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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019 
 
KOKOUSAIKA  18.11.2019 klo 9.00 – 11.01  
KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  

Pärkkä Timo puheenjohtaja 
Kant Esa  varapuheenjohtaja 
Haapalehto Raimo jäsen 
Nurmi-Lehto Anna jäsen 
Pihlajamaa Arto jäsen 
Salo Mauri  jäsen 
Timonen Marlén jäsen 
Tuikka Jukka-Pekka jäsen 
Hietaniemi Antti varajäsen 
Mustasaari Erkki varajäsen 
Törmä Anja  varajäsen 
 

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

 Turkulainen Harri hallintopäällikkö/sihteeri 
Pohjola Mari aluesuunnittelupäällikkö, 

läsnä § 113 ajan klo 9.03-
9.27 

Räihä Teemu kehittämispäällikkö, läsnä § 
117 ajan klo 10.05-10.24 

    
POISSA    Harju Ulla-Riitta jäsen 

Lankinen Minna jäsen 
Paloranta Johanna jäsen 
Leppälä Pekka valtuuston II varapj 

 
 

ASIAT § 112 – 124   
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  
   

 
Timo Pärkkä                Harri Turkulainen 
puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
Kokkola 18.11.2019   
   Raimo Haapalehto Anna Nurmi-Lehto 

    pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 19.11.2019.
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 112 
 
112 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 112 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon ja 
Ulla-Riitta Harjun. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus  
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen (11/11), 
2. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehdon 

ja Anna Nurmi-Lehdon 
- - - 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 113 
 
113 §  KOMMENTOINTI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN UUDISTUKSEEN 
 

Maakuntahallitus 18.11.2019 § 113 
 

Ympäristöministeriö käynnisti maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistuksen keväällä 2018. Kokonaisuudistuksen 
valmistelua varten asetettiin työryhmä, parlamentaarinen 
seurantaryhmä ja sidosryhmäfoorumi. Työryhmän alaisuudessa 
toimii lisäksi kuusi valmistelujaostoa.  
 
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevat alustavat 
pykäläluonnokset on valmisteltu virkamiestyönä ympäristö-
ministeriössä. Työryhmässä tai parlamentaarisessa seuranta-
ryhmässä ei ole vielä tehty pykäläluonnoksia koskevia linjauksia. 
Pykäläluonnoksista saatuja kommentteja on tarkoitus käyttää 
alueidenkäytön jaostossa ja työryhmässä tehtävän 
jatkovalmistelun tukena.  
 
Pykäläluonnokset koskevat vain alueidenkäytön suunnittelu-
järjestelmää. Niihin ei sisälly esimerkiksi rakentamisen lupa-
järjestelmää tai kaavojen toteuttamista koskevia pykäliä. Nykyiset 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevat säännökset ovat 
maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 3 (valtakunnalliset alueiden 
käyttötavoitteet), luvussa 4 (maakunnan suunnittelu), luvussa 5 
(yleiskaava) ja luvussa 7 (asemakaava).  
 
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja uutta alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista pykäläluonnoksista 
ja niiden perusteluista. Pykäläluonnokset ja niiden perustelut ovat 
erillisenä liitteenä 1. Kommentit pyydetään antamaan Webropol-
kyselyn kautta 22.11.2019 mennessä (webropol -kyselyn pohja 
erillisenä liitteenä 2).  
 
Uuteen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään kuuluisivat 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, 
vapaaehtoinen kaupunkiseutukaava ja kuntakaava. Maakunnan 
tasolla käsiteltäviä keskeisiä asioita olisivat: 
- maakunnan aluerakenteen kehittämisen tavoitteet ja 

periaatteet,  

- valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmän ja -

verkon sekä muun infran kehittämisen periaatteet sekä  

- maakunnan viherrakenne ja sen kehittämisen periaatteet.  

Lisäksi olisi mahdollista käsitellä muita maakunnan tulevan 
kehityksen kannalta tarpeellisia kysymyksiä.  
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 113 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa maakuntakaavan 
oikeusvaikutukset esitetään rajattavaksi koskemaan vain 
liikennejärjestelmän ja -verkon, muun infrastruktuurin sekä 
viherrakenteen kehittämisen periaatteita. Maakuntakaava olisi 
näin ollen liikennejärjestelmän ja viherrakenteen osalta ohjeena 
kuntakaavoitukselle ja muulle esimerkiksi liikenneväyliä 
koskevalle yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle kaupunkiseutu-
kaavan ulkopuolella. Kaupunkiseutukaavaa laadittaessa 
maakuntakaava ei olisi ohjeena, mutta kaupunkiseutukaavan olisi 
sopeuduttava maakuntakaavassa esitettyyn kokonaisuuteen.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton kommentit alustavista pykälä-
luonnoksista ja niiden perusteluista ovat erillisenä liitteenä 3. 
Kommentit on valmisteltu maakuntien liittojen yhteistyönä 
pohjautuen maakuntajohtajien yhteiseen kannanottoon 
(18.3.2019).  
 
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon 
sisällön Ympäristöministeriölle. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 114 
 
114 §  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-10/2019 
 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 114 

 
Maakuntahallitukselle raportoidaan säännöllisesti liiton talouden 
toteutumisesta. Liiton talousarvion toteutuma lähetetään 
maakuntahallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, 
tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle kuukausittain. 
 
Talousarvion toteutuma 1-10/2019 on toimitettu erillisenä liitteenä 
aiemmin. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 1-10/2019. 
2. esittää talousarvion toteutuman 1-10/2019 tiedoksi 

maakuntavaltuustolle. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 115 
 
115 §  KUNTALIITON JA MAAKUNTIEN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS 
 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 115 

 
Maakuntajohtajat päättivät kokouksessaan 3.4.2019 tehdä 
esityksen maakuntahallitusten puheenjohtajille yhteistyö-
sopimuksen irtisanomiseksi ja uuden sopimuksen neuvottele-
miseksi vastaamaan paremmin maakuntien liittojen palvelu-
tarpeita. Maakuntajohtajien tarkempi perustelumuistio on 
esityslistan liitteenä. 
 
Maakuntahallitusten puheenjohtajien kokouksessa 2.5.2019 
sovittiin yhteisesti, että on käytännöllisintä, että Suomen 
Kuntaliitto teknisesti irtisanoo yhteistyösopimuksen. Puheen-
johtajat halusivat pöytäkirjaan kirjauksen, että maakunnilla on 
selkeä tahto jatkaa sopimusta. Uutta sopimusta toivottiin 
valmisteltavaksi siten, että alkusyksystä olisi ensimmäinen versio 
keskusteltavana. Lisäksi puheenjohtajat päättivät, että 
neuvotteluihin osallistuvat maakuntien liittojen osalta maakunta-
hallitusten puheenjohtajakokouksen puheenjohtajisto sekä 
maakuntajohtajien puheenjohtajat. Seuraavaksi kokouspäiväksi 
sovittiin alustavasti 10.9.2019. 
 
Maakuntahallitusten puheenjohtajien kokous on 8.10.2019 
käsitellyt Kuntaliiton ja maakuntien liittojen sopimusta ja todennut, 
että maakuntien liitot voivat hyväksyä sopimuksen siten, että sen 
kokonaiskustannusarvio on 276 000 euroa. Lisäksi maakunta-
johtajat oikeutettiin viimeistelemään sopimusteksti maakuntien 
liittojen osalta. 
 
Maakuntajohtajakokous on 6.11.2019 yhteisesti hyväksynyt 
Suomen Kuntaliiton esityksen maakuntien liittojen ja Kuntaliiton 
uudeksi sopimukseksi ja todennut, että kukin maakuntajohtaja 
esittää sopimuksen hyväksymistä maakuntahallitukselleen 
marraskuun aikana. 
 
Sopimuksen kokonaiskustannusarvio on 276 000 euroa ja 
maksuosuudet jakautuvat seuraavasti: 

• Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-
Pohjanmaan liitot maksavat kukin 18 000 euroa vuodessa 

• Kainuun ja Keski-Pohjanmaan liitot maksavat kumpikin     
12 000 euroa vuodessa 

• muut 12 maakunnan liittoa maksavat kukin 15 000 euroa 
vuodessa. 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 115 

 
Sopimuksen sisällön tavoitteellisuus ja edunvalvonnan uusi 
toimintamalli on sopimuksen keskeisin osa. Maakuntahallitusten 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajisto, maakuntajohtajien 
puheenjohtajisto sekä Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta ja johto 
tapaavat vuosittain syksyllä Kuntaliiton koolle kutsumina ja sopivat 
seuraavan vuoden yhteistyöstä ja toimenpiteistä. Samassa 
yhteydessä todennetaan tähän liittyvät todennäköiset yhteiset 
ja/tai eriävät kannat sekä sovitaan edunvalvonnan toiminta-
mallista. Kuntaliitto tukee tarvittaessa maakuntien liittojen 
edustajan nimeämismahdollisuutta maakuntien liittojen tehtäviä 
koskevien lakien valmisteluryhmiin. Maakuntajohtajat ja 
Kuntaliiton johto seuraavat vuosittain edellisen vuoden yhteistyön 
ja toimenpiteiden toteumaa.  
 
Lisäksi sopimuksen mukaisesti Kuntaliitto tukee maakuntien 
liittojen omaa kannanmuodostusta, toimii maakuntien liittojen 
kanssa vuorovaikutuksessa lakien valmistelun aikana sekä 
olennaisesti maakuntien liittoja koskevissa asioissa kuulee 
maakuntien liittojen edustajia ennen Kuntaliiton kannan 
muodostamista. 
 
Vuoden 2020 edunvalvonnan ja yhteistyön teemoista ja 
tavoitteista neuvotellaan Kuntaliiton työvaliokunnan ja johdon 
kanssa tiistaina 3.12.2019 klo 17-20. 
 
Kuntaliiton hallitus käsittelee palvelusopimuksen hyväksymistä 
28.11.2019 kokouksessaan. 
 
Sopimus on erillisenä liitteenä. Sopimusta esittelevä 
taustamateriaali on erillisenä liitteenä.  
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  

1. hyväksyy Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen 
palvelusopimuksen allekirjoitettavaksi, 

2. oikeuttaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen 
allekirjoittamaan palvelusopimuksen Keski-Pohjanmaan 
liiton puolesta 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-2 yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 116 
 
116 §  TULEVAN KOHEESIOKAUDEN 2021-2027 RAKENNERAHASTO-

HALLINNOINTI 
 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 116 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt maakuntaliitoilta 
kannanottoja tulevan rakennerahastojen ohjelmakauden 2021-
2027 hallintojärjestelmäksi. TEM on antanut 12.9.2019 Itä- ja 
Pohjois-Suomen maakuntien liitoille suunnitteluperusteet 
esitysaineistona asian valmistelua varten. 
 
Vastaukset tulee antaa TEM:lle marraskuu 2019 loppuun 
mennessä. 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajien kokouksessa 11.10. 
sovittiin, että IP-alueen maakunnat antavat TEM:lle maakunta-
liitoittain IP-alueen yhteiseen näkemykseen pohjautuvat 
kannanotot tulevan koheesiokauden hallinnoinnista marraskuun 
loppuun mennessä. IP-alueen maakuntajohtajat käsittelivät 
hallinnointiratkaisun 7.11.2019 pitämässään kokouksessa. 
 
Olennaisia kohtia kannanotossa ovat seuraavat periaateratkaisut: 

• kukin maakunnan liitto toimii itsenäisenä välittävänä 
toimielimenä 

• hallinto- ja valvontajärjestelmän laatu kyetään turvaamaan 
ja järjestelmän toimivuus varmistetaan riittävällä teknisellä 
tuella ja toimivalla lainsäädännöllä 

• yhteistyövaraista sopimusjärjestelmää kehitetään ja 
laajennetaan  

• hallinto- ja valvontajärjestelmän oikeusturvaa kehitetään 
sekä 

• yhteistyöjärjestelyjä ELY-keskuksiin parannetaan.  
 
Lausunto on esitetty erillisenä asiakirjana. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää antaa liitteenä esitetyn tulevan rakenne-
rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 hallintojärjestelmän 
kehittämistä koskevan lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle.  
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 117 
 
117 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON RAHOITTAMAT AIKO-HANKKEET - 

YHTEENVETO 
 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 117 

 
Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus tuki eri 
alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn 
parantamista. Tavoitteena oli saada erilaiset voimavarat 
hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Alueelliset 
innovaatiot ja kokeilut (AIKO) oli hallituksen Kilpailukyvyn 
vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä 
parantamalla - nimisen kärkihankkeen toimenpide. 
 
Toimenpiteen rahoittamiseen oli käytössä 30 miljoonaa euroa 
vuosille 2016 - 2018. Noin puolet rahoituksesta käytettiin 
kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvu-
sopimuksiin ja toinen puoli maakuntien ennakoidun rakenne-
muutoksen (ERM) toimiin. 
 
AIKO-määrärahat jaettiin toimivaltaiselle maakunnan liitolle, joka 
tekee rahoituspäätökset yksittäisille hankkeille. Keski-Pohjan-
maan liitto sai AIKO-rahoitusta jaettavaksi yhteensä 182 000 €.  
 
AIKO-rahoituksella tuettiin aluelähtöisiä ERM-toimia, joilla oli 
tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja 
kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä 
sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (resilienssi). 
Keskeisessä roolissa olivat elinkeinojen ja yritystoiminnan 
uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen, sekä työllisyyttä ja 
yritystoimintaa edistävät kokeilut. Rahoituksella tuettiin 
merkittävien kehittämisavausten nopeaa liikkeelle lähtöä ja 
käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. 
 
Erillisenä liitteenä yhteenveto Keski-Pohjanmaan liiton 
rahoittamista AIKO-hankkeista. 
 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi liiton rahoittamien AIKO-
hankkeiden yhteenvedon. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 118 
 
118 §  KESKI-POHJANMAAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ALUEELLISEEN 

LIIKUNTANEUVOSTOON 
 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 118 

 
Liikuntalain 7 §:n mukaan aluehallintovirastossa on asian-
tuntijaelimenä alueellinen liikuntaneuvosto, jonka maakunnan liitto 
asettaa. Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta 
ja asettamisesta säädetään tarkemmin asetuksella. 
 
Aluehallintovirastoista annetun asetuksen mukaan Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat 
Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja 
Keski-Pohjanmaan maakunnat. Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintoviraston toimialueella on viisi maakunnan liittoa, 85 
kuntaa ja 1,2 miljoonaa asukasta. Alue on kaksikielinen. 
 
Liikunta-asetuksen 5 §:n mukaan maakunnan liitto asettaa 
alueellisen liikuntaneuvoston kuultuaan liikunnan eri aloja 
edustavia yhteisöjä sekä liikunnan toimialan merkittäviä 
yhteistahoja. Jos aluehallintoviraston toimialueella on useita 
maakunnan liittoja, asettavat liitot yhdessä yhden 
liikuntaneuvoston aluehallintoviraston toimialueelle. 
Alueellisen liikuntaneuvoston toimikausi on neljä vuotta. 
Alueellinen liikuntaneuvosto tulee asettaa toimikautta edeltävän 
vuoden loppuun mennessä. 
  
Liikunta-asetuksen 6 §:n mukaan alueellisen liikuntaneuvoston 
tehtävänä on: 
1. antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita alueellisen liikunnan ja 

liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisista ja alueellisesti 
merkittävistä asioista; 

2. edistää eri toimialojen yhteistyötä liikuntapolitiikan tavoitteiden 
suuntaisesti;  

3. antaa lausunto aluehallintovirastolle liikuntapaikkojen 
perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä ja 
perustamiskustannuksiin myönnettävistä avustuksista; sekä 

4. suorittaa muut opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliselle 
liikuntaneuvostolle osoittamat tehtävät. 

 
Alueellisten liikuntaneuvostojen toimintamenot maksetaan opetus- 
ja kulttuuriministeriön aluehallintovirastolle osoittamasta 
määrärahasta. 
 
 
 



 Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  249 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 118 
 

Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja ja vähintään 
kuusi (6) ja enintään 12 muuta jäsentä. Liikuntaneuvostossa tulee 
olla edustettuina liikunnan eri toimialueet, liikunnan 
kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset 
näkökohdat.  
 
Valinnassa tulee ottaa huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo. 
Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla perehtyneitä 
liikuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin. Liikuntaneuvoston 
jäsenille ei ole määrätty toimikausirajoitusta. 
 
Maakuntien liitot määräävät alueellisen liikuntaneuvoston jäsenet 
niistä henkilöistä, joita järjestöt ja yhteisöt ovat ehdottaneet. 
Maakuntien liitot sopivat keskenään nimittämisen yhteisestä 
koordinoinnista, liikuntaneuvoston jäsenmäärästä asetuksen 
mukaisissa rajoissa ja jäsenmäärän jakautumisesta maakunnittain 
sekä liikuntaneuvoston puheenjohtajuudesta ja 
varapuheenjohtajuuksista.  
 
Maakuntien liitot tekevät maakunnittain omat jäsenvalintansa 
Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvostoon kuluvan syksyn aikana, 
jonka jälkeen ennen vuoden loppua liitot vahvistavat yhtäpitävin 
päätöksin alueellisen liikuntaneuvoston kokoonpanon 
toimikaudeksi 2020–2023.   
   
Maakunnittain Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvoston 
jäsenmäärä (1+12) on nykyisellä toimikaudella 2016-2019 
jakaantunut asukaslukujen mukaisessa suhteessa seuraavasti: 

• Pirkanmaa 5  

• Keski-Suomi 3 

• Etelä-Pohjanmaa 2 

• Pohjanmaa 2 

• Keski-Pohjanmaa 1 
     
Nykyisen Länsi- ja Sisä-Suomen liikuntaneuvoston kokoonpano: 

• Pirkanmaa: 
Ari Koskinen, Valkeakoski, puheenjohtaja 

 Tytti Leppänen, Hämeenkyrö  
 Taina Niiranen, Parkano 
 Pekka P. Paavola, Tampere 
 Saija Roininen, Akaa 

• Keski-Suomi:  
 Mika Kyrö, Jämsä 

Petri Lehtoranta, Jyväskylä 
Anna-Leena Sahindal, Jyväskylä  
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• Etelä-Pohjanmaa:  
 Markku Haapasalmi, Seinäjoki  
 Paula Kallionpää, Kauhajoki 

• Pohjanmaa:  
 Monica Grankulla-Häggblom, Pietarsaari  
 Jukka Rautakorpi, Vaasa 

• Keski-Pohjanmaa: 
 Timo Virolainen, Kokkola 
 
Keski-Pohjanmaan liitto on pyytänyt 6.11.2019 mennessä 
jäsenkunnilta ja Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:ltä esityksiä nais- 
ja miesjäsenehdokkaiksi Länsi- ja Sisä-Suomen liikunta-
neuvostoon toimikaudeksi 2020–2023. Jäsenehdotuksen tekijän 
tuli varmistaa jäsenehdokkaan suostumus tehtävään.  
 
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n ehdotus liikuntaneuvoston 
jäseneksi saadaan KepLi:n hallituksen kokouksen (13.11.2019) 
jälkeen, jonka vuoksi esitys maakuntahallitukselle annetaan 
maakuntahallituksen kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa kv-asioiden päällikkö Anne Sormunen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Esitys annetaan maakuntahallituksen kokouksessa. 
 
Vt. maakuntajohtajan muutettu ehdotus:  
Maakuntahallitus nimeää kuulemiskierroksen pohjalta Keski-
Pohjanmaan edustajaksi alueelliseen liikuntaneuvostoon Timo 
Virolaisen Kokkolasta ja esittää hänen valitsemistaan 
liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi vt. maakuntajohtajan muutetun 
ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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119 §  MAAKUNTAHALLITUKSEN JA MAAKUNTAVALTUUSTON VUODEN 2020 

KOKOUSAIKATAULU 
 

Maakuntahallitus 18.11.2019 § 119 
 
Hallintosäännön 100 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa 
ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee 
puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisetä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallituksen vuoden 2020 kokoukset ehdotetaan 
pidettäviksi seuraavasti: 
 
Kokoukset maanantaisin  

• 20.1.2020 

• 17.2.2020 

• 23.3.2020 (Bryssel 22.-24.3.2020) 

• 20.4.2020 

• 18.5.2020 

• 15.6.2020 

• 24.8.2020 

• 21.9.2020 

• 19.10.2020 

• 16.11.2020 

• 14.12.2020 

Maakuntavaltuuston kokoukset ehdotetaan pidettäväksi torstaisin  

• 23.4.2020 Kokkolassa 

• 26.11.2020 (paikka päätetään myöhemmin) 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokousaikataulusta 
tiedotetaan jäsenkunnille ja alueen kuntayhtymille. 
----- 
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120 §  MAAKUNTAJOHTAJAN VUOSILOMA 
 

Maakuntahallitus 18.11.2019 § 120 
 

Maakuntahallitus päättää maakuntajohtajan vuosilomasta. Jyrki 
Kaiposen lomaoikeus ajalta 1.5.2018 –31.3.2019 (11 kk) on 
hänen kanssaan tehdyn palvelussuhdesopimuksen mukaan 
KVTES IV luvun 5 §:n 2 mom. 1-kohdan taulukon mukainen 33 
päivää. 
 
Jyrki Kaiposelle on myönnetty aiemmalla päätöksellä vuosilomaa 
15 päivää. 
 
Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen anoo vuosilomaa ajalle 
23.12.2019 - 02.01.2020 (5 pv). 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  
Maakuntahallitus myöntää vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposelle 
vuosilomaa ajalle 23.12.2019 - 02.01.2020 (5 pv). 

 
Päätös: 
Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja 
poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 
 
Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 
----- 
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121 §  BIOLAAKSON YHTEISTYÖSOPIMUS JA NEUVOTTELUKUNNAN 

JÄSENYYS 
 

Maakuntahallitus 18.11.2019 § 121 
 
Biolaaksoverkoston 23 toimijaa ovat sopineet tutkimus-, kehitys- 
ja innovaatiotoiminnan yhteistyöstä toimijoiden välillä. 
Sopimuksella halutaan varmistaa yhteistyön jatkuvuus ja 
vahvistaa Biolaakso-osaamiskeskittymän alueellista, valta-
kunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Tavoitteena on lisätä 
osaamispääoman sekä tutkimustulosten kaupallistamista ja 
uusien innovaatioiden ja arvoketjujen syntymistä.  
 
Keski-Pohjanmaalle muodostuneen kemian, biotalouden ja 
mineraalitalouden osaamiskeskittymän (Biolaakso, Biovalley 
Finland) ainutlaatuinen osaamisprofiili tuo valtakunnallista 
lisäarvoa Suomen kilpailukyvylle. Se toteuttaa maakunnan 
älykkään erikoistumisen tavoitteita. Sopimus tukee kansallisia ja 
eurooppalaisia tavoitteita vaikuttavien osaamiskeskittymien 
rakentamisessa huomioiden teollisuuden, valtion, yliopistojen, 
kansalaisten ja ympäristön kestävän kehityksen näkökulmat. 
Kiertotalous on keskeinen osa tutkimusta.  
 
Sopimus on voimassa 31.12.2021 asti. Keski-Pohjanmaan liiton ja 
Pohjanmaan ELY-keskuksen osalta sopimus on voimassa 
31.12.2019 asti johtuen suunnitellusta maakuntauudistuksesta. 
 
Sopimuksen mukaan osapuolet pyrkivät yhteisen kemian, 
biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymän 
rakentamiseen pitkäjänteisesti sekä kehittämään uusia yhteistyön 
muotoja. Kehittämistyötä arvioidaan yhteistyöorganisaatioiden 
johdon nimeämien Biolaakson Neuvottelukunnan jäsenien 
tapaamisissa vuosittain. Biolaakson Neuvottelukunta raportoi 
tapaamisista ja tuloksista yhteistyöorganisaatioiden johdolle.  
 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius vastaa verkoston 
koordinoinnista. Biolaakso II –koordinaatiohankkeen (2015 – 
2018) aikana sovitaan tarkemmin käytännöistä, joilla varmistetaan 
osaamiskeskittymän yhteiset tukitoimet ja koordinaatio hankkeen 
jälkeen. Toimintamalli ja rahoitusmalli valmistellaan ja 
hyväksytään Biolaakson neuvottelukunnassa.  
 
Maakuntahallitus on 18.9.2017 § 79 nimennyt liiton edustajiksi 
Biolaakson neuvottelukuntaa vuosiksi 2017 – 2019 seuraavat 
henkilöt: 

• Raimo Hentelä, Antti Hietaniemi ja Raimo Haapalehto 
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• Teppo Rekilä ja Jukka Ylikarjula 
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus päättää 
1. hyväksyä Keski-Pohjanmaan liiton osalta sopimuksen 

jatkamisen 31.12.2021 asti,  
2. oikeuttaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen sopimaan ja 

allekirjoittamaan Biolaakson yhteistyösopimuksen jatkamisesta 
31.12.2021 asti, 

3. nimeää jäseniksi Biolaakson neuvottelukuntaan Raimo 
Hentelän, Antti Hietaniemen ja Raimo Haapalehdon sekä Jyrki 
Kaiposen ja Teppo Rekilän. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-3 yksimielisesti. 
----- 
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122 §  KOKKOLAN TEATTERIN KANNATUSYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN 

JÄSENEHDOKKAAN NIMEÄMINEN 
 

Maakuntahallitus 4.12.2017 § 118 
 

Kokkolan teatterin kannatusyhdistys ry nimeää johtokunnan 
sääntömääräisessä syyskokouksessaan 15.12.2017. Keski-
Pohjanmaan liitto asettaa ehdokkaan varsinaiseksi jäseneksi 
vuodelle 2018 ja Kulttuuriliitto tälle varaedustajan. Vuonna 2017 
jäsenenä oli Kai-Eerik Känsälä ja varaedustajana maakunta-
hallituksen jäsen Anneli Kentala.  
 
Varsinaisen jäsenehdokkaan valitsee Keski-Pohjanmaan liitto tai 
Kulttuuriliitto vuorovuosittain siten että toinen valitsee 
varaedustajan. 
 
Lisätietoja antaa syyskokouksen jäsenenä toimiva kansainvälisten 
asioiden päällikkö Anne Sormunen, puh. 040 6845 997. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus nimeää johtokunnan jäsenehdokkaan Kokkolan 
teatterin kannatusyhdistykseen vuodeksi 2018. 
 
Päätös: 
Hallitus yksimielisesti nimesi edustajakseen vuodeksi 2018 
Marlen Timosen. 
 
Kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen poistui 
kokouksesta päätöksen teon jälkeen, klo 10.00. 
----- 

 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 122 
 

Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistys Ry:n syyskokous 
järjestettiin 30.10.2019 klo 10.00.  
 
Keski-Pohjanmaan liiton edustajan toimikausi teatterin kannatus-
yhdistyksen johtokunnassa on päättynyt, kun johtokuntaan 
valitaan uusi puheenjohtaja ja uudet jäsenet seuraavassa 
kokouksessa. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja 
vuosittain yksi kolmasosa jäsenistä on erovuorossa siinä 
järjestyksessä kuin he ovat tulleet valituksi. 

 
Keski-Pohjanmaan liittoa on pyydetty tekemään esitys henkilöksi 
Kokkolan kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen johtokuntaan.  
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Keski-Pohjanmaan liitto nimeää varajäsenen Kulttuuriliiton 
nimeämälle johtokunnan varsinaiselle jäsenelle. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus nimeää varajäsenehdokkaan Kokkolan teatterin 
kannatusyhdistyksen johtokuntaan. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus nimesi varajäsenehdokkaaseen Kokkolan 
teatterin kannatusyhdistyksen johtokuntaan Minna Lankisen. 
----- 
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123 §  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. 
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Kulttuurikoordinaattorin osa-aikainen (50 %) tehtävä on 

toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6) kuukauden koeajalla. 

Kulttuurikoordinaattorin peruspalkkaus vastaa Keski-Pohjanmaan  

 

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, 
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5. päättää nimetä valintakollegioon maakuntahallituksen pj Timo 

Pärkän, vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ja hallintopäällikkö 
Harri Turkulaisen sekä asiantuntijana kv-asioiden päällikkö 
Anne Sormusen. 

 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti vt. maakuntajohtajan 
muutetun ehdotuksen. 
----- 

 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 123 
 

Kulttuurikoordinaattorin toimi on ollut haettavana ajalla 30.9.-
17.10.2019. Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon www.te-
palvelut.fi -sivustolla, Keskipohjanmaa -lehdessä sekä liiton 
nettisivuilla. 
 
Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin 22 kappaletta. 
Hakemusten yhteenveto lähetetään maakuntahallituksen jäsenille 
kokouskutsun mukana ja täydentävä informaatio annetaan 
kokouksessa. 
 
Maakuntahallituksen nimeämä valintakollegio ja asiantuntija 
kokoontui 29.10. ja päätti kutsua haastateltavaksi seuraavat 
hakijat: 

• Heikkilä Silja 

• Känsälä Kai-Eerik 

• Prokkola Johanna 

• Ruuttula-Vasari Anne 

• Saari Anni 
 
Valintakollegio ja asiantuntija ovat haastatelleet edellisen 
päätöksen mukaan kutsutut hakijat 1.- 8.11.2019. 
 
Haastattelujen jälkeen valintakollegio päätyi yksimieliseen 
ratkaisuun maakuntahallitukselle kulttuurikoordinaattorin toimeen 
esitettävästä henkilöstä. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Esitys annetaan kokouksessa.  
 
 
 

http://www.te-palvelut.fi/
http://www.te-palvelut.fi/
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Vt. maakuntajohtajan muutettu ehdotus:  
Maakuntahallitus valitsee kulttuurikoordinaattorin osa-aikaiseen 
toimeen Kai-Eerik Känsälän ja hänen kieltäytymisen varalle Anne 
Ruuttula-Vasarin. 
 
Valinnan perusteluina ovat hakijoiden vertailun jälkeen Kai-Eerik 
Känsälän monipuolisimmat sekä parhaiksi tunnistetut valmiudet ja 
henkilökohtaiset ominaisuudet ryhtyä hoitamaan kulttuuri-
koordinaattorin haussa määriteltyjä tehtäväosioita. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi vt. maakuntajohtajan muutetun 
ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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124 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 18.11.2019 § 124 

 
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 18.10.-12.11.2019 

- Muutokset MYR kokoonpanoon. 
- Monitoimilaitteen hankinta, itseoikaisu, uusi päätös 

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 
viranhaltijapäätökset 18.10.-12.11.2019 

3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 17.10.-
12.11.2019 
- EVAKOT – Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin 

työkalut (kehittämisosio), muutospäätös 
- INNOKSI, kielteinen päätös 
- MAJAKKA – digitalisaation työkalupakista eväät 

vähähiiliseen teollisuuteen 
4. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 11.6.2019, 4.9.2019,  

1.10.2019 ja 5.11.2019. 
5. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpano-

suunnitelma 2020 – 2021 (MYR 23.10.2019) 
6. Vastaus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle 

tietopyyntöön maakunnallisista varautumisen foorumeista. 
7. Lausunto Vetelin kunnalle Vetelin keskusta-alueen  

osayleiskaavan päivityksen luonnoksesta. 
8. Lausunto valtiovarainministeriölle valtioneuvoston asetukseksi 

toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen 
valtionavustuksista. 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-8. 
 
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. 
 

mailto:kirjaamo.ym@ymparisto.fi
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