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KOKOUSAIKA  23.9.2019 klo 9.00 – 11.41 
KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  

Pärkkä Timo puheenjohtaja 
Kant Esa  varapuheenjohtaja 
Haapalehto Raimo jäsen 
Harju Ulla-Riitta jäsen 
Lankinen Minna jäsen 
Nurmi-Lehto Anna jäsen 
Salo Mauri  jäsen 
Timonen Marlén jäsen 
Tuikka Jukka-Pekka jäsen 
Törmä Anja  varajäsen 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja 
Hentelä Raimo valtuuston I varapj 
Kaiponen Jyrki vt. maakuntajohtaja/esittelijä 

 Turkulainen Harri hallintopäällikkö/sihteeri 
Sormunen Anne kv-asioiden päällikkö, läsnä 

§ 91 ajan klo 9.56-10.20 
Räihä Teemu kehittämispäällikkö, läsnä § 

97 ajan klo 11.25-11.33 
 
POISSA    Paloranta Johanna jäsen 

Pihlajamaa Arto jäsen 
Leppälä Pekka valtuuston II varapj 
Tastula Seppo valtuuston III varapj 

 
 

 
ASIAT § 87 - 99 
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  
   
 

 
Timo Pärkkä                Harri Turkulainen 
puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
Kokkola    
   Mauri Salo  Marlén Timonen 

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla  24.9.2019.
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87 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 87 

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

  Maakuntahallitus 
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (10/11). 
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mauri Salon ja Marlén Timosen. 
- - - 
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88 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS  
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 88 
 

Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, 
Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat 
esimerkiksi:  
 

• Rakennerahastokauden 2021 – 2027 Suomen 
ohjelman valmistelun tilanne 

• Maakuntien rakennerahastokauden 2021 – 2027 
neuvottelut 

• Maakuntien ja Kuntaliiton palvelussopimus 1.1.2020 
lukien: neuvotteluasetelma. 

• Tulevia maakunnallisia tilaisuuksia mm. 
▪ Edunvalvontaseminaari 27.9. Centrialla 
▪ Keski-Pohjanmaan liiton ja Soiten hallinnon 

puheenjohtajiston kokous 3.10. K-P liitossa 
▪ Kuntaliiton ja Keski-Pohjanmaan liiton 

maakuntatilaisuus 11.10. Kokkolassa. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen 
tiedoksi. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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89 §  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-8/2019 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 89 

 
Maakuntahallitukselle raportoidaan säännöllisesti liiton talouden 
toteutumisesta. Liiton talousarvion toteutuma lähetetään 
maakuntahallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, 
tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle kuukausittain.  
 
Talousarvion toteutuma 1-8/2019 on toimitettu erillisenä liitteenä 
aiemmin. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 1-
8/2019. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  -----   
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90 §  LINJAUKSET TALOUSARVIO 2020 JA TALOUS- JA 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 – 2022 LAATIMISEKSI 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 90 

 
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 38 §:n mukaan 

• maakuntahallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion 
laadintaohjeet. 

• maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan 
ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja 
tuloarviot, 

• talousarviosta päättäessään maakuntavaltuusto määrittelee, 
mitkä ovat sen sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. 
Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat 
määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat 
viraston viranomaisia.  

 
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset 
liiton tehtävien hoitamiseen turvataan. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 22 §:n mukaan 
taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava 
tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi.  
 
Tavoitteet vuodelle 2020 asetetaan edellisten vuosien tapaan 
vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2020 – 
2022 talousarvio. Maakuntahallitus ohjeistaa tässä kokouksessa 
vuoden 2020 – 2022 talousarvion ja toimintasuunnitelman 
valmistelua. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 
1. käy lähetekeskustelun vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta, 
2. määrittelee toiminnan painopistealueet ja 
3. tekee esityksen kuntien maksuosuuksien loppusummasta 

vuodelle 2020. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus  
1. kävi lähetekeskustelun vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja 

talousarviosta, 
2. määritteli toiminnan painopistealueet ja 
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3. esittää maakuntavaltuustolle, että kuntien maksuosuuksien 
loppusumma vuodelle 2020 on 1 491 200 euroa. 

----- 
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91 §  KESKI-POHJANMAAN KULTTUURISUUNNITELMA 2019 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 91 

 
Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä 
on vuoden 2019 aikana työkokouksissaan käsitellyt alueen 
kulttuurialan kehittämistarpeita. Työn pohjalta koottu Kulttuuri-
suunnitelma 2019 sisältää muun muassa yhteistyötavoitteita 
alueen kulttuurikoordinaation resurssien vahvistamiseksi sekä 
Keski-Pohjanmaan kulttuuriklusterin muodostamisen.  
 
Kulttuurisuunnitelma 2019 toimitetaan maakuntahallituksen 
kokousmateriaalissa erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne 
Sormunen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee kulttuurisuunnitelman tiedoksi. 
 
Päätös:  

  Kv-asioiden päällikkö Anne Sormunen esitteli asiaa. 
 

Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
  ----- 
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92 §  KULTTUURIKOORDINAATTORIN OSA-AIKAINEN TOIMI 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 92 

 
Keski-Pohjanmaan liiton kulttuurikoordinaattori Sanna-Maija 
Kauppi on irtisanoutunut toimestaan siten, että viimeinen työpäivä 
oli 16.9.2019. Kaupin tehtävä on ollut koko ajan osa-aikainen 50 
%:n työajalla. 
 
Kulttuurikoordinaattorin tehtävänkuvaan on suunniteltu kuuluvan 
Keski-Pohjanmaan liiton kulttuuriasioiden suunnittelu, koordinointi 
ja hoitaminen, järjestöyhteistyön toteuttaminen, kulttuuriin liittyvän 
viestinnän toteuttaminen yhteistyössä liiton viestintävastaavan 
kanssa, Keski-Pohjanmaan kulttuuriliiton hallituksen avustaminen 
heidän työssään sekä kulttuuriin liittyvän asiakirja-aineiston 
kokoaminen ja tarvittaessa asiakirjojen tuottaminen. Lisäksi 
kulttuurikoordinaattori osallistuu alueiden väliseen yhteistyöhön 
kulttuuriasioissa ja maakunnalliseen kulttuuriasioiden 
kehittämistyöhön. Kulttuurikoordinaattori vastaa maakunnallisten 
kulttuuritapahtumien valmistelusta ja maakuntajuhlan koordinoin-
nista sekä osallistuu liiton viestinnän ja asiakirjahallinnon 
kehittämiseen kulttuuriasioiden näkökulmasta.  
 
Nyt haettavaksi laitettavan osa-aikaisen kulttuurikoordinaattorin 
tehtävänkuva olisi seuraavanlainen: 
 

• liiton kulttuuritoimeen liittyvien asioiden valmistelu, 

• tukee Keski-Pohjanmaan kulttuuriliiton hallitusta sen 

työssä,  

• osallistuu liiton strategioiden ja ohjelma-asiakirjojen 

valmisteluun ja toteutukseen kulttuuritoimialan 

näkökulmasta 

• toimii maakunnallisissa kulttuurialan ja järjestöjen yhteis-

työryhmissä ja pitää yhteyttä maakunnan sisällä ja 

maakunnan ulkopuolella toimiviin kulttuuritahoihin, 

kulttuurilaitoksiin ja muihin kulttuuritoimijoihin 

• vastaa erikseen sovittujen kehittämisrahahankkeiden 

valmistelusta sekä osallistuu asiantuntijana toimialansa 

hankkeiden ohjausryhmiin 

• osallistuu liiton viestintään toimialaansa liittyvissä asioissa. 

 

Kulttuurikoordinaattorin osa-aikainen (50 %) tehtävä on 

toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) kuukauden koeajalla. 

Kulttuurikoordinaattorin peruspalkkaus vastaa Keski-Pohjanmaan  
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liiton vastaavassa asemassa olevien keskipalkkaa (50 % * 3 200 

euroa/kk) lisättynä mahdollisella työkokemuslisällä.  

Kulttuurikoordinaattorin sijoittautuminen Keski-Pohjanmaan liiton 
kokoonpanossa ratkaistaan rekrytoitavan henkilön osaamisen 
perusteella. 
 
Kulttuurikoordinaattorin toimi avataan haettavaksi 30.9. – 
17.10.2019 väliseksi ajaksi. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. päättää laittaa kulttuurikoordinaattorin osa-aikaisen (50 %) 

toimen julkisesti haettavaksi yllä olevan tehtävänkuvauksen 
mukaisesti ja antaa vt. maakuntajohtajalle ja hallintopäällikölle 
valtuudet laatia varsinaisen hakuilmoituksen, 

2. päättää, että kulttuurikoordinaattorin toimi laitetaan julkisesti 
haettavaksi ajalle 30.9.-17.10.2019 sekä 

3. päättää, että kulttuurikoordinaattorin tehtävän valittavan 
valintapäätöksen maakuntahallituksen päätettäväksi 
valmistelee kolmen hengen valintakollegio,  

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

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

 
Vt. maakuntajohtajan muutettu ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. päättää laittaa kulttuurikoordinaattorin osa-aikaisen (50 %) 

toimen julkisesti haettavaksi yllä olevan tehtävänkuvauksen 
mukaisesti ja antaa vt. maakuntajohtajalle ja hallintopäällikölle 
valtuudet laatia varsinaisen hakuilmoituksen, 

2. päättää, että kulttuurikoordinaattorin toimi laitetaan julkisesti 
haettavaksi ajalle 30.9.-17.10.2019 sekä 

3. päättää, että kulttuurikoordinaattorin tehtävän valittavan 
valintapäätöksen maakuntahallituksen päätettäväksi 
valmistelee kolmen hengen valintakollegio,  

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

5. päättää nimetä valintakollegioon maakuntahallituksen pj Timo 
Pärkän, vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ja hallintopäällikkö 
Harri Turkulaisen sekä asiantuntijana kv-asioiden päällikkö 
Anne Sormusen. 
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Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti vt. maakuntajohtajan 
muutetun ehdotuksen. 
----- 
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93 §  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. 
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Suunnittelijan toimi avataan haettavaksi 5.8. – 23.8.2019 väliseksi 
ajaksi. Maakuntahallitus päättää elokuun kokouksessa 
haastatteluun kutsuttavat ja haastatteluprosessin toteuttamisesta.  
 
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 § 84 

 
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. 

 

http://www.te-palvelut.fi/


 Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  191 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 84 
Maakuntahallitus 9/2019  23.9.2019/§ 93 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 
  ----- 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 93 

 
Maakuntahallituksen nimeämä valintakollegio kokoontui 26.8. ja 
päätti kutsua haastateltavaksi seuraavat hakijat: 

• Aalto Johannes 

• Heikkilä Johanna 

• Isotalus Tiina 

• Kianto Sirkku 

• Nevala Hannu 

• Viertola Virpi 
 
Valintakollegio on haastatellut edellisen päätöksen mukaan 
kutsutut hakijat 29.8.-5.9.2019 Sirkku Kiantoa lukuun ottamatta, 
joka ilmoitti 27.8. peruvansa hakemuksensa suunnittelijan 
toimeen. 
 
Haastattelujen jälkeen valintakollegio päätyi yksimieliseen 
ratkaisuun maakuntahallitukselle suunnittelijan toimeen 
esitettävästä henkilöstä. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Päätösesitys annetaan kokouksessa. 
 
Vt. maakuntajohtajan muutettu ehdotus:  
Maakuntahallitus valitsee suunnittelijan toimeen Johanna 
Heikkilän ja hänen kieltäytymisen varalta Johannes Aallon. 
 
Valinnan perusteluina ovat hakijoiden vertailun jälkeen Johanna 
Heikkilän selvästi parhaiksi tunnistetut valmiudet ja henkilö-
kohtaiset ominaisuudet ryhtyä hoitamaan suunnittelijan haussa 
määriteltyjä tehtäväosioita ilman pitempiaikaista siirtymää tai 
sisäänajovaihetta. 
 
Päätös:  
Esa Kant esitti, että suunnittelijan toimeen valitaan Tiina Isotalus. 
Marlén Timonen kannatti Kantin esitystä. 
 
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty 
päätösesityksestä poikkeava kannatettu esitys. 
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Puheenjohtaja esitti, että tehdään suljettu lippuäänestys. 
Äänestyslippuun kirjoitetaan, joko Johanna Heikkilä tai Tiina 
Isotalus. 
 
Äänestyksessä annettiin 10 ääntä. Äänestyksen tuloksena 

• Johanna Heikkilä sai 8 ääntä 

• Tiina Isotalus sai 2 ääntä 
 
Maakuntahallitus valitsi äänin 8-2 suunnittelijan toimeen Johanna 
Heikkilän ja hänen kieltäytymisen varalta Johannes Aallon.  
 
Kokous keskeytettiin asian käsittelyn jälkeen 11.09-11.15 
väliseksi ajaksi. 

  ----- 
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94 §  MAAKUNTIEN, KUNTIEN JA KUNTALIITON YHTEINEN SELVITYS 

”Muuttoliikkeen hinta ja kuntien sopeuttamisen mahdollisuus ja pakko” 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 94 

 
Maakuntajohtajat ja Kuntaliiton johto ovat keskustelleet mahdol-
lisesta selvitystyöstä, missä tarkastellaan väestönmuutoksen 
vaikutusta kuntien talouteen ja strategioihin (palvelutarpeen 
muutos). Tutkimuksen tarkoituksena on tehdä analyysi jokaisesta 
Manner-Suomen kunnasta ja maakunnasta sekä koko maan 
yhteenvedot.  
 
Yleisesti muuttovoittoa pidetään myönteisenä ja muuttotappiota 
negatiivisena. Suunniteltu tutkimus ja sen analyysi avaa uudella 
tavalla muuttoliikkeen taloudellista vaikutusta. Tutkimuksen 
hyötynä kunnille on se, että tutkimus auttaa kuntia näkemään 
muuttoliikkeen rakenteen ja sen todellisen taloudellisen 
vaikutuksen oman kunnan talouteen kunnan omin luvuin. Tiedon 
avulla kunnan on helpompi optimoida oma palvelurakenne ja 
pyrkiä vaikuttamaan muuttoliikkeen rakenteeseen.  
 
Kuntakohtaisesta analyysistä voidaan johtaa maakunta- ja koko 
maan tasoinen kuva muuttoliikkeen vaikutuksesta kuntatalouteen. 
Tutkimuksella haetaan vastauksia kysymyksiin, miten kunnat ja 
maakunnat selviävät ennakoidusta muuttoliikkeestä taloudellisesti, 
mitä muutospaineita muuttoliike aiheuttaa palvelurakenteelle ja 
mitä tämä tarkoittaa maakunnassa tai koko maassa – mikä on 
kuntien sopeutumisen mahdollisuus tai pakko? Analyysillä 
nähdään kunnan, maakunnan, koko maan tai valitun kuntajoukon 
arvioitu palvelutarpeen muutos tulevaisuudessa sekä sen talou-
dellinen vaikutus. Näin voidaan arvioida myös sote-palveluiden 
tarvetta ja kustannuksia mahdollista tulevaa maakuntamallia 
silmällä pitäen. Analyysi avaa myös yhteistyön kannattavuutta ja 
tarvetta muiden palveluiden osalta (tukipalvelut, sivistys, 
tekniikka). 
 
Perlacon Oy on kiinnostunut tekemään selvitystyön, koska sillä on 
hyvät valmiudet analysoida kuntien väestönmuutoksen vaikutusta 
talouteen ja sopeutumisen mahdollisuuteen. Perlacon Oy on 
kokenut kunta-alan ja julkihallinnon konsulttiyhtiö, jonka palvelut 
koostuvat erityisesti johdolle suunnatuista konsultointipalveluista 
johtamisen, talouden, palvelurakenteiden ja elinvoiman 
kehittämiseksi. Perlacon Oy:llä on käytössä laskentamalli, millä 
voidaan kuvata kuntalaisen kuntaan tuomia tuloja ja hänen 
kunnalle aiheuttamia menoja. ”Kuntalaisen hinnan” laskevaan  
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malliin on lisätty kunnan muuttoliikkeen tiedot. Näin saadaan 
laskettua muuttoliikkeen vaikutus kunnan talouteen.  
 
Keski-Pohjanmaan liitto on kesän 2019 aikana käynyt keskustelua 
Perlacon Oy:n ja kuntien kanssa keskusteluissa selvitystyön 
toteuttamisesta. Keskusteluissa on sovittu, että Keski-Pohjan-
maan liitto tekee päätöksen selvitystyön hankinnasta, mikäli se 
päätetään toteuttaa. Hankittavan palvelun hinta on 4 080 euroa 
(alv 0%).  
 
Keski-Pohjanmaan liiton täysjäsenkunnat Kokkola, Kannus, 
Halsua, Veteli, Toholampi, Lestijärvi, Perho ja Kaustinen ovat 
ilmoittaneet näkevän tarpeen toteuttaa ko. selvitys. Kunnat ovat 
myös ilmaisseet vastaavansa selvityksen tekemisestä 
aiheutuvista kustannuksista. Siten kuntakohtaisen analyysin hinta 
on 510 eur/kunta. Hinta sisältää tiedonkeruun, kokoukset, 
laskennan ja materiaalin valmistelun (kunta ja maakunta) ja 
tulosten esittelyn kerran yhteisessä tilaisuudessa. Hinta sisältää 
matkustuskustannukset. Hintaan lisätään voimassa oleva 
arvonlisävero 24 %:ia. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  

1. hyväksyy selvitystyön tekemisen siten, että Kokkolan ja 
Kannuksen kaupungit sekä Halsuan, Vetelin, Toholammin, 
Lestijärven, Perhon ja Kaustisen kunnat vastaavat 
selvityksen aiheuttamista kustannuksista 

2. oikeuttaa vt. maakuntajohtajan tilaamaan kyseisen 
tutkimustyön Perlacon Oy:ltä ja allekirjoittamaan asiasta 
tilaajan ja toimittajan välisen palvelusopimuksen. 

3. velvoittaa Keski-Pohjanmaan liiton toimimaan tilaajan 
edustajana asiassa. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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95 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 95 

 
Maakuntahallitus päätti 18.2.2019 § 24 esittää jäsenkunnille liiton 
perussopimuksen osittaista muuttamista. Syynä oli, että liiton 
perussopimuksen kirjaukset eivät vastanneet kuntayhtymän 
tilannetta, koska osa tiedoista oli vanhettunutta ja osa korjauksen 
tarpeessa. 
 
Jäsenkunnat ovat kevään ja kesän aikana valtuustoissaan 
hyväksyneet liiton esityksen perussopimuksen muuttamisesta 
seuraavasti: 

• Halsua 27.3.2019 

• Kannus 10.6.2019 

• Kaustinen 11.4.2019 

• Kinnula 19.9.2019 

• Kokkola 29.4.2019 

• Kruunupyy 8.4.2019 

• Lestijärvi 29.4.2019 

• Perho 18.3.2019 

• Reisjärvi 7.5.2019 

• Toholampi 10.6.2019 

• Veteli 8.4.2019 
 
Viimeinen käsittely oli 19.9.2019 ja siten liiton perussopimuksen 
muutos voi astua voimaan 1.10.2019 alkaen. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi, että jäsenkunnat ovat hyväksyneet 

muutetun perussopimuksen,  
2. päättää, että uusittu perussopimus astuu voimaan 1.10.2019 

alkaen. 
3. esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee perussopimuksen 

muutoksen tiedoksi. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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96 §  OIKAISUVAATIMUS, PAASI-HANKE 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 96 

 
Centria-ammattikorkeakoulu on jättänyt oikaisuvaatimuksen 
koskien AIKO-rahoitetun PAASI-hankkeen maksatuspäätöksessä 
hylättyjä kustannuksia. 
 
PAASI-hankkeessa luodaan Kokkolan sataman alueelle 
vesistöjen sameutumisenmalli, sekä tutkitaan ja kehitetään malliin 
liittyviä teknologioita. Mallia voidaan hyödyntää laajasti 
suurteollisuuden kehittämisessä ja ympäristönsuojelussa. Mallin 
avulla voidaan paremmin ja tarkemmin ennustaa vesistöjen 
käyttäytymistä. Päätavoite on päänavaus Kokkolan ja Keski-
Pohjanmaan avoimen TKI-datan saralle, luoden alueella sen 
ensimmäisen avoimen datan tietolähteen. 
 
Centrian oikaisuvaatimuksessa esittämät perustelut ovat 
seuraavat: 
 
”PAASI-hankkeen maksatuspäätöksessä ajalta 1.11.2018-30.4.2019 oli 
hylättyjä kustannuksia 2 449,92 €. Perusteluissa oli, että kustannukset 
eivät olleet hankesuunnitelman mukaisia kustannuksia ostopalveluissa. 

 
Hylätyt kustannukset olivat EHP-Environment Oy:Itä vuokratusta 
mittausasemasta, joka oli hankkeen käytössä kolme kuukautta. 
Katsomme, että kustannukset kuuluisivat ostopalveluihin, koska 
lähtökohtaisesti hankkeeseen vuokrattu mittausasema on palvelu, jota 
EHP-Environment Oy myy: näin ollen hanketoimija kokee ostaneensa 
palvelua vuokrauksen sijaan. Hankkeen tulosten saavuttamiseksi 
kyseinen mittausasema oli välttämätön. 

 
EHP-Environment Oy mainostaa palveluaan omilla verkkosivuillaan 
näin: (https://www.ehpenvironment.com/) 

 
EHP-DATAPALVELU 
Mittaustieto jatkuvatoimisilta mittausasemilta kerääntyy EHP-
Datapalveluun, missä se on käytettävissä 24/7. Lukuisat hyödylliset 
ominaisuudet auttavat ottamaan helposti kaiken irti mittausdatasta. 
Olemme kiinnittäneet erityisen paljon huomiota tietoturvallisuuteen ja 
joustavuuteen - serverimme voivat jakaa ja vastaanottaa tietoa hallitusti 
eri lähteistä API-rajapinnan kautta. 
 
Hyödynnä Datapalvelun grafiikka- ja raportointityökaluja työssäsi, sekä 
ohjaa mittausasemiasi etänä. EHP-Datapalvelu on kehitetty 
yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, eikä sen kehitys tule koskaan 
loppumaan - uusia edistyksellisiä toimintoja tuodaan palveluun 
jatkuvasti.” 

https://www.ehpenvironment.com/)
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Hallintopäällikön vastaus oikaisuvaatimuksessa esittelyihin 
perusteluihin: 
 
”Kustannusten hylkäämisen peruste on ollut se, että hyväksytyn 
hankesuunnitelman mukaisesti vuokrakustannukset kuuluvat 
kustannuslajiin ”muut kulut”.  
 
PAASI-hankkeen kustannusarvio ja toteutuma loppuraportin mukaan: 
 

Kustannukset Budjetti Kulut 30.4.2019  

Henkilöstökulut 77 000 78 194 

Ostopalvelut 5 000 3 057 

Muut kulut 4 320  4 839 

Flat rate 24 % 18 480  18 766 

Yhteensä 104 800 104 858 

 
Tässä toteutumassa hylätty kustannus 2 449,92 € on sisällytetty riville 
”ostopalvelut”. Hankkeissa sallitaan kustannuslajin ylitys 10 % ilman 
kustannuslajimuutosta, mutta tässä tapauksessa tuo ylitys ”muissa 
kuluissa” oli jo tapahtunut ja sen vuoksi vuokrakulujen sisällyttäminen 
oikeaan kustannuslajin ei ole mahdollista. 
 
Mittausaseman vuokrakulu ei ole palvelun ostoa vaan vuokraus-
toimintaa eikä kuulu kululajiin ”ostopalvelut”. Myös hankesuunnitel-
massa vuokrakulut on sisällytetty ”muihin kuluihin”. 
 
Esitän, että oikaisuvaatimus hylätään.” 

 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus hylkää oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä 
esitetyin perustein. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  -----   
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97 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON OSALLISTUMINEN 

VALTIOVARAINMINISTERIÖN HANKEHAKUUN (DIGITUKI) 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 97 

 
Valtionvarainministeriö on tarjonnut maakuntien liitoille 
mahdollisuutta hakea valtionavustusta digituen alueelliseen 
koordinointiin. Digituen alueellinen koordinointitehtävä on osa 
valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanoa. 
Tavoitteena on taata digituen saatavuus Suomessa niiden 
henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään 
digitaalisia palveluja. Valtionavustusta voidaan myöntää 
maakuntien liitoille ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle, 
mutta hanketta voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden alueen 
toimijoiden kanssa. Tukea hankkeelle on mahdollista saada 
korkeintaan 70 %:a hankkeen kokonaiskustannuksista. Tuella 
olisi mahdollista rahoittaa hankehenkilöstön palkkakuluja sekä 
viestinnästä, tapahtumista, palveluiden ostosta ja matkoista 
syntyviä kuluja. Palkkakuluja voi syntyä myös maakuntaliiton 
kumppanina toimivissa organisaatioissa. Tukea ei voi käyttää 
digituen antamiseen. Hankkeen omarahoitus on mahdollista 
kattaa luontaissuorituksilla. Hankkeet tulee toteuttaa 1.10.2019 – 
31.10.2020 välisenä aikana. 
 
Digituen alueellisessa koordinoinnissa: 

• Kerätään tietoa digituen tarpeesta ja tarjonnasta 
alueellisesti sekä kehitetään alueen digituen saatavuutta 
siten, että se vastaa tuen tarvitsijoiden tarpeeseen. 

• Luodaan alueelle digituen verkosto. Tarkoituksena on 
muodostaa alueelle joustava ja toimiva digituen verkosto ja 
kehittää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa digitukea 
ja sen tarjontaa.  

• Viestitään kattavasti ja yhtenäisesti tarjolla olevasta 
digituesta tuen tarvitsijoille, jotta digitukea tarvitsevat 
löytävät tuen luokse ja digituen tunnettavuus kasvaa. 

• Arvioidaan alueellista toimintaa ja osallistutaan aktiivisesti 
kehittämiseen yhdessä muiden alueellisten toimijoiden ja 
Väestörekisterikeskuksen kanssa. 

• Kehitetään malli, jolla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja 
pysyvyys alueella. 

 
Aiemmin digituen alueellista koordinaatiota on pilotoitu viidellä 
pilottialueella, jotka ovat Lappi, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, 
Pohjois-Pohjanmaa sekä Uusimaa. 
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Valtionavustushaku avattiin elokuussa 2019 ja avustuksen 
hakuaika päättyy 15.10.2019 klo 16:15. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut digituen alueellisen 
koordinoinnin hankehakemusta. Hankkeen tavoitteena on, että 
hankkeessa syntyvä koordinoinnin malli sisältäisi kiertävän 
vastuun, jolloin verkoston koordinointi ei jäisi hankkeen päätyttyä 
yksinään Keski-Pohjanmaan liiton vastuulle. Hankkeen 
toteutusaika olisi 1.11.2019 – 31.10.2020. Kokonaiskustannukset 
hankkeessa olisivat 69 000 €, josta maakunnan omavastuuosuus 
on 20 700 €. Omavastuuosuus on tarkoitus kattaa yhdessä 
maakunnan kuntien kanssa niin että  
1. Keski-Pohjanmaan liitto kattaa osan omavastuuosuudesta 

sitomalla hankkeen toteuttamiseen liiton henkilöstön työaikaa 
n. 4 700 €:n edestä. 

2. Loppuosa (16 000 €) katetaan kunnilta kerättävällä 
rahoituksella. Rahoitusosuus on 2 000 €/kunta. 

 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto hakee valtionvarain-

ministeriöltä valtionavustusta digituen alueellisen koordinointi-
hankkeen toteuttamiseen, 

2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton osallistumisen hankkeen 
omarahoitukseen n. 4 700 €:n arvoisella työpanoksella. 

 
Vt. maakuntajohtajan muutettu ehdotus:  
Maakuntahallitus 
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto hakee valtionvarain-

ministeriöltä valtionavustusta digituen alueellisen koordinointi-
hankkeen toteuttamiseen, 

2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton osallistumisen hankkeen 
omarahoitukseen n. 2 350 €:n arvoisella työpanoksella. 

 
 
Päätös:  

  Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esitteli asiaa. 
 

Maakuntahallitus hyväksyi vt. maakuntajohtajan muutetun  
ehdotuksen yksimielisesti. 

  ----- 
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98 §  NSPA-OHJAUSRYHMÄN JÄSENYYS 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 98 
 

NSPA-verkosto (The Northern Sparsely Populated Areas network) 
on päivittänyt verkoston toiminnan ja rakenteen kuvauksen. 
Verkoston jäsenalueet nimeävät edustajansa ja halutessaan 
varajäsenet päättävään elimeen eli ohjausryhmään. Brysselissä 
sijaitsevat Norjan, Ruotsin ja Suomen EU-toimistot muodostavat 
verkoston valmistelevan koordinaatioryhmän. Ohjausryhmään on 
nimetty kaksi (2) alueellista edustajaa / EU toimisto (poliittinen 
edustaja ja virkahenkilöedustaja). Tarkemmin NSPA-verkoston 
toimintaa on selvitetty erillisessä liitteessä. 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen osalta on sovittu, että IP-alue saa 
ohjausryhmään edustajat sekä Itä- että Pohjois-Suomesta, 
yhteensä neljä (4) henkilöä.  
 
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi nimittävät kumpikin kaksi (2) 
edustajaa (poliittinen ja virkahenkilö) NSPA ohjausryhmään. 
Aiemmin nimityksissä ei olla toteutettu kiertoa. Itä-Suomi aloitti 
kiertojärjestelmän tänä vuonna. Pohjois-Suomen poliittisen 
edustajan luovuttua edustuksestaan on sovittu kierron 
järjestämisestä myös Pohjois-Suomen osalta. Lisäksi on päätetty 
varmistaa kattava osanotto nimeämällä varsinaisille edustajille 
myös varahenkilöt eri maakunnasta kuin varsinaiset jäsenet. 
Jäsenyyskaudeksi on sovittu kaksi (2) vuotta vaihtuen 
kalenterivuoden vaihteessa.  
 
Pohjois-Suomen maakuntien välillä on sovittu, että Keski-
Pohjanmaan liitto nimeää NSPA-ohjausryhmään edustajan 
(luottamushenkilö) vuosille 2020-2021 ja Kainuun liitto hänelle 
varahenkilön. Vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan liitto nimeää 
jäsenen (virkamies) vuosille 2020-2021 ja Lapin liitto hänelle 
varahenkilön. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi NSPA-verkoston ohjausryhmän jäsenyyksiä 

koskevan muutoksen, 
2. päättää asettaa Keski-Pohjanmaan liiton edustajaksi NSPA-

ohjausryhmään toimikaudelle 2020-2021 maakuntahallituksen 
puheenjohtaja Timo Pärkän.  
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Päätös:  
Timo Pärkkä ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja 
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.  
 
Esa Kant toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. 
 
Maakuntahallitus 
1. merkitsi tiedoksi NSPA-verkoston ohjausryhmän jäsenyyksiä 

koskevan muutoksen. 
2. asetti maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkän Keski-

Pohjanmaan liiton edustajaksi NSPA-ohjausryhmään 
toimikaudelle 2020-2021. 

-----   
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99 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 23.9.2019 § 99 

 
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 20.8.-16.9.2019 

- Teleoperaattoripalvelujen hankinta 
- Team Finland -aluetiimin edustajien nimeäminen 

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 
viranhaltijapäätökset 20.8.-16.9.2019 

3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 20.8.-
16.9.2019 
- RoboSote 
- RoboSote, investointihanke 
- Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa vaihe II 
- DiVes - Digitalisaation ja IoT:n hyödyntäminen veden 

käyttöön ja tuotantoon liittyvissä ekosysteemeissä 
4. Lausunto Toholammin kirkonseudun asemakaavan 

muutoksesta ja laajennuksesta, koulukeskuksen ympäristö 
5. Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän julkilausuma 

4.9.2019. 
6. Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alueiden 

kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 
annetun lain muuttamisesta. 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-6. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan 
tekemiä viranhaltijapäätöksiä. 
 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset. 
  ----- 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 

136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei 

saa hakea muutosta valittamalla. 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä 

tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. 

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. 

markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä 

perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja 

työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely 

on vaihtoehtona). 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite: 

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 

Kokkola kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen 

saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli 

päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 

kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. 
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:  

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

 
Maakuntakaavaa koskevat valitukset: 

Ympäristöministeriö, 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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