoitus säilyy edellisen 

sopimuskauden tasolla sekä euromääräisesti, että yliopistokeskuksen 

rahoituksen jakauman mukaisessa tarkastelussa. Uudessa sopimuksessa 

sopijaosapuolina ovat peruskunnat, joille myös aiemmin seutukunnille ja 

maakuntaliitolle osoitetut vastuut on jyvitetty. Peruskunnat ovat kukin 

osaltaan hyväksyneet sopimuksessa esitetyt asiaperusteet ja 

kuntaosuudet.   

 

Keski-Pohjanmaan liiton rooli vuoden 2020 loppuun saakka säilyy 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyötä ja toimintaa 

tukevana. Keski-Pohjanmaan liitto valitsee edustajan ja hänelle 

varahenkilön Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hallitukseen.   

 

Vuoden 2021 alusta toimintansa aloittavan Keski-Pohjanmaan 

maakunnan asema Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintaan 

sitoutumisesta neuvotellaan vuosien 2019 - 2020 aikana.  

 

Keski-Pohjanmaan liittoa koskeva osuus esitetään tarkennettavan 

3.9.2018 allekirjoitettavaan sopimukseen siten, että sopimusvelvoite 

kirjataan ´Sopimukseen yliopistokeskustoimintaan sitoutumisesta` 

seuraavasti: 

 

”Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu ilman rahoitusosuutta Kokkolan 

yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnan tukemiseen ja yhteistoimintaan 

tässä sopimuksessa sovitulla tavalla. Keski-Pohjanmaan maakunnan 

sitoutuminen tähän sopimukseen neuvotellaan erikseen vuosien 2019 – 

2020 aikana.” 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

1. Maakuntahallitus hyväksyy ehdotetun yliopistokeskussopimuksen 

tarkennuksen ja  

2. päättää, että nimeämiset käsitellään siinä vaiheessa, kun sopimus on 

kaikkien osalta tullut hyväksytyksi. 

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 63 

 

63 §  EHDOKKAIDEN NIMEÄMINEN SUOMEN CAP-SUUNNITELMAAN  

SISÄLLYTETTÄVIEN TOIMENPITEITTEIN HALLINTOA 

VALMISTELEVAAN TYÖRYHMÄÄN SEKÄ CAP 2021-2027, MAASEUDUN 

KEHITTÄMISTOIMENPITEITÄ VALMISTELEVA TYÖRYHMÄÄN  

 

Maakuntahallitus 6.8.2018 § 63 

 

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee Suomen CAP-suunnitelmaan 

sisällytettävien toimenpiteiden hallintoa valmistelevan työryhmän 

asettamista.  

 

Rahoituskauden 2021 – 2027 alussa monet maatalouden ja maaseudun 

kehittämisen tuki- ja korvausjärjestelmät muuttuvat. Lisäksi vuoden 

2020 alusta Suomessa tulee voimaan maakuntauudistus, joka muuttaa 

aluetason hallintoa ja prosesseja, ja vuoden 2019 alusta aloittaa 

toimintansa Ruokavirasto, joka vastaa tukijärjestelmien ja Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanon suunnittelusta, 

toteutuksesta, kehittämisestä ja seurannasta sekä varojen käyttöä 

asianmukaisesta hallinnosta ja valvonnasta. 

 

CAP-suunnitelmaa ja horisontaaliasioita koskevissa EU-asetuksissa 

tullaan määrittämään Suomen CAP-suunnitelmaan sisällytettävien 

toimenpiteiden toimeenpanoon, hallintorakenteisiin ja hallintoelimiin 

liittyvät vaatimukset. Lisäksi suunnitelmassa ja toimeenpanossa on 

huomioitava ns. yleisasetuksen edellyttämät vaatimukset. 

 

CAP-työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä Euroopan unionin 

maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistamisen valmistelun 

strategiaryhmälle: 

1. Valmistella Suomen CAP-suunnitelmaan sisällytettävä kuvaus 

hallintorakenteesta. Hallintorakanteen tulee täyttää EU-

lainsäädännössä, sille asetetut vaatimukset. 

2. Valmistella esitys teknisen avun tarpeen mitoituksesta ja jaosta 

henkilöstömenoihin ja muihin menoihin. 

3. Valmistella esitys kansallisen maaseutuverkoston tehtävistä, 

organisoinnista ja sijoituspaikasta. 

4. Valmistella esitys Leader-ryhmien toimintarahan hallinnoinnista. 

 

Hallintomallityöryhmän on ehdotuksessaan otettava lisäksi huomioon 

• Toiminnan yhteensovitus EU:n rakennerahastojen (EAKR, ESR) 

ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) kanssa 

• Maataloustuotannon valvonnan kehittämisestä tehdyn selvityksen 

prosessi- ja organisointisuositukset. 

• Hallinnolliset tarpeet maakuntien välisen yhteistyön 

helpottamiseksi. 

• Työryhmän tulee ottaa ehdotuksessaan huomioon 

Ahvenanmaahan liittyvät itsehallintokysymykset. 
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Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 63 

 

Maa-ja metsätalousministeriö valmistelee CAP 2021-2027, maaseudun 

kehittämistoimenpiteitä valmistelevan työryhmän perustamista. 

 

Euroopan unionin yhteisen maatalous- ja maaseutupolitiikan vuonna 

2021 alkavan rahoituskauden valmistelu on käynnistynyt. Euroopan 

komissio on julkaissut ehdotuksensa seuraavan kauden 

rahoituskehykseksi ja yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) 

lainsäädäntöehdotuksiksi. Suomessa uudistuksen valmisteluun on 

asetettu Euroopan unionin maatalous- ja maaseutupolitiikan 

uudistamisen valmistelun strategiaryhmä (dnro MMM046:00/2016). 

 

Komission mukaan tulevan CAP:n keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: 

• edistetään älykästä, kestävää ja monipuolista maatalousalaa, jolla 

varmistetaan elintarviketurva; 

• tuetaan ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja edistetään unionin 

ympäristö- ja ilmastotavoitteita; 

• lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta. 

 

Näitä tavoitteita täydennetään monialaisella tavoitteella, jossa 

päämääränä on alan uudenaikaistaminen edistämällä ja jakamalla 

tietämystä, innovointia ja digitalisointia maataloudessa ja 

maaseutualueilla sekä edistämällä niiden käyttöä. 

 

Komission lainsäädäntöehdotusten mukaan CAP:ssa olisi 

rahoituskaudella 2021-2027 käytettävissä useita toimenpiteitä, joilla 

lujitetaan maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta. Komissio 

katsoo, että tiedonvälityksen, innovoinnin ja uuden teknologian 

tukeminen on tulevan CAP:n valmistelussa ratkaisevan tärkeää. 

 

Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä CAP2021-2027, Euroopan 

unionin maatalous- ja maaseutupolitiikan uudistamisen valmistelun 

strategiaryhmälle CAP:n strategiseen suunnitelmaan sisällytettävistä 

maaseudun kehittämistoimenpiteistä sekä niiden rahoituksesta. 

 

Työryhmän tehtäväalaan kuuluvat seuraavat toimenpiteet: 

• maaseudun toimintaympäristö: palvelut, kylien kehittäminen, 

digitalisaatio, laajakaistat, yhteistyö (tutkimuslaitosten ja yrittäjien 

yhteistyö, innovaatiot), rahoitus- ja riskienhallintainstrumenttien 

mahdollinen käyttöönotto; 

• maaseudun yritysrahoitus: pk-yritysten investoinnit, uuden 

yritystoiminnan aloittaminen ja kehittäminen, yrittäjyyden 

edistämisen muut toimet, rahoitusinstrumenttien mahdollinen 

käyttöönotto; 
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Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 63 

 

• yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen eli Leader-toimintatapa: 

toimintatavan toteuttaminen Suomessa maaseuturahaston avulla, 

toimintatavan yhteensovitus muiden EU.n rahastojen kanssa, 

Leader-periaatteiden toimeenpano, Leader-toiminnan kattavuus ja 

rahoituksen määrä, mukaan lukien kuntarahoituksen osuus. 

Esityksessä tulee ottaa huomioon Leader-toiminnan 

erityispiirteistä johtuvan lisäarvon toteutuminen. 

 

Esitettävien toimenpiteiden tulee edistää maaseudun sosioekonomisen 

rakenteen, kestävän kasvun, hyvinvoinnin, osallisuuden ja paikallisten 

talouksien vahvistamista. Toimenpiteiden ja Leader-toimintatavan tulee 

edistää vaikuttavien tulosten saavuttamista asukkaiden, ihmisten 

hyvinvoinnin ja maaseudun monipuolisen pk-yrittäjyyden sekä 

ympäristön ja ilmaston hyväksi. 

 

Molempien työryhmien jäsenten ja työryhmän kokouksiin kutsuttavien 

asiantuntijoiden matkakulut voidaan korvata valtion matkustussäännön 

mukaisesti valtion talousarvion momentilta 30.01.01 (maa- ja 

metsätalousministeriön toimintamenot). 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus 

1. päättää esittää Keski-Pohjanmaan liiton ehdokkaaksi ensisijaisesti 

CAP 2021-2027, maaseudun kehittämistoimenpiteitä valmistelevaan 

työryhmään varsinaiseksi jäseneksi yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ja 

hänelle varajäseneksi strategiapäällikkö Marita Mutka sekä  

2. päättää esittää toissijaisesti CAP-suunnitelmaan sisällytettävien 

toimenpiteiden hallintoa valmistelevaan työryhmään yhteyspäällikkö 

Teppo Rekilä ja hänelle varajäseneksi strategiapäällikkö Marita 

Mutka. 

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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64 §  TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA KESKI-POHJANMAAN LIITON  

VÄLISEN TAPAAMISEN 4.7.2018 KESKEISET JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Maakuntahallitus 6.87.2018 § 64 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehtiin Keski-Pohjanmaan 

liittoon toukokuussa 2018 alueiden kehittämisen ja rakennerahasto-

hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 33 §:n mukainen 

tarkastus. Tarkastus on osa hallintoviranomaisen (HVO) syksyllä 2017 

käynnistämää neuvottelumenettelyä.  

 

TEM:n ja Keski-Pohjanmaan liiton edustajien välisessä tapaamisessa 

4.7.2018 keskusteltiin tarkastuksen havainnoista ja Keski-Pohjanmaan 

liiton mahdollisuuksista toimia jatkossa välittävänä toimielimenä. 

TEM:n kutsumana tapaamisessa olivat mukana maakuntahallituksen 

puheenjohtaja Antti Mäkelä, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pentti 

Haimakainen, vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja yhteyspäällikkö 

Teppo Rekilä. 

 

Ministeriöllä ja liitolle muodostui tapaamisessa yhteinen näkemys 

nykytilasta ja tarvittavista muutoksista. 

 

Raportissa on esitetty havaintoja, jotka edellyttävät Keski-Pohjanmaan 

liitolta jatkotoimia esimerkiksi tehtävien eriyttämisen, hallinto- ja 

valvontajärjestelmän toiminnan sekä välittävän toimielimen 

toimintaedellytysten osalta. Tarkastuksesta laadittu raportti ei ole 

toistaiseksi julkinen (perusteena on viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 15-kohta). 

 

Tapaamisessa sovittiin, että Keski-Pohjanmaan liitto laatii konkreettiset 

ja aikataulutetut suunnitelmat toimintaedellytystensä palauttamiseksi. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö tekee alkusyksyllä uuden 

hallintoviranomaisen ohjaus- ja valvontakäynnin Keski-Pohjanmaan 

liittoon, jolloin arvioidaan toimintaedellytysten täyttyminen. 

 

Mikäli Keski-Pohjanmaan liiton todetaan ohjaus- ja valvontakäynnin 

perusteella täyttävän välittävän toimielimen toimintaedellytykset, TEM 

voi jakaa myöntämisvaltuudet Keski-Pohjanmaan liitolle vielä vuoden 

2018 syksyn aikana. 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus 

1. merkitsee tiedoksi TEM:n ja Keski-Pohjanmaan liiton tapaamisessa 

4.7.2018 käsitellyt asiat,  

2. päättää, että TEM:n esille nostamat tarkastushavainnot ja 

johtopäätökset otetaan Keski-Pohjanmaan liiton alueiden 

kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta koskevan 

parantamissuunnittelun perustaksi. 

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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65 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON VÄLITTÄVÄN TOIMIELIMEN  

TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMISEEN LIITTYVÄ 

SUUNNITTELUTYÖ  

 

Maakuntahallitus 6.8.2018 § 65 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehtiin Keski-Pohjanmaan 

liittoon toukokuussa 2018 alueiden kehittämisen ja rakennerahasto-

hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 33 §:n mukainen 

tarkastus. Tarkastus on osa hallintoviranomaisen (HVO) syksyllä 2017 

käynnistämää neuvottelumenettelyä.  

 

TEM:n ja Keski-Pohjanmaan liiton edustajien välisessä tapaamisessa 

4.7.2018 keskusteltiin tarkastuksen havainnoista ja Keski-Pohjanmaan 

liiton mahdollisuuksista toimia jatkossa välittävänä toimielimenä. 

Raportissa on esitetty havaintoja, jotka edellyttävät Keski-Pohjanmaan 

liitolta jatkotoimia esimerkiksi tehtävien eriyttämisen, hallinto- ja 

valvontajärjestelmän toiminnan sekä välittävän toimielimen 

toimintaedellytysten osalta. Tarkastuksesta laadittu raportti ei ole 

toistaiseksi julkinen (perusteena on viranomaisen toiminnan 

julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 15-kohta). 

 

Keski-Pohjanmaan liitto on heti tapaamisen jälkeen käynnistänyt oman 

parantamissuunnittelunsa TEM:n antaman palautteen perusteella. Tähän 

mennessä suunnittelutyön perusteella on tunnistettu välttämättömät 

parantamiskohteet sekä tarvittavat korjaamistoimenpiteet. 

Parantamissuunnitelman laatimista jatketaan 15.8.2018 järjestettävän, 

koko henkilöstöä koskevan suunnittelutyön perusteella sekä maakuntien 

yhteistyön perusteella.  

 

Tämän jälkeen suunnittelua jatketaan yksityiskohtaisemmalla 

suunnittelulla aina HVO:n syyskuun alkupuolella toteuttamaan ja Keski-

Pohjanmaan liittoon kohdistamaan tarkastuskäyntiin saakka.   

 

Suunnittelun tavoitteena on tuottaa Keski-Pohjanmaan liitolle uskottava, 

konkreettinen ja aikataulutettu parantamissuunnitelma tehtävineen ja 

vastuineen, jolla kyetään vakuuttamaan TEM siitä, että Keski-

Pohjanmaan liitolla on edellytykset toimia alueiden kehittämisestä ja 

rakennerahastotoiminnan hallinnoista annetun lain (7/2014) 2 luvun 11 

§:ssä määrättyjen välittävän toimielimen tehtävien ja vastuiden 

mukaisesti.  

 

Parantamissuunnitelma ja sen vaihe käsitellään 20.8.2018 pidettävässä 

maakuntahallituksen kokouksessa.    

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus: 

1. merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton parantamissuunnitelman 

laatimisen perusteet ja suunnittelutyön toteuttamisperiaatteen,  

2. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa jatketaan rakennerahasto-

hankkeiden rahoittamisesta koskevan parantamissuunnittelun 

toteuttamista esitetyllä tavalla,  

3. päättää, että vt. maakuntajohtaja voi selvittää ja valmistella 

rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon liittyvää hallinnollista 

yhteistyötä tarkoituksenmukaisella tavalla muiden maakuntien 

kanssa.  

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 

 

 

 

 

 

Kokouksessa pidettiin tauko klo 11.36-11.42. 
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66 §  HENKILÖSTÖRATKAISUT  

 

Maakuntahallitus 6.8.2018 § 66 

 

Keski-Pohjanmaan liitto on vahvasti käynnistänyt Työ- ja 

elinkeinoministeriön (TEM) ja Keski-Pohjanmaan liiton edustajien 

välisessä tapaamisessa 4.7.2018 käsiteltyjen välittävän toimielimen 

tehtävien hoitamiseen keskittyneen tarkastuksen havaintojen ja 

korjaustarpeiden toimeenpanon. 

 

Osana parantamistoimenpiteitä maakuntahallituksen ja 

maakuntavaltuuston puheenjohtajisto kävi 12.7.2018 keskustelun TEM:n 

4.7.2018 tapaamisessa esille nostamista välttämättömistä 

kehittämisjohtajaa koskevista toimenpidevaatimuksista ja 

ratkaisuvaihtoehdoista. Keskustelun perusteella puheenjohtajisto 

päädyttiin siihen, että Keski-Pohjanmaan liitto käynnistää kunnallisesta 

viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 43 §:n 1 momentin mukaisen, 

kehittämisjohtajan asemaa ja viranhoitoa koskevan kuulemismenettelyn, 

joka voi johtaa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n 5 

momentin mukaiseen kehittämisjohtajan irtisanomiseen.  

 

Kuulemisessa 18.7.2018 nousi esille asioita, joiden perusteella Keski-

Pohjanmaan liitto kävi vielä 19.7.2018 ja 20.7.2018 tarkentavan 

neuvottelun Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Keski-Pohjanmaan 

liiton ja TEM:n välisessä tarkentavassa neuvottelussa ei tullut esille 

mitään sellaisia tekijöitä taikka syitä, minkä vuoksi Keski-Pohjanmaan 

liitto ei voisi jatkaa viranhaltijan irtisanomisen mahdollistavaa 

menettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 35 §:n 5 

momentin perusteella. Lisäkuuleminen asiassa järjestettiin 30.7.2018. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus 

1. toteaa, että kehittämisjohtajaa koskevat irtisanomisperusteet ovat 

tulleet riittävällä varmuudella työnantajan tietoon Työ- ja 

elinkeinoministeriön (TEM) annettua tiedot TEM:n ja Keski-

Pohjanmaan liiton välillä 4.7.2018 järjestetyssä tapaamisessa, jossa 

käsiteltiin TEM:n toimeksiannosta RMS Finland Oy:n Keski-

Pohjanmaan liittoon suorittaman alueiden kehittämisen ja 

rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014)  

33 §:n mukaisen tarkastuksen tuloksia. 

2. päättää, että kehittämisjohtajan virkasuhde Keski-Pohjanmaan 

liittoon irtisanotaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 

(304/2003) 35 §:n 5 momentin perusteella KVTES 2018-2019 VIII 

luvun 5 §:n 1 momentin mukaista kuuden (6) kuukauden 

irtisanomisaikaa ja 3 momentin määräystä noudattaen, 
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3. toteaa, että virkasuhteen päättämisen yksilöidyt perusteet ovat 

todettu erillisessä irtisanomisasiakirjassa, joka ei ole julkinen siinä 

esitettyjen TEM:n salassa pidettäväksi määräämään 

tarkastusraporttiin esitettyjen viittausten vuoksi (peruste laki 

viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 

§:n 15-kohta), 

4. päättää, että kehittämisjohtajalla on oikeus käyttää vuosilomansa 

irtisanomisaikanaan KVTES 2018-2019 IV luvun ja liitteen 12 

määräysten mukaisesti ja työnantajan kunnallisesta viranhaltijasta 

annetun lain (304/2003) 4 luvun 17 §:n 1 momentin perusteella 

antamien määräysten mukaisesti. 

5. päättää, että kehittämisjohtajalla ei ole työntekovelvoitetta sinä 

aikana, kun hän ei irtisanomisaikana ole muutoin estynyt 

suorittamasta virkatehtäviään.  

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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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.  

 

 

 


