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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
Kokkola 17.6.2019   
    

      pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja  
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 18.6.2019.
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 64 
 
64 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 64 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Minna Lankisen ja Arto 
Pihlajamaan. 
 
Päätös:  

  1.totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (11/11). 
2.valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Minna Lankisen ja Arto 
Pihlajamaan. 
- - - 
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Maakuntahallitus 5/2019  17.6.2019/§ 65 
 
65 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 65 
 

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee katsauksessaan 
seuraavia asioita: 

• Hallitusohjelmalinjausten vaikutus Keski-Pohjanmaan liiton 
toimintaan. 

• VM:n järjestelmätarkastus, loppuraportti saatu 14.6.2019. 

• Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki-Vartius -rataosuuden 
parantaminen. 

• Keski-Pohjanmaan ilmastointistrategian 2021 – 2032 
valmistelu yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa. 

• Tekninen tuki ohjelmakaudella 2014 – 2020. 

• Maakunnan ja kuntien edunvalvonta kesällä-alkusyksyllä 
2019 sekä 

• Maakunnan yhteiset tapahtumat kesällä-alkusyksyllä 2019. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa ajankohtais-
katsauksen. 
 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 5/2019  17.6.2019/§ 66 
 
66 §  KOKKOLA-PIETARSAARI LENTOLIIKENTEEN ETURYHMÄN 

ASETTAMINEN 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 66 

 
Tausta 
 
Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman vaikutusalueella asuu noin 
150 000 asukasta. Vuosittain lentoasemaa käyttää noin 80 000 
matkustajaa, joista 70 % on liikematkoja. 
 
Keskuskauppakamarin tekemän tutkimuksen mukaan 
liikenneyhteydet ovat yrityksen toiseksi tärkein kilpailutekijä 
koulutetun työvoiman jälkeen. Lentoliikenteen ja kansainvälisten 
lentoyhteyksien merkitys yrityksille on kasvanut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Yrityksistä noin 70 % 
indikoi, etteivät investoi alueille, joissa ei ole sujuvia 
lentoyhteyksiä. 
 
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien strategioissa 
painotetaan erityisesti saavutettavuuden merkitystä yhtenä 
tärkeimpänä painopistealueena. Molempien maakuntien 
vientivaltainen elinkeinoelämä tarvitsee nopeita kansainvälisiä 
yhteyksiä. 
 
Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman toimintaedellytysten 
turvaamiseksi on toiminut Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 
maakuntaliittojen, alueen kuntien sekä toimijoiden yhteinen 
eturyhmä. Ryhmän toiminta on ollut jonkin aikaa hiljaista. Vaasan 
vaalipiirin aluekehityslain mukaisen yhteistoiminta-alueen 
työvaliokunta päätti kokouksessaan 29.11.2018 aktivoida 
eturyhmän toiminnan. Eturyhmän koollekutsujaksi sovittiin Keski-
Pohjanmaan liitto. 
 
Eturyhmä 
 
Kokkola-Pietarsaari lentoliikenteen toimintaedellytysten 
varmistamiseksi asetetaan eturyhmä, jonka koollekutsujana toimii 
Keski-Pohjanmaan liitto. Eturyhmän toimikausi on 30.6.2023 asti. 
Kokkola-Pietarsaari lentoliikenteen eturyhmän tehtävä on 
vaikuttaa osaltaan lentoaseman toimintaedellytysten 
parantamisesta, erityisesti niistä tekijöistä, jotka ovat poliittisesta 
ohjauksesta riippuvaisia. Eturyhmän tehtävä on luonteeltaan 
strateginen. Se tukee Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohallia ja 
muita operatiivisia toimijoita lentoaseman kehittämisessä. 
 
Eturyhmän tavoitteet vuosille 2019-2023 ovat: 
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Maakuntahallitus 5/2019  17.6.2019/§ 66 
 

• parantaa Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman 
vaikutusalueen kansainvälistä saavutettavuutta 
elinkeinoelämän näkökulmasta 

• vahvistaa alueen tahtotilaa lentoliikenteen kehittämisessä 

• tukea operatiivisia toimijoita lentoliikenteen reittien ja 
aikataulujen kehittämisessä 

 
Eturyhmän jäsenet 
 
Eturyhmän jäseniksi kutsutaan lentoaseman vaikutusalueen 
eduskuntakauden 2019-2023 kansanedustajat. Lisäksi seuraavia 
tahoja pyydetään nimeämään edustaja ja varaedustaja 
eturyhmään: Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Kokkolan 
kaupunki, Pietarsaaren kaupunki, Kruunupyyn kunta, Luodon 
kunta, Pedersören kunta, Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohalli, 
Pohjanmaan kauppakamari sekä Keski-Pohjanmaan yrittäjät. 
Nimeävät tahot vastaavat edustajansa kuluista. 
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. päättää perustaa Kokkola-Pietarsaari lentoliikenteen 

eturyhmän  
2. kutsuu eturyhmän puheenjohtajaksi kansanedustaja Jutta 

Urpilaisen antamansa suostumuksensa mukaisesti ja 
varapuheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Stina Mattilan. 

3. kutsuu eturyhmän jäseniksi kansanedustajat Anna-Maja 
Henrikssonin, Mika Lintilän, Mauri Peltokankaan ja Peter 
Östmanin. 

4. pyytää Pohjanmaan liittoa, Kokkolan kaupunkia, Pietarsaaren 
kaupunkia, Kruunupyyn kuntaa, Luodon kuntaa, Pedersören 
kuntaa, Kiinteistö Oy Kruunupyyn lentohallia, Pohjanmaan 
kauppakamaria sekä Keski-Pohjanmaan yrittäjiä nimeämään 
edustajan ja hänelle varaedustajan eturyhmään. 

5. päättää nimetä eturyhmään Keski-Pohjanmaan liiton 
edustajaksi vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ja sihteeriksi 
yhteyspäällikkö Teppo Rekilän. 

6. päättää, että nimeävät tahot vastaavat edustajansa kuluista. 
 

Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ----- 
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 67 
 
67 §  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-5/2019 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 67 
 

Maakuntahallitukselle raportoidaan säännöllisesti liiton talouden 
toteutumisesta. 
 
Liiton talousarvion toteuma lähetetään maakuntahallituksen 
jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, tarkastuslautakunnalle ja 
tilintarkastajalle kuukausittain. 
 
Talousarvion toteutuma 1-5/2019 on erillisenä liitteenä. 
 
Liiton tilikarttaan avattiin neljä uutta tiliä eri palvelujen ostoihin 
sekä jaettiin aiemmin yksi terveyspalvelut -tili kolmeen eri  
korvausluokka -tiliin. Talousarvioon pitää korjata/lisätä näille 
uusille tileille vastaavat talousarvioluvut. Korjaukset ovat vain 
sisäisiä muutoksia eivätkä vaikuta talousarvion loppusummiin 

 
Tili Tilin nimi Lisäys Vähennys 

4356 ATK-/ICT-palvelut 4.000  

4357 Taloushallinto- ja palkanlaskenta-
palvelut 

18.700  

4358 Tilintarkastuspalvelut 10.000  

4359 Muut ulkopuoliset palvelut 1.000  

4360 Asiantuntijapalvelut  -15.000 

4361 Terveyspalvelut Muut 100  

4362 Terveyspalvelut KL I 4.450  

4363 Terveyspalvelut KL II  -4.550 

4370 Muut yhteistoimintaostot  -18.700 

 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 1-5/2019. 
2. hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman muutoksen edellä 

esitetyllä tavalla. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 68 
 
68 §  TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMITTÄMINEN 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 68 
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan tiettyjen rekisterin-
pitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on nimitettävä tietosuoja-
vastaava. Velvoite koskee kaikkia viranomaisia ja julkishallinnon 
elimiä. Jokaisen kunnan ja kuntayhtymän tulee siten nimittää 
itselleen tietosuojavastaava. 
 
Tietosuoja-asetus antaa mahdollisuuden erilaisiin vaihtoehtoihin 
tietosuojavastaavan nimittämisessä. Tietosuojavastaava voidaan 
nimittää koko kuntakonsernin yhteiseksi. Useampi kunta voi myös 
nimittää yhteisen tietosuojavastaavan niiden organisaatiorakenne 
ja koko huomioon ottaen. Tietosuojavastaava voi olla organisaa-
tion henkilöstöön kuuluva tai hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen 
perusteella. Tietosuojavastaavaan tulee kuitenkin voida ottaa 
helposti yhteyttä jokaisesta toimipaikasta. Mikäli tietosuoja-
vastaava toimii useassa organisaatiossa, tulee huolehtia siitä, että 
hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet hoitaa tehtävää useassa 
organisaatiossa. Kunnassa voi toimia myös useampia 
tietosuojavastaavia. 
 
Nimitettäessä tietosuojavastaavaa tulee ottaa huomioon henkilön 
ammattipätevyys ja erityisesti asiantuntemus tietosuojalain-
säädännöstä ja alan käytänteistä. Henkilön olisi hyvä olla 
perehtynyt organisaation hallinnollisiin sääntöihin ja menettelyihin. 
Asetus ei kuitenkaan aseta ehtoja tietosuojavastaavan 
ammattipätevyydelle. 
 
Rekisterinpitäjän tulee julkistaa tietosuojavastaavan yhteystiedot 
ja ilmoittaa ne tietosuojavaltuutetun toimistolle. Tietosuoja-
vastaavan yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja/tai 
sähköpostiosoite) tulisi julkistaa siten, että rekisteröidyt ja 
tietosuojavaltuutetun toimisto voivat tavoittaa tietosuojavastaavan 
helposti. Yleisön kanssa viestimiseen voidaan tarvittaessa käyttää 
myös muita viestintäkanavia. Tietosuojavastaavan yhteystiedoista 
olisi hyvä tiedottaa myös organisaatiossa sisäisesti. 
 
Tehtävät 
 
Asetuksen 39 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietosuojavastaava 
antaa neuvoja tietosuojaan liittyen rekisterinpitäjälle ja 
henkilötietoja käsitteleville työntekijöille. Hän seuraa asetuksen 
noudattamista sekä tietosuojaan liittyvän tiedottamisen ja 
koulutuksen toteutumista omassa organisaatiossaan.  
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 68 
 
Tietosuojavastaava neuvoo vaikutustenarviointeihin liittyen ja 
toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä. 
 
Asetuksen 39 artiklan 1 kohdassa on annettu luettelo tehtävistä, 
jotka tietosuojavastaavalla on vähintään oltava. Rekisterinpitäjä 
voi kuitenkin antaa tietosuojavastaavalle muitakin tehtäviä liittyen 
organisaation tietosuojatyöhön. Tietosuojavastaavalle voidaan 
antaa tehtäväksi esimerkiksi laatia ja ylläpitää rekisterinpitäjän 
selostetta käsittelytoimista. 
 
Tietosuojavastaavan on tehtäviään suorittaessaan otettava 
asianmukaisesti huomioon käsittelytoimiin liittyvä riski ottaen 
samalla huomioon käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoi-
tukset. 
 
Tietosuojavastaavana toimivan henkilön työtehtävät on 
määriteltävä työsopimuksessa tai virkasuhteisen kohdalla 
viranhoitomääräyksessä. Tämän lisäksi tietosuojavastaavan on 
tehtävässään noudatettava palvelussuhteen laadusta riippuen 
joko työsopimuslain työntekijälle asettamia velvoitteita tai 
kunnallisen viranhaltijalain viranhaltijaa koskevia velvoitteita. 
 
Asema 
 
Tietosuojavastaava on tehtävässään riippumaton eikä hän saa 
ottaa vastaan ohjeita asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisen 
yhteydessä. Tietosuojavastaava raportoi suoraan rekisterinpitäjän 
tai henkilötietojen käsittelijän ylimmälle johdolle. Tehtäviään 
suorittaessa tietosuojavastaavaa sitoo salassapitovelvollisuus 
Euroopan unionin lainsäädännön tai kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. 
 
Tietosuojavastaava on otettava asianmukaisesti ja riittävän 
ajoissa mukaan kaikkien henkilö-tietojen suojaa koskevien 
kysymysten käsittelyyn ja kehittämiseen, esimerkiksi, kun suunni-
tellaan tai kehitetään tietojärjestelmiä. Hänelle on asetuksen 
mukaan annettava riittävät resurssit sekä pääsy henkilötietoihin ja 
käsittelytoimiin. Tietosuojavastaavalle on varattava riittävä 
perehdytys ja koulutus asiantuntemuksen ylläpitämiseksi. 
 
Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä ei saa erottaa tai 
rangaista tietosuojavastaavaa sen vuoksi, että hän on hoitanut 
tehtäviään tietosuojavastaavana. Rangaistus voi olla esimerkiksi 
varoituksen antaminen, ylennyksen tekemättä jättäminen tai 
viivästyminen, urakehityksen estäminen tai sellaisten etuuksien 
epääminen, joita muut työntekijät saavat. Näiden rangaistusten ei 
tarvitse tosiasiallisesti toteutua, vaan pelkkä uhka riittää  



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  141 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 68 
 
edellyttäen, että sitä käytetään rankaisemaan tietosuojavastaavaa 
tehtäviensä hoitamisesta. 
 
Tietosuojavastaava voidaan erottaa, jos erottaminen toteutetaan 
tavanomaisena johdon määräyksenä ja ehdoin, jotka 
sopimuslainsäädännön tai palvelussuhde- tai rikoslainsäädännön 
nojalla koskevat myös kaikkia muita työntekijöitä tai 
toimeksisaajia. 
 
Muiden työtehtävien hoitaminen ja eturistiriidat 
 
Tietosuojavastaava voi tehtävänsä ohella suorittaa muita tehtäviä, 
mutta ne eivät saa aiheuttaa eturistiriitoja. Tämä tarkoittaa 
erityisesti sitä, että tietosuojavastaava ei voi olla organisaatiossa 
sellaisessa asemassa, jossa hänen on määritettävä henkilö-
tietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Koska kullakin organisaa-
tiolla on oma organisaatiorakenteensa, eturistiriitoja on 
tarkasteltava tapauskohtaisesti. 
 
Yleisesti voidaan katsoa, että esimerkiksi ylemmät johtoasemat 
(esim. kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, johtava 
asiantuntijalääkäri, henkilöstöjohtaja tai tietoteknisen osaston 
johtaja) voivat aiheuttaa eturistiriidan organisaatiossa, mutta sama 
koskee myös muita tehtäviä organisaatiorakenteen alemmilla 
tasoilla, jos näissä tehtävissä on määritettävä tietojenkäsittelyn 
tarkoitukset ja keinot. 
 
Suomen Kuntaliitto on yleiskirjeessään 16.8.2018 antanut kunnille 
ja kuntayhtymille ohjeen tietosuojavastaavan nimittämisestä. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus nimittää Keski-Pohjanmaan liiton tietosuoja-
vastaavaksi maksatustarkastaja Marjo Levaniemen.  
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 69 
 
69 §  MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA 

TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 69 
 

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan 
25.4.2019 käsitellyt §:t 1-13. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston tekemät 
päätökset 25.4.2019 §:t 1-13 ovat syntyneet laillisessa 
järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi 
eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia.  
 
Päätökset päätetään panna täytäntöön. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
 
 
 
 
 
 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  143 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 70 
 
70 §  KASITIE RY:N VUOSIKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 70 
 

Kasitie ry. - Riksåttan rf. on vuonna 2004 perustettu yhdistys, 
jonka keskeisenä tehtävänä on valtatie 8:n edunvalvonta. 
Yhdistyksen jäseniä ovat alueen tärkeimmät julkiset toimijat kuten 
kunnat, maakuntien liitot, kauppakamarit ja yrittäjäyhdistykset. 
 
Yhdistyksen tehtävänä on:  

• kasitien liikenteen kehittäminen sekä liikenteen 
sujuvuuden, tehokkuuden ja turvallisuuden edistäminen 

• vakuuttaa päätöksentekijät länsirannikon ”käytävän” 
tärkeydestä Suomelle ja Euroopan laajuiselle 
liikenneverkolle (TEN) 

• pyrkiä vaikuttamaan siihen, että kasitien ylläpitoon ja 
kehittämiseen osoitetaan riittävä rahoitus 

• turvata länsirannikon elinkeinoelämän kuljetuksille ja 
liikenteelle kilpailukykyinen palvelutaso. 

 
Keski-Pohjanmaan liiton edustajana Kasitie ry:n hallituksessa 
vuonna 2018-2019 on ollut yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.  
 
Kasitie ry:n vuosikokous pidetään 18.6.2019 klo 12 Vaasassa. 
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus nimeää Kasitie ry:n vuosikokoukseen Keski-
Pohjanmaan liiton edustajaksi yhteyspäällikkö Teppo Rekilän. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 71 
 
71 §  SUUNNITTELIJAN TOIMI 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 71 
 

Keski-Pohjanmaan liiton suunnittelija Tiina Harjunpää on 
irtisanoutunut suunnittelijan toimesta 28.6.2019 lähtien 
henkilökohtaisella perusteella. Suunnittelijan tehtävään on 
kuulunut vastata liiton markkinointi- ja viestintätehtävistä, 
osallistua maakuntaohjelmatyöhön ja sen toimenpanoon sekä 
aluekehityksen suunnittelutöihin. 
 
Suunnittelijan tehtävät ovat vuosina 2017-2019 painottuneet 
voimakkaasti liiton viestintätehtävien sekä maakuntauudistuksen 
viestinnällisten valmistelutehtävien hoitamiseen.  
 
Keski-Pohjanmaan liitossa on tarve rekrytoida irtisanoutuneen 
suunnittelijan tilalle uusi henkilö, jonka tehtävä rakentuvat 
aikaisemman suunnittelijan tehtävänkuvauksen pohjalle. 
Rekrytoinnin yhteydessä suunnittelijan tehtävänkuvausta 
kuitenkin tarkennetaan vastaamaan paremmin liiton nykyisiä 
edunvalvonta- ja valmistelutehtäviä. Tehtävänkuvauksessa 
otetaan huomioon mahdolliset ja todennäköiset maakunnan 
kehittämiseen liittyvät uudet suunnittelutehtävät.  
 
Suunnittelijan tarkennettu tehtävänkuva sisältäisi seuraavat 
kokonaisuudet: 

• liiton viestintä- ja brändityön kehittämistehtävät, 

• mediayhteistyöhön liittyvät tehtävät, 

• maakunnan matkailun ja yleisen vetovoimaisuuden 
edistämiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä  

• aluekehityksen ja hanketoiminnan suunnittelutehtävät 
suunnittelijan osaamisalueen mukaisesti, painopiste 
matkailun ja markkinoinnin hankkeissa.  

 
Suunnittelijan tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) 
kuukauden koeajalla. Suunnittelijan peruspalkkaus vastaa Keski-
Pohjanmaan liiton vastaavassa asemassa olevien keskipalkkaa 
(3 200 euroa/kk) lisättynä mahdollisella työkokemuslisällä.  
 
Suunnittelijan sijoittautuminen Keski-Pohjanmaan liiton 
kokoonpanossa ratkaistaan rekrytoitavan henkilön osaamisen 
perusteella. 
 
Suunnittelijan toimi avataan haettavaksi 5.8. – 23.8.2019 väliseksi 
ajaksi. Maakuntahallitus päättää elokuun kokouksessa 
haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluprosessin toteuttamisesta.  
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 71 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 
1. päättää laittaa suunnittelijan toimen julkisesti haettavaksi yllä 

olevan tehtävänkuvauksen mukaisesti ja antaa vt. maakunta-
johtajalle ja hallintopäällikölle valtuudet laatia varsinaisen 
hakuilmoituksen, 

2. päättää, että suunnittelijan toimi laitetaan julkisesti haettavaksi 
ajalle 5.-23.8.2019 sekä 

3. päättää haastatteluun kutsuttavista ja haastatteluprosessin 
toteuttamisesta maakuntahallituksen elokuun kokouksessa. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 72 
 
72 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 17.6.2019 § 72 
 
 

1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 21.5.-10.6.2019 
-  

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 
viranhaltijapäätökset 21.5.-10.6.2019 

3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 21.5.-
10.6.2019 
- Serviisi, investointihanke, Uuden sukupolven 

vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation 
hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä, 
muutospäätös 

- Serviisi, TKI-hanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen 
robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-
Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä., muutospäätös 

- Widen Your Market-Invest in Export, hankepäätös 
- LAULU - LAjien tUnnistus Langattoman teknologian avUlla, 

kielteinen päätös 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-3. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä 
viranhaltijapäätöksiä. 
 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019 
 
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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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019 
 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:  

 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA 
vaasa.hao@oikeus.fi 

 
Maakuntakaavaa koskevat valitukset: 

Ympäristöministeriö, 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 tuomioistuin-

maksulain (1455/2015) mukaisesti hallinto-oikeudessa 250 euroa. 

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.  
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