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KONTRASIGNERING AV PROTOKOLLET OCH UNDERSKRIFTER 

Pentti Haimakainen Marja-Leena Mikkonen-Karikko 

ordförande  sekreterare 

 

 

 

PROTOKOLLJUSTERING 

Protokollet har justerats och konstaterats att det motsvarar mötets gång. Protokollets sidor har 

samtidigt försetts med våra initialer. 

 

Karleby  7.6.2018 Jyrki Ojala   Pirkko Häli 

protokolljusterare  protokolljusterare 

 

 

Protokollet är offentligt framlagt på Mellersta Österbottens förbunds webbplats fr.o.m. 

8.6.2018  
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 10 § MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  

 

Landskapsfullmäktige 26.4.2018 

Inbjudan till landskapsfullmäktiges möte ska minst 5 arbetsdagar före 

mötet skickas separat till varje fullmäktigeledamot samt till de som har 

närvaro- och yttranderätt vid mötet. Information om mötet bör 

publiceras på Mellersta Österbottens webbplats under samma tid.  

Möteskallelsen bör innehålla information om mötets tid och plats samt 

ärenden som ska behandlas.   

Kallelse till detta möte har skickats 31.5.2018 per post till 

sammanslutningens fullmäktigeledamöter och till kännedom för 

landskapsstyrelsens ledamöter och medlemskommunernas 

kommunstyrelser. Kallelse har även publicerats i tidningarna 

Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning och Kalajokilaakso 1.6.2018. 

Enligt grundavtalet är landskapsfullmäktige beslutfört när minst två 

tredjedelar (36/24) av ledamöterna är närvarande.  

Ordförandes förslag:   

Namnupprop verkställs och mötet konstateras lagligen sammankallat 

och beslutfört.   

Närvarande fullmäktigeledamöter och vice ledamöter: 
 

 

Halso 

 Pärkkä Timo    

 Hotakainen Petri  

 

Kannus 

 Orjala Jari    

 Märsylä Raimo  

 

Kaustby 

 Hanhikoski Juha  

 Kulpakko Marko   

 

Kinnula 

 Pelkonen Esko  
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Karleby 

 Ojala Jyrki   

Rahkola Riitta  

Paloranta Johanna  

Tofferi Petri 

 Cygnel Hanna  

 Isotalus Tiina  

Ruisaho Sakari 

Hentelä Raimo  

   Häli Pirkko    

   Rasmus Jarmo 

 Tastula Seppo  

 Haimakainen Pentti   

   Brandt Mats 

 Snellman Hans  

Wikman Camilla 

 

Kronoby 

 Lassas Tuula   

 Myllymäki Tapani  

 

Lestijärvi 

 Tiala Marja   

 Savolainen Raili 

 

Perho 

 Jylhä Pauli   

 

Reisjärvi  

 Parkkila Katri  

 

Toholampi 

 Lankinen Minna  

Rimpioja Jukka 

 

Vetil Torppa Jussi    

 Leivo-Rintakorpi Tuija   
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Övriga närvarande 

Landskapsstyrelsen 2017-2019 

Mäkelä Antti   

Kant Esa   

Nurmi-Lehto Anna  

Pihlajamaa Arto  

  

 

Kaiponen Jyrki, tf. landskapsdirektör 

Mikkonen-Karikko Marja-Leena, förvaltningschef 

Kopsala Susanne, ledningens sekreterare 

Luokkala Leena, byråsekreterare 

Tuunila Teija, utvecklingsplanerare 

4 ledamöter från landskapsfullmäktige var frånvarande. 

 

Beslut:  

Ordförande konstaterade att XX ledamöter var närvarande.  

Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutfört (36/32).  

- - - 
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 11 § PROTOKOLLJUSTERING, VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH 

FRAMLÄGGANDE AV PROTOKOLL 

Landskapsfullmäktige 7.6.2018 § 11 

Enligt 121 § i förvaltningsstadgan utses två fullmäktigemedlemmar 

till protokolljusterare. Som lagenlig information antecknas i 

protokollet bl.a. anvisningar för rättelseyrkan och 

besvärshänvisning samt anteckning om framläggandet av 

protokollet.  

Innan protokollet läggs fram till påseende ska det skickas elektroniskt 

till registratorskontoret i varje medlemskommun/kommunstyrelsen till 

kännedom. Medlemskommunerna och deras medlemmar anses ha fått 

information om de beslut som nämns i protokollet den dag då 

protokollet har publicerats på Mellersta Österbottens förbunds 

webbplats. 

 

Ordförandes förslag:   

Landskapsfullmäktige 

1) utser två protokolljusterare. 

Protokollet justeras efter mötet, dvs. 7.6.2018. 

2) lägger fram protokollet offentligt 8.6.2018 på samkommunens 

webbplats och skickar innan dess protokollet till medlemskommunerna. 

3) beslutar att protokolljusterarna vid behov kan fungera som 

rösträknare. 

 

Beslut:  

Fullmäktige  

1. utsåg Jyrki Ojala och Pirkko Häli till protokolljusterare 

2. godkände att protokollet justeras efter mötet, 

3. beslutade att lägga fram protokollet offentligt 8.6.2018 på 

samkommunens webbplats och att innan dess att skicka protokollet 

till medlemskommunerna. 

4. beslutade enhälligt att protokolljusterarna vid behov kan fungera som 

rösträknare. 

- - - 
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12 § UPPDATERING AV LANDSKAPSDIREKTÖR JUKKA YLIKARJULAS 

DIREKTÖRSAVTAL 

 

Landskapsstyrelsen 30.5.2018 § 51 

Kommundirektörernas direktörsavtal blev obligatoriska i samband med 

den nya kommunallagen 2015. Direktörsavtalet mellan Mellersta 

Österbottens förbund och landskapsdirektör Jukka Ylikarjula är från 

2012 och avtalet har inte kontrollerats eller uppdaterats sedan dess. 

Förhandlingar om uppdateringen av avtalet har förts med Ylikarjula så 

att s.k. avgångsbidragsförfarande tillämpas som alternativ till 

uppsägning som sker utgående från brist på förtroende i enlighet med 

kommunallagen. Detta innebär att tjänsteinnehavaren har rätt till s.k. 

avgångsbidrag då landskapsstyrelsen och landskapsdirektören 

gemensamt konstaterat en situation där det råder en förlust av 

förtroende. Tillsammans med Ylikarjula har man förhandlat om ett 

motsvarande avgångsbidrag som omfattar lön under uppsägningstiden. I 

Ylikarjulas nuvarande direktörsavtal är uppsägningstiderna sex månader 

vid uppsägning som görs av Mellersta Österbottens förbund och två 

månader vid uppsägning som görs av landskapsdirektören, om inte annat 

har överenskommits. 

Med hänvisning till 42 § i kommunallagen skall direktörsavtalet 

godkännas av fullmäktige om det omfattar ett avtal om avgångsbidrag. 

Mer information fås av landskapsstyrelsens ordförande Antti Mäkelä. 

Beslutsförslag utgående från redogörelse av landskapsstyrelsens 

ordförande: 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner 

ändringen i det bifogade direktörsavtalet från 23.1.2012 mellan 

Mellersta Österbottens förbund och landskapsdirektör Jukka Ylikarjula 

så att innehållet i punkt 3.6. ändras till följande: 

 

”3.6. Uppsägning av landskapsdirektörens tjänsteförhållande eller 

förflyttning till andra uppgifter 

 

I konfliktsituationer som berör direktörsskapet och situationer med 

förlust av förtroende kan landskapsdirektören sägas upp eller förflyttas 

till andra uppgifter på det sätt som stadgas i 43 § i kommunallagen. 
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En konfliktsituation i ledarskapet eller en förlust av förtroende gentemot 

landskapsdirektören kan även konstateras gemensamt av 

landskapsstyrelsen och landskapsdirektören. I sådana fall säger 

landskapsdirektören upp sig omedelbart från sin tjänst som 

landskapsdirektör. Tjänsteförhållandet och de förtroendeuppgifter som 

ingår i det upphör då omedelbart. 

 

Då förlusten av förtroende har konstaterats gemensamt av parterna och 

landskapsdirektören själv säger upp sig, har landskapsdirektören rätt till 

ett avgångsbidrag som motsvarar sex (6) månaders lön. 

 

Lön, semesterersättning och andra fordringar som uppstått  

under landskapsdirektörens tjänsteförhållande samt avgångsbidraget 

betalas inom sju (7) dagar efter uppsägningen. För tydlighets skull 

konstateras att lön för uppsägningstiden eller annan ersättning än vad 

som nämns här inte betalas då landskapsdirektören säger upp sig på 

grund av förlust av förtroende som konstaterats gemensamt." 

 

Beslut: 

Landskapsstyrelsen godkände förslaget enhälligt och beslutade att 

föreslå att landskapsfullmäktige godkänner ändringen i det bifogade 

direktörsavtalet från 23.1.2012 mellan Mellersta Österbottens förbund 

och landskapsdirektör Jukka Ylikarjula så att innehållet i punkt 3.6. 

ändras till följande: 

 

" I konfliktsituationer som berör direktörsskapet och situationer med 

förlust av förtroende kan landskapsdirektören sägas upp eller förflyttas 

till andra uppgifter på det sätt som stadgas i 43 § i kommunallagen. 

 

En konfliktsituation i ledarskapet eller en förlust av förtroende gentemot 

landskapsdirektören kan även konstateras gemensamt av 

landskapsstyrelsen och landskapsdirektören. I sådana fall säger 

landskapsdirektören upp sig omedelbart från sin tjänst som 

landskapsdirektör. Tjänsteförhållandet och de förtroendeuppgifter som 

ingår i det upphör då omedelbart. 

 

Då förlusten av förtroende har konstaterats gemensamt av parterna och 

landskapsdirektören själv säger upp sig, har landskapsdirektören rätt till 

ett avgångsbidrag som motsvarar sex (6) månaders lön. 

 

Lön, semesterersättning och andra fordringar som uppstått  

under landskapsdirektörens tjänsteförhållande samt avgångsbidraget 

betalas inom sju (7) dagar efter uppsägningen. För tydlighets skull 

konstateras att lön för uppsägningstiden eller annan ersättning än vad 

som nämns här inte betalas då landskapsdirektören säger upp sig på 

grund av förlust av förtroende som konstaterats gemensamt." 
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Landskapsfullmäktiges möte hålls torsdag 7.6.2018. 

- - - 

Landskapsstyrelsens ledamot Ulla-Riitta Harju lämnade mötet under 

behandlingen av ärendet kl. 18.48. 

 

Landskapsfullmäktige 7.6.2018 § 12 

 

Landskapsstyrelsens förslag: 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsfullmäktige godkänner 

ändringen i det bifogade direktörsavtalet från 23.1.2012 mellan 

Mellersta Österbottens förbund och landskapsdirektör Jukka Ylikarjula 

så att innehållet i punkt 3.6. ändras till följande: 

 

”3.6. Uppsägning av landskapsdirektörens tjänsteförhållande eller 

förflyttning till andra uppgifter 

 

I konfliktsituationer som berör direktörsskapet och situationer med 

förlust av förtroende kan landskapsdirektören sägas upp eller förflyttas 

till andra uppgifter på det sätt som stadgas i 43 § i kommunallagen. 

 

En konfliktsituation i ledarskapet eller en förlust av förtroende gentemot 

landskapsdirektören kan även konstateras gemensamt av 

landskapsstyrelsen och landskapsdirektören. I sådana fall säger 

landskapsdirektören upp sig omedelbart från sin tjänst som 

landskapsdirektör. Tjänsteförhållandet och de förtroendeuppgifter som 

ingår i det upphör då omedelbart. 

 

Då förlusten av förtroende har konstaterats gemensamt av parterna och 

landskapsdirektören själv säger upp sig, har landskapsdirektören rätt till 

ett avgångsbidrag som motsvarar sex (6) månaders lön. 

 

Lön, semesterersättning och andra fordringar som uppstått  

under landskapsdirektörens tjänsteförhållande samt avgångsbidraget 

betalas inom sju (7) dagar efter uppsägningen. För tydlighets skull 

konstateras att lön för uppsägningstiden eller annan ersättning än vad 

som nämns här inte betalas då landskapsdirektören säger upp sig på 

grund av förlust av förtroende som konstaterats gemensamt." 

 

Beslut: 

Landskapsfullmäktige godkände enhälligt landskapsstyrelsens förslag. 

- - - 
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ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE, BESVÄRSANVISNING OCH BESVÄRSFÖRBUD 

Vad förbudet grundar sig på 

Omprövning får enligt 136 § i kommunallagen inte begäras eller kommunalbesvär anföras i fråga 

om beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. 

Besvär får inte anföras i fråga om beslut för vilka man enligt 134 § i kommunallagen kan göra en 

skriftlig rättelseyrkan. 

Enligt 5 § i förvaltningsprocesslagen kan ett besvär inte anföras om inte ärendet avser en åtgärd 

varigenom ett ärende har avgjorts eller lämnats utan prövning. 

Även annan lagstiftning kan innehålla förbud som gäller omprövning (t.ex. ett besvär får med stöd 

av kommunallagen inte anföras gällande ett ärende som gäller marknadsdomstolens jurisdiktion 

om beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling; enligt tjänste- och 

arbetsvillkorslagstiftningen kan besvär inte anföras över ett beslut där förhandlingsförfarande står 

som alternativ). 

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 

Myndighet till vilken rättelseyrkande framställs, adress, postadress och e-postadress: 

Mellersta Österbottens förbund, landskapsstyrelsen, Strandgatan 14, 67100 

Karleby kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi 

Rättelseyrkan bör framställas inom 14 dagar efter att beslutet har tillkännagivits. 

Innehållet för rättelseyrkan 

I rättelseyrkan bör framkomma motiveringar till yrkandet och det bör undertecknas av den som yrkar 

på rättelse.BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

Ändring i besluten kan ansökas genom skriftligt besvär. Ändring i ett beslut med anledning av en 

begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjort begäran om 

omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning får ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär även av den berörda parten samt av medlemskommunen och 

kommunmedlemmar. 

 

Besvär som berör beslut som fattats med anledning av rättelseyrkan:  

 

Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA 

vaasa.hao@oikeus.fi 

Besvär som berör landskapsplanen: 

Miljöministeriet, Kaserngatan 25, PB 35, 00023 Statsrådet 

kirjaamo.ym@ymparisto.fi 

Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar från och med den tidpunkt då beslutet har tillkännagivits. 

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
mailto:kirjaamo.ym@ymparisto.fi
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Besvärsskrift 

Besvärsskriften bör innehålla: 

- besvärandens namn, yrke, hemkommun och postadress 

- beslut man söker ändring i 

- till vilka delar av beslutet man söker ändring samt vilka ändringar som yrkas 

- motiveringar till rättelseyrkandet. 

Besvärsskriften bör undertecknas av besvärande eller den som författat skriften. Om besvärsskriften 

har undertecknats endast av den som författat skriften bör även dennas yrke, hemkommun och 

postadress uppges i besvärsskriften. 

Till besvärsskriften ska fogas det beslut man söker ändring i, i original eller som officiellt bestyrkt 

kopia, samt ett intyg över tidpunkten när besvärstiden börjat. 

Sändning av besvärsdokument 

Besvärsdokumenten bör sändas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden går ut. 

Besvärsdokumenten kan på eget ansvar skickas per post eller med bud. Besvärsdokumenten bör 

lämnas till posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden går ut. 

Mer information 

Besvärande uppbärs på en rättegångs- och -ansökningsavgift i enlighet med lagen om 

domstolsavgifter. 

Om upphandlingen har skett på ett sätt som strider mot lagstiftning eller bestämmelser som berör 

offentlig upphandling eller mot Europeiska gemenskapernas lagstiftning eller mot WTO-avtalet om 

offentlig upphandling kan den som berörs av ärendet eller en annan part som nämns i 9a § i lagen 

om offentlig upphandling ansöka om behandling av ärendet hos marknadsdomstolen. Noggrannare 

information om marknadsdomstolen: 

Marknadsdomstolen, Banbyggarvägen 5, 00520 

Helsingfors fax 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi 

OBS! Lagen om offentlig upphandling tillämpas inte i fråga om beslut som underskrider det 

nationella tröskelvärdet på 30 000 €. 

En detaljerad anvisning om rättelseyrkande/besvärsanvisning bifogas protokollutdraget. 

 

 
 

 

 

 

 

 


