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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021

KOKOUSAIKA 15.2.2021 klo 9.00 – 12.20
KOKOUSPAIKKA Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Pärkkä Timo puheenjohtaja
Kant Esa varapuheenjohtaja, poissa §

18 käsittelyn ajan klo 10.37-
10.50

Haapalehto Raimo jäsen, poissa § 18 käsittelyn
ajan klo 10.37-10.50

Harju Ulla-Riitta jäsen, poissa § 19 käsittelyn
ajan, läsnä klo 9.00-12.10

Lankinen Minna jäsen, läsnä klo 9.00-12.10
Nurmi-Lehto Anna jäsen, läsnä klo 9.13-
Paloranta Johanna jäsen
Pihlajamaa Arto jäsen
Salo Mauri jäsen, poissa § 18 käsittelyn

ajan klo 10.37-10.50
Tuikka Jukka-Pekka jäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja,

läsnä klo 9.28-
Hentelä Raimo valtuuston I varapj.
Sillanpää Timo valtuuston II varapj.
Tastula Seppo valtuuston III varapj., poissa

§ 18 käsittelyn ajan klo
10.37-10.50

Kaiponen Jyrki maakuntajohtaja/esittelijä
Kalliokoski Satu vt. hallintopäällikkö/sihteeri,

poissa §17 käsittelyn ajan

POISSA Timonen Marlén jäsen

ASIAT § 11 - § 24

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Timo Pärkkä            Satu Kalliokoski     Jyrki Kaiponen          Esa Kant
puheenjohtaja          pöytäkirjanpitäjä    pöytäkirjanpitäjä § 17 ajan   pk:n pitäjä § 24 ajan
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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Kokkola 15.2.2021
Johanna Paloranta Arto Pihlajamaa

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla  16.2.2021.
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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 11

11 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 11

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
2. valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna

Palorannan ja Arto Pihlajamaan

Päätös:
Maakuntahallitus
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen (9/11),
2. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan

ja Arto Pihlajamaan.
-----
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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 12

12 § TYÖTERVEYSHUOLLON TYÖPAIKKASELVITYS

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 12

Keski-Pohjanmaan liiton työterveyshuolto Työplus teki voimassa
olevan toimintasuunnitelman (2019-2024) mukaisen, viiden (5)
vuoden välein tehtäväksi sovitun, perusmuotoisen työpaikka-
selvityksen Keski-Pohjanmaan liitossa aikavälillä 11/2020-1/2021.
Edellinen työpaikkaselvitys on tehty vuonna 2016.

Työpaikkaselvitykseen sisältyi koko henkilökunnalle suunnattu
sähköinen esitietokysely, palautekeskustelu esimiesten ja
työterveyshoitajan välillä, työterveyshoitajan työpaikkakäynti liiton
toimitiloissa, sekä esitietokyselyn tulosten esittely henkilökunnalle
työterveyshoitajan toimesta.

Esitietokyselyn vastausprosentti oli 93,8% (15/16), joten tuloksia
voidaan pitää luotettavina.

Työterveyshoitaja Tiia Bazia esittelee lyhyesti, klo 9.05-9.44
työpaikkaselvityksen tuloksia maakuntahallitukselle.
Työpaikkaselvitys -raportti on lähetetty esityslistan liitteenä.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja vt.
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.

Jäsen Anna Nurmi-Lehto saapui asian käsittelyn aikana klo 9.13.

Valtuuston puheenjohtaja Pentti Haimakainen saapui asian
käsittelyn aikana klo 9.28.

Maakuntajohtaja antoi lyhyen, yleisen tason selonteon
kehityskeskusteluissa esiintulleisiin asioihin. Maakuntahallituksen
puheenjohtaja antoi lyhyen selonteon maakuntajohtajan kanssa
käydystä kehityskeskustelusta.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi työterveyshuollon
työpaikkaselvityksen.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 13

13  § KESKI-POHJANMAAN LIITON PARANTAMISSUUNNITELMAN
LOPPURAPORTTI

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 13

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suoritettiin
Keski-Pohjanmaan liittoon toukokuussa 2018 alueiden
kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
annetun lain (8/2014) 33 §:n mukainen tarkastus.

Tarkastuksen tulosten perusteella Keski-Pohjanmaan liitolle
laadittiin elokuussa 2018 erillinen rakennerahastotehtävien,
rakennerahasto-hankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin
parantamissuunnitelma vuosille 2018–2020.

Keski-Pohjanmaan liiton laatimassa loppuraportissa käsitellään
laaditun ja maakuntahallituksen hyväksymän parantamis-
suunnitelman toimeenpanon edistymistä ja tuloksia. Loppuraportti
on tarkoitus toimittaa jakeluna työ- ja elinkeinoministeriölle ja
valtionvarainministeriölle sekä tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Loppuraportti on lähetetty maakuntahallituksen esityslistan
liitteenä.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus

1. merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan liiton
rakennerahastotoiminnan kehittämisen sekä
rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen
hallinnon parantamissuunnitelman loppuraportin.

2. päättää antaa loppuraportin jakeluna työ- ja
elinkeinoministeriölle ja valtiovarainministeriölle (controller-
toiminto) sekä tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-2 yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 14

14 § ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMISEN
MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNAN
ALUEELLISEN SELVIYTYMISSUUNNITELMAN TOIMEENPANOON

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 14

Työ- ja elinkeinoministeriö on valtioneuvoston 22.10.2020
(VN/6085/2020-TEM-8) tekemän päätöksen perusteella maksanut
Keski-Pohjanmaan liitolle 17.11.2020 (VN/6085/2020-TEM-9)
243 000 euroa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman
tukemisen määrärahasta. Alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukeminen -määrärahan myöntämisessä,
käyttämisessä, maksamisessa ja käytön valvonnassa on
noudatettava alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden
rahoittamisesta annettua lakia (8/2014), rahoituslakia, sekä
valtioneuvoston asetusta alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014),
rahoitusasetusta sekä soveltuvin osin valtionavustuslakia
(688/2001).

Määrärahalla rahoitettujen hankkeiden tulee päättyä 31.12.2023
mennessä ja se on mahdollista kohdentaa alueen selviytymis-
suunnitelman toimeenpanoon, temaattisesti valittuihin osioihin.
Määräraha sopii luonteensa vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhank-
keisiin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia
hankekokonaisuuksia tai kehitysprosesseja. Hankkeiden tulee
perustua alueelliseen koronaselviytymissuunnitelmaan sekä
edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedelly-
tyksiä tai työllisyyttä, tai edistää osaamiseen ja innovaatioihin
perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista.

Keski-Pohjanmaan liitto ohjaa rahoitusta viranomaispäätöksillä
pääsääntöisesti enintään 50 000 euron tukierissä hankkeille, tuen
ollessa enintään 80 prosenttia toteutuksen kustannuksista.
Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta. Keski-Pohjanmaan liitto
jakaa rahoituksen teemoitettujen hakukierrosten tai jatkuvan haun
periaatteiden mukaisesti. Mikäli rahoituksen jaossa käytetään
jatkuvan haun periaatteita, ilmoitetaan Keski-Pohjanmaan liiton
nettisivuilla päivämäärät, jolloin hakemuksia otetaan käsittelyyn.

Hankkeiden rahoittamisessa käytetään 24 % (flat rate) sekä
kertakorvaus -kustannusmalleja.

Tarkemmat ehdot määritellään hankkeiden päätösten yhteydessä
annettavien toteuttamisohjeiden mukaisesti.
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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 14

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että

1. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen
määrärahaa käytetään Keski-Pohjanmaalla alueellisen
selviytymissuunnitelman toimeenpanoon.

2. rahoitusta ohjataan viranomaispäätöksillä pääsääntöisesti
enintään 50 000 euron tukierissä hankkeille.

3. Keski-Pohjanmaan liitto voi antaa viranomaispäätöksillä
tarkempia ohjeita hankkeiden toteuttamisesta.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-3 yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 15

15 § KESKI-POHJANMAAN LIITON RAPORTTI ALUEIDEN KESTÄVÄN
KASVUN JA ELINVOIMAN MÄÄRÄRAHAN KÄYTÖSTÄ 2020

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 15

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakuntien liittoja
raportoimaan Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman (AKKE)
määrärahan käytöstä vuodelta 2020. Raportti esitellään
maakuntahallitukselle.

Raportti Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahan
käytöstä vuodelta 2020 on lähetetty esityslistan liitteenä.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi raportin AKKE-määrärahan
käytöstä vuodelta 2020.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 16

16  § VALTAKUNNALLISEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN
(LIIKENNE 12) LAUSUNTOPYYNTÖ

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 16

Liikenneministeriö (LVM) on jättänyt lausuntopyynnön
Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (Liikenne
12) 21.1.2021. Vastausaika lausuntopyyntöön päättyy 23.2.2021.

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut vastauksen LVM:n
lausuntopyyntöön ottaen huomioon Keski-Pohjanmaan alueellisen
liikennejärjestelmätyöryhmän ja jäsenkuntien kannanotot.
Lausunnossa on yhteensovitettu myös Pohjois-Suomen liikenne-
ja logistiikkatyöryhmän sekä YTA-alueen yhteiset huomiot liikenne
12-suunnitelmaan.

Lausunto on lähetetty esityslistan liitteenä.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja
aluesuunnittelupäällikkö Tiina Rinta-Rahko.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää antaa valmistellun Keski-Pohjanmaan
liiton lausunnon LVM:n lausuntopyyntöön.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 12/2020 14.12.2020/§ 137
Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 17

17  § HALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRKA

Maakuntahallitus 14.12.2020 § 137

Harri Turkulainen on irtisanoutunut hallintopäällikön virasta
2.12.2020 lukien.

Hallintopäällikön keskeiset tehtävät ovat:
 vastuu Keski-Pohjanmaan liiton yleis-, talous-,

henkilöstö- ja kiinteistötehtävien valmistelusta,
 vastuu hallintoasioiden valmistelusta, liiton

luottamushenkilöhallinnon päätöksentekomenettelystä
ja asiakirjahallinnosta,

 rakennerahastohankkeiden maksatuspäätösten
hyväksyjän tehtävä ja vastuu varmennusten
toimeenpanosta.

Lisäksi hallintopäällikön tehtäviin kuuluu työsuojelupäällikön
tehtävä. Hallintopäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään. Hallinto-
päällikkö toimii maakuntajohtajan sijaisena.

Hallintopäällikön tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään
tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, tehtäväkohtaista
työkokemusta esimerkiksi hallinto-, talous- ja/tai
henkilöstöasioiden hoitamisesta, sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.
Ammatinhallinta edellyttää lisäkoulutusta, jatkuvaa alakohtaisen
tiedon ylläpitokoulutusta, uuden tiedon hankintaa itsenäisesti,
paineensietokykyä ja tehtävässä vaadittavaa tarkkuutta.

Hallintopäällikön virka on toistaiseksi voimassa oleva kuuden (6)
kuukauden koeajalla.

Hallintopäällikön tehtäväkohtainen palkka on 4 236,26 €/kk
(huomioitu 1.8.2020 tullut yleiskorotus).

Hallintopäällikön virka avataan haettavaksi 16.12.2020 –
31.1.2021 väliseksi ajaksi.

Maakuntahallitus päättää haastatteluun kutsuttavista helmikuun
2021 kokouksessa ja haastatteluprosessin toteuttamisesta.

Keski-Pohjanmaan liiton hallintopäällikkö Harri Turkulaiselle on
myönnetty virkavapaus 10.8.2020 – 9.2.2021 maakuntajohtajan
päätöksellä 2.7.2020 § 15. Maakuntajohtaja on määrännyt KTM
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Maakuntahallitus 12/2020 14.12.2020/§ 137
Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 17

Satu Kalliokosken hallintopäällikön viransijaiseksi 5.8.2020 § 17
ajalle 10.8.2020-9.2.2021.

Harri Turkulaisen irtisanouduttua hallintopäällikön virasta
2.12.2020 lukien ja viran tultua tästä hetkestä avoimeksi, on
hallintopäällikön virkaan kuuluvien tehtävien hoitaminen
järjestettävä siten, kuin tehtävien tarkoituksenmukainen
hoitaminen sitä edellyttää (KVhl 3 §). Keski-Pohjanmaan liiton
hallintosäännön 12 §:n mukaan maakuntahallitus päättää
päälliköiden valinnasta.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Asian käsittely:
Satu Kalliokoski ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pykälän käsittelyn ajan kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimi Jyrki
Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää laittaa hallintopäällikön viran julkisesti haettavaksi yllä

olevan tehtävänkuvauksen mukaisesti ja antaa
maakuntajohtajalle valtuudet laatia asiasta hakuilmoituksen.

2. päättää, että hallintopäällikön virka laitetaan julkisesti
haettavaksi ajalle 16.12.2020 - 31.1.2021 sekä

3. päättää haastatteluun kutsuttavista ja haastatteluprosessin
toteuttamisesta maakuntahallituksen helmikuun kokouksessa.

4. määrää Satu Kalliokosken hoitamaan hallintopäällikön virkaa
2.12.2020 lukien virkaa tekevänä hallintopäällikkönä, kunnes
virkaan valittava henkilö ottaa hallintopäällikön viran vastaan.

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

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 17

Keski-Pohjanmaan liitto laittoi hallintopäällikön viran julkisesti
haettavaksi 16.12.2020 – 31.1.2021 väliseksi ajaksi
maakuntahallituksen 14.12.2020 § 137 päättämällä tavalla ja
tehtävänkuvauksen mukaisesti.
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Maakuntahallitus 12/2020 14.12.2020/§ 137
Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 17

Hakuilmoitus julkaistiin työvoimahallinnon www.te-palvelut.fi -
sivustolla, www.kuntarekry.fi -sivustolla sekä liiton nettisivuilla.

Määräaikaan mennessä hakemuksia jätettiin neljä (4) kappaletta.
Hakemusten yhteenveto lähetetään maakuntahallituksen jäsenille
kokouskutsun mukana ja täydentävä informaatio annetaan
kokouksessa.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Asian käsittely:
Satu Kalliokoski ilmoitti olevansa esteellinen (intressijäävi) ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Pykälän käsittelyn ajan kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimi Jyrki
Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää, että hallintopäällikön virkaan valittavan

valintapäätösehdotuksen valmistelee valintakollegio,
2. päättää nimetä valintakollegioon maakuntavaltuuston

puheenjohtajan, maakuntahallituksen puheenjohtajan, yhden
(1) hallituksen jäsenen ja maakuntajohtajan sekä
rekrytointiprosessin avustajaksi johdon sihteeri Susanne
Kopsalan.

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

4. päättää, että hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua
haastattelutilaisuuksiin osallistumisoikeudella.

Päätös:
Maakuntahallitus
1. päättää, että hallintopäällikön virkaan valittavan

valintapäätösehdotuksen valmistelee valintakollegio,
2. päättää nimetä valintakollegioon maakuntavaltuuston

puheenjohtajan, maakuntahallituksen puheenjohtajan,
hallituksen edustajaksi Johanna Palorannan ja
maakuntajohtajan sekä rekrytointiprosessin avustajaksi johdon
sihteeri Susanne Kopsalan.

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

4. päättää, että hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua
haastattelutilaisuuksiin osallistumisoikeudella.



Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu
35

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Maakuntahallitus 4/2018 19.3.2018/§ 24
Maakuntahallitus 5/2018 16.4.2018/§ 31
Maakuntavaltuusto 1/2018 26.4.2018/§ 8
Maakuntahallitus 13/2018 29.10.2018/§ 112
Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 18

18  § KP-COBRA INVEST OY

Maakuntahallitus 19.3.2018 § 24

Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000
maakuntaliiton kautta avustusta käytettäväksi pääomalainan
myöntämiseen perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka
osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan liitto. Perustettu yhtiö
myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle vuonna 2000 pääomalainan,
joka on kertaluonteinen ja uudistettujen velkakirjaehtojen mukaan
erääntyy maksettavaksi 31.12.2020. KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole
ollut muuta sijoitustoimintaa.

Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei
viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista
Keski-Pohjanmaalla lähiaikoina.

Velkakirjaehtojen mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa
vain, jos maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon
yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
mukaan. K-P Cobra Invest Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä
tilintarkastajan laatiman lausunnon, mahdollistaako yhtiön tulos
koron maksamista toteutuneelta tilikaudelta. Velkakirjaehtojen
mukaan korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Vuoden
2017 tilinpäätöksen mukaan pääomasaatava Kalvinit Oy:ltä on
252.281,89 € ja kertynyt korkosaatava yhteensä 93.659,65 €.

Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on
todettu vaihtoehdot
1. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomalainan ennen

31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit
Oy ei pidä tässä vaiheessa mahdollisena.

2. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka.
3. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin

osalta on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei
käynnisty.

4. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi
kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta
käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa.

Lisätietoja antavat yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ja
maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.



Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu
36

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Maakuntahallitus 4/2018 19.3.2018/§ 24
Maakuntahallitus 5/2018 16.4.2018/§ 31
Maakuntavaltuusto 1/2018 26.4.2018/§ 8
Maakuntahallitus 13/2018 29.10.2018/§ 112
Maakuntahallitus 2/2021 15.2.2021/§ 18

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja saattaa asian
tarkastuslautakunnalle ja maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun
lisäselvitysten hankkimista varten. Asiaa käsitellään seuraavassa
kokouksessa, 16.4.2018.

Yhteyspäällikkö Teppo Rekilä poistui kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksen teon jälkeen, klo 10.30.

Maakuntahallitus 16.4.2018 § 31

Maakuntaliiton jäsenkunnat myönsivät vuonna 2000
maakuntaliiton kautta avustusta käytettäväksi antolainan
myöntämiseen perustettavalle KP-Cobra Invest Oy:lle, jonka
osakepääoman omistaa Keski-Pohjanmaan liitto. Velkakirja
Keski-Pohjanmaan liiton ja KP-Cobra Invest Oy:n välillä on
allekirjoitettu 22.12.2000.  KP-Cobra Invest Oy myönsi kaivosyhtiö
Kalvinit Oy:lle vuonna 2000 (27.12.2000) pääomalainan, joka oli
kertaluonteinen ja erääntyi maksettavaksi 31.12.2007.
Pääomalainaa on jatkettu 11.8.2003, 20.12.2010 sekä
18.11.2015. Viimeisin 18.11.2015 allekirjoitettu velkakirja on
voimassa 31.12.2020 saakka.

 KP-Cobra Invest Oy:llä ei ole ollut muuta sijoitustoimintaa.

Kalvinit Oy:n ilmeniittivaltausten tilanne on entisellään. Mikään ei
viittaa siihen, että yhtiö suunnittelisi kaivostoiminnan aloittamista
Keski-Pohjanmaalla lähiaikoina.

Velkakirjaehtojen mukaan Kalvinit Oy maksaa lainasta korkoa
vain, jos maksuun pantu määrä voidaan käyttää voitonjakoon
yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
mukaan. K-P Cobra Invest Oy on pyytänyt Kalvinit Oy:ltä
tilintarkastajan laatiman lausunnon, mahdollistaako yhtiön tulos
koron maksamista toteutuneelta tilikaudelta. Velkakirjaehtojen
mukaan korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina. Vuoden
2017 tilinpäätöksen mukaan pääomasaatava Kalvinit Oy:ltä on
252.281,89 € ja kertynyt korkosaatava yhteensä 93.659,65 €.
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Kalvinit Oy:n kanssa on 1.3.2018 käyty neuvottelu, jossa on
todettu vaihtoehdot:
1. liiton tavoitteena on, että Kalvinit maksaa pääomalainan ennen

31.12.2020, tavoitteena vuosi 2018. Tätä vaihtoehtoa Kalvinit
Oy ei pidä tässä vaiheessa mahdollisena.

2. velkakirja pidetään voimassa 31.12.2020 saakka.
3. Kalvinit Oy esittää pääomasijoituksen akordia, kuten Tekesin

osalta on tehty, perusteluna se, että kaivostoiminta ei
käynnisty.

4. vaihtoehtona akordille Kalvinit Oy esittää harkittavaksi
kaivosoikeuden myyntiä KP Cobra Invest Oy:lle. Tästä asiasta
käydään selvittelyä mm. GTK:n kanssa.

Vaihtoehto 1. ei toteudu koska Kalvinit Oy ei ole halukas
maksamaan pääomalainaa takaisin.

Vaihtoehto 2 osalta on voimassa oleva velkakirja.

Vaihtoehto 3 ei toteudu; KP-Cobra Invest Oy:n yhtiökokous
27.3.2018 päätti pyytää Kalvinit Oy/Endomines Oy:tä maksamaan
pääomalainan takaisin.

Vaihtoehto 4 tarkoittaisi pääomalainan vaihtamista
kaivosoikeuksiin. Kalvinit Oy:llä on hallussaan Koivu nimistä tilaa
koskeva kaivospiiri. Kaivospiiriä koskeva maanmittaustoimitus on
kesken. TUKES:n ja Maanmittauslaitoksen kanssa käytyjen
keskustelujen perusteella näyttää todennäköiseltä, että
pääomalainan vaihtaminen kaivosoikeuksiin johtaisi
maanmittaustoimituksen loppuunsaattamiseen. Tämän jälkeen
kaivospiirin haltijalle tulisi maksettavaksi korvaukset
maanomistajille sekä kaivospiirimaksu 50 euroa hehtaarilta
vuodessa. Koivun kaivospiiri on 925 hehtaaria eli vuosittainen
kaivospiirimaksu olisi noin 45000 euroa.

Asia on käsitelty Keski-Pohjanmaan liiton kuntajohdon
kokouksessa 3.4.2018. Liiton antolainan ja Cobran lainasaamisen
maksamisesta v. 2018-2019 on käynnissä neuvottelut Kalvinit
Oy:n ja sen emoyhtiön Endomines Oy:n välillä.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
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Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallituksen varapuheenjohtaja
Esa Kant poistuivat esteellisenä kokouksesta päätöksen teon
ajaksi.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee selvityksen tiedoksi,
2. saattaa asian maakuntavaltuustolle tiedoksi ja
3. KP-Kobra Invest jatkaa neuvotteluja Kalvinit Oy:n/Endomines
Oy:n kanssa pääomalainan takaisinmaksamisesta. Tilanteesta
raportoidaan kesäkuussa maakuntahallitukselle.

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
- - -

Maakuntavaltuusto 26.4.2018 § 8

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja maakuntahallituksen
puheenjohtaja Antti Mäkelä esittelivät asiaa.

Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntavaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös:
Maakuntavaltuusto merkitsi selvityksen tiedoksi.

Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi hallituksen puheenjohtaja
Antti Mäkelän suullisen selvityksen liiton työhyvinvointitilanteesta.
- - -

Maakuntahallitus 29.10.2018 § 112

Neuvottelussa 7.8.2018 läsnä olivat maakuntahallituksen
puheenjohtaja, vt. maakuntajohtaja ja KP-Cobra Invest Oy:n
toimitusjohtaja. Neuvottelun tulos oli sama kuin 1.3 käydyn
neuvottelun. Endomines ei ole valmis maksamaan pääomalainaa
takaisin. Laina-ajan loppuessa todennäköisin vaihtoehto on, että
Endomines Oy ajaa Kalvinit Oy:n konkurssiin.

Eri vaihtoehtojen vaikutuksesta on keskusteltu KP-Cobra Invest
Oy:n tilintarkastajan BDO:n kanssa. BDO:n lausunnon mukaan
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” Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2017 tilinpäätöksessä on
taseeseen merkittynä tuo edellä mainittu 252 281,89 euron
suuruinen lainasaaminen KP Cobra lnvest Oy:ltä.

Velkakirjan ehtojen mukaan Laina erääntyy takaisin
maksettavaksi 31.12.2020.Liiton taseessa olevaa lainasaamista ei
voida tämänhetkisten tietojen perusteella katsoa epävarmaksi
saatavaksi, joka tulisi alaskirjata kuluksi tilinpäätöksessä.

Keski-Pohjanmaan liiton tytäryhtiö KP Cobra lnvest Oy (liiton
omistus 100 %) on myös jatkanut myöntämänsä pääoma lainan
takaisinmaksua vuoden 2020 loppuun saakka.

Keski-Pohjanmaan liiton tulee antaa konserniin kuuluvalle
tytäryhtiölle omistajaohjausta sen myöntämän pääomaehtoisen
lainan käsittelystä ja liitolta saamansa lainan takaisinmaksusta.”

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. saattaa asian tiedoksi maakuntavaltuustolle,
2. päättää pyytää asiasta lausunnon Kirjanpitolautakunnalta

(KILA).

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
- - -

KP-Copra Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Esa Kant, jäsen
Seppo Tastula ja varajäsen Raimo Haapalehto poistuivat
kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 18

KP-Cobra Invest Oy:n osakepääoman omistaa Keski-
Pohjanmaan liitto. Velkakirja Keski-Pohjanmaan liiton ja KP-
Cobra Invest Oy:n välillä on allekirjoitettu 22.12.2000.  KP-Cobra
Invest Oy myönsi kaivosyhtiö Kalvinit Oy:lle vuonna 2000
(27.12.2000) pääomalainan, joka oli kertaluonteinen ja erääntyi
maksettavaksi 31.12.2007. Pääomalainaa on jatkettu 11.8.2003,
20.12.2010 sekä 18.11.2015. Viimeisin 18.11.2015 allekirjoitettu
velkakirja on voimassa 31.12.2020 saakka.
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Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää
omistajaohjauksen periaatteista. Omistajaohjauksen periaatteet
ovat luonteeltaan pysyviä toimintaperiaatteita, jotka määrittelevät
sen, miten kunnan omistamia yhtiöitä johdetaan, ohjataan ja
valvotaan. Valtuuston linjaamat periaatteet ohjaavat
konsernijohdolle kuuluvaa omistajaohjauksen käytännön
toteuttamista ja siihen liittyvää päätöksentekoa niin
kuntakonserniin kuuluvissa yhteisöissä kuin laajemminkin
osaomistusyhteisöissä, kuntien yhteistoimintaorganisaatioissa ja
kunnan sopimussuhteissa. Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto
ei ole asettanut ehtoja velan takaisinmaksujärjestelyille.

Kuntalain 47 §:n 1 momentin mukaan omistajaohjauksella on
huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan
huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Sopimusoikeuden lähtökohta on, että sopimukset on pidettävä.
Yksipuolinen sopimusvelvoitteista vetäytyminen on
lähtökohtaisesti sopimusrikkomus, ja sopimusta rikkonut osapuoli
on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle aiheuttamansa
vahingon. Ylivoimainen este (force majeure) voi kuitenkin
mahdollistaa sopimusehtojen noudattamatta jättämisen tai
lieventää noudattamatta jättämisen seurauksia.
Sopijakumppaneilla voi myös olla tarvetta sopia
sopimusmuutoksista.

KP-Cobra Invest Oy toimitti Kalvinit Oy:lle 27.10.2020 päivätyllä
kirjeellä vaatimuksensa myöntämänsä pääomalainan
takaisinmaksusta korkoineen pääomalainasta laaditun velkakirjan
ehtojen mukaisesti.

Kalvinit Oy ei ole reagoinut KP-Cobra Invest Oy:n asettamaan
vaatimukseen millään lailla.

Kalvinit Oy ei maksanut KP-Cobra Invest Oy:n sille antamaa
pääomalainaa lainasta laaditun velkakirjan mukaisesti viimeistään
31.12.2020 kuluessa.

KP-Cobra Invest Oy toimitti Kalvinit Oy:lle 28.01.2020 päivätyllä
kirjeellä maksumuistutuksen maksamattomasta pääomalainasta
korkoineen ja viivästyskorkeineen (8 %). Takaisinmaksun
määräaika umpeutuu 15.2.2021.
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Asiasta on käyty neuvotteluja Kalvinit Oy:n emoyhtiön Endomines
Oy:n edustajan kanssa 23.11.2020 ja 1.2.2021. Endomines Oy:n
edustaja talouspäällikkö Marcus Ahlström on 4.2.2021 ilmoittanut
Endomines Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa käymänsä
keskustelun perusteella, että maksusopimusjärjestely on
Endomines Oy:n puolesta ok.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Jäsenet Raimo Haapalehto, Seppo Tastula, Esa Kant ja Mauri
Salo ilmoittivat esteellisyytensä (edustusjäävi) ja poistuivat asian
käsittelyn ajaksi klo 10.37-10.50

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. Päättää, että pääomalainan takaisinpalauttamiseksi siirrytään

maksusopimusjärjestelyyn, mikäli velallinen osoittaa velan
takaisinmaksulle halukkuutta.

2. Päättää, että mikäli velallinen ei osoita halukkuutta
maksusopimusjärjestelyyn taikka sopimusjärjestelyjä ei kyetä
saattamaan päätökseen, ryhdytään velan takaisin perintää
koskeviin oikeudellisiin järjestelyihin.

3. Oikeuttaa maakuntajohtajan valmistelemaan jatkotoimenpiteet
pääomalainan takaisinpalauttamiseksi
maksusopimusjärjestelyin tilikauden 2021 aikana.

4. Oikeuttaa maakuntajohtajan tarvittaessa ryhtymään
oikeudellisiin toimenpiteisiin pääomalainan
takaisinpalauttamiseksi.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-4 yksimielisesti.
-----
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19 § LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT 2021-2024

Maakuntahallitus 28.12.2020 § 142

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 133 §:n mukaan
maakuntavaltuusto päättää kuntayhtymän toimielinten kokouksista
suoritettavista kokouspalkkioista vaalikausittain etukäteen.

Kokouksella tarkoitetaan kuntalain tai muun lain tai asetuksen
säännösten mukaisesti asetetun toimielimien sellaista kokousta,
joka on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen ja josta
laaditaan pöytäkirja.

Toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle
maksetaan jäsenen palkkio 50 prosentilla korotettuna.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle
maksetaan osallistumisesta maakuntahallituksen kokouksiin sama
palkkio kuin maakuntahallituksen jäsenille.

Maakuntahallituksen puheenjohtajalle ja muulle jäsenelle
maksetaan osallistumisesta valtuuston kokouksiin sama palkkio
kuin maakuntavaltuuston jäsenille.

Hallituksen määräämänä edustajana muun toimielimen
kokoukseen osallistuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan sama
palkkio kuin kyseisen toimielimen jäsenelle.

Mikäli kokous kestää yli kolme tuntia, suoritetaan
luottamushenkilöille lisäksi 50 % kokouspalkkion määrästä
jokaiselta kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden, ei
kuitenkaan enää kokoukseen kestettyä yli kuusi tuntia.

Nykyinen maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten
kokouspalkkio on 100 euroa ja muiden liiton toimielinten jäsenten
kokouspalkkio 70 euroa.

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä
maksetaan valtuuston puheenjohtajalle ja hallituksen
puheenjohtajille maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio.

Valtuustokaudella 2017-2020 maakuntavaltuuston puheenjohtajan
vuosipalkkio on 1 500 euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan
2 500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkio 1 000 euroa.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustokaudelle 2021-2024
1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi

100 euroa ja
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 70 euroa

sekä
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1 500

euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2
500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkioksi 1 000 euroa.

Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustokaudelle 2021-2024
1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi

130 euroa,
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 100

euroa,
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000

euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4
500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkioksi 2 000 euroa sekä

4. maakuntavaltuuston varapuheenjohtajat, enintään kolme
kpl:tta, vuosipalkkioksi 1 000 euroa/varapuheenjohtaja.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-4 yksimielisesti.
-----

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 19

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 135 §:n mukaan:

”Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä
maksetaan valtuuston puheenjohtajalle ja hallituksen
puheenjohtajille maakuntavaltuuston päättämä vuosipalkkio.”

Tämän perusteella maakuntahallituksen 28.12.2020 tekemää
päätöksen § 142 tulee oikaista hallintosäännön 135 §:tä johtuen.

Jäsen Ulla-Riitta Harju oli poissa asian käsittelyn ja päätöksen
ajan.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
valtuustokaudelle 2021-2024
1. maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi

130 euroa,
2. muiden liiton toimielinten jäsenten kokouspalkkioksi 100 euroa

sekä
3. maakuntavaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkioksi 2 000

euroa, maakuntahallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 4
500 euroa ja maakuntahallituksen varapuheenjohtajan
vuosipalkkioksi 2 000 euroa.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat yksimielisesti.
-----
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20 § KESKI-POHJANMAAN, ETELÄ-POHJANMAAN JA POHJANMAAN
ILMASTOSTRATEGIAN LAADINTA

Maakuntahallitus 16.12.2019 § 135

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja
luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia.
Kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä
muutosta yhteiskunnassa.

Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut Pariisin
ilmastosopimukseen. Eduskuntapuolueiden yhteisen linjauksen
mukaan tavoite edellyttää pitkän aikavälin ilmastotoimien
rakentamista siten, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen
vuotta 2050. Rinteen hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassa
toimimaan siten, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja
hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Yhtenä keinona hallitus on
päättänyt edistää kuntien ja alueiden omien
hiilineutraaliussuunnitelmien valmistelua ja ilmastotoimien
toimeenpanoa.

Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
maakuntien alueella on vanhat päivitystä edellyttävät
ilmastostrategiat. Alueella ei ole toistaiseksi yhtään Hinku-kuntaa
(hiilineutraali kunta) tai Canemure-maakuntaa
(www.hiilineutraalisuomi.fi). Hinku-kuntien verkostoon kuuluu jo
67 kuntaa Suomessa ja Canemure-maakuntia on seitsemän.
Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan
maakuntaliitot yhdessä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Ely-
keskusten kanssa ovat keskus-telleet yhteisen ilmastostrategian
valmistelusta.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on hakenut 75 000 euroa Työ- ja
elinkeinoministeriöltä. Tällä rahoituksella Ely-keskus palkkaa
ilmastokoordinaattorin koordinoimaan ilmastostrategian
valmistelua. Maakuntaliitoilla ei ole varattuna rahoitusta
ilmastostrategiaa varten vuodelle 2020.

Ilmastokoordinaattorin ensimmäisenä tehtävänä on kartoittaa
tarvittavat selvitykset. Maakuntaliitot päättävät osallistumisestaan
selvitysten rahoitukseen sen jälkeen, kun tarvittavat selvitykset
ovat tiedossa.

Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu ilmasto-

strategian laadintaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan maakuntaliittojen sekä Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa siten, että strategiaosuus
valmistellaan vuoden 2020 aikana,

2. päättää osallistumisesta selvitysten kustannuksiin, kun
tarvittavat selvitykset ovat tiedossa.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-2 yksimielisesti.
-----

Maakuntahallitus 21.9.2020 § 94

Euroopan unionin tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990
tasoon. Ilmastoneutraaliutta EU tavoittelee vuoteen 2050
mennessä.

Nykyisen hallitusohjelman tavoite on, että Suomi on hiilineutraali
vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius ei ole yksiselitteinen
termi. Suomen hallitusohjelman rivien välistä voidaan löytää
tulkinta, että hiilineutraalissa Suomessa päästöjen pitäisi olla yhtä
suuret kuin hiilinielujen.

Päästöillä tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy
fossiilisten polttoaineiden käytön, teollisten prosessien ja ihmisen
toiminnan muuttamien biologisten prosessien seurauksena.
Hiilinieluilla taas tarkoitetaan toimia, joilla sidotaan kasvihuone-
kaasupäästöjä pois ilmakehästä, kasvattaen samalla hiilivarastoa.
Hiilinielut kattavat maankäytön, maankäytön muutoksen ja
metsien käytön (LULUCF = land use, land use change and
forestry) hiilidioksidia sitovat prosessit. Mukana ovat myös
tekniset keinot, joilla hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä tai
päästölähteestä ja varastoidaan pois hiilenkierrosta.

Suomen ympäristökeskus laskee vuosittain maakuntien kasvi-
huonepäästöt. Vuonna 2018 Keski-Pohjanmaan
kasvihuonepäästöt olivat 832 kt CO2e.
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Vuoteen 2005 verrattuna vähennystä on tapahtunut 15 %.
Suurimmat kasvihuonepäästöt syntyvät maataloudessa (42%),
tieliikenteessä (17%), lämmityksessä (15%) ja teollisuudessa
(8%). Tuulivoiman kasvihuonepäästöjä sitova vaikutus vuonna
2018 oli 15 kt CO2e.

Keski-Pohjanmaan ilmastotavoitteita ja niiden toteutuskeinoja
määrittävä Keski-Pohjanmaan ilmastostrategia on ohjannut
päästövähennystoimia vuosina 2010 – 2020. Kansallisen hiili-
neutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 Keski-
Pohjanmaalla edellyttää uusia toimenpiteitä. Vuoden 2019 lopulla
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan
maakuntaliitot sekä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus suunnittelivat
yhteisen ilmastostrategian laatimista. Yhteisen strategian
laatiminen tässä vaiheessa kaatui maakuntien tarpeiden
erilaisuuteen, erityisesti aikataulun suhteen. Keski-Pohjanmaan
liiton ilmastostrategia on vanhin ja siten meillä on kiireellisin
aikataulu uuden ilmastostrategian laatimiselle.

Maakunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan laadittavassa
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartassa. Siinä määritellään keinot,
miten Keski-Pohjanmaa on hiilineutraali vuonna 2035. Ilmasto-
tiekartta laaditaan Keski-Pohjanmaan liiton johdolla laajassa
yhteistyössä alueen kuntien ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena
on, että Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta valmistuu
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi marraskuussa 2021.

Yhteystietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää

1. aloittaa Keski-Pohjanmaan maakunnallisen
ilmastotiekartan laatimisen,

2. hakea EAKR tai kansallista rahoitusta hankkeeseen ja
varata siihen omarahoitusta 10 000 euroa (5 000 € vuonna
2020 ja 5 000 € vuonna 2021).

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-2 yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 15.2.2021 § 20

Keski-Pohjanmaan liiton johdolla ja yhteistyössä kuntien kanssa
tehdään Keski-Pohjanmaata ja sen kuntia palveleva
ilmastovaikutusten arviointi sekä laaditaan maakunnalle ja
jäsenkunnille tavoiteohjelma, johon sitoutumalla kyetään
edistämään hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista Keski-
Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartassa 2035 esitetään miten
Euroopan unionin ja Suomen ilmastotavoitteet toteutetaan Keski-
Pohjanmaalla. Tiekartassa määritellään tavoitteet maakunnan
kasvihuonekaasujen vähentämiseksi sekä toimenpiteet niiden
saavuttamiseksi. Tiekartta on tarkoitettu maakunnan toimijoiden
yhteiseksi ohjelmaksi

Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 tavoitteena on:
- tarkastella kasvihuonekaasupäästöjen jakautumista ja

kehitystä maakunnan alueella ja kunnittain
- selvittää Keski-Pohjanmaan hiilinielujen määrä ja etsiä keinoja

hiilinielun vahvistamiseksi
- tunnistaa liiton, kuntien ja muiden maakunnan toimijoiden

mahdollisuudet ja keinot päästöjen vähentämisessä
- edistää kuntien ilmastotoimien toteutumisen edellytyksiä

kansallisen ja EU-tason edunvalvonnan keinoin
- tunnistaa eri rahoituksien mahdollisuuksia tiekartan

toimeenpanossa

Keski-Pohjanmaan liitto muodostaa valmistelun tueksi
maakunnallisen työryhmän.

Kuntien ja muiden sidosryhmien ehdotukset työryhmän
jäseniksi on lähetetty esityslistan liitteenä.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää

1. nimetä valmistelun tueksi maakunnallisen työryhmän, jonka
puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja,
sihteerinä/valmistelijana yhteyspäällikkö sekä jäseninä
kuntien ja muiden sidosryhmien ehdottamat jäsenet,

2. nimetä edustajansa työryhmään.
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Päätös:
Maakuntahallitus päättää

1. nimetä valmistelun tueksi maakunnallisen työryhmän, jonka
puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja,
sihteerinä/valmistelijana yhteyspäällikkö sekä jäseninä
kuntien ja muiden sidosryhmien ehdottamat jäsenet,

2. nimetä edustajakseen työryhmään Mauri Salon.
3. työryhmää voidaan täydentää muilta tahoilta mahdollisesti

myöhemmin tulevilla jäsenillä.
-----
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21 § MAAKUNTAVIESTIN JÄRJESTÄMINEN VUOSINA 2022 - 2025

Maakuntaviestityöryhmä 28.3.2019 § 6

Maakuntaviestityöryhmä selvitti viime vuonna maakuntaviestin
järjestämisen vuosille 2022 – 2025. Järjestämisvuorossa olisivat
seuraavat kunnat:

 2022 Kaustinen (1999 3. kerta)
 2023 Kalajoki (2004 3. kerta)
 2024 Reisjärvi (2005 3. kerta)
 2025 Alavieska (2006 1. kerta)

Kuntien viralliset vastaukset:
 Kaustisen kunta: myönteinen suhtautuminen
 Kalajoen kaupunki: otetaan järjestämisvastuu v. 2023
 Reisjärvi: kunta anoo liitolta maakuntaviestin

järjestämisoikeutta 2024
 Alavieska: kunta ei voi ilmoittaa myöntävää vastausta

Myöhemmin Lohtajan Veikkojen hiihtojaosto on ilmoittanut, että
se hakee maakuntaviestin järjestämisvuoroa vuodelle 2023.

Ehdotus: Maakuntaviestityöryhmä esittää maakuntahallitukselle
päätettäväksi maakuntaviestin järjestämisvuorot vuosille 2022 -
2025.

Päätös: Keskusteltiin Lohtajan Veikkojen ilmoituksesta ja
todettiin, että Kokkolan kaupungin tulee lähettää virallinen
hakemus. Kun hakemus on saapunut, maakuntaviestityöryhmä
esittää maakuntahallitukselle päätettäväksi maakuntaviestin
järjestämisvuorot vuosille 2022 – 2025 seuraavasti:

 Kaustinen 2022
 Kalajoki 2023
 Reisjärvi 2024
 Lohtaja 2025

Maakuntaviestityöryhmä 8.10.2019 § 5

Kokkolan kaupungin 30.9.2019 lähettämän lausunnon mukaan
Kokkolan kaupungin liikuntapalvelut suhtautuu varovaisen
myönteisesti hakemukseen, mutta tarvitsee lisätietoja esim.
viestin edellyttämistä investoinneista Houraatin alueelle, ennen
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asian valmistelua päätöksentekoon. Vuoden 2025
maakuntaviestin järjestäminen edellyttää määrärahavarauksia
viimeistään vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelmassa alueen
mahdollisten perusparannus ja kehittämistöiden osalta.
Hakemukseen palataan näin ollen myöhemmin edellä mainitun
suunnitelman valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä.

Ehdotus: Maakuntaviestityöryhmä esittää maakuntahallitukselle
päätettäväksi maakuntaviestin järjestämisvuorot 2022 – 2024
seuraavasti:

 Kaustinen 2022
 Kalajoki 2023
 Reisjärvi 2024
 Vuoden 2025 viestin järjestämisestä päätetään

myöhemmin.

Päätös: Maakuntaviestityöryhmä hyväksyi päätösehdotuksen.

Maakuntahallitus 21.10.2019 § 109

Maakuntaviestityöryhmä esittää, maakuntaviestin
järjestämisvuorot vuosina 2022 – 2024 päätettäisiin seuraavasti:

 Kaustinen 2022
 Kalajoki 2023
 Reisjärvi 2024
 Vuoden 2025 viestin järjestämisestä päätetään

myöhemmin.

Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy maakuntaviestityöryhmän esityksen.

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

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 21

Vallitsevan koronapandemiatilanteen seurauksena ja asetettujen
rajoitusten takia vuoden 2021 maakuntaviestiä Sievissä ei voida
järjestää. On perusteltua siirtää viesti järjestettäväksi vuonna
2022. Tämä vaikuttaa tulevien viestien järjestämisvuoroihin.
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Järjestämisvuorossa olevilla kunnilla on valmius siirtää omat
viestinsä vuodella eteenpäin.

Maakuntaviestityöryhmän ehdotus:
Maakuntahallitus päättää että
1. maakuntaviestiä ei hiihdetä Sievissä vuonna 2021,
2. maakuntaviestin järjestämisvuorot siirretään vuodella

eteenpäin seuraavasti:
- Sievi 2022
- Kaustinen 2023
- Kalajoki 2024
- Reisjärvi 2025

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1-2 yksimielisesti.
-----
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22 § ALUEKEHITYSSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄ

Maakuntahallitus 24.8.2020 § 80

Vt. maakuntajohtaja on hallintosäännön 1.1.2019 § 12 perusteella
myöntänyt hallintopäällikkö Harri Turkulaiselle palkatonta
virkavapaata ajalle 10.8.2020-9.2.2021. Hallintopäällikön
viransijaiseksi vt. maakuntajohtaja on määrännyt taloussihteeri
Satu Kalliokosken.

Hakuprosessi taloussihteerin palkkaamiseksi määräajalle 1.9.-
31.12.2020 on TE-palveluiden kautta parhaillaan käynnissä. Myös
taloussihteerin tehtäväjakoa Keski-Pohjanmaan liiton ja Kokkolan
kaupungin taloushallinnon välillä tarkennetaan. Osa Keski-
Pohjanmaan liiton taloussihteerin hoitamista kirjanpitoon ja
tilinpäätökseen liittyvistä tehtävistä on osapuolten välisessä
sopimuksessa määritelty tehtäväksi Kokkolan kaupungin
taloushallinnon toimesta. Sopimuksen mukaiseen, alkuperäiseen
työnjakoon palaamiseksi käydään tarkentavaa keskustelua
kaupungin kanssa.

Osana hallintopäällikön tehtäväjärjestelyjä tulee tarkentaa myös
maakuntajohtajan sijaisuusjärjestelyt sellaisten mahdollisten
tilanteiden varalle, jolloin maakuntajohtaja on estynyt hoitamasta
virkaansa tai tehtävän hoitaminen edellyttää sijaisen käyttämistä.
Yhteyspäällikkö Teppo Rekilän tehtäväkuvausta tarkennetaan
siltä osin, että hänen tehtäväkuvaukseen lisätään toimiminen
maakuntajohtajan sijaisena. Rekilä on suostunut lisätehtävään.
Keski-Pohjanmaan liiton palkkausjärjestelmän mukaisesti maa-
kuntajohtajan varahenkilönä toimimisesta voidaan maksaa
varsinaisen palkan lisäksi määräaikaista tehtäväkohtaisen palkan
lisää (KVTES II luku, 9 §). Keski-Pohjanmaan liitossa lisätehtä-
vistä ja -vastuista voidaan maksaa enintään 500,00 euroa tai 10
% kuukaudessa tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna.
Maakuntajohtajan sijaisuuden aikana Teppo Rekilälle maksetaan
tehtäväkohtaisen palkan lisänä 150 euroa/kk niistä sijaisuus-
tehtävistä, joista maakuntajohtajan kanssa erikseen sovitaan.

Aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta on irtisanoutunut tehtävästään
eläköitymisen vuoksi 28.2.2021 lukien. Mäkivirta käyttää kertyneet
vuosilomat viimeistään tammikuun 2021 aikana. Rakennerahasto-
hankkeiden valmistelun ja valvonnan jatkuvuuden takaamiseksi
tulee hakuprosessi paikan täyttämiseksi käynnistää syksyn
aikana, jotta tehtävään valittava henkilö kyetään perehdyttämään
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ja hän kykenee aloittamaan tehtävässään viimeistään 1.1.2021
lukien.

Maakuntajohtajan ehdotus:
 Maakuntahallitus

1. merkitsee tiedoksi, että hallintopäällikkö Harri Turkulaiselle on
myönnetty palkaton virkavapaa ajalle 10.8.2020-9.2.2021,
merkitsee tiedoksi, että hallintopäällikön viransijaiseksi ajalle
10.8.2020-9.2.2021 on maakuntajohtaja määrännyt
taloussihteeri Satu Kalliokosken,

2. nimittää Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 12 §
mukaisesti yhteyspäällikkö Teppo Rekilän toimimaan
tarvittaessa maakuntajohtajan sijaisena 10.8.2020 – 9.2.2021
sekä päättää, että Teppo Rekilälle maksetaan
maakuntajohtajan sijaisuuden aikana tehtäväkohtaisen palkan
lisänä 150 euroa/kk,

3. merkitsee tiedoksi aluekehityssihteeri Merja Mäkivirran
irtisanoutumisen eläköitymisen vuoksi 28.2.2021 lukien,

4. päättää, että aluekehityssihteerin työsopimussuhteisen toimen
täyttämiseksi käynnistetään liiton toimesta rekrytointiprosessi,
jotta tehtävänhoitaja kykenee aloittamaan toimessaan
viimeistään 1.1.2021 lukien,

5. päättää, että aluekehityssihteerin toimen täyttämisen
toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen maakuntahallituksen
päätettäväksi valmistelee neljän (4) hengen valintakollegio,
johon kutsutaan maakuntahallituksen puheenjohtaja,
maakuntajohtaja, kehittämispäällikkö ja vs. hallintopäällikkö.
Valintakollegio kutsuu haastatteluun sopiviksi katsomansa
henkilöt ja toteuttaa haastattelut.

Päätös:
 Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1-5 yksimielisesti.
 -----

Maakuntahallitus 18.1.2021 § 7

Aluekehityssuunnittelijan tehtävä on tullut avoimeksi, kun tehtävää
aiemmin hoitanut Merja Mäkivirta eläköityy 28.2.2020 lukien.
Mäkivirta on siirtynyt pitämään kertyneitä vuosilomiaan 4.12.2020
alkaen.

Aluekehityssuunnittelijan toistaiseksi voimassa oleva toimi avattiin
haettavaksi maakuntahallituksen 24.8.2020 § 80 tekemällä
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päätöksellä. Maakuntahallitus päätti lisäksi, että valintapäätöksen
valmistelee neljän hengen valintakollegio, johon kutsutaan
maakuntahallituksen puheenjohtaja, maakuntajohtaja,
kehittämispäällikkö ja vs. hallintopäällikkö.

Hakuilmoituksen mukaan suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena
on soveltuva, vähintään alempi korkeakoulututkinto. Tehtävään
valittavalta edellytetään lisäksi kokemusta rakennerahasto-
hankkeisiin liittyvistä tehtävistä sekä hyviä vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Eduksi lasketaan aiempi kokemus hankkeiden
toteuttamisesta ja hallinnoinnista sekä hyvät tietotekniset taidot.

Hakuaika tehtävään päättyi 23.11.2020 klo 12.00. Määräaikaan
mennessä avoinna olleeseen toimeen jätettiin seitsemän (7)
hakemusta. Kuusi (6) hakijaa täyttivät toimen
kelpoisuusvaatimukset. Valintaprosessin aikana kolme hakijaa
ilmoittivat, etteivät ole enää käytettävissä aluekehityssuunnittelijan
tehtävään. Hakijoista kaksi oli tullut valituksi muihin tehtäviin ja
yksi oli saanut tutkimusapurahan.

Haastattelut suoritettiin 21.-22.12.2020 ja ne järjestettiin Teams
-etäyhteyden välityksellä vallitsevan koronavirustilanteen
johdosta.

Päätösesitys annetaan maakuntahallituksen kokouksessa.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että valintakollegion esityksen
mukaisesti aluekehityssuunnittelijan tehtävään valitaan Sirkku
Kianto ja hänen kieltäytymisensä varalle Olli Suutala.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Raimo Haapalehto poistui asian käsittelyn jälkeen klo 11.50.
-----

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 22

Aluekehityssuunnittelijan tehtävään valituksi tullut Sirkku Kianto
ilmoitti 21.1.2021, ettei ota tehtävää vastaan. Hän kertoi tulleensa
valituksi toiseen, kokoaikaiseen työtehtävään, joka sijaitsee
lähempänä hänen asuinpaikkakuntaansa.
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Tehtävään varalle valituksi tulleen Olli Suutalan työaikakuviot
olivat haastattelun jälkeen muuttuneet olennaisesti siten, että
hän ilmoitti 8.2.2021, ettei ota tehtävää vastaan.

Koska tehtävään valitut henkilöt eivät ottaneet tehtävää vastaan,
on aluekehityssuunnittelijan tehtävän täyttäminen käynnistettävä
uudelleen.

Keski-Pohjanmaan liitto tulee toimimaan REACT-EU-välineen
hallinnollisena ja välittävänä toimielimenä Keski-Pohjanmaalla ja
edellyttää työpanosta. Neuvottelujen perusteella Keski-
Pohjanmaan liitolle esitetään teknistä tukea REACT-EU-välineen
hallinnointiin n. 65 000 euroa. Rahoituksella on mahdollista kattaa
noin 0,5 henkilötyövuoden palkkakulut kahden vuoden ajan.
Rahoituksen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy
ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy
REACT-EU -rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja
valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

REACT-EU -välineen hallinnointiin kuuluvat tehtävät voidaan
liittää aluekehityssuunnittelijan tehtävään ja muuttaa
aluekehityssuunnittelijan tehtävä kokoaikaiseksi (100%), kuitenkin
kahden (2) vuoden määräajaksi ajalle 1.5.2021-30.4.2023.
Tehtäväsisällöt täydentävät hyvin toisiaan ja tehtävän täyttäminen
kokoaikaisena arvioidaan olevan helpompaa kuin kahden osa-
aikaisen tehtävän täyttäminen.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että
1. aluekehityssuunnittelijan rekrytointi käynnistetään uudelleen

avaamalla haku ajalle 17.2.-10.3.2021
2. aluekehityssuunnittelijan tehtävä muutetaan kokoaikaiseksi

(100%), kahden (2) vuoden määräajalle 1.5.2021-30.4.2023.
Kokoaikaisen tehtävän muutoksen perusteena on se, että
TEM osoittaa Keski-Pohjanmaan liitolle REACT-EU:n
hallinnointiin esitetyn teknisen tuen.

3. aluekehityssuunnittelijan määräaikaisen tehtävän täyttämisen
maakuntahallituksen päätettäväksi valmistelee neljän (4)
hengen valintakollegio, johon kutsutaan maakuntahallituksen
nimeämä edustaja, maakuntajohtaja, kehittämispäällikkö ja vt.
hallintopäällikkö. Valintakollegio kutsuu haastatteluun sopiviksi
katsomansa henkilöt ja toteuttaa haastattelut.
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Päätös:
Maakuntahallitus päätti, että
1. aluekehityssuunnittelijan rekrytointi käynnistetään uudelleen

avaamalla haku ajalle 17.2.-10.3.2021
2. aluekehityssuunnittelijan tehtävä muutetaan kokoaikaiseksi

(100%), kahden (2) vuoden määräajalle 1.5.2021-30.4.2023.
Kokoaikaisen tehtävän muutoksen perusteena on se, että
TEM osoittaa Keski-Pohjanmaan liitolle REACT-EU:n
hallinnointiin esitetyn teknisen tuen.

3. aluekehityssuunnittelijan määräaikaisen tehtävän täyttämisen
maakuntahallituksen päätettäväksi valmistelee neljän (4)
hengen valintakollegio, johon kutsutaan maakuntahallituksen
edustajaksi jäsen Anna Nurmi-Lehto, maakuntajohtaja,
kehittämispäällikkö ja vt. hallintopäällikkö. Valintakollegio
kutsuu haastatteluun sopiviksi katsomansa henkilöt ja
toteuttaa haastattelut.
-----
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23 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 23

1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 13.1.-8.2.2021
- Hankintapäätös, kannettava tietokone (2 kpl)
- Pohjanmaan Tanssin aluekeskuksen toiminta-avustus

2021
- Hankintapäätös, kokoustilan oviaukon verho
- Työsuojelupäällikön sijaisen nimeäminen
- Kt-yhteyshenkilön nimeäminen

2. Vt. hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 13.1.-8.2.2021

3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 8.1.-4.2.2021
- A75549 CarboTech - Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot

(investointiosio) 25.1.2021 (rahoituksen sidontapäätös)
4. Lausunto koskien Toholampi-Lestijärven tuulipuiston

tarkastustyötä (15.1.)
5. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi

selonteoksi (19.1.)
6. Lausunto koskien asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta

koskevasta arviomuistiosta (20.1.)
7. Lausunto YVA-selostuksesta: Keski-Pohjanmaan

litiumprovinssin laajennus, Kaustinen, Kokkola ja Kruunupyy
(27.1.)

8. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi
valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain
muuttamisesta (3.2.)

9. Lausunto kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen
toimeenpano-ohjelman luonnoksesta (8.2.)

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee
tiedoksi kohdat 2-9.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.
-----
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24 § HENKILÖSTÖASIA

Maakuntahallitus 15.2.2021 § 24

Esitys annettiin kokouksessa.

Asian käsittely:
Asia käsiteltiin salassa pidettävänä JulkisuusL (621/1999) 24 § 1
mom 18, 19 k perusteella.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
akea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

§:t 14, 18-22, 24

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Pohjanmaan liiton kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keski-Pohjanmaan liitto,
maakuntahallitus

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Puhelinnumero: 040 160 5700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Pohjanmaan liiton
kirjaamosta.

Pöytäkirja on 16.2.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä
kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

§:t 11-13, 15-17, 23

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).
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Kunnallisvalitusosoitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksella.

§:t -

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
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Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42760
Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää
vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se
perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
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3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään (vuonna 2021 se on 260 €).

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Pohjanmaan liiton
kirjaamosta.

Postiosoite: Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Sähköpostiosoite: kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Puhelinnumero: 040 160 5700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Pöytäkirja on 16.2.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty


