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Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019 
 
KOKOUSAIKA  25.4.2019 klo 18.00 – 20.22 
KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan opisto, Kälviä 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  
   
 

 
 
 

Pentti Haimakainen                Harri Turkulainen 
puheenjohtaja                pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
  
Kokkolassa 26.4.2019   
   Riitta Rahkola Tapani Myllymäki 

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla  29.4.2019
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Maakuntahallitus 1/2019  25.4.2019/§  
 
1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 1 

 
Kutsu maakuntavaltuuston kokouskutsu on vähintään 5 päivää 
ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä 
niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa 
ajassa on kokouksesta tiedotettava Keski-Pohjanmaan 
verkkosivuilla.  
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 
käsiteltävät asiat. 
 
Tämän kokouksen kutsu on lähetetty 16.4.2019 kuntayhtymän 
valtuutetuille ja tiedoksi maakuntahallituksen jäsenille ja 
jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu 
sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja 
Kalajokilaakso 16.4.2019. 
 
Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (24/36) valtuutetuista 
on saapuvilla. 
 
Puheenjohtajan ehdotus:  
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 
 
Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut: 
 
 
Halsua 
 Pärkkä Timo   
 Hotakainen Petri  
 
Kannus 
 Orjala Jari    
  
Kaustinen 
 Hanhikoski Juha  
 Kulpakko Marko   
 
Kinnula 
 Pelkonen Esko  
 Urpilainen Leo 
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Maakuntavaltuusto 1/2018  25.4.2019/§ 1 
 
Kokkola 
 Ojala Jyrki   

Rahkola Riitta  
Paloranta Johanna  
Innanen Sari 

 Cygnel Hanna  
 Isotalus Tiina  

Orjala Sirpa 
Hentelä Raimo 

 Häli Pirkko    
 Ruotsalainen Reijo 
 Tastula Seppo  
 Haimakainen Pentti   
 Anderson Stefan 
 Snellman Hans  

Wikman Camilla 
 
Kruunupyy 
 Lassas Tuula   
 Myllymäki Tapani  
 
Lestijärvi 
 Tiala Marja   
 Savolainen Raili 
 
Perho 
 Peltokangas Tapio 

Jylhä Pauli   
 
Reisjärvi 
 Vedenpää Antti 
 
Toholampi 
 Lankinen Minna 

Peltokangas Janne 
 
Veteli Huusko Riitta  
 Leivo-Rintakorpi Tuija   
   
Muut saapuvilla olevat 
Mäkelä Antti   
Kant Esa 
Pihlajamaa Arto 
Salo Mauri  
 
Poissa kolme (3) maakuntavaltuutettua. 
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Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 1 
 
Turkulainen Harri, vs. hallintopäällikkö, sihteeri 
Kaiponen Jyrki, vt. maakuntajohtaja 
Rekilä Teppo, yhteyspäällikkö 
Kopsala Susanne, johdon sihteeri 
Tuunila Teija, kehittämissuunnittelija 
 
Päätös:  
Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 33 maakuntavaltuutettua tai 
varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
(33/36). 
----- 
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Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 2 
 
2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 

VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO 
 

Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 2 
 
Hallintosäännön 121 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastajaksi 
valitaan kaksi valtuuston jäsentä. Laillisuustietoina pöytäkirjaan 
merkitään mm. oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä 
merkintä nähtävillä olosta. 
 
Ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista se lähetetään 
sähköisesti jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon/kunnanhallitukselle 
tiedoksi. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen 
pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jolloin 
pöytäkirja on asetettu Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuille. 
 
Puheenjohtajan ehdotus:  
Maakuntavaltuusto 
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen. 
 
2. asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 29.4.2019 

kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen 
jäsenkunnille. 
 

3. päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia 
ääntenlaskijoina. 

 
Päätös:  
Maakuntavaltuusto yksimielisesti 
1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Riitta Rahkolan ja Tapani 

Myllymäen. 
2. hyväksyi, että pöytäkirja tarkastetaan 26.4.2019. 
3. päätti asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 29.4.2019 

kuntayhtymän verkkosivulle ja lähettää sen sitä ennen 
jäsenkunnille. 

4. päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia 
ääntenlaskijoina. 

----- 
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Tarkastuslautakunta 4/2019  9.4.2019 § 25 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 3 
 
3 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2018 
 

Tarkastuslautakunta 9.4.2019 § 25 
 

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle 
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen 
tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös 
hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen 
tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää 
vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan 
hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston 
päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilin-
tarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen 
kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon.  
 
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa 
tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnan-
hallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin 
tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä 
tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätök-
sen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.  
 
Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy on antanut 
tilintarkastuskertomuksen vuoden 2018 tilintarkastuksesta 
9.4.2019.  
 
Ehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 
vuodelta 2018. 
 
Päätös:  
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 3 
 

Tarkastuslautakunnan esitys: 
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi tilintarkastus-
kertomuksen tiedoksi. 
----- 
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Tarkastuslautakunta 4/2019  9.4.2019 § 26 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 4 
 
4 § ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 
 

Tarkastuslautakunta 9.4.2019 § 26 
 

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava 
valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat 
asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet toteutuneet.  
 
Arviointikertomusluonnos on toimitettu tarkastuslautakunnan 
jäsenille sähköpostin liitteenä.  
 
Ehdotus:  
Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointikertomuksen vuo- 
delta 2018 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston 
käsiteltäväksi.  
 
Päätös:  
Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen mukaisen 
arviointikertomuksen ja päätti esittää sen maakuntavaltuustolle 
käsiteltäväksi. 

 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 4 
 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Pärkkä esittelee 
arviointikertomuksen. 

 
Tarkastuslautakunnan esitys: 
Maakuntavaltuusto käsittelee arviointikertomuksen. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto yksimielisesti 
1. merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.  
2. päätti, että toiminnan parantamisen suunnitelman seurannasta 

pyydetään maakuntahallituksen selvitys syksyn 2019 
maakuntavaltuuston kokoukseen. 

----- 
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Maakuntahallitus 2/2019  18.2.2019 § 20 
Tarkastuslautakunta 3/2019  15.2.2019 § 19 
Tarkastuslautakunta 4/2019  9.4.2019 §  
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 5 
 
5 § VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS  
 

Maakuntahallitus 18.2.2019 § 20 
 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä 
selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden 
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.  
 
Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista 
kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista 
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, 
tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat 
ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä.  
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi 23.11.2017 vuosien 2018-2020 
talous- ja toimintasuunnitelman ja vuoden 2018 toiminnalliset 
tavoitteet, vuoden 2018 talousarvion ja talousarvion sitovuus-
tasoksi; lakisääteinen toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja 
hanketoiminta.  
 
Maakuntavaltuusto hyväksyi 8.11.2018 kokouksessaan liitolle 
lisätalousarvion, mikä sisälsi myös maakuntauudistuksen (Maku) 
vuoden 2018 talousarvion. 
 
Vuoden 2018 talousarviosuunnitelma (ml. Maku):  
 
Toimintatuotot 3 145 172 euroa  
Toimintakulut 3 145 172 euroa  
Talousarviossa toimintatuotot jakaantuivat seuraavasti:  
Kuntien jäsenmaksut 1 535 650 euroa  
Tuet ja avustukset 1 410 430 euroa  
Muut toimintatuotot, 199 091 euroa  
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:  
Liiton lakisääteinen toiminta 1 241 400 euroa  
Liiton muu kehittämistoiminta 398 250 euroa  
Hankkeet 117 940 euroa  
Talousarvion ali-/ylijäämä 0 euroa.  
Toimintamäärärahat 1 813 101 euroa  
Henkilöstökulut 1 332 070 euroa  
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Maakuntahallitus 2/2019   18.2.2019/§ 20 
 
TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUVUT VUODELTA 2018 (ml. 
Maku) 
 
Toimintatuotot 2 817 477 euroa, josta  
- kuntaosuudet vars. toimintaan 1 535 650 euroa / 54 %  
- tuet ja avustukset 1 172 926 euroa / 42 %  
- muut tuotot 108 900 euroa / 4 %  
 
Toimintakulut 2 664 990 euroa  
Rahoitustuotot ja -kulut -1 079 euroa  
 
Toimintakulut jakaantuivat seuraavasti:  
Lakisääteinen toiminta 1 106 404 € / 42 % 
Muu kehittämistoiminta 345 852 € / 13 % 
Hankkeet 164 116 € / 7 % 
Maakuntauudistus 1 013 212 € / 38 % 
 
Toimintamäärärahojen toteuma 1 466 952 euroa  
Henkilöstökulujen toteuma 1 198 038 euroa  
 
Keski-Pohjanmaan liiton tilikauden tulos on 151 407,23 euroa.  
 
Kuntayhtymällä on taseessa edellisvuosilta kertynyttä ylijäämää 
yhteensä 102 657,63 euroa. Peruspääoma 31.12.2018 oli 
439 820,23 euroa.  
 
Talousarvion tulot ja menot esitetään vastuualueittain.  
 
EU:n rakennerahastojen ja valtion varoja hoidetaan kirjanpidossa 
tasetileillä. Kuntien maksuosuudet kannettiin neljä kertaa vuoden 
aikana sekä lisätalousarvion mukaiset maksuosuudet yhdessä 
erässä joulukuussa.  
 
Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja vs. 
hallintopäällikkö Harri Turkulainen.  
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 
 1. esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi 2018 
talousarvion määrärahojen ylityksen  
- lakisääteinen toiminta, tulojen ylitys 5 013 euroa 

- hankkeet, tulojen ylitys 24 624 euroa 

2. esittää, että vuoden 2018 tilikauden tulos/ylijäämä,  

 151 407,23 euroa, siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille  

3. hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja allekirjoittaa sen,  

4. jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, ja  
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Maakuntahallitus 2/2019   18.2.2019/§ 20 
 

5. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun 
jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.  

6. antaa Keski-Pohjanmaan liiton virastolle oikeudet tehdä 
tasekirjaan tarvittaessa stilistisiä korjauksia. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. 
 
Raimo Hentelä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 
11.39. 
----- 

 
Tarkastuslautakunta 15.3.2019 § 19  
 

Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2018 tilinpäätöstä esittelee 
kokouksessa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.  
 
Tilinpäätöskirja oheisena.  
 
Ehdotus:  
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2018 
tilinpäätöksen esittelyn.  
 
Päätös:  
Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2018 tilinpäätöksen 
ja henkilöstöraportin esittelyn 

 
Tarkastuslautakunta 9.4.2019 § 27 
 

Ehdotus:  
Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle vuoden 2018 
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä 
tilivelvollisille tilikaudelta 2018.  
 
Päätös:  
Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen 

 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 5 
 

Maakuntavaltuuston käsittelyn pohjana ovat maakuntahallituksen 
18.2.2019 § 20 päätös sekä tarkastuslautakunnan 9.4.2019 § 27 
päätös. 
 
Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto 
1. käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, 
2. hyväksyy 2018 talousarvion määrärahojen ylityksen  
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Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 20 

 

- lakisääteinen toiminta, tulojen ylitys 5 013 euroa 

- hankkeet, tulojen ylitys 24 624 euroa 

 3.   päättää, että vuoden 2018 tilikauden tulos/ylijäämä,  

 151 407,23 euroa, siirretään edellisten vuosien yli/alijäämätilille.  

 
Tarkastuslautakunnan esitys: 
Maakuntavaltuusto vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja 
myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2018. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto yksimielisesti 
1. hyväksyi Raimo Hentelän esityksen toimintakertomuksen 

sivun 9 kappaleeseen 3 tehtävästä muutoksesta koskien 
huoltosuhdetta.  

2. hyväksyi määrärahaylityksen. 
3. päätti, että tilikauden ylijäämä 151 407,23 euroa kirjataan 

edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. 
4. vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä 
5. myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 2018. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 47 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/ 6 
 
6 §  HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 47 
 
Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat Keski-
Pohjanmaan liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonais-
näkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida 
ja suunnata kehittämistoimenpiteitä henkilöstöstrategian 
painopistealueille organisaation eri tasoilla. 
 
Vuoden 2018 lopussa Keski-Pohjanmaan liiton palvelussuhteiden 
määrä oli 17, joka oli yhden henkilön enemmän kuin vuoden 2017 
lopussa. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 15 (82 %) ja 
määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 3 (18 %). Liiton 
henkilöstöstä naisia oli 13 ja miehiä 4. Eläkkeelle ei siirtynyt 
vuoden 2018 aikana yhtään henkilöä. 
 
Vuoden 2018 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen 
koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä 
palkkauskustannuksia) käytettiin noin 3 500 euroa. Osaamisen 
kehittämiseen käytettiin 0,4 % koko Keski-Pohjanmaan liiton 
henkilöstömenoista.  
 
Sairauspoissaolopäiviä kertyi yhteensä 437 työpäivää vuonna 
2018. Vuoden 2018 aikana ei sattunut yhtään työtapaturmaa. 
Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2018 yhteensä 927 661 
euroa. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että 
välillisinä kustannuksina. Välittöminä kustannuksina käytettiin 
henkilöstöetuuksiin 5 722 euroa. Välillisiä kustannuksia on vaikea 
arvioida. 
 
Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin KT:n henkilöstö-
raporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty 
myös Kevan tilastoja ja osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstö-
raportti on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti Keski-Pohjan-
maan liiton henkilöstön toimistopalaverissa 19.3.2019. 
Henkilöstöraportti erillisliitteenä.  
 
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2018 ja 
lähettää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi, 
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Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 6 
 
Päätös 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 6 
 
  Maakuntahallituksen esitys: 

Maakuntavaltuusto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. 
 
  Päätös: 

Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti maakuntahallituksen 
esityksen. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019 § 46 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 7 
 
7 § TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2019  
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 46 
 

Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteet ovat määritelty vuoden 2019 
toimintasuunnitelmassa ja vuoden 2019 talousarvion 
käyttösuunnitelmassa. 
 
Maakuntahallitus on kokouksessaan 19.3.2018 § 16 hyväksynyt 
ohjeistuksen toiminnan ja talouden raportoinnista. Tässä 
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa tarkastellaan 
vuoden 2019 talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista 
ja talouden tilannetta.  
 
Liiton talousarvion toteuma lähetetään maakuntahallituksen 
jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, tarkastuslautakunnalle ja 
tilintarkastajalle kuukausittain. 
 
Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-3/2019 on erillisenä 
liitteenä. 

 
Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja vs. 
hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  

1. merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden osavuosiraportin, 
2. esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee toiminnan ja 

talouden osavuosiraportin tiedoksi. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 

 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 7 
 

Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden 
osavuosiraportin 1-3/2019. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti maakuntahallituksen 
esityksen. 
----- 
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Maakuntahallitus 3/2019  18.3.2019 § 33 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 8 
 
8 § MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI VUOSILLE 2019 - 2021 
 

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 33 
 

Perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntahallitukseen valitaan 
11 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. 
 
Hallitusta valittaessa pyritään sen lisäksi, mitä kuntalaissa on 
säädetty, ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja 
jäsenkuntien erilaisuus. 

 
Kunnalla, joka on kuntayhtymässä osajäsenenä, on oikeus 
osallistua päätöksentekoon vain sen toiminnan osalta, jota 
jäsenyys koskee. 

 
Perussopimuksen 16 §:n 6 momentin mukaa maakuntahallituksen 
jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Siten keväällä 2019 valittavan 
uuden maakuntahallituksen toimikausi kestää vuonna 2021 siihen 
saakka, kunnes kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittu uusi 
maakuntavaltuusto valitsee uuden maakuntahallituksen. 
 
Maakuntahallitusta valittaessa on otettava huomioon myös laki 
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, jonka mukaan 
kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 
prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 
Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja 
tekee sen puolesta sopimukset. 
 
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se 
1) valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet vuosille 2019-2021, ja 
2) nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se 
1) valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet vuosille 2019-2021, ja 
2) nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
----- 
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Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 8 
 

Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto 
1. valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset 
varajäsenet vuosille 2019-2021, ja 
2. nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto  
1. valitsi maakuntahallitukseen vuosille 2019-2021 seuraavat 

jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet: 
 
Jäsen   Varajäsen 
 
Pärkkä Timo, Halsua kesk Ojala Kauko, Kokkola 
Paloranta Johanna, kesk  Törmä Anja, Kannus 
Kokkola 
Haapalehto Raimo, kesk Puumala Katri, Kaustinen 
Veteli 
Lankinen Minna, kesk  Hietaniemi Antti, Perho 
Toholampi 
Tuikka Jukka-Pekka, kesk Pelkonen Esko, Kinnula 
Lestijärvi 
Harju Ulla-Riitta, sdp  Mustasaari Erkki, Kokkola 
Toholampi 
Kant Esa, Kokkola sdp Timonen Annika, Kaustinen 
Timonen Marlén, rkp  Kouvo Kajsa, Kokkola 
Kokkola 
Nurmi-Lehto Anna kok Typpö Sakari, Kokkola 
Kokkola 
Salo Mauri, Kokkola kd Fiskaali Heimo, Kokkola  
Pihlajamaa Arto, ps Lindskog Tina, Kaustinen 
Veteli 
 

2. nimesi maakuntahallituksen puheenjohtajaksi Timo Pärkän ja 
varapuheenjohtajaksi Esa Kantin. 

----- 
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Maakuntahallitus 3/2019  18.3.2019 § 34 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 9 
 
9 § KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 2019 – 2021   
 

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 34 
 

Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi 
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa 
muulla kunnan päättämällä tavalla. 

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei 
asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät 
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan 
kuluttua 

 
Yleisenä tapana on vakiintunut kunnallisten ilmoitusten 
julkaiseminen myös sanomalehdissä. 
 
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntaa koskevat säännökset ovat 
soveltuvin osin voimassa kuntayhtymissä. 
 
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että 
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun 
ja liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa, 
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,  
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa 
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että 
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun 
ja liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa, 
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,  
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa 
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 
----- 

 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 9 
 

Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto päättää, että 
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun 
ja liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa, 
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,  
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2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa 
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti maakuntahallituksen 
esityksen. 
----- 
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Maakuntahallitus 3/2019  18.3.2019 § 35 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 10 
 
10 § VALTUUSTOALOITTEET  
 

Maakuntahallitus 18.3.2019 § 35 
 

Keski-Pohjanmaan  liiton hallintosäännön 12 luvun 93 §:n 3 
momentin mukaan maakuntahallituksen on vuosittain maakunta-
valtuuston ensimmäisessä kokouksessa esitettävä maakunta-
valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja maakunta-
hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei 
edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. 
Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on 
ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi todeta, mitkä aloitteista on 
käsitelty loppuun. 
 
Maakuntavaltuustossa ei ole vuoden 2018 aikana jätetty yhtään 
valtuustoaloitetta. 
 
Lisätietoja asiasta antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen.  
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, ettei 
vuoden 2018 aikana ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle tiedoksi, ettei 
vuoden 2018 aikana ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta. 
----- 

 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 10 
 

Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi, ettei vuoden 2018 aikana 
ole jätetty yhtään valtuustoaloitetta. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti maakuntahallituksen 
esityksen. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019 § 40 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 11 
 
11 § KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUS  
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 40 
 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus jätti eronpyyntönsä Tasavallan 
presidentti Sauli Niinistölle 8.3.2019, joka hyväksyi sen. 
Hallituksen eronpyynnön vuoksi maakunta- ja soteuudistuksen 
jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Työ suunnataan nyt 
valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja 
uudistuksen hallittuun alasajoon. 
  
Valmisteluun osallistuneet organisaatiot (maakunnat, ministeriöt, 
palvelukeskukset, Luova) ovat saaneet tarkempaa ohjeistusta 
ministeriöistä. Valtiovarainministeriö on 20.3.2019 antanut ohjeen 
maakuntien perustamiseen myönnetyn esivalmistelu- ja ICT-
valmisteluavustuksen käytöstä. Valtiovarainministeriö on antanut 
tämän ohjeen valtionapuviranomaisena valtionavustuslain 
(688/2001) säännösten nojalla ja ottaen huomioon hallintolain 
luottamuksen suojaa koskevan hallinnon oikeusperiaatteen 
toteuttamisvelvoitteen edellä mainitun ohjeen. Ohjeessa 
määritellään, mihin myönnettyä valtionavustusta voidaan alasajon 
aikana käyttää. Valtionavustuksen käytön hyväksyttäviä 
kustannuksia voivat 8.3.2019 jälkeen olla mm.:  
 
- lakisääteisten työnantajavelvoitteiden hoitaminen 
- sitoumuksista aiheutuvat kustannukset, kunnes niiden 

irtisanominen tai purkaminen toteutuu 
- valtionavustuksen käytön raportointi 
- arkistolain edellyttämä asiakirjojen arkistointi 
- asianmukaiseen päättämiseen sisältyvä koonti, jolla kuvataan 

esivalmistelun aikana tehty valmistelutyö 
 

Keski-Pohjanmaalla on ryhdytty ohjeen määrittelemiin alasajo-
toimiin. Valmisteluhenkilöstöstä suurin osa on palvelussuhteessa 
osatoteuttajiin (mm. kuntiin, kuntayhtymä Soiteen, valtion 
viranomaisiin). Maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelu-
vaiheen valmistelutyöstä tehtyjen yhteistyösopimusten mukaan 
palkkakustannukset ja matkakustannukset korvataan niin, että 
kulloinkin avustuksessa vaadittu omarahoitusosuus (0-10%) 
täyttyy.  
 

Osatoteuttajien ja Keski-Pohjanmaan liiton kanssa tehdyn yhteis-
toimintasopimuksen kohdassa 8 on sovittu, että omistusoikeus 
valmisteluvaiheen aikana hankittuun omaisuuteen säilyy 
omaisuuden hankkineella osapuolella. Jos Keski-Pohjanmaan  
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 40 

maakunta olisi muodostunut, hankittu omaisuus olisi siirtynyt 
perustettavan maakunnan omaisuuteen.  

 
Muutosorganisaation tilojen vuokrasopimus ja siihen liittyvät muut 
sopimukset on irtisanottu ja päättyvät 30.4.2019, vuokrasopimus 
30.6.2019. Muutosjohtajan virkamääräys on voimassa 30.4.2019 
saakka.  
 
Maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmä sekä puheen-
johtajisto kokoontuu 12.4.2019. Valtakunnan tasolla uudistuksen 
muutosjohtajien viimeinen kokoontuminen on 10.4.2019.  
 
Esivalmistelu- ja ict-valmistelun avustusten käytön raportti 
valtiovarainministeriölle on toimitettava viimeistään 29.2.2020 
mennessä.  
 
Lisätietoja antavat vt. muutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilä ja vt. 
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. muutosjohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus 

1. merkitsee tiedoksi maakunta- ja soteuudistuksen valmis-
telua ja alasajoa koskevan tilanteen Keski-Pohjanmaan 
liitossa. 

2. toteaa, että maakunta- ja soteuudistuksen hallittu alasajo 
toteutetaan Keski-Pohjanmaan liitossa viipymättä.  

3. toteaa, että Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus on 
päättynyt, kun edellä esitetyt toimenpiteet ovat Keski-
Pohjanmaan osalta tulleet suoritetuksi.    

4. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi 
Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen 
tilanteen. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 

 
Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 11 
 

Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan 
maakunta- ja soteuudistuksen tilanteen. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti maakuntahallituksen 
esityksen. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 51 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 12 
 
12 §  SELVITYS VÄLITTÄJÄVIRANOMAISTOIMINNAN TILANTEESTA 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 51 
 

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 26.4.2018 § 5, että 
maakuntahallituksen tulee antaa syksyn 2018 maakunta-
valtuuston kokouksessa selvitys välittäjäviranomaistoiminnan 
tilanteesta.  
 
Maakuntavaltuusto ei myöntänyt kokouksessaan 26.4.2018 § 5 
vastuuvapautta 24.8.2017 saakka toimineelle maakunta-
hallitukselle ja tuolloin virassa olleelle maakuntajohtajalle, koska 
neuvottelumenettely hallintoviranomaisen (TEM) ja Keski-
Pohjanmaan liiton välillä koskien Keski-Pohjanmaan liiton 
edellytyksiä toimia välittävänä toimielimenä oli edelleen kesken. 
Neuvottelumenettely oli edelleen kesken maakuntavaltuuston 
kokousta järjestettäessä 8.11.2018. 
 
Kaksi (2) hanketoimijaa jätti oikaisuvaatimuksensa Keski-
Pohjanmaan liitolle vuonna 2017 myönnettyjen hankevarojen 
takaisinperinnöistä. Oikaisuvaatimukset eivät johtaneet 
takaisinperintäpäätösten muuttamiseen. Kesällä 2018 kaksi (2) 
hanketahoa hakivat muutosta oikaisuvaatimuksia koskeviin 
päätöksiin Vaasan hallinto-oikeudelta. Keski-Pohjanmaan liitto on 
antanut syyskuussa 2018 vastineet hanketoimijoiden Vaasan 
hallinto-oikeudelle jättämiin valituksiin. Valitusten käsittely Vaasan 
hallinto-oikeudessa on edelleen kesken.  
 
Hallintoviranomainen (TEM) päätti 4.12.2018 neuvottelu-
menettelyn päättämisestä ja palautti Keski-Pohjanmaan liitolle 
rakennerahastovarojen myöntövaltuudet. TEM:n antaman 
palautteen perusteella Keski-Pohjanmaan liitossa oli tehty 
4.7.2018 TEM:n antaman palautteen jälkeen määrätietoisesti 
työtä sen eteen, että myöntövaltuudet saadaan takaisin Keski-
Pohjanmaalle. Myöntövaltuuksien palautuminen takaa sen, että 
positiivinen kehittämistyö maakunnassa voi jatkua. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti heti myöntövaltuuksien 
palauttamisen jälkeen vuoden 2018 valtuuden haun 17.12.2018 
klo 12.00 hanketoimijoille suunnatulla infotilaisuudella. Haku 
päättyi helmikuun lopussa. Haussa Keski-Pohjanmaan liitolle 
jätettiin kaikkiaan 20 hakemusta, joissa haetun rahoituksen 
yhteissumma on 8,271 milj. €. Hakemusten tarkastelu ja 
hakijoiden kuuleminen on parhaillaan meneillään. Tavoitteena on 
saada rahoituspäätökset hankkeista tehdyksi vielä ennen 
kesäkauden alkua.  
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 51 
Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 12 
 

 
Valtionvarainministeriön (VM) tarkastusyksikkö suoritti 
vuosisuunnitelman mukaisen rakennerahastohallinnointia 
koskevan järjestelmätarkastuksen liittoon 28.2. – 1.3.2019. 
Tarkastus toteutettiin myönteisessä hengessä. VM antaa raportin 
tarkastuksen tuloksista arvion mukaan vielä ennen kesäkautta 
2019.   
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  

1. merkitsee tiedoksi saadun selvityksen 
2. päättää antaa selvityksen asiasta edelleen 

maakuntavaltuustolle. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
 

Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 12 
 

Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi maakuntahallituksen 
antaman selvityksen välittäjäviranomaistoiminnan tilanteesta. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti maakuntahallituksen 
esityksen. 
----- 
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Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019/§ 13 
 
13 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 
 

Maakuntavaltuusto 25.4.2019 § 13 
 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Timo Pärkkä on aiemmin 
tässä kokouksessa valittu maakuntahallituksen puheenjohtajaksi 
vuosille 2019 – 2021. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja 
maakuntahallituksen puheenjohtajana ei voi olla sama henkilö. 
Timo Pärkkä on esittänyt eroanomuksen tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajan tehtävästä. 
 
Kuntalain 95 §:n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi 
päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu 
kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian 
ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. 
 
Maakuntavaltuuston puheenjohtajan esitys: 
Maakuntavaltuusto ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto hyväksyi yksimielisesti maakuntavaltuuston 
puheenjohtajan esityksen. 
 
Maakuntavaltuuston puheenjohtajan esitys: 
Maakuntavaltuusto 
1. myöntää Timo Pärkälle eron tarkastuslautakunnan 

puheenjohtajan tehtävästä. 
2. valitsee tarkastuslautakunnalle uuden puheenjohtajan. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto  
1. yksimielisesti myönsi Timo Pärkälle eron tarkastuslautakunnan 

puheenjohtajan tehtävästä ja  
2. valitsi tarkastuslautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi Tuija 

Leivo-Rintakorven. 
----- 
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Maakuntavaltuusto 1/2019  25.4.2019 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ 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). 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella.  
 

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA 
vaasa.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa 
osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

Maakuntakaavaa koskevat valitukset: 
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 
Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi 
 
Kunnallisvalitus: Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa ____/____/2019, jolloin päätös on 
ollut julkisesti nähtävillä Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitustaululla, os. Rantakatu 14, Kokkola. 
 
Hallintovalitus: Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta. 
Tiedoksianto katsotaan saapuneeksi perille 7 vrk:tta sen lähettämisestä. 

mailto:vaasa.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:kirjaamo.ym@ymparisto.fi
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Maakuntavaltuusto 1/2019   25.4.2019 

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 

tuomioistuinmaksulain mukaisesti. 

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 

telefax 029 56 43314 

markkinaoikeus@oikeus.fi 

HUOM: kansallisen kynnysarvon 30 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia 

julkisista hankinnoista. 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  

 


