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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019 

 

KOKOUSAIKA  21.1.2019 klo 9.00 – 12.47 

KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 

 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 

Mäkelä Antti  puheenjohtaja 

Kant Esa  varapuheenjohtaja 

Haapalehto Raimo jäsen 

Lankinen Minna jäsen, saapui § 2 aikana klo 

9.11, poistui § 12 aikana klo 

12.41 

Nurmi-Lehto Anna jäsen 

Paloranta Johanna jäsen, poistui kokouksesta § 10 

jälkeen klo 12.27 

Pihlajamaa Arto jäsen 

Salo Mauri  jäsen 

Timonen Marlen jäsen 

Tuikka Jukka-Pekka jäsen 

Mustasaari Erkki varajäsen 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 

Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja, 

poistui § 10 aikana klo 11.03 

Kaiponen Jyrki vt. maakuntajohtaja, poistui § 9 

jälkeen klo 10.35 

Turkulainen Harri vs. hallintopäällikkö/sihteeri 

Rekilä Teppo yhteyspäällikkö, ajan, poistui § 

2 jälkeen klo 9.20 

 

    

POISSA    Harju Ulla-Riitta jäsen 

Hentelä Raimo valtuuston I varapj 

Leppälä Pekka valtuuston II varapj 

Tastula Seppo valtuuston III varapj 

 

 

 

ASIAT § 1 - 13 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  

   

 

 

Antti Mäkelä  Harri Turkulainen 

puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

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

samalla varustettu nimikirjaimillamme 

  

Kokkola 21.1.2019   

   Erkki Mustasaari Anna Nurmi-Lehto 

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 

 

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 22.1.2019 alkaen.
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 1 

 

1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 1 

 

Ennen kokouksen avausta uusi aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola 

esittäytyi maakuntahallitukselle. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, 

valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Minna 

Lankisen. 

 

Päätös:  

Maakuntahallitus  

1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (10/11). 

2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Erkki Mustasaaren ja Anna Nurmi-

Lehdon. 

- - - 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 69 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 2 

 

2 § ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN ELINKEINOT MURROKSESSA (ELMO) -

PILOTIN TOTEUTTAMISEN AIKO-HANKE / MUUTOSHAKEMUS 

 

Maakuntahallitus 20.8.2018 § 69 

 

Euroopan komissio on valinnut hakuprosessin kautta yhteensä 

kymmenen aluetta ja kaksi maata alueiden Elinkeinot murroksessa 

(ELMO) -pilottiin (Industrial Transition). Itä- ja Pohjois-Suomi on yksi 

valituista alueista. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat laatineet 

maakunnalliset AIKO-hankkeet pilotin toteuttamiseen vuoden 2018 

aikana. Pilotin käynnistyttyä suomenkielinen hankenimitys on muutettu 

Teollisen muutoksen pilotista Elinkeinot murroksessa pilotiksi, koska 

suuralueen pilottityöskentelyn kohde älykkään erikoistumisen strategia 

kattaa myös palvelualojen kuten matkailun ja luovan teollisuuden 

näkökulmia uusien elinkeinojen ja kasvun lähteenä.  Hanke toteutetaan 

yhteistyössä alueen elinkeinoelämän, teollisuuden, yrittäjien, yliopiston, 

tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulun ja muiden oppilaitosten kanssa. 

 

Keski-Pohjanmaan Elinkeinot murroksessa AIKO-hanke ja Itä- ja 

Pohjois-Suomen sekä Euroopan komission pilottiyhteistyö kehittävät 

alueellisia yhteistyöstrategioita ja toimintamalleja, edistävät alueen 

rahoitusmahdollisuuksia uudella ohjelmakaudella 2020-, parantavat 

alueen kansainvälisen yhteistyön profiilia Euroopassa ja alueen älykkään 

erikoistumisen strategian toteuttamista sekä luovat mahdollisuuksia 

osallistua laajempien alueiden rahoitusohjelmiin ja kehityshankkeisiin.   

 

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut yhteistyössä Kokkolan 

yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa AIKO-hankehakemusta. 

Hakemusta, rahoitusosuuksia ja budjettia on tarkennettu 

maakuntahallituksen kokouksen 14.5.2018 jälkeen.  

 

Hankeen kustannusarvio. 

Henkilöstökustannukset (KYC projektikoordinaattori)  8.700 € 

Ostopalvelut 

(IP-koordinaatio 10.000 €, Keski-Pohjanmaan esitemateriaalit 3.300)

     13.300 € 

Matkakustannukset  

(työpajat: 1 Orleans, 2-4 suomi)    4.000 € 

Muut kustannukset 

(aluetilaisuuksien tarjoilut ja/tai tilavuokrat)       995 € 

Flat rate 15%                                           1.305 € 

Yhteensä    28.300 € 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 69 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 2 

 

Rahoitussuunnitelma:  

Anottava AIKO-rahoitus 70%   19.810 € 

Keski-Pohjanmaan liitto  

(toimintamäärärahat varattu 4473 1201)     5.490 € 

Kokkolan yliopistokeskus     3.000 € 

Yhteensä     28.300 € 

 

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii kansainvälisten asioiden 

päällikkö Anne Sormunen, Keski-Pohjanmaan liitto, ja koordinaattorina 

Biolaakso-koordinaattori Tiina Ylä-Kero, Kokkolan yliopistokeskus 

Chydenius. 

 

Hankkeen ohjausryhmässä ovat:  

Tanja Risikko, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 

Anne Pesola, Kokkolan seudun kehitys Oy 

Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  

Hallitus 

1. hyväksyy hankkeen rahoittamiseen ajalle 10.8.2018-28.2.2019 -

31.12.2018 x) AIKO/ERM-rahoitusta 70% hankkeen toteutuneista 

hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 19 810 €. 

2. hyväksyy hankkeen toteutusajaksi 10.8.2018-28.2.2019. 31.12.2019. 

x) 

3. nimeää rahoittajan yhteyshenkilöksi yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 

Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.  

 

  Perustelut: Hanke tukee AIKO/ERM-rahoitukselle asetettuja kriteerejä. 

  Se myös tukee maakuntaohjelman kilpailukyvyn kehittämistavoitteita 

  kehittämällä elinkeinoja sekä tukemalla suurteollisuuden sekä sataman 

  toimintaympäristöä ja kasvumahdollisuuksia. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 

 

Hallituksen jäsen Johanna Paloranta saapui kokoukseen klo 9.40, 

pykälän 69 esittelyn aikana. 

Kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen poistui kokouksesta  

sisällön esittelyn jälkeen klo 9.50. Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen 

poistui kokouksesta  asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. 

x) kirjoitusvirheen korjaus (Hallintolaki 8. luku § 51), 30.8.2018 mlmk 

 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  7 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 2 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 2 

 

Itä-ja Pohjois-Suomi on yksi kymmenestä Euroopan alueesta, jotka 

Euroopan komissio on valinnut kilpailun hakuprosessin kautta alueiden 

elinkeinot murroksessa (Regionals in industrial transition-pilottiinsa). 

 

Keski-Pohjanmaan liitto toimii sekä rahoittajana että tuensaajana 

yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa ELMO-

hankkeessa, johon maakuntahallitus on tehnyt myönteisen 

rahoituspäätöksen 20.8.2018 §69. 

 

Hankkeen nyt voimassa oleva toteuttamisaika on 10.8.2018-31.12.2018, 

tällä muutoshakemuksella haetaan kolmen kuukauden jatkoaikaa. 

Hankkeelle uusi esitetty toteuttamisaika on 10.8.2018-31.3.2019. 

 

Lisäksi haetaan muutosta/ päivitystä hankkeen kustannusarvioon 

matkakustannusten ja ostopalvelujen osalta. 

 

Hyväksytyssä kustannusarviossa matkakustannuksiin tukikelposeksi 

kustannukseksi on hyväksytty koordinaattorin ja hankkeen vastuullisen 

johtajan matkakustannukset.  Hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi 

matkakustannukset laajennetaan koskemaan suunnittelutyöhön 

osallistuvaa henkilöstöä ja tarvittaessa luottamushenkilöitä. 

  

Voimassa olevan kustannusarvion eurot pysyvät samoina, ostopalvelut – 

kustannuspaikasta maksetaan vuoden 2019 IP-koordinaatio. 

 

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.  

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 

Maakuntahallitus 

1. päättää, että hankkeen voimassa oleva toteuttamisaika on 

10.8.2018-31.3.2019. 

2. päättää, että hankkeen tukikelpoisten kustannusten käyttöä 

laajennetaan koskemaan suunnittelutyöhön osallistuvaa 

henkilöstöä ja tarvittaessa luottamushenkilöitä.  

 

Päätös: 

Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen (organisaatiojääviys) ja 

poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä esitteli asiaa. 

 

Minna Lankinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.11. 

 

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 13/2018 29.10.2018/§ 113 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 3 

 

3 § KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA 2021-2027 

 

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 112 

 

Uuden maakunnan kansainvälisten asioiden tavoiteasetanta vaatii 

valmisteluprosessin, jossa käydään läpi eri maakuntaviraston toimijoiden 

kansainväliset tarpeet ja mahdollisuudet sekä tavoitteet. 

 

Keski-Pohjanmaan maakunnan maakuntastrategia on valmistelussa 

maakuntauudistuksen toimesta. Maakuntastrategia valmistuu vuoden 

2018 loppuun mennessä ja hyväksytään vuonna 2019 valittavan 

maakuntavaltuuston toimesta. Maakuntastrategian pohjalta tulee 

laadittavaksi toimialakohtaiset ohjelmat, joilla tuetaan 

maakuntastrategian toimeenpanoa. Keski-Pohjanmaan liitto toteuttaa 

kansainvälisiä asioita Keski-Pohjanmaan maakunnan perustamiseen 

saakka Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 2010 3 §:ssä 

määrätyllä tavalla.    

 

Keski-Pohjanmaan maakunnan kansainvälisyysstrategia 2021-2027 

toteutetaan osana maakuntastrategian ja sen alaisten ohjelmien 

valmistelua vuoden 2020 loppuun mennessä.  

 

Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus  

1. päättää käynnistää Keski-Pohjanmaan maakunnan 

kansainvälisyysstrategian valmistelun siten, että se valmistuu vuoden 

2020 loppuun mennessä. 

2. päättää, että Keski-Pohjanmaan maakunnan kansainvälisyysstrategia 

valmistellaan osana vuoden 2021 alussa perustettavan Keski-

Pohjanmaan maakunnan muita tavoiteohjelmia. 

3. päättää, että Keski-Pohjanmaan maakunnan 

kansainvälisyysstrategian toimeenpano toteutetaan vuodesta 2021 

lukien, osana muuta maakunnan toimintaa. 

4. päättää, että Keski-Pohjanmaan maakunnan 

kansainvälisyysstrategian laatimisesta aiheutuneet kustannukset 

kohdentuvat maakuntauudistuksen menokohtaan 1510.  

 

Päätös: 

Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 

- - - 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 3 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 3 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus  

1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa laaditaan tiivis, liiton 

nykyisen toiminnan kattava kansainvälistymisen suunnitelma siten, 

että se on käytössä vuoden 2019 loppupuolella ja ulottaa 

vaikutuksensa vuoden 2020 saakka. 

2. toteaa, vuonna 2021 perustettavan Keski-Pohjanmaan maakunnan 

kansainvälisyysstrategian valmistelusta vastaa Keski-Pohjanmaan 

maakuntauudistuksen väliaikainen toimielin, joka halutessaan voi 

esittää tukipyynnön Keski-Pohjanmaan liitolle asiantuntija-avun 

saamiseksi valmisteluun.  

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 4 

 

4 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN 

NEUVOTTELUKUNTAAN 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 4 

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta tukee keskuksen 

toimintaa, käsittelee keskuksen strategista tulossuunnitelmaa, toiminta- 

ja taloussuunnitelmaa, toimintakertomusta sekä toiminnan kannalta 

strategisia asioita. Neuvottelukunta edistää ELY-keskuksen ja 

sidosryhmien välistä yhteistyötä. 

 

ELY-keskus pyytää Keski-Pohjanmaan liittoa nimeämään 

neuvottelukuntaan varsinaisen ja varajäsenen kaudelle 2019 – 2020 

maakuntauudistuksen siirtymisen vuoksi. 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus nimeää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

neuvottelukuntaan Keski-Pohjanmaan liiton varsinaiseksi edustajaksi vt. 

maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ja hänen varajäseneksi yhteyspäällikkö 

Teppo Rekilän. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 5 

 

5 § EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-POHJANMAAN TIEDE- JA 

KORKEAKOULUSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 5 

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius / Keski-Pohjanmaan tiede- ja 

korkeakoulusäätiö pyytää Keski-Pohjanmaan liittoa nimeämään säätiön 

hallitukseen edustajan Jukka Ylikarjulan tilalle. 

 

Säätiön hallituksen nykyinen kokoonpano 2018 – 2020: 

• Jonne Sandberg, hallituksen puheenjohtaja, Kokkolan kaupunki 

• Liisa Sadeharju, hallituksen jäsen, Keski-Pohjanmaan 

koulutusyhtymä 

• Juha Hiironen, hallituksen jäsen, CABB Oy 

• Jari Pajunen, hallituksen jäsen, Yara Suomi Oy 

• Thomas Lempiälä, hallituksen jäsen, Nordea 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus nimeää Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulu-

säätiön hallitukseen vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 6 

 

6 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 6 

 

1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 4.12.2018 – 14.1.2019 

- Edustajien nimeäminen eri työryhmiin ja vastaaviin. 

- Sopimuksen jatkaminen Kokkolan kaupungin kanssa 

taloushallintopalveluista. 

2. Muutosjohtajan viranhaltijapäätökset 1.-14.1.2019 

- SurveyMonkey kyselytutkimusohjelman hankinta 

3. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 4.12.2018 – 14.1.2019 

4. Yhteyspäällikön tekemät rahoituspäätökset 4.12.2018 – 14.1.2019 

- TEHO – Teknologian kautta tietoa kotona hoidettavan tueksi 

- SAOSTUS – kehittämisosio (jatkorahoitus) 

- Kohtaamo 2.0 (jatkorahoitus) 

- LIOT (jatkorahoitus) 

5. Työplussan raportti Tikka-kyselyn tuloksista 

6. Aluehallintoviraston tarkastusraportti 

7. TEKNO2015-hankkeen loppuraportti  

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön, vs. 

hallintopäällikön ja yhteyspäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja 

merkitsee tiedoksi kohdat 3-7. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  

Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan ja 

muutosjohtajan tekemiä viranhaltijapäätöksiä. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 7 

 

7 § TYÖNANTAJAN EDUSTAJAT KESKI-POHJANMAAN LIITOSSA 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 7 

 

Maakuntavaltuuston kokouksessa 8.11.2018 § 19 tehtiin ponsiesitys, että 

”selvitetään työnantajan edustajat liitossa ja maakuntajohtajan sijaisuus 

työnantajan edustajana”. Maakuntahallitus päätti 12.11.2018 § 120, että 

ponsiesityksen kohta ”työnantajien edustajien nimeäminen” käsitellään 

maakuntahallituksessa. 

 

Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen II luvun 17 §:n ”Erinäiset 

määräykset” kohdassa todetaan mm. seuraavaa:  

 

”Työnantajan edustajaksi katsotaan viranhaltija/työntekijä, joka vastaa 

kunnan/kuntayhtymän tai sen merkittävän osan johtamisesta ja kehittä-

misestä. Esim. kunnan/kuntayhtymän ylin johto katsotaan tällaisiksi 

työnantajan edustajiksi. 

 

Työnantajan edustajia ovat mm. johtavassa asemassa oleva viran-

haltija/työntekijä, joka vastaa suuresta hallinnonalasta ja sen kehittä-

misestä samoin sellainen, jonka tehtävänä on vastata kunnan/kunta-

yhtymän yleisestä hallinnosta, taloudesta tai suunnittelusta ja niiden 

kehittämisestä sekä henkilöstöjohtaja, -päällikkö tai vastaavassa 

asemassa oleva viranhaltija/työntekijä.” 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa KVTES:n II 

luvun 17 §:n tarkoittamia työnantajan edustajia ovat maakuntajohtaja ja 

hallintopäällikkö. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 8 

 

8 § SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI VUODESTA 2018 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 8 

 

Sisäisen valvonnan yleisohjeen 8-kohdan mukaan maakuntajohtaja antaa 

vuosittain raportin sisäisestä valvonnasta, joka pohjautuu päälliköiden 

antamiin raportteihin ja muihin havaintoihin. 

 

Päälliköt ovat antaneet maakuntajohtajalle yhteisen raportin 31.12.2018. 

 

Maakuntajohtajan raportti on erillisenä liitteenä. 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus keskustelee sisäisen valvonnan raportista ja sen 

huomioista sekä merkitsee raportin tiedoksi. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 66 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 87 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 9  

 

9 §  HENKILÖSTÖRATKAISUT/ VALITUS HALLINTO-OIKEUTEEN 

 

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. 

 

 

 

 

 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  16 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 66 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 87 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 9  

 

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, 

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. 

- - - 

 

Maakuntahallitus 17.9.2018 § 87 

 

Kaj Lyyskin puolesta asianajaja Hannu Laakso on lähettänyt 31.8.2018 

oikaisuvaatimuksen koskien Keski-Pohjanmaan liiton 

maakuntahallituksen päätöksestä 6.8.2018 § 66 kehittämisjohtajan 

irtisanomaista koskevassa asiassa. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan em. 

maakuntahallituksen päätös kumottavaksi. 

 

Oikaisuvaatimuksessaan tuodaan esille, että  

1. Lyyski katsoo, että ei ole olemassa perusteita hänen virkasuhteensa 

päättämiseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 35 §:n 5 

momentin perusteella. 

2. Lyyski kiistää irtisanomisilmoituksessa kaikki häneen kohdistetut 

syytökset ja väitteet virkasuhteeseen liittyvistä laiminlyönneistä ja 

velvoitteiden rikkomisista. 

3. Joka tapauksessa Lyyski ei ole vakavasti rikkonut ja laiminlyönyt 

virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan. 

4. Lyyskille ei ole ennen irtisanomista annettu kyseisen lain 35 §:n 3 

momentissa tarkoitettua varoitusta irtisanomisilmoituksessa 

väitetyistä laiminlyönneistä ja rikkomuksista. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 87 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 9 

 

Irtisanomismenettelyä ja kuulemista koskevissa perusteluissa 

oikaisuvaatimuksen tekijä tuo mielipiteenään esille, että Lyyskin 

irtisanominen on perustettu työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta 

tehtyyn konsulttiyhtiön raporttiin. Konsulttiyhtiön raporttia ei ole tähän 

mennessä annettu Lyyskin luettavaksi ja tarkastettavaksi. 

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille, että Lyyski on saanut tutustua 

ainoastaan tarkastusraportin perusteella tehtyyn tiivistelmään, josta 

ilmenee lähinnä vain raportin perusteella tehdyt johtopäätökset. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo kannanottonaan myös esille epäilyksensä 

siitä, etteivät maakuntahallituksen jäsenet ole tutustuneet tähän 

raporttiin. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä näkee, että hänen irtisanominen on suurelta 

osin perustettu sellaisiin henkilöhaastatteluihin ja muihin selvityksiin, 

joista hänelle ei ole tähän mennessä annettu tietoa; ei ainakaan siinä 

määrin ja siinä laajuudessa, että hän olisi irtisanomiseensa liittyvässä 

lakisääteisessä kuulemismenettelyssä voinut asianmukaisella tavalla 

puolustaa itseänsä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille, että 30.7.2018 pidettyyn 

kuulemistilaisuuteen varattu valmistautumisaika on ollut aivan liian 

lyhyt ottaen huomioon asian laatu ja laajuus sekä salassa pidetty aineisto 

irtisanomisperusteista. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä kritisoi myös kuulemisasiakirjan otsikkoa 

sekä kuulemismenettelyn toteutusta ja on sitä mieltä, ettei Lyyskille ole 

todellisuudessa varattu tilaisuutta vastata ja kommentoida riittävällä ja 

asianmukaisella sekä lain tarkoittamalla tavalla häneen kohdistettuja 

syytöksiä vastaan. Siten oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, ettei 

tilaisuudessa kyseessä ole ollut todellisuudessa viranhaltijan 

kuulemistilaisuus kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 43 §:n 1 

momentin tarkoittamalla tavalla. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille oikaisuvaatimuksessaan, että 

irtisanomisesta oli tosiasiallisesti päätetty jo ennen kuulemistilaisuutta. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että Lyyski on saanut tietää 

oikaisuvaatimuksen perusteet maakuntahallituksen päätöksen jälkeen 

siinä yhteydessä, kun irtisanomisilmoitus on annettu hänelle tiedoksi. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo myös esille, ettei Lyyskille ole toimitettu 

minkäänlaista muistiota tai muutakaan kirjallista selvitystä siitä, mitä  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 87 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 9  

hänen tai hänen avustajansa sanomaksi on kirjattu kahdessa eri 

kuulemistilaisuudessa puhumattakaan siitä, että Lyyskille ja hänen 

avustajalleen olisi varattu tilaisuus kommentoida muistiota. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä myös arvioi, ettei irtisanomisesta päättäneille 

maakuntahallituksen jäsenille ole tällaista selvitystä toimitettu ennen 

päätöksen tekemistä ja siten päätös irtisanomisesta ei ole syntynyt 

asianmukaisessa järjestyksessä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä päätyy arviossaan lopputulokseen, että 

Lyyskin virkasuhteen irtisanomismenettelyssä on tapahtunut olennainen 

virhe viranhaltijan lainmukaisen kuulemisen osalta. 

Vaatimustensa takeeksi oikaisuvaatimuksen tekijä käy lisäksi läpi 

oikeuskirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä irtisanomismenettelystä.   

Vastaus Kaj Lyyskin maakuntahallitukselle jättämään 

oikaisuvaatimukseen  

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 8 luvun 36 §:n 

mukaan ennen työnantajan suorittamaa irtisanomista tai purkamista 

viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen 

päättämisen syistä perusteluineen. Viranhaltijan velvoitteena on siten 

päättää, haluaako häntä käyttää kyseissä laissa tarjotun mahdollisuuden 

hyväkseen.   

Kuulemistilaisuuden muotoa ei ole laissa määrätty. Laki ei myöskään 

edellytä, että kuulemisesta tulee ylläpitää tai jakaa erillisiä muistioita tai 

pöytäkirjoja. Kuulemistilaisuus voi olla suullinen tai kirjallinen taikka 

käsittää molemmat muodot. Molemmat kuulemistilaisuudet 18.7.2018 ja 

30.7.2018 ovat järjestetty asiallisesti, tavanomaisina, molempien 

osapuolten hyväksyminä ajankohtina ja molemmille osapuolille 

soveltuvassa luontaisessa paikassa Keski-Pohjanmaan liiton tiloissa.   

Kuulemistilaisuudessa 18.7.2018 ja lisäkuulemisessa 30.7.2018 

työnantaja on riittävässä laajuudessa yksilöinyt Kaj Lyyskille 

virkasuhteen päättämisen perusteet. Kaj Lyyskin irtisanomisen 

perusteena olevat asiat ja irtisanomisilmoitukseen kirjatut perusteet ovat 

siten käsitelty kuulemisessa 18.7.2018 ja yksityiskohtaisesti 

lisäkuulemisessa 30.7.2018. 

Kaj Lyyskillä on ollut tosiasiallisesti riittävästi aikaa valmistautua 

molempiin kuulemisiin, jotta on voinut varautua esittämään oman 

perustellun näkemyksensä ilmoitetuista virkasuhteen 

päättämisperusteista ja hänellä on ollut aikaa hankkia avustaja 

kuulemistilaisuuteen.  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 87 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 9  

Kumpikaan kuuleminen ei ole ollut muodollisuus vaan työnantaja on 

aidosti pyrkinyt selvittämään Lyyskin näkemyksiä hänen mahdollisen 

virkasuhteen päättämisen syistä. Lyyski on tiennyt ja mieltänyt, että 

molemmat kuulemiset ovat järjestetty siinä tarkoituksessa, joka voi 

johtaa Lyyskin virkasuhteen päättämiseen. Kumpikaan kuulemistilaisuus 

ei ollut luonteeltaan ilmoitusluontoinen. Siten työnantaja on noudattanut 

ja täyttänyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 8 luvun 

36 §:n mukaisen viranhaltijaa koskevan kuulemisvelvoitteen. Kaj Lyyski 

ei vastustanut kuulemisen tai lisäkuulemisen järjestämistä eikä esittänyt 

sitä erikseen tiedusteltaessa muutostarpeita hänelle esitettyihin 

kuulemisajankohtiin.  

Kaj Lyyskin irtisanomiseen oikeuttava peruste on laissa säädettyjen 

velvoitteiden niin vakava rikkominen ja laiminlyönti, että työnantajalta 

ei voida kohtuudella edellyttää virkasuhteen jatkamista. Tämän johdosta 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 8 luvun 35 §:n 3 

momentin säännöstä varoituksesta ja 4 momentin säännöstä muuhun 

virkasuhteeseen sijoittamisesta ei pitänyt soveltaa.  

Kaj Lyyskin virkasuhteen päättämisestä on päätetty vasta 6.8.2018 

Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen kokouksessa. 

Irtisanomisperusteet ovat käsitelty hallituksen kokouksessa 

yksityiskohtaisesti ja ne ovat olleet hallituksen jäsenillä tiedossa. Kaj 

Lyyski on saanut tietää hänen virkasuhteen päättämisestä 6.8.2018 

välittömästi maakuntahallituksen tekemän päätöksen jälkeen.  

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus hylkää edellä mainituilla perusteluilla Kaj Lyyskin 

puolesta Keski-Pohjanmaan maakuntahallitukselle 31.8.2018 jätetyn 

oikaisuvaatimuksen kaikilta osin. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 9 

 

Kaj Lyyski on tehnyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen 

maakuntahallituksen 17.9.2018 § 87 tekemästä oikaisuvaatimuksen 

hylkäyspäätöksestä. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on toimittanut Lyyskin valituksen Keski-

Pohjanmaan liitolle lausuntopyyntöä varten. 

 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  20 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 9 

 

Keski-Pohjanmaan liiton antama lausunto asiassa on ei-julkinen 

(SALASSA PIDETTÄVÄ, ST III, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 15 k). 

 

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus 

1. päättää antaa lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle (ei-julkinen, 

ST III, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 15 k).  

 

Päätös: 

Maakuntahallitus  

1. päätti antaa lausunnon Vaasan hallinto-oikeudelle (ei-julkinen, 

ST III, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 15-kohta ja 32-kohta).  

 

Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 10.35. 

 

Maakuntahallitus piti asian käsittelyn jälkeen tauon klo 10.35 – 10.42. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 78 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 92 

Maakuntahallitus 11/2018 24.9.2018/§ 93 jatkokokous 

Maakuntahallitus 13/2018 29.10.2018/§ 117 

Maakuntavaltuusto 3/2018 8.11.2018/§ 21 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 10 

 

10 § MAAKUNTAJOHTAJAN VIRKA / VALITUS HALLINTO-OIKEUTEEN 

 

Maakuntahallitus 20.8.2018 § 78 

 

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula irtisanoutui 15.6.2018 ja 

irtisanoutuminen astui voimaan heti. 

 

Hallintosäännön (12 §) mukaan maakuntajohtajan valitsee 

maakuntavaltuusto. Maakuntahallitus nimittää maakuntajohtajan 

sijaisen. 

Maakuntajohtajan tehtävään vaaditaan soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto ja hyvä käytännön kokemus maakuntaliiton 

toimialaan kuuluvissa tehtävissä. 

Maakuntajohtajan tulee olla yhteistyökykyinen, joustava, omata 

elinkeinoelämän ja Keski-Pohjanmaan tuntemusta, sekä julkishallinnon 

käytännön kokemusta. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää 

kunta-alan tuntemusta, johtamistaitoa ja päätöksentekokykyä sekä 

suomen kielen ohella englannin ja ruotsin kielen taitoa.  Lisäksi hakijalle 

eduksi kansainväliset valmiudet.  

 

Maakuntauudistuksesta johtuen maakuntajohtajan virka täytetään 

määräajaksi. 

 

Maakuntajohtajan virkaa tekevänä osa-aikaisena sijaisena Keski-

Pohjanmaan liitossa toimii tällä hetkellä maakuntahallituksen 

päätöksellä Jyrki Kaiponen 31.8.2018 saakka.  

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä 

 

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus päättää 

1. laittaa maakuntajohtajan viran auki maakuntauudistuksesta johtuen  

määräaikaisena ajalle 1.1.2019-31.12.2020, hakuaika päättyy 

13.9.2018, 

2. nimeää konsernihallinnon muutosjohtaja Jyrki Kaiposen toimimaan  

kokoaikaisena vt. maakuntajohtajana 1.9.2018-31.12.2018, jona 

ajanjaksona vt. maakuntajohtaja toimii maakuntauudistuksen ja 

konsernihallinnon muutoksen tehtävissä tuntikirjanpidon mukaan. 

Palkkausperuste edellisen maakuntajohtajan palkkauksen mukaisesti, 

8 800 €/kk. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 78 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 92 

Maakuntahallitus 11/2018 24.9.2018/§ 93 jatkokokous 

Maakuntahallitus 13/2018 29.10.2018/§ 117 

Maakuntavaltuusto 3/2018 8.11.2018/§ 21 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 10 

 

3. myöntää vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposelle vuosilomaa ajalle 6-

9.9.2018. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti  

1. päätti laittaa maakuntajohtajan viran auki seuraavilla perusteilla ja 

kelpoisuusehdoilla; 

 

Virkaan valittavalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää 

käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan kuuluvissa tehtävissä, 

nykyaikaista henkilöstöjohtamistaitoa, julkishallinnon ja 

elinkeinoelämän tuntemusta, vahvoja kansainvälisiä toimintavalmiuksia 

sekä vankkaa yhteistyökykyä. 

 

Maakuntauudistuksen takia maakuntajohtajan virka täytetään 

johtajasopimuksella määräajaksi 31.12.2020 asti ja siinä 

noudatetaan (6) kuukauden koeaikaa. 

Etsimme henkilöä, joka on valmis tekemään tinkimätöntä työtä 

maakunnan, sen asukkaiden ja elinkeinojen puolesta. 

Aloitteellisuus, liiton perustehtävien syvällinen ymmärrys sekä 

neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat elinehtoja tehtävässä 

onnistumiselle. Omaat laajat yhteistyöverkostot ja sinulla on kykyä 

sekä rohkeutta osaltasi johdattaa Keski-Pohjanmaa tulevien 

uudistusten ja muutosten läpi.  

Virkaan valitulta edellytetään toisen kotimaisen kielen hyvää ja 

toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös 

englannin kieltä. 

Hakuaika päättyy 13.9.2018. Hakemukset ansioluetteloineen, 

kelpoisuusehtojen täyttämisen osoittavine todistuksineen ja 

palkkatoiveineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan osoitteeseen 

Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola. 

Virka täytetään 1.1.2019 lukien tai sopimuksen mukaan. Valitun 

on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä 

lääkärintodistus terveydestään. Työpaikka on savuton.  

2. hyväksyi kohdat 2 ja 3. 

Hallitus valtuutti maakuntavaltuuston puheenjohtajan, 

maakuntahallituksen puheenjohtajan ja hallintopäällikön 

viimeistelemään hakuilmoituksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

 

Maakuntahallitus 10/2018 20.8.2018/§ 78 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018 § 92 

Maakuntahallitus 11/2018 24.9.2018/§ 93 jatkokokous 

Maakuntahallitus 13/2018 29.10.2018/§ 117 

Maakuntavaltuusto 3/2018 8.11.2018/§ 21 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 10 

 

Vt. maakuntajohtajan Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Maakuntavaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Tastula poistui 

kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 14.50. 

Maakuntahallitus 17.9.2018 § 93 

 

Maakuntajohtajan virkahakuilmoitus julkaistiin Keski-Pohjanmaan liiton 

nettisivuilla, Keskipohjaa, Kalajokilaakso, Österbottens Tidning  ja 

Helsingin Sanomat lehdissä sekä MOL:n sivuilla ja Kuntarekryssä. 

 

Hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajistolle on toimitettu 

yhteenveto hakijoista ennakkoon 14.8.2019. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus 

1) toteaa maakuntajohtajan virkaa hakeneet, 

2) päättää kutsua haastatteluun kaikki hakijat, 

3) päättää haastattelutyöryhmään nimettävät henkilöt, 

4) antaa haastattelutyöryhmälle valtuudet tilata soveltuvuusarviointi  

harkitsemassaan laajuudessa. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti 

1. totesi, että maakuntajohtajan virkaa haki viisi henkilöä  

Kaiponen Jyrki, Oulusta 

Kiviaho Timo, Helsingistä 

Pesola Anne, Kokkolasta 

Sormunen Anne, Sievistä 

Valli Raine, Kokkolasta 

2. päätti kutsua haastatteluun kaikki hakijat, 

3. nimesi haastattelutyöryhmään Antti Mäkelän, Esa Kantin, Pentti 

Haimakaisen, Johanna Palorannan, Marlen Timosen, Anna 

Nurmi-Lehdon sekä asiantuntijoina yhteyspäällikkö Teppo 

Rekilän ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikon.  

 

Maakuntahallituksen jäsenillä ja valtuuston puheenjohtajistolla on 

läsnäolo-oikeus haastattelutilanteissa. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 13/2018 29.10.2018/§ 117 

Maakuntavaltuusto 3/2018 8.11.2018/§ 21 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 10 

 

Haastatteluryhmälle annetaan valtuudet päättää mahdollisesta 

rekrytointituen ja soveltuvuusarviointien käytöstä. 

   

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 117 

 

Haastattelutyöryhmä on haastatellut hakijat Jyrki Kaiposen, Timo 

Kiviahon, Anne Pesolan, Anne Sormusen ja Raine Vallin. 

 

Haastatteluryhmä päätti, että Kaiposen, Pesolan ja 

Sormusen osalta pyydetään soveltuvuusarviointia. 

 

Haastattelujen ja soveltuvuusarviointien jälkeen haastattelutyöryhmä on 

päätynyt esittämään, että maakuntajohtajan määräaikaiseen virkaan 

valitaan Jyrki Kaiponen.  

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle valittavaksi 

määräaikaiseen maakuntajohtajan virkaan Jyrki Kaiposen Oulusta.  

 

Kaiposen kohdalla koeaikaa ei käytetä koska hänen kohdallaan on kyse 

perättäisistä määräaikaisista maakuntajohtajan virkasuhteista. 

 

Virka täytetään 1.1.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.12.2020 asti. 

Määräaikaisuuden perusteena maakuntauudistuksen aikataulu. 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 hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 

 

Maakuntavaltuusto 8.11.2018 § 21 

 

Maakuntahallituksen esitys: 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle valittavaksi 

määräaikaiseen maakuntajohtajan virkaan Jyrki Kaiposen Oulusta. 

 

Päätös: 

Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi esityksen. 

- - - 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 10 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 10 

 

Anne Sormunen on tehnyt Vaasan hallinto-oikeuteen valituksen 

maakuntavaltuuston 8.11.2018 § 21 tekemästä maakuntajohtajan 

valintapäätöksestä. 

 

Vaasan hallinto-oikeus on toimittanut Sormusen valituksen liittoon 

lausuntopyyntöä varten. 

 

Keski-Pohjanmaan liiton antama lausunto asiassa on erillisenä liitteenä. 

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 

Maakuntahallitus päättää antaa Vaasan hallinto-oikeudelle erillisen 

liitteen mukaisen lausunnon. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus päätti antaa erillisen liitteen mukaisen lausunnon 

Vaasan hallinto-oikeudelle. 

 

Lausunto on ei-julkinen, JulkL (621/1999) 24.1 §:n 29-kohdan ja 32-

kohdan nojalla. 

 

Pentti Haimakainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 

11.03. 

 

Johanna Paloranta poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 

12.27. 

----- 

 

 

  



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  26 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 14/2018 12.11.2018/§ 121 

Maakuntahallitus 16/2018 28.12.2018/§ 136 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 11 

 

11 § MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 

Maakuntahallitus 12.11.2018 § 121 

 

Maakuntavaltuusto on 8.11.2018 pykälässä 21 päättänyt määräaikaisen 

maakuntajohtajan valinnasta ajalle 1.1.2019-31.12.2020.  

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 

Maakuntahallitus 

1. toteaa, että maakuntavaltuusto valitsi määräaikaiseen 

maakuntajohtajan virkaan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020 Jyrki 

Kaiposen, 

2. valintapäätös on ehdollinen ja raukeaa, mikäli valittu ei täytä 

hyväksyttävää lääkärintodistusta ja perusmuotoista 

turvallisuusselvitystä koskevia ehtoja, 

3. käsittelee valintapäätöksen täytäntöönpanon vasta sitten, kun ehtojen 

täyttyminen ja valintapäätöksen lainvoimaisuus voidaan todeta ja 

4. valtuuttaa maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen 

puheenjohtajistot käynnistämään neuvottelut Jyrki Kaiposen kanssa 

johtajasopimuksen valmistelemisesta.  

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi esityksen. 

 

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta asian käsittelyn 

ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Maakuntahallitus 28.12.2018 § 136 

 

Maakuntavaltuuston 8.11.2018 § 21 tekemästä määräaikaisen 

maakuntajohtajan valinnasta on tehty valitus Vaasan hallinto-oikeuteen 

eikä päätös ole siten lainvoimainen. Maakuntahallitus käsittelee 

tarkemmin tammikuun kokouksessaan sekä valitusasian että 

maakuntajohtajan viran hoitojärjestelyn. 

 

Maakuntahallitus on 20.8.2018 nimennyt Jyrki Kaiposen toimimaan 

kokoaikaisena vt. maakuntajohtajana 31.12.2018 saakka. Tässä 

vaiheessa Jyrki Kaiposen nimeämistä toimia vt. maakuntajohtajana on 

tarkoituksenmukaista jatkaa ajalle 1.1.-31.1.2019. 

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 16/2018 28.12.2018/§ 136 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 11 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 

Maakuntahallitus 

1. toteaa, että maakuntavaltuuston tekemä valintapäätös ei ole 

lainvoimainen 1.1.2019, 

2. nimeää Jyrki Kaiposen jatkamaan vt. maakuntajohtajana ajalle 1.1.-

31.1.2019 entisin palvelussuhde-eduin. Perusteena on avoimen viran 

hoito, koska maakuntavaltuuston valintapäätös ei ole lainvoimainen. 

 

Päätös: 

Jyrki Kaiponen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asian 

käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kohdat 1-2. 

----- 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 11 

 

Maakuntavaltuuston 8.11.2018 § 21 tekemästä määräaikaisen 

maakuntajohtajan valinnasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.  

Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus käsittelee valitusta koskevan 

liiton lausunnon myös kokouksessaan 21.1.2019. Todennäköistä on, että 

valituksen käsittely hallinto-oikeudessa kestää useita kuukausia, jopa 

vuosia. Määräaikainen maakuntajohtajavalinta tehtiin ajalle 1.1.2019 – 

31.12.2020.  

 

Nyt vt. maakuntajohtajana toimivan ja määräaikaiseksi maakunta-

johtajaksi 8.11.2018 valituksenalaisella päätöksellä valitun Jyrki 

Kaiposen kanssa on neuvoteltu vt. maakuntajohtajan tehtävän 

jatkumisesta valitusprosessin ajaksi siten, että Kaiponen toimisi vt.  

maakuntajohtajana 1.2.2019 alkaen siihen saakka, kunnes 

maakuntavaltuuston 8.11.2018 tekemän maakuntajohtajavalinnan 

laillisuus on lainvoimaisesti ratkaistu, kuitenkin enintään 31.12.2020 

saakka.  

 

Koska kyseinen vt. maakuntajohtajuuden ajanjakso voi muodostua 

varsin pitkäksi, mahdollisesti jopa lähes kahden vuoden mittaiseksi, on 

vt. maakuntajohtajan palvelussuhteen ehdoista ja käytännöistä 

sopimiseksi luonnosteltu sopimus liiton ja Kaiposen välillä. 

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 11 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 

1. Maakuntahallitus päättää nimetä Jyrki Kaiposen jatkamaan vt. 

maakuntajohtajana ajankohdasta 1.2.2019 lähtien siihen saakka,  

kunnes maakuntavaltuuston 8.11.2018 (21 §) tekemän määräaikaisen 

maakuntajohtajan valinnan laillisuus on lainvoimaisesti ratkaistu, 

kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka. Perusteena avoimen viran 

hoito, koska edellä mainittu maakuntavaltuuston päätös ei ole 

lainvoimainen. 

 

2. Maakuntahallitus hyväksyy erillisenä liitteenä olevan Keski-

Pohjanmaan liiton ja Jyrki Kaiposen välisen sopimuksen 

palvelussuhteen ehdoista ja käytännöistä edelliskohdassa mainittua 

vt. maakuntajohtajan palvelussuhdetta koskien sekä valtuuttaa 

maakuntahallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 

allekirjoittamaan sopimuksen liiton edustajina. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti. 

 

Maakuntahallitus päätti lisäksi, että em. kohdat voidaan panna 

täytäntöön heti. 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 12 

 

12 §  MUUTOSJOHTAJAN VUOSILOMA 

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 12  

 

Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jussi Rämet anoo vuosilomaa ajalle 

30.1.-1.2.2019 (3 päivää). Hänelle on kertynyt lomaoikeutta vuoden 

2018 loppuun mennessä 13 päivää.  

 

Muutosjohtajan sijaisena toimii konsernihallinnon muutosjohtaja. 

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 

Maakuntahallitus myöntää Jussi Rämetille vuosilomaa ajalle 30.1.-

1.2.2019. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

 

Minna Lankinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 12.41 

----- 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 11/2018 17.9.2018/§ 88 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 13 

 

13 § VIRKAVAPAUS / KAIPONEN 

 

Maakuntahallitus 17.9.2018 § 88 

 

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen anoo kirjeellään 31.8.2018 

virkavapautta maakuntauudistuksen konsernihallinnon muutosjohtajan 

virasta ajalle 1.9.-31.12.2018.  

 

Maakuntahallitus nimesi elokuun kokouksessaan Jyrki Kaiposen 

toimimaan kokoaikaisena vt. maakuntajohtajana syys-joulukuun 2018.  

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus: 

Hallitus myöntää Jyrki Kaiposelle virkavapaan konsernihallinnon 

muutosjohtajan virasta ajalle 1.9-31.12.2018. 

 

Päätös: 

Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

- - - 

 

Maakuntahallituksen jäsen Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta 

pykälän 86 käsittelyn jälkeen, klo 12.50. 

 

Hallitus yksimielisesti päätti keskeyttää kokouksen klo 13.30 ja pitää 

jatkokokouksen maanantaina 24.9.2018 alkaen klo 9.00.  

 

Maakuntahallitus 21.1.2019 § 13 

 

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen anoo kirjeellään 14.12.2018 

virkavapautta konsernihallinnon muutosjohtajan tehtävästä ajalle 1.1.–

30.8.2019.  

 

Maakuntavaltuusto valitsi hänet 8.11.2018 § 21 määräaikaiseksi 

maakuntajohtajaksi ajalle 1.1.2019 – 31.12.2020. 

 

Maakuntahallitus on nimennyt Jyrki Kaiposen tämän kokouksen 11 §:ssä 

vt. maakuntajohtajaksi maakuntajohtajan valinnasta tehdyn valituksen 

käsittelyn ajaksi, kuitenkin enintään 31.12.2020 saakka. 

 

Lisätietoja antaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä. 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 

Maakuntahallitus myöntää Jyrki Kaiposelle virkavapaan 

konsernihallinnon muutosjohtajan virasta ajalle 1.1.-30.8.2019. 

 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 

  31 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
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Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§13 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 

----- 
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 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019 

 

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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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019 

 
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.  

 


