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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019 
 
Kokousaika: 28.11.2019 klo 18.30 – 20.35  
Kokouspaikka: Perhon koulukeskuksen auditorio, Perho 
 
 
 
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 2.12.2019 
 
 
   
   Raimo Hentelä Marko Kulpakko 

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 2.12.2019
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Maakuntahallitus 2/2019  28.11.2019/§ 14 
 
14 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  
 
Maakuntavaltuusto 28.11.2019 § 14 

 
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 postin jakelulakon vuoksi 
sähköisesti 19.11.2019 kuntayhtymän valtuutetuille ja tiedoksi 
maakuntahallituksen jäsenille ja jäsenkuntien kunnanhallituksille 
ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä Keskipohjanmaa ja 
Österbottens Tidning 19.11.2019 sekä Kalajokilaakso 20.11.2019. 
 
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    
 Huuki Ari  Märsylä Raimo  
 
Kaustinen 
 Hanhikoski Juha  
 Kulpakko Marko   
 
Kinnula 
 Pelkonen Esko  
 Hakkarainen Anitta 
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Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 14 

 
Kokkola 
 Ojala Jyrki   

Rahkola Riitta  
Paloranta Johanna  
Innanen Sari 

 Cygnel Hanna  
 Isotalus Tiina   

Orjala Sirpa   
Hentelä Raimo 
Leppälä Pekka Sillanpää Timo 

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

Timonen Marlen  
 
Kruunupyy 
 Lassas Tuula   
 Myllymäki Tapani Åstrand Ulla-Maria  
 
Lestijärvi 
 Tiala Marja   
 Tuikka Jukka-Pekka 
 
Perho 
 Kirvesmäki Sarita 

Jylhä Pauli   
 
Reisjärvi 
 Tilli Jouni 

Parkkila Katri  
 
Toholampi 
 Syri Anna-Maija 

Peltokangas Janne 
 
Veteli  

Torppa Jussi  
 Leivo-Rintakorpi Tuija   
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Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 14 

 
Muut saapuvilla olevat 
Kant Esa, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja 
Haapalehto Raimo, maakuntahallituksen jäsen 
Pihlajamaa Arto, maakuntahallituksen jäsen 
Salo Mauri, maakuntahallituksen jäsen  
 
Erkkilä Esa, tarkastuslautakunnan jäsen 
Kanervio Hillevi, tarkastuslautakunnan jäsen 
  
Turkulainen Harri, hallintopäällikkö, sihteeri 
Kaiponen Jyrki, vt. maakuntajohtaja 
 
Päätös:  
Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 25 maakuntavaltuutettua tai 
varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 
(25/36). 
----- 
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Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 15 
 
15 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 

VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO 
 

Maakuntavaltuusto 28.11.2019 § 15 
 
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 x.x.2019 kuntayhtymän 

verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen jäsenkunnille. 
 

3. päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia 
ääntenlaskijoina. 

 
Päätös:  
Maakuntavaltuusto yksimielisesti 
1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Hentelän ja Marko 

Kulpakon. 
2. hyväksyi, että pöytäkirja tarkastetaan 2.12.2019. 
3. päätti asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 2.12.2019 

kuntayhtymän verkkosivulle ja lähettää sen sitä ennen 
jäsenkunnille. 

4. päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia 
ääntenlaskijoina. 

----- 
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Tarkastuslautakunta 9/2019  5.11.2019/§ 66 
Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 16 
 
16 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET 
 

Tarkastuslautakunta 5.11.2019 § 66 
 
Tarkastuslautakunta on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liiton 
sidonnaisuusilmoitusvelvollisia päivittämään tietonsa 
sidonnaisuusrekisteriin. Hallintopäällikkö on 6.8.2019 lähettänyt 
kaikille ilmoitusvelvollisille pyynnön käydä tarkistamassa 
tekemänsä ilmoitus ja tarvittaessa tekemään siihen muutokset. 
 
Tarkastuslautakunnalle annettiin 4.9.2019 tiedoksi tilanne 
päivityksistä. Ilmoitusvelvollisille päätetiin lähettää muistutus 
käydä tarkistamassa tekemänsä ilmoitus. 
 
Sidonnaisuusilmoituksensa on 31.10.2019 mennessä käynyt 
päivittämässä 29:stä ilmoitusvelvollisesta 19, kahdeksan ei ollut 
käynyt tiedoissaan ja kahdelta puuttuivat tiedot kokonaan. 
 
Ehdotus: 
Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi jätetyt sidonnaisuus-
ilmoitukset ja päättää saattaa hyväksyttävät sidonnaisuus-
ilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi.  
 
Päätös: 
Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.  
----- 

 
Maakuntavaltuusto 28.11.2019 § 16 
 

Tarkastuslautakunnan kokouksen jälkeen sidonnaisuus-
ilmoituksensa on käynyt vielä päivittämässä yksi ilmoitus-
velvollinen. 

 
Tarkastuslautakunnan esitys: 
Tarkastuslautakunta saattaa hyväksyttävät sidonnaisuus-
ilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi. 
 
Päätös: 
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli asian. 
Sidonnaisuusilmoitukset on tähän päivämäärään mennessä 
päivittänyt 21 ilmoitusvelvollista. 
 
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset. 
----- 
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Maakuntahallitus 8/2019  23.9.2019/§ 95 
Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 17 
 
17 § 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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Maakuntavaltuusto 28.11.2019 § 17 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 

 
Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton 
perussopimuksen muuttamisen. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton 
perussopimuksen muuttamisen. 
----- 
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Maakuntahallitus 10/2019  18.11.2019/§ 114 
Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 18 
 
18 § 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. 
  ----- 
 
Maakuntavaltuusto 28.11.2019 § 18 

 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 

 
Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman 1-
10/2019. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi talousarvion toteutuman 1-
10/2019. 
----- 
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Maakuntahallitus 9/2019  21.10.2019/§ 107 
Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 19 
 
19 § TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 - 2022 
 

Maakuntahallitus 21.10.2019 § 107 
 

Keski-Pohjanmaan liiton suunnittelukauden 2020-2022 toiminta 
perustuu hyväksytyn maakuntaohjelman linjauksiin. Keski-
Pohjanmaan liiton lakisääteiset tehtävät toteutetaan asetettujen 
vaatimusten mukaisesti. Muut perussopimuksen 3 §:n mukaiset 
tehtävät toteutetaan kustannustehokkaasti ja talouden sallimissa 
rajoissa. Liiton toiminnassa otetaan huomioon aikaisempaa 
tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä liiton vastuut ja 
velvoitteet. Keski-Pohjanmaan liiton tehtävien hoito varmistetaan 
ja taloudenpito ylläpidetään kestävällä pohjalla. Riskitaso 
minimoidaan.  
 
Kuntien jäsenmaksut vuoden 2020 osalta ovat 1 491 200 euroa. 
Jäsenmaksujen loppusumma on sama verrattuna vuoden 2019 
kuntaosuuksiin. Tavoitteet vuodelle 2020 on asetettu edellisten 
vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä on laadittu 
vuoden 2020 talousarvio. 
 
Suunnitelmavuosien 2021-2022 talousarviot tulevat olemaan 
samaa tasoa kuin vuoden 2020 talousarvio ja ne tarkennetaan ao. 
vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Liiton toimintakulut 
vuonna 2020 ovat 1 637 475 euroa ja toimintatuotot ovat 1 637 
575 euroa.  
 
Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti: 

• kuntien jäsenmaksut 1 491 200 euroa (TA 2019/1 491 200 
€) 

• tuet ja avustukset 97 625 euroa (TA 2019/85 000 €) 

• muut toimintatuotot 48 750 euroa (TA 2019/43 100 €), joka 
sisältää liiton omarahoitusosuudet liiton hallinnoimiin 
hankkeisiin, 2 750 euroa (TA 2019/3 100€). 

 
Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti: 

• lakisääteinen toiminta 1 126 800 euroa (TA 2019/1 116 
100 €)  

• muu kehittämistoimi 350 760 euroa (TA 2019/374 500 €) 

• liiton hanketoiminta 110 315 euroa (TA 2019/ 84 600 €) 
 

Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on +/–nolla.  
 
Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä 1 092 
600 € eli 67 prosenttia vuoden 2020 talousarvion loppusummasta.  
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Maakuntahallitus 9/2019  21.10.2019/§ 107 
Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 19 

 
Toimintamäärärahojen osuus talousarvion loppusummasta on 
397 775 euroa eli  24 prosenttia. Toimintamäärärahat sisältävät 
rahoitusosuudet liiton hallinnoimiin hankkeisiin. 
 
Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja 
hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se 
1. hyväksyy vuosien 2020-2022 talous- ja toimintasuunnitelman, 
2. vuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet, 
3. hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja 
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, 

liiton muu kehittämistoimi ja hanketoiminta. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-4 yksimielisesti. 
----- 
 

Maakuntavaltuusto 28.11.2019 § 19 
 

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

 
Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto 
1. hyväksyy vuosien 2020-2022 talous- ja toimintasuunnitelman, 
2. hyväksyy vuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet, 
3. hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja 
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, 

liiton muu kehittämistoimi ja hanketoiminta. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuusto yksimielisesti 
1. hyväksyi vuosien 2020-2022 talous- ja toimintasuunnitelman, 
2. hyväksyi vuoden 2020 toiminnalliset tavoitteet, 
3. hyväksyi vuoden 2020 talousarvion ja 
4. hyväksyi talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta, 

liiton muu kehittämistoimi ja hanketoiminta. 
----- 
 

 
 
 



 Maakuntavaltuuston pöytäkirja Sivu 
  39 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 65 
Maakuntahallitus 11/2018  17.9.2018/§ 83 
Maakuntahallitus 12/2018  15.10.2018/§ 102 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 81 
Maakuntahallitus 9/2019  21.10.2019/§ 103 
Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019/§ 20 
 
20 § TOIMINNAN PARANTAMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS 
 

Maakuntahallitus 6.8.2018 § 65  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tehtiin Keski-Pohjan-
maan liittoon toukokuussa 2018 alueiden kehittämisen ja 
rakennerahasto-hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 
33 §:n mukainen tarkastus. Tarkastus on osa hallintoviran-
omaisen (HVO) syksyllä 2017 käynnistämää neuvottelu-
menettelyä.  
 
TEM:n ja Keski-Pohjanmaan liiton edustajien välisessä 
tapaamisessa 4.7.2018 keskusteltiin tarkastuksen havainnoista ja 
Keski-Pohjanmaan liiton mahdollisuuksista toimia jatkossa 
välittävänä toimielimenä. Raportissa on esitetty havaintoja, jotka 
edellyttävät Keski-Pohjanmaan liitolta jatkotoimia esimerkiksi 
tehtävien eriyttämisen, hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnan 
sekä välittävän toimielimen toimintaedellytysten osalta.  
 
Tarkastuksesta laadittu raportti ei ole toistaiseksi julkinen 
(perusteena on viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) 24 §:n 15-kohta).  
 
Keski-Pohjanmaan liitto on heti tapaamisen jälkeen käynnistänyt 
oman parantamissuunnittelunsa TEM:n antaman palautteen 
perusteella. Tähän mennessä suunnittelutyön perusteella on 
tunnistettu välttämättömät parantamiskohteet sekä tarvittavat 
korjaamistoimenpiteet. Parantamissuunnitelman laatimista 
jatketaan 15.8.2018 järjestettävän, koko henkilöstöä koskevan 
suunnittelutyön perusteella sekä maakuntien yhteistyön 
perusteella.  
 
Tämän jälkeen suunnittelua jatketaan yksityiskohtaisemmalla 
suunnittelulla aina HVO:n syyskuun alkupuolella toteuttamaan ja 
Keski-Pohjanmaan liittoon kohdistamaan tarkastuskäyntiin 
saakka.  
 
Suunnittelun tavoitteena on tuottaa Keski-Pohjanmaan liitolle 
uskottava, konkreettinen ja aikataulutettu parantamissuunnitelma 
tehtävineen ja vastuineen, jolla kyetään vakuuttamaan TEM siitä,  
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Maakuntahallitus 9/2018  6.8.2018/§ 65 
Maakuntahallitus 11/2018  17.9.2018/§ 83 

 
että Keski-Pohjanmaan liitolla on edellytykset toimia alueiden 
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoista annetun  
lain (7/2014) 2 luvun 11 §:ssä määrättyjen välittävän toimielimen 
tehtävien ja vastuiden mukaisesti.  

 
Parantamissuunnitelma ja sen vaihe käsitellään 20.8.2018 
pidettävässä maakuntahallituksen kokouksessa.  
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.  
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus:  
1. merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton 

parantamissuunnitelman laatimisen perusteet ja 
suunnittelutyön toteuttamisperiaatteen,  

2. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa jatketaan 
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta koskevan 
parantamissuunnittelun toteuttamista esitetyllä tavalla,  

3. päättää, että vt. maakuntajohtaja voi selvittää ja valmistella 
rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon liittyvää 
hallinnollista yhteistyötä tarkoituksenmukaisella tavalla muiden 
maakuntien kanssa.  

 
Päätös:  
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.  

 

 

Maakuntahallitus 17.9.2018/§ 83  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU:n rakennerahasto-ohjelman 
hallinnoinnista ja toimeenpanosta hallinto- ja todentamis-
viranomaisena.  
 
Hallintoviranomainen vastaa EU:n yleisasetuksen 125 artiklan 
mukaisesti rakennerahasto-ohjelman hallinnoinnista ja toimeen-
panosta noudattaen moitteettoman varainhoidon periaatteita ja 
hoitaen ne tehtävät, joista Euroopan unionin lainsäädännössä ja 
tässä laissa säädetään.  
 
Hallintoviranomainen suoritti 13.9.2018 Keski-Pohjanmaan liittoon  
rakennerahastotoimintaan liittyvän seurantakäynnin. Seuranta-
käynnin tarkoituksena ei ollut hakea virheitä vaan keskustelemalla 
koko henkilöstön kanssa löytää oikeat ratkaisumallit rakenne-
rahastotoimintaa koskevissa asioissa.  
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Maakuntahallitus 11/2018  17.9.2018/§ 83 
Maakuntahallitus 12/2018  15.10.2018/§ 102 

 
Neuvottelu käytiin hyvässä hengessä ja asioiden käsittely oli  
perusteellista.  
 
Hallintoviranomainen totesi tarkastuksen päätteeksi, että Keski-  
Pohjanmaan liitossa on tehty paljon työtä toiminnan 
parantamiseksi.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriö päättää neuvottelumenettelyn jatkosta  
syksyn aikana.  
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  

1. merkitsee tiedoksi TEM.lle toimitetun parantamis-
suunnitelman sisällön  

2. merkitsee tiedoksi hallintoviranomaisen Keski-Pohjanmaan 
liittoon kohdistaman seurantakäynnin toteutuksen ja 
keskeiset johtopäätökset.  

3. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa jatketaan 
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta koskevan 
parantamissuunnittelun kehittämistä esitetyllä tavalla.  

 
Päätös:  
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.  

 
 

Maakuntahallitus 15.10.2018 § 102  
 
Hallintoviranomainen (HVO) suoritti 13.9.2018 Keski-Pohjanmaan 
liittoon rakennerahastotoimintaan liittyvän seurantakäynnin. 
Seurantakäynnin tarkoituksena ei ollut hakea virheitä vaan 
keskustelemalla koko henkilöstön kanssa löytää oikeat 
ratkaisumallit rakennerahastotoimintaa koskevissa asioissa.  
 
Hallintoviranomaisen seurantakäynnin yhteydessä sovittiin, että 
Keski-Pohjanmaan liitto tarkentaa laatimaansa parantamis-
suunnitelmaa ja toimittaa sen hallintoviranomaisen arvioitavaksi.  
 
Keski-Pohjanmaan liitto on tarkentanut parantamissuunnitelman 
saamansa palautteen perusteella ja toimittanut sen HVO:lle.  
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi TEM:lle toimitetun tarkennetun 

parantamissuunnitelman sisällön.  
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Maakuntahallitus 12/2018  15.10.2018/§ 102 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 81 

 
2. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa jatketaan 

rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta koskevan 
parantamissuunnittelun toimeenpanoa suunnitelmassa 
esitetyllä tavalla.  

 
Päätös:  
Hallitus yksimielisesti hyväksyy ehdotuksen. 

 
 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 81  

 
Valtiovarainministeriön Controller -toiminto teki järjestelmä-
tarkastuksen liittoon 28.2.-1.3.2019.  
 
Hallinto- ja valvontajärjestelmän tarkastus on tehty Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 1303/2013 127 artiklan 
1. kohdassa tarkastusviranomaiselle annetun tehtävän 
mukaisesti. Tarkastuskohde on valittu tarkastusviranomaisen 
laatiman tarkastusstrategian ja siihen sisältyvän 
tarkastussuunnitelman mukaisesti.  
 
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää viranomaisen hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toiminnan luotettavuutta eri osa-alueitten 
(keskeiset vaatimukset) perusteella. Tarkastuksessa arvioitiin 
HVJ:n lisäksi erityisesti yksittäisiä hankkeita koskevan päätöksen-
tekoa ja maksatusprosessin toimintaa. Tarkastus toteutettiin 
perehtymällä viranomaisen laatimaan hallinto- ja valvonta-
järjestelmän kuvaukseen sekä muihin viranomaiselta saatuihin 
tietoihin. Hallinto- ja valvontajärjestelmän toimimisesta kuvatulla 
tavalla varmistuttiin valitsemalla yksityiskohtaisen tarkastuksen 
kohteeksi riittävä otos toimenpiteitä, joita käytiin läpi rakenne-
rahastojen hallinnointiin tarkoitetun tietojärjestelmän avulla.  
 
Järjestelmätarkastuksen lopputuloksena Keski-Pohjanmaan liiton 
rakennerahastotoiminta arviointiin kahdeksasta keskeisestä 
vaatimuskohdasta neljässä tasolle 1 (toimii hyvin) ja kolmessa 
kohdassa tasolle 2 (toimii, joitain parannuksia tarvitaan). Yhdessä 
kohdassa arvioitsija päättyi tasoon 3 (toimii osittain, huomattavia 
parannuksia tarvitaan). Yksikään kohta ei saanut arvioita 4 eli ei 
toimi olennaisilta osin lainkaan.  
 
Keski-Pohjanmaan liitto parantaa edelleen toimintaansa 
välittävänä toimielimenä ottamalla huomioon järjestelmä-
tarkastuksen tulokset rakennerahastotoiminnan kehittämisessä.  
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 81 
Maakuntahallitus 9/2019  21.10.2019/§ 103 

 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä.  

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi järjestelmätarkastuksen tuloksen.  

2. päättää, että järjestelmätarkastuksen tulokset otetaan 
huomioon rakennerahastotoiminnan jatkokehittämisessä ja 
rakennerahastotoiminnan parantamisessa.  

 

Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen. 

 
 
Maakuntahallitus 21.10.2019 § 103 

 
Maakuntahallitus päätti 26.8.2019 § 81, että Valtiovarain-
ministeriön Controller -toiminnon 28.2.-1.3.2019 Keski-Pohjan-
maan liittoon tekemän järjestelmätarkastuksen tulokset otetaan 
huomioon liiton rakennerahastotoiminnan jatkokehittämisessä ja 
rakennerahastotoiminnan parantamisessa. 
 
Kyseisen päätöksen perusteella Keski-Pohjanmaan liitossa on 
valmisteltu rakennerahastotoiminnan parantamissuunnitelman 
päivitys (jatkoversio 2), jossa on selvitetty jo tehtyjä toimenpiteitä 
sekä tunnistetaan edelleen rakennerahastotoiminnassa 
parannettavia kohteita. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi parantamissuunnitelman (jatkoversio 2) 

sisällön.  
2. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitossa jatketaan rakenne-

rahastohankkeiden rahoittamisesta koskevaa parantamis-
toiminnan toimeenpanoa jatkoversiossa 2 esitetyllä tavalla. 

3. esittää parantamissuunnitelman jatkoversion olennaisilta osin 
tiedoksi maakuntavaltuustolle. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-3 yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntavaltuusto 28.11.2019 § 20 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 
Maakuntahallituksen esitys: 
Maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi toiminnan parantamis-
suunnitelman päivityksen. 
 
Päätös: 
Maakuntavaltuustolle on toimitettu ennen kokousta erillinen 
selvitys toiminnan parantamissuunnitelman päivityksestä. 
 
Selvitys liitteenä nro: 1 
 
Maakuntavaltuusto yksimielisesti merkitsi tiedoksi toiminnan 
parantamissuunnitelman päivityksen. 
----- 
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Maakuntavaltuusto 2/2019  28.11.2019 
 
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 2/2019   28.11.2019 

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. 

 


