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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018 

 

KOKOUSAIKA  15.10.2018 klo 9.00-11.55 

KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 

 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 

Mäkelä Antti  puheenjohtaja 

Haapalehto Raimo jäsen 

Harju Ulla-Riitta jäsen 

Lankinen Minna jäsen 

Nurmi-Lehto Anna jäsen 

Paloranta Johanna jäsen 

Pihlajamaa Arto jäsen 

Salo Mauri  jäsen 

Kouvo Kajsa  varajäsen 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 

Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja 

Hentelä Raimo valtuuston I varapj, - klo 11.30 

Tastula Seppo valtuuston III varapj 

Kaiponen Jyrki vt. maakuntajohtaja 

Mikkonen-Karikko  

Marja-Leena   sihteeri 

 

    

POISSA     

Kant Esa  varapuheenjohtaja 

Tuikka Jukka-Pekka jäsen 

Timonen Marlen jäsen 

Leppälä Pekka valtuuston II varapj 

 

ASIAT §   96 - 104 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  

   

 

 

 

 

Antti Mäkelä  Marja-Leena Mikkonen-Karikko 

puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

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

samalla varustettu nimikirjaimillamme 

  

Kokkola    

   Anna Nurmi-Lehto Kajsa Kouvo 

      pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 16.10.2018 alkaen.
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 96 

 

96 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 

 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 96 

 

Maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, 

valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marlen Timosen ja Jukka-

Pekka Tuikan. 

 

Päätös:  

 Hallitus totesi  

1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (9/11)   

2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi  Anna Nurmi-Lehdon ja Kajsa Kouvon. 

- - - 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 97 

 

97 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2019-2020 

 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 97 

 

Liiton hallintosäännön 133 §:n mukaan maakuntavaltuusto päättää 

kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritettavista kokouspalkkioista 

vaalikausittain etukäteen.  

 

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen 

säännösten mukaisesti asetetun toimielimien sellaista kokousta, joka on 

laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen ja josta laaditaan pöytäkirja. 

 

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan 

jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.  

Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan 

osallistumisesta maakuntahallituksen kokouksiin sama palkkio kuin 

maakuntahallituksen jäsenille. 

Maakuntahallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle maksetaan 

osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio kuin 

maakuntavaltuuston jäsenille. 

Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen kokoukseen 

osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama palkkio kuin 

kyseisen toimielimen jäsenelle. 

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan luottamushenkilöille 

lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä jokaiselta kolmen tunnin jälkeen 

alkavaa tuntia kohden , ei kutienkaan enää kokoukseen kestettyä yli 

kuusi tuntia. 

Nykyinen maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 

100 euroa ja muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkio 70 euroa.  

 

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä maksetaan 

valtuuston puheenjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajille 

maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio. 

Valtuustokaudella 2017-2018 maakuntavaltuuston puheenjohtajan 

vuosipalkkio on 1 500 euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan 2 500 

euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 1 000 

euroa. 

 

Syksyn 2016 maakuntavaltuuston kokouksessa hyväksyttiin 

kokouspalkkiot vuosien 2017-2018 osalta olettamuksella, että 

maakuntauudistus tulee voimaan 2019 alusta. 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 97 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy vuosille 

2019-2020 

1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 100 

euroa ja  

2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 70 euroa sekä 

3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 500 euroa, 

maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 500 euroa ja 

maakuntahallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 000 

euroa. 

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 74 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 82 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 98 

 

98 § TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019-2021 

 

Maakuntahallitus 20.8.2018 § 74 

 

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 38 §:n mukaan 

- maakuntahallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion 

laadintaohjeet.  

- maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan ja 

talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot 

- talousarviosta päättäessään maakuntavaltuusto määrittelee, mitkä ovat 

sen sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Maakuntavaltuusto 

antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset siitä, miten 

talousarvio ja sen perustelut sitovat viraston viranomaisia. 

 

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset liiton 

tehtävien hoitamiseen turvataan. 

 

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan 

taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus 

esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. 

Talousarvioluonnos esitellään kuntajohtajille 6.9.2018 pidettävässä 

palaverissa. 

 

Tavoitteet vuodelle 2019 asetetaan edellisten vuosien tapaan 

vastuualueittaan. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2019-2021 

talousarvio. 

 

Maakuntahallitus ohjeistaa tässä kokouksessaan vuoden 2019-2021 

talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelua. 

 

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus  

1. käy lähetekeskustelun vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta,   

2. määrittelee toiminnan painopistealueet ja 

3. päättää kuntien maksuosuuksien nousun enimmäisprosentin. 

 

Päätös: 

Hallitus keskusteli vuoden 2019 toiminnan keskeisistä tavoitteista ja 

kuntien maksuosuusraamista. Sovittiin, että alustava laskelma laaditaan 

kuntajohtajien kokoukseen 6.9.2018 esiteltäväksi.  
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Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 74 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 82 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 98 

 

Edunvalvontaan panostetaan jatkossa huomioiden niin kuntien suuntaan 

kuin ulospäin suuntautuva työ. 

 

Toiminnalla varmistetaan strategioiden/toimintasuunnitelmien 

ajantasaisuus. Talousarviossa varmistetaan niin toiminta- kuin 

henkilöstöresurssien riittävyys. Panostetaan henkilöstön hyvinvointiin. 

Vuonna 2019 on myös luottamushenkilöiden valinta seuraavalle kahdelle 

vuodelle. Toiminnassa tuetaan maakuntauudistusta. 

 

Hallitus päätti, että kuntien maksuosuuksien nousun enimmäisprosentti  

päätetään lisätalousarvion laskelman jälkeen.  

- - - 

 

Maakuntahallitus 17.9.2018 § 82 

 

Kuntien jäsenmaksujen on laaditun talousarvion mukaan 1 486 000 

euroa. Jäsenmaksujen lasku on 3,26 % verrattuna vuoden 2018 

kuntaosuuksiin. Kuntaosuudet vuonna 2018 lisätalousarvion 

hyväksymisen jälkeen ovat  1 536 150 euroa. Tavoitteet vuodelle 

2019 asetetaan edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa 

yhteydessä laaditaan vuoden 2019 talousarvio. 

 

Suunnitelmavuosien 2020-2021 talousarvio tulee olemaan 

loppusummaltaan sama kuin vuoden 2019 talousarvio ja ne 

tarkennetaan ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. 

 

Liiton toimintakulut vuonna 2019 ovat 1 613 600 euroa ja toimintatuotot 

ovat 1 614 200 euroa. 

 

Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti: 

- Kuntien jäsenmaksut 1 486 100 euroa (TA 2018/1 536 150 €) 

- Tuet ja avustukset 85 000 euroa (TA 2018/1 409 931 €) 

- Muut toimintatuotot 43 100 euroa (TA 2018/199 91 €), joka 

sisältää liiton omarahoitusosuuden liiton hallinnoimiin 

hankkeisiin, 3 100 euroa (TA 2018/4 400€). 

 

Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti: 

- lakisääteinen toiminta, 1 113 200 euroa (TA 2018/1 241 400 €) 

- muu liiton toiminta, 416 400 euroa (TA 2018/398 250 €) 

- liiton hanketoiminta 84 600 euroa (TA 2018/ 117 940 €) 

- maakuntauudistus € (TA 2018/1 387 582 €) 

 

Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on +/–nolla.  
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Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018 § 82 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 98 

 

Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä 1 081 125 € 

eli 67 prosenttia vuoden 2019 talousarvion loppusummasta.  

 

Toimintamäärärahojen osuus talousarvion loppusummasta on  

6  prosenttia eli 103 400 euroa. Toimintamäärärahat sisältävät 

rahoitusosuudet liiton hallinnoimiin hankkeisiin. 

 

Vuoden 2020 talousarvion ja vuoden 2021 taloussuunnitelmavuoden 

tavoitteet ovat lähtökohtaiset vuoden 2019 toiminnan kanssa. Lisäksi on 

täsmennetty maakuntaliiton ja sen vastuualueiden konkreettisia 

tavoitteita, jotta toiminnan toteutumista voidaan aikaisempaa 

selkeämmin arvioida. 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja hallintopäällikkö 

Marja-Leena Mikkonen-Karikko. 

 

Maakuntajohtajan ehdotus: 

Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2019 talousarvion ja 

toimintasuunnitelman valmistelun. 

 

Päätös: 

Hallitus merkitsi vuoden 2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman 

valmistelun tiedoksi. 

- - - 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 98 

 

Keski-Pohjanmaan liiton suunnittelukauden 2019-2021 toiminta 

perustuu hyväksytyn maakuntaohjelman linjauksiin. Keski-

Pohjanmaan liiton lakisääteiset tehtävät toteutetaan asetettujen 

vaatimusten mukaisesti. Muut perussopimuksen 2010 3 §:n 

mukaiset tehtävät toteutetaan kustannustehokkaasti ja talouden 

sallimissa rajoissa. Liiton toiminnassa otetaan huomioon 

aikaisempaa tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä liiton 

vastuut ja velvoitteet. Keski-Pohjanmaan liiton tehtävien hoito 

varmistetaan ja taloudenpito ylläpidetään kestävällä pohjalla. 

Riskejä ei oteta.   

 

Kuntien jäsenmaksu vuoden 2019 osalta ovat 1 521 100 euroa. 

Jäsenmaksujen lasku on 0,9 % verrattuna vuoden 2018 

kuntaosuuksiin. Kuntaosuudet vuonna 2018 lisätalousarvion 

hyväksymisen jälkeen ovat  1 536 650 euroa. Tavoitteet vuodelle 

2019 asetetiin edellisten vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa 

yhteydessä laadittiin vuoden 2019 talousarvio. 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 98 

 

Suunnitelmavuosien 2020-2021 talousarvio tulee olemaan samaa tasoa 

kuin vuoden 2019 talousarvio ja ne tarkennetaan ao. vuoden 

talousarvion käsittelyn yhteydessä. 

 

Liiton toimintakulut vuonna 2019 ovat 1 648 600 euroa ja toimintatuotot 

ovat 1 649 200 euroa. 

 

Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti: 

- Kuntien jäsenmaksut  1 521 100 euroa (TA 2018/1 536 650 €) 

- Tuet ja avustukset       85 000 euroa (TA 2018/1 409 931 €) 

- Muut toimintatuotot       43 100 euroa (TA 2018/199 91 €), joka 

sisältää liiton omarahoitusosuuden liiton hallinnoimiin hankkeisiin, 

3 100 euroa (TA 2018/4 400€). 

 

Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti: 

- lakisääteinen toiminta 1 148 200 euroa (TA 2018/1 241 400 €) 

- muu liiton toiminta     416 400 euroa (TA 2018/398 250 €) 

- liiton hanketoiminta       84 600 euroa (TA 2018/ 117 940 €) 

- maakuntauudistus               0 € (TA 2018/1 387 582 €) 

 

Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on +/–nolla.  

 

Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä 1 081 125 € 

eli 67 prosenttia vuoden 2019 talousarvion loppusummasta.  

 

Toimintamäärärahojen osuus talousarvion loppusummasta on  

8,4  prosenttia eli 138 400 euroa. Toimintamäärärahat sisältävät 

rahoitusosuudet liiton hallinnoimiin hankkeisiin. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus 

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 

1. hyväksyy vuosien 2019-2021 talous- ja toimintasuunnitelman, 

2. vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet 

3. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja 

4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton 

muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta. 

 

Kokkolan kaupunginhallitus on käsitellyt kokouksessaan 8.10.2018 

Keski-Pohjanmaan liiton talousarvioesitystä vuodelle 2019. 

Kaupunginhallitus päätöksessään toteaa, että  

- liiton talousarviossa on huomioitava vähennyksenä Kokkolan 

Yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyösopimuksen maksuosuuden 

siirtyminen liitolta muille sopijaosapuolille,  

- liiton talousarvion laadinnassa ei voida olettaa, että vuoden 2018 

talousarvion ylittymisperustelut olisivat voimassa muuttumattomina 

vuonna 2019 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 98 

 

- talousarvion tueksi olisi esitettävä tarkempi toiminta- ja 

taloussuunnitelma. 

 

Keski-Pohjanmaan liiton osalta todetaan, että alkuperäisessä 

talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 on jo huomioitu 

yliopistokeskuksen yhteistyösopimuksen muutos. Lisäksi talousarvion 

toimintamäärärahavarauksia on edelleen vähennetty.  

 

Keski-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2019 perustuu 

Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 2010 3 §:n mukaisten ja 

Keski-Pohjanmaan liittoa velvoittavien tehtävien toteuttamiseen. 

Vuoden 2019 talousarvion loppusumma on 0,98 % alhaisempi, mitä 

arvioitu vuoden 2018 taloussuunnitelman ml. LTAE arvioitu 

loppusumma. 

 

Keski-Pohjanmaan liiton kuntaosuuksia ei ole korotettu vuoden 2014 

jälkeen ja vuosittainen hinnannousu on katettu toimintamäärärahoista 

toimintaa supistamalla.  

 

Mikäli esitettyä Keski-Pohjanmaan liiton talous- ja 

toimintasuunnitelman talousarvion loppusummaa halutaan supistaa, on 

myös hyväksyttävä supistavat vaikutukset Keski-Pohjanmaan liiton 

toimintaan ja henkilöstöön.  

 

Mikäli talouden supistamiseen päädytään, esitetään supistaminen 

toteutettavan seuraavien vaihtoehtojen pohjalta:  

 

VE 1: Toimintaa karsitaan, osallistumista eri edunvalvontafoorumeihin 

karsitaan, säästövaikutus 30 T€ (-2,93% vuoden 2018 tasoon verrattuna). 

 

VE 2: Toimintaa karsitaan merkittävästi, edunvalvonta vähenee 

merkittävästi, lomautetaan henkilöstö kahdeksi (2) viikoksi, 

säästövaikutus 100 T€ (-7,44% vuoden 2018 tasoon verrattuna). 

 

VE 3: Toimintaa karsitaan merkittävästi, edunvalvonta vähenee 

merkittävästi, toteutetaan yt-menettely tuotannollisella ja taloudellisella 

perusteella, vähennetään henkilöstöä 3 – 4 HTV:tta, säästövaikutus 280 

T€ (-18,23% vuoden 2018 tasoon verrattuna). 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 98 

Vt. maakuntajohtajan muutettu ehdotus 

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 

1. hyväksyy vuosien 2019-2021 talous- ja toimintasuunnitelman, 

2. vuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet 

3. hyväksyy vuoden 2019 talousarvion toiminnan ja talouden 

supistamiseen tähtäävän vaihtoehdon 1 pohjalta, jonka perusteella 

talousarvion loppusummaa supistetaan 30 T€ ja 

4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton 

muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta. 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 99 

 

99 § MAAKUNTAJOHTAJA ALTTI SEIKKULAN MUOTOKUVA 

 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 99 

 

Altti Seikkulan muotokuvan kansalaistoimikunta on lähettänyt Keski-

Pohjanmaan liitolle 4.10.2018 viestin, jossa liiton osallistumista 

maakuntajohtaja Altti Seikkulan muotokuvahankkeeseen. 

  

”Edesmenneen maakuntajohtaja Altti Seikkulan perhekunnan 

suostumuksella on aloitettu toimet Altti Seikkulan (1948-2011) 

muotokuvan aikaansaamiseksi. Altin työ ja vaikutus paikallisesti, 

maakunnallisesti ja valtakunnallisesti ansaitsee sen. 

 

Aloite on kansalaislähtöinen. Tekijäksi on pyydetty kaustislaislähtöinen  

kuvataiteilija Jaakko Valo Jyväskylästä. Muotokuva on suunniteltu 

paljastettavaksi Kaustisella Altin syntymäpäivänä sunnuntaina 

10.3.2019. 

 

Muotokuvahankkeelle perustettu kansalaistoimikunta toivoo, että 

yksityishenkilöiden ja yhteisöjen rinnalla myös alueen kunnat ja liitto 

voisivat lahjoituksin osallistua muotokuvahankkeen rahoitukseen. 

 

Toimikunta pyytää ilmoittamaan lahjoituspäätöksestä kirjallisesti tai 

sähköpostilla vuoden 2018 loppuun mennessä.  

 

Kaustisen kunta on osoittanut hankkeelle lahjoitustilin sekä toteuttaa 

tilinpidon yhteistyössä toimikunnan kanssa. 

 

Lahjoituksen voi tehdä joko kuluvan vuoden puolella tai vuoden 2019 

alussa, kuitenkin ennen 31.1.2019. 

 

Kansalaistoimikunta toivoo kuntien ja kaupunkien sekä Keski-

Pohjanmaan liiton myönteistä suhtautumista merkittävään hankkeeseen.” 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Keski-Pohjanmaan liitto varautuu osallistumaan muotokuvahankkeen 

rahoitukseen vuosina 2018/2019 1.000 euroa/vuosi.  

 

Päätös 

Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 76 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018 § 90 

Maakuntahallitus 11/2018 24.9.2018/§ 91 jatkokokous 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 100 

 

100 § HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRKAHAKU 

 

Maakuntahallitus 20.8.2018 § 76 

 

Hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko on 13.8.2018 

irtisanoutunut hallintopäällikön virasta 31.5.2019 lukien. 

Vuosilomakertymät huomioiden, Mikkonen-Karikko jää vuosilomalle 

tammikuussa 2019. 

 

Hallintopäällikön keskeiset tehtävät yleis-, talous-, henkilöstö- ja 

kiinteistöhallinnon tehtävät. Lisäksi hallintopäällikön tehtäviin kuuluu 

hallintoasioiden, päätöksentekomenettelyn ja asiahallinnon vastuu. 

Hallintopäällikön tehtäviin kuuluu rakennerahastohankkeiden hallintoon 

liittyvä tehtäviä. 

 

Hallintopäällikön tehtävään vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto ja 

käytännön kokemus toimialaan kuuluvissa tehtävissä. 

 

Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa tehtäväalakohtaisen 

tiedon ylläpitokoulutusta ja itsenäisen uuden tiedon hankintaa 

 

Lisätietoja maakuntajohtaja vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus päättää laittaa hallintopäällikön viran haettavaksi siten, 

että hakuaika päättyy 13.9.2018. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielistesti päätti laittaa hallintopäällikön viran auki 

seuraavilla perusteilla ja kelpoisuusehdoilla; 

 

Hallintopäällikkö vastaa liiton yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon 

asioiden hoidosta. Hallintopäällikölle kuuluu käytännön 

talousvastuu sekä erilaisten sopimusten ja toiminta- ja 

taloussuunnitelman valmistelu, talouden seuranta sekä tilinpäätös. 

Hallintopäällikkö toimii maakuntavaltuuston ja –hallituksen 

sihteerinä ja vastaa kokouspäätöksistä tiedottamisesta. 

Hallintopäällikkö vastaa myös rakennerahastohankkeiden 

maksatuksista. Hallintopäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään. 

Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa ja tehtäväkohtaista 

työkokemusta esimerkiksi hallinto-, talous- ja/tai henkilöstöasioiden 

hoitamisesta. Hakijan eduksi katsotaan sekä yritys- että julkishallinnon 

tuntemus. Hakijalta odotamme myös kykyä toimia yhteistyössä erilaisten 

organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Tehtävässä onnistuminen edellyttää  
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Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 76 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018 § 90 

Maakuntahallitus 11/2018 24.9.2018/§ 91 jatkokokous 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 100 

 

jatkuvaa alakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta, uuden tiedon hankintaa 

itsenäisesti, paineensietokykyä ja tehtävässä vaadittavaa tarkkuutta. 

 

Arvostamme aktiivista ja aloitteellista asennetta, yhteistyökykyä, sekä 

neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, esimieskokemusta ja johtamistaitoa. 

Maakuntauudistuksen seurauksena tehtävänkuva voi muuttua. 

Virkaan valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja 

toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös 

englannin kieltä. 

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen 

yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virka 

täytetään 1.6.2019 alkaen, mutta viransijaisuus pyritään täyttämään 

16.1.2019 mennessä tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan 

kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista 

virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan. 

Työpaikka on savuton. 

Hallitus valtuutti vt. maakuntajohtajan ja hallintopäällikön 

viimeistelemään hakuilmoituksen. 

Maakuntahallitus 24.9.2018 § 91 

 

Hallintopäällikön virkahakuilmoitus julkaistiin Keski-Pohjanmaan liiton 

nettisivuilla, Keskipohjaa, Kalajokilaakso ja Österbottens Tidning 

lehdissä sekä MOL:n sivuilla ja Kuntarekryssä. 

 

Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 

yhteenveto hakijoista ennakkoon 14.8.2019. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Hallitus  

1. toteaa, että hallintopäällikön virkaa haki 12 henkilöä 

Hallintopäällikön virkaa hakeneet (12 henkilöä) 

Huhtala Mikko Vetelistä   

Kalliokoski Satu Kokkolasta 

Kokko-Slotte Henna Kokkolasta 

Mikola Marja Vaasasta 

Oba Jaana Vaasasta 

Ollila Outi Mynämäeltä 

Rinta-aho Juha Kokkolasta 

Salmela Sisko-Leea Kokkolasta 

Salmi Tapio Pietarsaaresta 
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Maakuntahallitus 11/2018 24.9.2018/§ 91 jatkokokous 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 100 

 

Tiilikka Tapani Kokkolasta 

Turkulainen Harri Kajaanista 

Törmänen-Lindqvist Anette Kokkolasta 

2. päättää kutsua haastatteluun  Harri Turkulaisen, Sisko-Leea Salmela, 

Tapani Tiilikan, Marja Mikolan ja Mikko Huhtalan, 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti  

1. hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen ja 

2. nimesi haastattelutyöryhmään Antti Mäkelän, Esa Kantin, Pentti 

Haimakaisen, Johanna Palorannan, Marlen Timosen, Anna Nurmi-

Lehdon sekä asiantuntijoina vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen, 

yhteyspäällikkö Teppo Rekilän ja hallintopäällikkö Marja-Leena 

Mikkonen-Karikon.  

 

Maakuntahallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajistolla on 

läsnäolo-oikeus haastattelutilanteissa. 

 

Haastatteluryhmälle annetaan valtuudet päättää mahdollisesta 

rekrytointituen ja soveltuvuusarviointien käytöstä.   

- - - 

 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 100 

 

Haastattelutyöryhmä on haastatellut maakuntahallituksen 24.9.2018 

haastatteluun nimeämät hakijat Tapani Tiilikan, Marja Mikolan, Sisko-

Leea Salmelan, Harri Turkulaisen ja Mikko Huhtalan. Haastattelujen 

jälkeen haastattelutyöryhmä on päätynyt esittämään, että 

hallintopäällikön virkaan valitaan Harri Turkulainen. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus päättää valita hallintopäällikön virkaan HTM Harri 

Turkulaisen Kajaanista.  

 

Virka täytetään 1.6.2019 alkaen, mutta viransijaisuus pyritään 

täyttämään 16.1.2019 mennessä tai sopimuksen mukaan. Virkaan 

sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran 

vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää hyväksyttävän 

lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Samoin virkaan valitusta 

henkilöstä pyydetään hänen suostumuksellaan perusmuotoista 

turvallisuusselvitystä virkaan soveltuvuuden tarkistamiseksi. 

Valintapäätös on ehdollinen ja raukeaa, mikäli valittu ei täytä edellä 

esitettyjä ehtoja.  

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen. 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  296 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 101 

 

101 § TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOILLE 

 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 101 

 

Maakuntavaltuuston hyväksymissä säännöissä suoraan määrättyjen 

tehtävien lisäksi maakuntahallitus voi päätöksellään siirtää 

hallintosäännössä saamaansa toimivaltaa maakuntajohtajalle tai muulle 

viranhaltijalle. 

Suomen rakennerahasto-ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän 

kuvaus on päivitetty syyskuussa 2018. EURA2014 järjestelmän roolit on 

päivitetty myös syyskuussa. Rakennerahastotoimintaa koskeva rahoitus- 

ja muutospäätösoikeus on kehittämispäälliköllä, sijaisena 

yhteyspäällikkö. 

 

Kansallisten kehittämisrahojen rahoitus- ja muutospäätös on 

helmikuussa 2018 delegoitu maakuntajohtajalle. Toiminnan 

yhtenäistämisen takia on syytä myös kansallisten kehittämis- ja EU-

välitysvarojen rahoitus- ja muutospäätösoikeus olla samalla henkilöllä.  

 

Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja 

hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus valtuuttaa kehittämispäällikön (sijainen 

yhteyspäällikkö) tekemään 

1. rakennerahastohankkeiden rahoituspäätökset (sis. muutos- sekä 

oikaisupääätökset), 

2. kansallisen kehittämisrahojen rahoitus- ja muutospäätökset sekä 

käytön valvontaan ja takaisinperintään liittyvät päätökset. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen. 

- - - 

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Raimo Hentelä poistui kokouksesta 

asian käsittelyn ja päätöksen teon jälkeen, klo 11.30. 
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Maakuntahallitus   6.8.2018 § 65  

Maakuntahallitus   17.9.2018/§ 83 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 102 

 

102 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON VÄLITTÄVÄN TOIMIELIMEN 

TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMISEEN LIITTYVÄ 

SUUNNITTELUTYÖ / HALLINTOVIRANOMAISEN SEURANTAKÄYNTI 

KESKI-POHJANMAAN LIITTOON 13.9.2018 
 

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.  

 

 

 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  298 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

 

Maakuntahallitus   6.8.2018 § 65  

Maakuntahallitus   17.9.2018/§ 83 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 102 

 

Parantamissuunnitelma ja sen vaihe käsitellään 20.8.2018 pidettävässä 

maakuntahallituksen kokouksessa.  

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.  

 

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. 

 

Maakuntahallitus 17.9.2018/§ 83 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU:n rakennerahasto-ohjelman 

hallinnoinnista ja toimeenpanosta hallinto- ja todentamisviranomaisena. 

Hallintoviranomainen vastaa EU:n yleisasetuksen 125 artiklan 

mukaisesti rakennerahasto-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta 

noudattaen moitteettoman varainhoidon periaatteita ja hoitaen ne 

tehtävät, joista Euroopan unionin lainsäädännössä ja tässä laissa 

säädetään. 

 

Hallintoviranomainen suoritti 13.9.2018 Keski-Pohjanmaan liittoon 

rakennerahastotoimintaan liittyvän seurantakäynnin. Seurantakäynnin 

tarkoituksena ei ollut hakea virheitä vaan keskustelemalla koko 

henkilöstön kanssa löytää oikeat ratkaisumallit rakennerahastotoimintaa 

koskevissa asioissa. 

 

Neuvottelu käytiin hyvässä hengessä ja asioiden käsittely oli 

perusteellista. 

 

Hallintoviranomainen totesi tarkastuksen päätteeksi, että Keski- 

Pohjanmaan liitossa on tehty paljon työtä toiminnan parantamiseksi. 

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää neuvottelumenettelyn jatkosta 

syksyn aikana. 
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Maakuntahallitus   17.9.2018/§ 83 

Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 102 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus 

1. merkitsee tiedoksi TEM.lle toimitetun parantamissuunnitelman 

sisällön 

2. merkitsee tiedoksi hallintoviranomaisen Keski-Pohjanmaan liittoon 

kohdistaman seurantakäynnin toteutuksen ja keskeiset 

johtopäätökset. 

3. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa jatketaan 

rakennerahastohankkeiden 

rahoittamisesta koskevan parantamissuunnittelun 

kehittämistä esitetyllä tavalla. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 102 

 

Hallintoviranomainen (HVO) suoritti 13.9.2018 Keski-Pohjanmaan 

liittoon rakennerahastotoimintaan liittyvän seurantakäynnin. 

Seurantakäynnin tarkoituksena ei ollut hakea virheitä vaan 

keskustelemalla koko henkilöstön kanssa löytää oikeat ratkaisumallit 

rakennerahastotoimintaa koskevissa asioissa. 

 

Hallintoviranomaisen seurantakäynnin yhteydessä sovittiin, että Keski-

Pohjanmaan liitto tarkentaa laatimaansa parantamissuunnitelmaa ja 

toimittaa sen hallintoviranomaisen arvioitavaksi. 

 

Keski-Pohjanmaan liitto on tarkentanut parantamissuunnitelman 

saamansa palautteen perusteella ja toimittanut sen HVO:lle. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus 

1. merkitsee tiedoksi TEM:lle toimitetun tarkennetun 

parantamissuunnitelman sisällön. 

2. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa jatketaan 

rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta koskevan 

parantamissuunnittelun toimeenpanoa suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 103 

 

103 §  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  

 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 103 

 

1. vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 11.9.-5.10.2018 

- EURA2014-järjestelmän käyttäjätunnukset 

- sähköpostin salaus 

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 11.9-5.10.2018 

3. Yhteyspäällikön tekemät rahoituspäätökset 11.9-5.10.2018 

- ei ole tehty rahoituspäätöksiä 

4. Lähetetty 28.9.2018 lausunto Valtionvarainministeriölle luonnos 

hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon 

tiedonhallinnata sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

 

vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 

yhteyspäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee tiedoksi 

kohdat 2-4. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan tekemiä 

viranhaltijapäätöksiä. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotukset. 

- - - 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018/§ 104 

 

104 §  TOHOLAMMIN KUNNAN KANNANOTTO MAAKUNTALIITON 

LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2018  

 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 104 

 

Toholammin kunnanhallitus on kokouksessaan 8.10.2018 käsitellyt 

Keski-Pohjanmaan liiton lisätalousarviota vuodelle 2018. 

 

Päätökseen on kirjattu; 

”Keski-Pohjanmaan liiton hallitus on käsitellyt kokouksessaan 
17.9.2018 § 81 lisätalousarviota vuodelle 2018. Maakuntahallitus 
esittää valtuustolle 318.500 euron lisätalousarviota hyväksyttäväksi. 

Lisämäärärahan perusteina ovat henkilöstömenojen kasvut, 
lisääntyneet luottamushenkilökokoukset, pääomavastikkeiden 
kustannukset, koneiden ja laitteiden budjetoitua suuremmat vuokrat 
sekä maakuntavalmistelusta saatavien tulojen alittuminen. Lisäksi 
muihin tuottoihin on talousarviossa varattu 80.000 euroa, joka ei 
toteudu sellaisenaan. 

Esitetty lisämääräraha on yli 26 % liiton alkuperäisestä talousarvion 
kuntaosuuksista. 

Toholammin kunnan osuus esitetystä lisämäärärahasta on 14.426 euroa. 

Toholammin kunta käsittelee Keski-Pohjanmaan liiton lisätalousarvion 
sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt 
lisätalous-arvion. 

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus toteaa lisätalousarvioesityksen olevan 
poikkeuksellisen suuri verrattuna alkuperäiseen talousarvioon. 
Toholammin kunta ei hyväksy Keski-Pohjanmaan liiton hallituksen 
tekemää lisämäärärahapyyntöä kunnilta. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus 

1. merkitsee Toholammin kunnanhallituksen päätöksen tiedoksi, 

2. toteaa, että säästötoimenpiteisiin tämän vuoden osalta on ryhdytty ja 

huomioitu taloudellinen tilanne vuoden 2019 talouden 

suunnittelussa. 

 

Päätös:  

Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen. 

- - - 
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Maakuntahallitus 12/2018 15.10.2018 

 

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 12/2018 15.10.2018 

 
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.  

 

 

 


