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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019 
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puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
Kokkola 26.8.2019   
 
 
   Johanna Paloranta Mauri Salo 

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 27.8.2019.
   

 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  151 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 73 
 
73 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 73 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan 
ja Mauri Salon. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus 
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (9/11). 
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan ja Mauri 

Salon. 
- - - 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 74 
 
74 §  AINEETON KULTTUURIPERINTÖ MAAKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 74 

 
Kokoukseen on kutsuttu kuultavaksi johtaja Matti Hakamäki 
Kaustisen Kansanmusiikki-instituutista. 
 
Matti Hakamäki kertoo aineettoman kulttuuriperintöoikeuden 
hakemuksen tilanteesta ja sen mahdollisista vaikutuksista 
maakunnan aluekehittämiseen. 
 
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne 
Sormunen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa tilannekatsauksen. 
 
Päätös:  

  Matti Hakamäki esitteli asiaa. 
 

Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 13/2018  29.10.2018/§ 113 
Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 3 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 75 
 

75 §  KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA 2020 - 2027 
 
Maakuntahallitus 29.10.2018 § 113 
 

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.  
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Maakuntahallitus 13/2018  29.10.2018/§ 113 
Maakuntahallitus 1/2019  21.1.2019/§ 3 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 75 

 
Päätös: 
Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 
- - - 
 

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. 

  ----- 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 75 

 
Keski-Pohjanmaan liitossa on laadittu kansainvälistymisselvitys 
vuonna 2012 nykytila-analyysinä sisältäen SWOT analyysin ja 
maakunnan kasvumahdollisuudet kansainvälistymisen kautta.  
 
Kulttuurin, matkailun, liikunnan ja aluemarkkinoinnin yhdistelmä-
strategia Vetovoimastrategia on laadittu vuosille 2015-2020, mutta 
siihen ei sisältynyt kansainvälistymisen osuutta. Voimassa 
olevalla älykkään erikoistumisen strategialla on yhteys EU:n 
suorarahoituksiin, ja se huomioidaan kansainvälistymis-strategiaa 
laadittaessa. 
 
Maakuntahallitus päätti 21.1.2019, että Keski-Pohjanmaan liitossa 
laaditaan tiivis liiton nykyisen toiminnan kattava kansainvälisty-
misen suunnitelma, joka ulottaa vaikutuksensa vuoden 2020 
loppuun saakka. Päätöksen perusteena oli se, että uusimuotoinen  
maakuntahallinto aloittaisi toiminnan vuonna 2021 ja että 
maakuntauudistuksen väliaikainen toimielin vastaisi varsinaisen 
pitkän aikavälin kansainvälistymisstrategian valmistelusta. 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 75 
 
Maakuntauudistuksen päätyttyä 8.3.2019 väliaikainen toimielin 
lakkautettiin eikä MAKU-SOTE-uudistuksen mukaista 
maakuntahallintoa toistaiseksi perusteta Keski-Pohjanmaalle.  
 
Keski-Pohjanmaan liitossa on käynnistetty liiton nykyisen 
toiminnan kattava kansainvälistymisen suunnitelman laatiminen 
maakuntahallituksen 21.1.2019 3 § päättämällä tavalla. 
Väliaikaisen toimielimen lakkauttamisen jälkeen on tarve laajentaa 
kansainvälisyysstrategian laatiminen käsittämään ohjelmakauden 
2021-2027.  
 
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne 
Sormunen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa laadittava 

kansainvälisyysstrategia laaditaan aikavälille 2020-2027 siten, 
että se on hyväksytty käyttöön 1.9.2020 lukien ja ulottaa 
vaikutuksensa vuoteen 2027 saakka. 

2. päättää, että työ toteutetaan Keski-Pohjanmaan liiton johdolla 
monialaisen valmistelun pohjalta ja tarvittavia yhteistyötahoja 
kuullen.   

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 76 
 

76 §  LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKOJEN PERUSTAMISHANKKEIDEN 
RAHOITUSSUUNNITELMAESITYKSESTÄ VUOSILLE 2020 - 2023 

 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 76 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Keski-
Pohjanmaan liitolta lausuntoa liikuntapaikkojen rahoitus-
suunnitelmaesitysluonnoksesta vuosille 2020 – 2023. 
 
Rahoitussuunnitelmaesitys koskee opetus- ja kulttuuriministeriön 
sekä aluehallintoviraston välisen toimivallan rajauksen mukaisesti 
hankkeita, joiden arvioidut kustannukset ovat yli 700 000 euroa 
(alv 0 %). 
 
Maakuntaliittojen lausunnot käsitellään Länsi- ja Sisä-Suomen 
liikuntaneuvostossa elokuun lopussa. Aluehallintovirasto tekee 
omalta osaltaan varsinaisen päätöksen opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle annettavasta rahoitussuunnitelmaesityksestä elo-
syyskuun vaihteessa. 
 
Keski-Pohjanmaalle ei ole myönnetty tälle vuodelle avustuksia 
suuriin hankkeisiin. Kokkolan kaupunki on saanut avustuksen 
pieneen hankkeeseen Meripuiston lähiliikuntapaikkaan. 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyyn on sen 
alueelta (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, 
Pirkanmaa ja Pohjanmaa) ilmoitettu kaikkiaan 26 hanketta, joista 
on kuusi Keski-Pohjanmaalta. 
 
Keski-Pohjanmaalta on ilmoitettu käsittelyyn kaksi Kokkolan 
kaupungin, yksi Toholammin kunnan ja kolme Vetelin kunnan 
hanketta. Näistä viiden hankkeen aloitusvuosi olisi 2020 ja toisen 
Kokkolan hankkeen aloitusvuosi 2021. 
 
Aluehallintoviraston asettaman tärkeysjärjestyslistauksen mukaan 
vuonna 2020 ensimmäisenä olisi Vetelin liikuntakeskuksen 
kehittäminen, kahdeksantena Kokkolan harjoitusjäähalli ja 
kymmenentenä Vetelin keilahallin rakentaminen. Vetelin 
palloiluhallin rakentamista ei asetettu tärkeysjärjestykseen. 
 
Toholammin yleisurheilukentän perustamisen aloitus siirtyisi 
vuoteen 2021 ja olisi listalla kolmantena. Kokkolan Hybridiareenaa 
ei asetettaisi tärkeysjärjestykseen. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton lausunto rahoitussuunnitelmaesityksestä 
on erillisenä liitteenä. 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 76 
 
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne 
Sormunen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää antaa erillisen liitteen mukaisen 
lausunnon liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaesityksestä 
vuosille 2020 – 2023. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi erillisen liitteen mukaisen lausunnon 
liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaesityksestä vuosille 2020 – 
2023. 
----- 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 77 
 

77 §  TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1-6/2019 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 77 

 
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteet ovat määritelty vuoden 2019 
toimintasuunnitelmassa ja vuoden 2019 talousarvion 
käyttösuunnitelmassa. 
 
Maakuntahallitus on kokouksessaan 19.3.2018 § 16 hyväksynyt 
ohjeistuksen toiminnan ja talouden raportoinnista. Tässä puoli-
vuotiskatsauksessa tarkastellaan vuoden 2019 talousarviossa 
asetettujen tavoitteiden toteutumista ja talouden tilannetta.  
 
Liiton talousarvion toteuma lähetetään maakuntahallituksen 
jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, tarkastuslautakunnalle ja 
tilintarkastajalle kuukausittain. 
 
Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-6/2019 on erillisenä 
liitteenä. 
 
Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja 
hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden 
osavuosiraportin ajalta 1-6/2019. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 78 
 
78 §  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-7/2019 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 78 
 

Maakuntahallitukselle raportoidaan säännöllisesti liiton talouden 
toteutumisesta. 
 
Liiton talousarvion toteuma lähetetään maakuntahallituksen 
jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, tarkastuslautakunnalle ja 
tilintarkastajalle kuukausittain. 
 
Talousarvion toteutuma 1-7/2019 on erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 1-
7/2019 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen.   
  ----- 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 79 
 
79 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN 

OSAVUOSIRAPORTTI 4-6/2019 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 79 

 
Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotehtävien, rakenne-
rahastohankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin parantamis-
suunnitelman suositusten mukaan maakuntahallitukselle 
esitellään raportti liiton rahoittamista hankkeista 
neljännesvuosittain. 
 
Erillisenä liitteenä on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 
Suomen rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen Keski-
Pohjanmaan liitossa –osavuosikatsaus (2. neljännes). 
 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi liiton rahoittamien 
hankkeiden osavuosiraportin. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
----- 
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Maakuntahallitus 13/2016  12.12.2016/§ 111  
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 80 
 
80 §  P-IRIS -HANKKEEN TILANNEKATSAUS 

 
Maakuntahallitus 12.12.2016 § 111 

 
P-IRIS hanke on kuuden eurooppalaisen alueen yhteistyöprojekti 
Interreg Europe -ohjelman rahoituksella. Projektiaika on 2017 – 
2021, josta varsinainen projektityö kohdistuu vuosille 2017-2019.  
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutumaisten alueiden 
innovaatiojärjestelmää ja parantaa koulutettujen nuorten 
mahdollisuuksia työllistyä osaamisen kautta sekä kehittää 
innovatiivista palveluliiketoimintaa ja luovaa taloutta maaseudulla. 
Hanke kehittää kansainvälisten osaamisverkostojen hyödyn-
tämistä Keski-Pohjanmaalla ja edistää uusimpien ICT työ-
välineiden ja internet-kanavien käyttöä kansainvälisen osaamisen 
kytkemiseksi maaseutumaisten alueiden ja niiden elinkeinojen 
kehittämiseen.  
 
Maakuntahallitus hyväksyi toukokuussa 2016, että Keski-Pohjan-
maa on mukana P-IRIS hankkeessa jaksolla 2017-2021. 
 
Hankealueet: 

• Sogn og Fjordane County Municipality, Norway 

• Development centre of the Heart of Slovenia 

• Local Development Agency PINS, Croatia 

• Regional Council of Central Ostrobothnia, Finland 

• Society for the Development of the Province of Burgos, 
Spain 

• Poliedra – Politecnico di Milano, Italy 
 
P-IRIS hankebudjetti 1.375.900 euroa (75% EU rahoitus).  
 
Kustannusarvio/Keski-Pohjanmaa  

• Henkilöstö 117.500 € 

• Toimisto ja hallinto 17.625 € 

• Matkakulut 17.906 € 

• Ulkopuolinen asiantuntijapalvelu ja muut palvelut 57.969 € 
yhteensä 211.000 euroa (75 % EU rahoitus). 

 
Keski-Pohjanmaan omarahoitusosuus on 25 % eli 52.750 € (noin 
10.550 €/v). Keski-Pohjanmaan rahoitusosuuteen saadaan TEM:n 
kansallista tukirahoitusta 70 % (jäännösarvio 15.825 €, vuosittain 
3.165 € Keski-Pohjanmaan liitolle). 
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Maakuntahallitus 13/2016  12.12.2016/§ 111 
 
Hankkeen projektikoordinaattoriksi haku päättyi 30.11.2016. 
Projektikoordinaattori palkataan ajalle 1.1.2017 – 31.5.2019. 
 
Projektikoordinaattorin tehtäväkokonaisuudet: 

• kansainvälisen verkostoympäristön yhteistyön edistäminen 
Keski-Pohjanmaan maaseutualueilla (erityisesti Halsua, 
Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli, korkeakoulut ja 
innovaatioympäristö) sekä kansainvälisen 
projektiorganisaation välillä,  

• tietointensiivisten/osaamispohjaisten palvelualojen 
työllisyyden kehittäminen, koulutettujen nuorten 
työpaikkojen luominen,  

• nuorten yrittäjyyden edistäminen ja innovatiivisen ja 
palveluliiketoiminnankehittäminen maaseutumaisilla 
alueilla,  

• hankeasiakirjojen, raporttien ja projektimateriaalien 
valmistelu,  

• hankekulujen ja maksatusten seuranta ja raportointi,  

• ICT asiantuntijaosaamisen kytkeminen hankkeeseen ja 
ICT-osaamisen jakaminen verkostolle 

 
Projektikoordinaattoriksi haki yhteensä 38 henkilöä. Tehtävään 
haastatellaan joulukuussa 4-6 henkilöä. Haastattelut tekee 
Kaustisen seutujohtaja Petri Jylhä ja Keski-Pohjanmaan liitolta 
yhteyspäällikkö Anne Sormunen ja hallintopäällikkö Marja-Leena 
Mikkonen-Karikko. Ryhmän valinnan pohjalta yhteyspäällikkö 
tekee maakuntajohtajalle päätösesityksen valittavasta henkilöstä 
ja maakuntajohtajan päätös saatetaan maakuntahallituksen 
hyväksyttäväksi tammikuussa 2017. Projektikoordinaattori aloittaa 
työn heti 2017 alussa.  
 
Hankkeelle muodostetaan sekä alueellinen että kansainvälinen 
ohjausryhmä. Keski-Pohjanmaan osion ohjausryhmässä on 
kohdekuntien kunnanjohtoa sekä kehitysyhtiön edustaja. 
Yhteyspäällikkö Anne Sormunen toimii Keski-Pohjanmaan liiton 
edustajana alueellisessa ja kansainvälisessä ohjausryhmässä. 
 
Lisätietoja P-IRIS -hankkeesta antaa yhteyspäällikkö Anne 
Sormunen, p.040 6845 997  anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Hallitus 
1.merkitsee hankkeen rahoituspäätöksen tiedoksi, 
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeen projekti-
koordinaattorin valintaa koskevan päätöksen yhteyspäällikön ja 
hallintopäällikön esityksestä, 
 

mailto:%20anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi
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Maakuntahallitus 13/2016  12.12.2016/§ 111  
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 80 

 
3. hyväksyy hankkeen ohjausryhmäksi kohdekuntien erikseen 
nimeämät edustajat sekä kehitysyhtiön edustajan, 
4. nimeää yhteyspäällikkö Anne Sormusen liiton edustajaksi 
alueelliseen sekä kansainväliseen ohjausryhmään. 
 
Valintapäätös vahvistetaan maakuntahallituksen kokouksessa 
tammikuussa 2017. Maakuntajohtajan päätös voidaan laittaa 
täytäntöön siten, että valittu henkilö voi aloittaa tehtävässä jo 
tammikuun alussa.  
 
Päätös: 
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 

  ----- 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 80 
 

Maakuntajohtajan päätöksellä 15.12.2016 § 118 projekti-
koordinaattorin tehtävään valittiin FM Sanna Löfström. Hän aloitti 
työt 1.1.2017 kuuden kuukauden koeajalla. Maakuntahallitus 
vahvisti valinnan 23.1.2017 § 7. 
 
Sanna Löfström jäi tehtävästä vapaalle 25.7.2017 alkaen (ja 
irtisanoutui tehtävästä 1.1.2019 alkaen), jolloin tilalle valittiin FM 
Tytti Pohjola. Hän hoiti tehtävää 4.10.2018 saakka ja sen jälkeen 
projektikoordinaattorina on toiminut KTM Maria Timo-Huhtala. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto on tehnyt Maria Timo-Huhtalan kanssa 
määräaikaisen työsopimuksen ajalle 1.7.2019 – 30.6.2021 
hankkeen lopputoteutuksesta. 
 
Interreg rahoitteisen P-IRIS -hankkeen 5. jakso päättyi 30.6.2019. 
Hanke jatkuu vielä kaksi vuotta 30.6.2021 saakka. 
 
Projektikoordinaattori Maria Timo-Huhtala on kutsuttu kokoukseen 
antamaan tilannekatsaus P-IRIS -hankkeen toiminnasta tähän 
saakka sekä hankkeen lopputoteutuksesta. 
 
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne 
Sormunen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa tilannekatsauksen. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 81 
 

81 §  JÄRJESTELMÄTARKASTUS KESKI-POHJANMAAN LIITOSSA 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 81 

 
Valtiovarainministeriön Controller -toiminto teki järjestelmä-
tarkastuksen liittoon 28.2.-1.3.2019. 

 
Hallinto- ja valvontajärjestelmän tarkastus on tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1303/2013 127 artiklan 
1. kohdassa tarkastusviranomaiselle annetun tehtävän 
mukaisesti. Tarkastuskohde on valittu tarkastusviranomaisen 
laatiman tarkastusstrategian ja siihen sisältyvän tarkastus-
suunnitelman mukaisesti.  
 
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää viranomaisen hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toiminnan luotettavuutta eri osa-alueitten 
(keskeiset vaatimukset) perusteella. Tarkastuksessa arvioitiin 
HVJ:n lisäksi erityisesti yksittäisiä hankkeita koskevan 
päätöksentekoa ja maksatusprosessin toimintaa. Tarkastus 
toteutettiin perehtymällä viranomaisen laatimaan hallinto- ja 
valvontajärjestelmän kuvaukseen sekä muihin viranomaiselta 
saatuihin tietoihin. Hallinto- ja valvontajärjestelmän toimimisesta 
kuvatulla tavalla varmistuttiin valitsemalla yksityiskohtaisen 
tarkastuksen kohteeksi riittävä otos toimenpiteitä, joita käytiin läpi 
rakennerahastojen hallinnointiin tarkoitetun tietojärjestelmän 
avulla. 
 
Järjestelmätarkastuksen lopputuloksena Keski-Pohjanmaan liiton 
rakennerahastotoiminta arviointiin kahdeksasta keskeisestä 
vaatimuskohdasta neljässä tasolle 1 (toimii hyvin) ja kolmessa 
kohdassa tasolle 2 (toimii, joitain parannuksia tarvitaan). Yhdessä 
kohdassa arvioitsija päättyi tasoon 3 (toimii osittain, huomattavia 
parannuksia tarvitaan). Yksikään kohta ei saanut arvioita 4 eli ei 
toimi olennaisilta osin lainkaan. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto parantaa edelleen toimintaansa välittä-
vänä toimielimenä ottamalla huomioon järjestelmätarkastuksen 
tulokset rakennerahastotoiminnan kehittämisessä.  
 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi järjestelmätarkastuksen tuloksen. 
2. päättää, että järjestelmätarkastuksen tulokset otetaan 

huomioon rakennerahastotoiminnan jatkokehittämisessä ja 
rakennerahastotoiminnan parantamisessa. 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 81 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen.  
 
Raimo Hentelä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 
14.20. 
 
Kokous keskeytettiin klo 14.20-14.24 väliseksi ajaksi. 

  ----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 43 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 82 
 
82 § KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELU-

VAIHEEN KUULEMINEN / VASTINEET 
 
Maakuntahallitus 15.4.2019 § 43 

 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava sisältää teemoina 
aluerakenteen, kaupan, kaivostoiminnan ja ampumaradat. Keski-
Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan laatiminen on aloitettu 
maakuntavaltuuston 26.11.2014 § 10 päätöksellä. Maakunta-
hallitus päätti 25.8.2015 § 70 asettaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville 1.9.–30.9.2015. 
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 8.10.2015. 
Maakuntahallitus hyväksyi 19.10.2015 § 86 OAS:n täydennykset 
ja käsitteli saadun palautteen. 
  
Keski-Pohjanmaan liitossa on valmisteltu luonnos Keski-Pohjan-
maan 5. vaihemaakuntakaavaksi. Kaavaratkaisujen taustaksi on 
laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset selvitykset. 
Vaihemaakuntakaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville MRL 
62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti mielipiteen esittämistä varten. 
Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta 
pyydetään lausunnot Keski-Pohjanmaan kaupungeilta ja kunnilta, 
Keski-Pohjanmaahan rajoittuvilta maakuntien liitoilta, Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä muilta osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa määritellyiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.  
 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoon 
kuuluvat maakuntakaavakartta sisältäen kaavamerkinnät ja -
määräykset, yhdistelmäkartta voimassa olevista maakunta-
kaavoista ja 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksen kaavamerkin-
nöistä, kaavaselostus, kartta 5. vaihemaakuntakaavalla 
kumottavista kaavamerkinnöistä sekä päivitetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma.  
 
Valmisteluaineistoon kuuluvat myös seuraavat erillisselvitykset: 
Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys (2015) 
ja mitoitusselvityksen päivitys (2017), Keski-Pohjanmaan 
aluerakenne (2018), Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaali-
selvitys (2016) ja Ampumarataselvitys (2016). Taustaselvitykset 
on kokonaisuudessaan luettavissa http://www.keski-
pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava.  
 
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola. 
 
 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 43 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 82 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaa-
kuntakaavan valmisteluaineiston lähetettäväksi lausunnoille ja 
asetettavaksi nähtäville 24.4.-24.5.2019. Hallitus oikeuttaa liiton 
toimiston tekemään teknisluonteisia korjauksia ja täydennyksiä 
kaava-aineistoon ennen nähtäville asettamista. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 
10.43. 
 
Arto Pihlajamaa poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 
11.13. 
 
Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 11.13-11.22. 
----- 

 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 82 

 
Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2019 § 43 Keski-
Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksen nähtäville 
asetettavaksi. Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.4.–24.5.2019. 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava sisältää teemoina 
aluerakenteen, kaupan, kaivostoiminnan ja ampumaradat. Keski-
Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan laatiminen on aloitettu 
maakuntavaltuuston 26.11.2014 § 10 päätöksellä.  
 
Maakuntahallitus päätti 25.8.2015 § 70 asettaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville 1.9.–30.9.2015. Aloitus-
vaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 8.10.2015. Maakunta-
hallitus 19.10.2015 § 86 hyväksyi OAS:n täydennykset ja käsitteli 
saadun palautteen.  
 
5. vaihemaakuntakaavaluonnokseen yhteensä saapui 28 lausun-
toa tai mielipidettä, joista kuntien ja seutukuntien lausuntoja 8 kpl, 
viranomaisten 7 kpl, naapurimaakuntien ja -kuntien 5 kpl sekä 
yhteisöjen, yhdistysten ja muiden osallisten mielipiteitä 8 kpl. 
Lausuntoja pyydettiin yhteensä 53 taholta. Keski-Pohjanmaan 5. 
vaihemaakuntakaavaan saadut lausunnot ja mielipiteet sekä 
niihin laaditut ehdotukset vastineiksi ovat liitteenä.  
 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoon 
kuuluvat maakuntakaavakartta sisältäen kaavamerkinnät ja – 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 82 
 
määräykset, yhdistelmäkartta voimassa olevista maakunta-
kaavoista ja 5.vaihemaakuntakaavaluonnoksen kaava-
merkinnöistä, kaavaselostus, kartta 5.vaihemaakuntakaavalla 
kumottavista kaavamerkinnöistä sekä päivitetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma.  
 
Valmisteluaineistoon kuuluvat myös seuraavat erillisselvitykset: 
Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys (2015) 
ja mitoitusselvityksen päivitys (2017), Keski-Pohjanmaan 
aluerakenne (2018), Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaali-
selvitys (2016) ja Ampumarataselvitys (2016). Taustaselvitykset 
on kokonaisuudessaan luettavissa http://www.keski-
pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava.  
 
Erillinen liite: Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava  – 
Lausunnot, mielipiteet ja vastineet (19.8.2019).  
 
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus hyväksyy vastineet Keski-Pohjanmaan 5. 
vaihemaakuntakaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja 
mielipiteisiin. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi erillisen liitteen mukaiset vastineet 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta 
saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. 
----- 

 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 83 
 

83 §  KIINTEISTÖ OY KOKKOLAN SÄÄSTÖTORNIN MYYNTI 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 83 

 
Keski-Pohjanmaan liitto on tehnyt maakuntajohtajan päätöksellä 
8.2.2017 11 § omistamansa Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin 
osakkeita koskevan myyntivälityssopimuksen Asunto Björndahl 
Oy LKV:n kanssa. Keski-Pohjanmaan liiton ko. kiinteistö sijaitsee 
osoitteessa Rantakatu 14. Myyntitarkoituksen perusteena oli 
uudistetun maakuntahallinnon alkaminen vuonna 2019 (tai 2020).  
 
Myyntitoimeksiannon aikana liitto sai pari ostotarjousta, jotka eivät 
täyttäneet myyjän kaupalle asettamia vaatimuksia. Vuoden 2019 
aikana uusia yhteydenottoja ei ole enää tullut. Tällä hetkellä 
Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole voimassa myyntitoimeksiantoa 
minkään kiinteistövälitystoimijan kanssa.  
 
Maakunta- ja soteuudistuksen päätyttyä 8.3.2019 maakunta-
uudistuksen valmistelu on toistaiseksi lopetettu. Siten välitön tarve 
luopua kiinteistöstä ei ole enää ajankohtainen eikä Kiinteistö Oy 
Kokkolan Säästötornin osakkeiden myyntiä ole tarpeen jatkaa. 
 
Mahdolliseen Kiinteistö Oy Kokkolan Säästötornin osakkeiden 
myyntiin on mahdollista ryhtyä tilanteessa, jossa siihen ilmenee 
tosiasiallista tarvetta.  
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää, että Kiinteistö Oy Kokkolan 
Säästötornin osakkeiden myyntitoimenpiteitä ei jatketa 
toistaiseksi.  
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 4/2018  19.3.2018/§ 28 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 84 
 
84 §  MÄÄRÄAIKAISEN TALOUSSIHTEERIN PALKKAAMINEN / 

PALKKAUKSEN JATKAMINEN 
 
Maakuntahallitus 19.3.2018 § 28  

 
TEM teki toukokuussa 2017 hallintoviranomaisen ohjaus- ja 
valvontakäynnin Keski-Pohjanmaan liittoon ja kiinnitti huomiota 
mm. henkilöstön riittävyyteen. Toimeksiantoon liittyen 
tilintarkastusyhteisö BDO teki sisäisen tarkastuksen liiton 
rakennerahastohankkeiden hallintoon marraskuussa 2017.  
 
Raportissa kiinniteltiin huomiota mm maksatuksen 
sijaisjärjestelyihin. Maksatustarkastajalle ei ole voitu nimetä 
sijaista resurssien vähäisyyden vuoksi, samoin kuin 
hallintopäällikölle. Asia on noussut esille ennen kaikkea 
rakennerahastohenkilöstön nimeämisen yhteydessä.  
 
Kokkolan kaupungin taloushallintopalveluista kanssa on 
neuvoteltu yhteistyöstä asiasta ja alustavasti sovittu, että 
taloushallintopalveluista siirtyy henkilö liiton henkilöstöön 
taloussihteerin määräaikaiseen tehtävään 1.4.2018-31.12.2019. 
Siirtyvälle henkilölle Kokkolan kaupunki myöntäisi työvapaata 
vastaavalle ajalle. Liiton tehtävänä on perehdyttää taloussihteeri 
mm. rakennerahastoasioihin.  
 
Taloussihteerin tehtäväkuvaan kuuluu mm. talousraporttien 
laatiminen, kirjanpidon tarkistukset, laskutus, tiliöinti, 
maksatustarkastus, maksatustarkastajan sijaisuus ym. 
taloushallintoon liittyviä avustavia tehtäviä.  
 
Tehtäväkohtainen palkka 3100 €/kk. Menokohta 12 01.  
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.  
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Hallitus päättää palkata määräaikaisen taloussihteerin liiton 
palvelukseen ajalle 1.4.2018-31.12.2019.  
 
Työsuhteen yksityiskohdista sovitaan erikseen tämän päätöksen 
täytäntöönpanon yhteydessä.  
 
Päätös:  
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.   
----- 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 84 
 

Maakuntahallitus 26.8.2019 § 84 
 
Maakuntajohtajan päätöksellä 20.3.2018 § 4 määräaikaiseen 
taloussihteerin tehtävään palkattiin Satu Kalliokoski Kokkolasta. 
 
Hänen tehtävänkuvaansa on kuulunut rakennerahastoasioiden 
sekä aiemmin mainittujen taloushallinnon tehtävien lisäksi 
tilikartan uudistusta, tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelua 
sekä sopimushallintaa.  
 
Taloussihteerin palkkaamisella on mahdollistettu Keski-
Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan hallinto- ja 
valvontajärjestelmän maksatuksen valmistelua edellyttämä 
toimivuus samalla, kun järjestely on tuonut tarvittavaa 
taloudenpidon huolellisuutta ja laatua Keski-Pohjanmaan liiton 
taloushallintoon. Taloussihteerin palkkaaminen on myös 
mahdollistanut hallintopäällikön keskittymisen taloushallinnon 
tehtävien hoidosta enemmän liiton yleishallinnon tehtäviin ja 
hallinnon kehittämisen. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää, että taloussihteeri Satu Kalliokosken 
työsopimusta Keski-Pohjanmaan liitossa jatketaan ajalle 1.1.-
31.12.2020 voimassa olevan työsopimuksen ehdoin.  
 
Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän kuntarahoituksen 
epävarmuus sekä mahdolliset valtionhallinnon maakuntahallinnon 
kehittämistä koskevat tulevat päätökset ja ratkaisut. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 6/2019  17.6.2019/§ 71 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 85 
 

85 §  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 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 85 

 
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. 
  ----- 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 85 

 
Suunnittelijan toimi on ollut haettavana 5.-23.8.2019. Hakuilmoitus 
julkaistiin työvoimahallinnon www.te-palvelut.fi -sivustolla, 
Keskipohjanmaa -lehdessä sekä liiton nettisivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin x kappaletta. 
Hakemusten yhteenveto jaetaan maakuntahallituksen jäsenille 
ennen kokousta ja täydentävä informaatio annetaan kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. päättää, että suunnittelijan tehtävän valittavan valinta-

päätöksen maakuntahallituksen päätettäväksi valmistelee 
kolmen hengen valintakollegio,  

2. päättää, että valintakollegio kutsuu haastatteluun sopiviksi 
katsomansa henkilöt ja toteuttaa haastattelut, 

3. päättää nimetä valintakollegioon maakuntahallituksen pj Timo 
Pärkän, vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ja hallintopäällikkö 
Harri Turkulaisen. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
  ----- 
 

http://www.te-palvelut.fi/
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 86 
 

86 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 86 

 
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 11.6.-19.8.2019 

- Avustuksen myöntäminen Oskari Tokoi -seura ry:lle 
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 11.6.-19.8.2019 
3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 11.6.-

19.8.2019 
- EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin 

työkalut (kehittämiosio) 
- SKOPIO – Tähtäin tulevaisuudessa, kielteinen päätös. 
- Bioke 1, kielteinen päätös. 
- Kasvun setelit Keski-Pohjanmaa, kielteinen päätös. 
- Monitavoitteinen turvemaiden käyttö Joutennevan-

Tummunnevan valuma-alueella, kielteinen päätös. 
- Genius Loci Lab (GLab) kulttuuriperinnöstä osaamista ja 

elinvoimaa Keski-Pohjanmaalle, kielteinen päätös 
- Luonto- ja elämysmatkailu elinkeinoksi, kielteinen päätös. 
- eKeski-Pohjanmaa2: Taru Digiin!, kielteinen päätös. 
- Biovalley Finland 

4. Lausunto Tukes:lle Keliber Oy:n Rapasaaren esiintymän 
kaivoslupahakemuksesta KL2019:0004 

5. Lausunto ympäristöministeriölle vesienhoidon 
ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely -
hankkeen loppuraportti. 

6. Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta Valtioneuvoston 
asetukseksi jätteistä annetun Valtioneuvoston asetuksen 
muuttamisesta. 

7. Lausunto ympäristöministeriölle Lupamuutos-hankeen 
loppuraportista. 

8. Lausunto julkiseen kuulemiseen Euroopan laajuisen 
liikenneverkon TEN-T -kehittämisestä. 

9. TEM:n kirje 19.6.2019 alueiden uudistumisen neuvottelu-
kunnan asettamisesta. Maakuntien liittoja edustaa maakunta-
johtajien puheenjohtaja. 

10. Lausunto Kokkolan kaupungille valmisteluvaiheen 
kuulemisesta. Vaiheasemakaavan luonnos/Paratiisi-kuja. 

11. Lausunto Kokkolan kaupungille luonnoksesta Kokkolan 
kaupungin elinvoimaohjelmaksi 2019-2021. 

12. Lausunto Halsuan kunnalle Halsuanjärven osayleiskaava-
ehdotuksesta. 

13. Kulttuurikoordinaattori Sanna-Maija Kauppi on irtisanoutunut 
tehtävästään 16.9.2019 lähtien. 
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 86 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-13. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan 
tekemiä viranhaltijapäätöksiä. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset. 
  ----- 
 
 
 
 



Keski-Pohjanmaan liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  176 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

 

Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019 
 
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 7/2019  26.8.2019 
 
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.  
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

