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Sihteeristö 3/2021  28.4.2021                 

 

Kokousaika   Keskiviikko 28.4.2021 klo 9.30-10.55 

Kokouspaikka  Teams -kokous  

 

Jäsen  varajäsen  Taho 

Räihä Teemu (puheenjohtaja)   Keski-Pohjanmaan liitto 

Kaiponen Jyrki (varapuheenjohtaja)  Keski-Pohjanmaan liitto 

Mutka Marita Rekilä Teppo   Keski-Pohjanmaan liitto 

Tuunila Teija Mäkivirta Merja Keski-Pohjanmaan liitto 

Muotio Marko Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY-keskus 

Keinänen Jukka Liedes Irma   Keski-Suomen ELY-keskus 

Polso Anne  Pakkala Jukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Wacklin Sirkku Herlevi Anna-Maija Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Puumala Tuija, sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

 

Isosaari Piia                 Sandberg Jonne  Kokkolan kaupunki 

Jylhä Petri                 Kauppinen Minna Kaustisen seutukunta 

Honkala Ville               Niinistö Jussi  Kannuksen kaupunki 

Saksa Tom    Pohjanmaan ELY, Team Finland palvelut 

Sormunen Anne   Keski-Pohjanmaan liitto  

  

 

Muut läsnäolevat 

Paloranta Johanna   MYR puheenjohtaja  

 

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätök-

sentekoon). 

 

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä 

      

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

Teemu Räihä Tuija Puumala  

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Marita Mutka  Jukka Pakkala 

Pöytäkirjan tarkastajat  Pöytäkirjatarkastaja   
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Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 3/2021 (28.4.2021) 3 

 

Sihteeristö 3/2021 28.4.2021 § 1 

 

1§ LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt yhteis-

työryhmän sihteeristön valtuustokaudelle 2017-2021, sekä päättänyt, että 

kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutu-

kunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön ko-

kouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnä-

olo- ja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden 

edustajalla sekä Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö 

voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

1) Todetaan osallistuneet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2) Todetaan etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyy-

den osalta. 

 

Sihteeristön päätös:  

1) Todettiin osallistuneet, ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

2) Todettiin etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyy-

den osalta. 

--- 
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Sihteeristö 3/2021 28.4.2021 § 2 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön pöytäkirjojen allekirjoittamisessa on siir-

rytty sähköiseen menettelyyn. Pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajien 

allekirjoitettavaksi jatkossa sähköisen menettelyn kautta.   

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajat.  

 

Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Mutka ja Jukka 

Pakkala. 

--- 
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Sihteeristö 3/2021  28.4.2021/§3 

3 § MUUTOKSET MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOONPANOON  

 

Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän on nimennyt maakuntahalli-

tus. Yhteistyöryhmässä edustettuina olevien tahojen esittämät henkilömuu-

tokset yhteistyöryhmän kokoonpanoon hyväksyy maakuntajohtaja. 

 

Leader -toimintaryhmillä on pysyvä asiantuntijan paikka maakunnan yhteis-

työryhmässä. Varsinaisen asiantuntijaedustajan paikka on Pirityiset ry:llä ja 

varaedustajan paikka Reiska-Leader ry:llä.  

 

Maakuntajohtajan päätöksellä 13.4.2021 on hyväksytty seuraava Rieska-Lea-

der ry:n esittämä muutos MYR kokoonpanoon: 

 

Uusi varaedustaja Entinen varaedustaja 

Kirsti Oulasmaa Heidi Pasanen 

toimitusjohtaja Leader-neuvoja 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen yhteis-

työryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen yhteistyöryhmälle tie-

doksi saatettavaksi. 

--- 
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Sihteeristö 3/2021  28.4.2021/§ 4 

4 § DATA- JA VERKOSTO-OSAAMISEN KEHITTÄMINEN – DATAOSAAMISESTA JA TIEDOL-

LAJOHTAMISESTA UUSIA PALVELUKONSEPTEJA (106846), ylimaakunnallinen 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 

Erityistavoite: 7.1 Tuottavuus ja työhyvinvoinnin parantaminen 

Päähakija:  Alustapalvelu Sociala Oy 

Osatoteuttaja:  Hämeen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammat-

tikorkeakoulu  

 Toteutusaika:  1.10.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Ylimaakunnallinen (Seinäjoki, Kokkola, Jyväs-

kylä, Tampere, Vaasa, Pori, Turku) 

Kokonaiskustannukset:  465 463 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Suomen ELY-keskus 

 

 

Kyseessä on Länsi-Suomen alueella (ml. Keski-Pohjanmaa), toteutettavaksi 

esitetty ylimaakunnallinen hanke. Hanke kohdentuu sote- ja hyvinvointipal-

veluita tuottavien järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten verkosto- ja data-

osaamisen, uusien digitaalisten ja hybridipalvelukonseptien sekä tuottavuu-

den ja palveluiden verkostomaisen toimintatavan kehittämiseen.  

 

Hankkeella haetaan ratkaisua palveluita tuottavien järjestöjen digitaalisen 

osaamisen ja tuottavuuden kehittämiseen siten, että palveluntuottajat kehittä-

vät osaamistaan tarjota sekä tuottaa palveluita yhdessä. Keskeistä on tunnis-

taa mahdollisuudet jakaa resursseja ja täydentää toistensa osaamista. Data- ja 

verkosto-osaaminen mahdollistaa uusien, kustannustehokkaiden palveluket-

jujen toteuttamisen. Palveluntuottajien ja yhteiskunnan näkökulmasta data- ja 

verkosto-osaamisen kehittäminen edistää mahdollisuuksia uusille palvelu-

konsepteille ja työpaikoille sekä lisää tuottavuutta ja työntekijöiden hyvin-

vointia. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä 

osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennera-

hasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityk-

sestä ilmenevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanketta ei hyväksytty osarahoitettavaksi Kestävää 

kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Poh-

janmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
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Sihteeristö 3/2021  28.4.2021/§ 5 

5 § VALLATON VAMMAISTYÖ (106853) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 

Erityistavoite: 7.1 Tuottavuus ja työhyvinvoinnin parantaminen 

Päähakija:  Centria ammattikorkeakoulu Oy 

Osatoteuttaja:  Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukun-

tayhtymä 

 Toteutusaika:  1.9.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Keski-Pohjanmaa 

Kokonaiskustannukset:  279 987 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Suomen ELY-keskus 

 

Hankkeen päämääränä on vammaispalveluiden työntekijöiden työhyvinvoin-

nin ja tuottavuuden edistäminen. Väkivalta ja sen uhka sosiaali- ja terveys-

alalla vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin heikentävästi. Hankkeessa et-

sitään ratkaisuja jaksamiseen vaikuttaviin epäkohtiin ja näin edistetään koet-

tua hyvinvointia. Hankkeessa muotoillaan yhteiskehittämisen avulla uuden-

laisia työkaluja ja toimintatapoja, jotka auttavat tunnistamaan ja edistämään 

vammaistyössä koettua työhyvinvointia.  

 

Hankkeen päätyttyä alueen vammaispalveluiden toimialueen yksiköissä on 

selkeä ja yhtenäinen toimintatapa uhka- ja väkivaltatilanteiden ennaltaeh-

käisyyn, kohtaamiseen ja läpikäyntiin. Työntekijät kokevat työskentelyn tur-

vallisemmaksi ja heillä on enemmän työkaluja ja keinoja itsensä ohjaamiseen 

haastavissa tilanteissa. Toimintatavat yhtenäistyvät ja sitä kautta edistetään 

työntekijöiden välistä tasa-arvoa ja oikeutta turvalliseen työympäristöön. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanke hyväksytään rahoi-

tettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-oh-

jelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilme-

nevin perusteluin.  

 

Sihteeristön päätös: Hanke hyväksyttiin rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja 

työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alu-

eellisin ESR -varoin valintaesityksestä ilmenevin perusteluin.  

--- 
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Sihteeristö 3/2021  28.4.2021/§ 6 

 

6 § UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE- JA RAKENNEPOLITIIKAN OH-

JELMAN VALMISTELUTILANNE 

 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaehdotus, Uudistuva ja 

osaava Suomi 2021–2027, ja siihen liittyvä ympäristöselostus on edennyt 

kuulemisvaiheeseen. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahas-

tosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tuettavat toimet. Lausun-

toja ohjelmaehdotuksesta on voinut antaa 16.4.2021 saakka. Ohjelma tulee 

sisältämään myös oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition 

Fund, JTF) toimenpiteitä, joista järjestettiin samanaikaisesti alkuvaiheen 

kuuleminen. Myös siihen on voinut antaa lausuntoja 16.4.2021 saakka.  

Ohjelman valmistelu etenee kevään aikana neuvotteluilla Euroopan komis-

sion kanssa. EU:n uuden alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden on tarkoi-

tus käynnistyä syksyllä 2021. 

 

Ohjelman toteuttamisessa sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä koskevan 

lakipaketin lausuntoaika päättyy 28.4.2021.  Lausuttavana ovat olleet halli-

tuksen 8.4.2021 eduskunnalle antamien lakiesitysten (laki alueiden kehittä-

misestä ja Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja 

laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan 

hankkeiden rahiottamisesta) nojalla annettavat kolme valtioneuvoston ase-

tusta eli ns. toimeenpanoasetus, rahoitusasetus ja tukikelpoisuusasetus. Myös 

yritystukilain nojalla annettava yritystukiasetus lähetetään lausuntokierrok-

selle kevään aikana.  

 

Hallintoviranomaisen uuden ohjelmakauden käynnistyskoulutukset välittä-

ville toimielimille alkavat toukokuussa. Lisäksi yrityspalveluihin liittyen jär-

jestetään omia koulutuksia. Ohjelmakauden käynnistymisen lähestyessä tule-

vat välittävät toimielimet osaltaan käynnistämään infoja ja koulutuksia tuen-

saajille. 

 

Strategiapäällikkö Marita Mutka esittelee kokouksessa valmistelutilannetta ja 

Keski-Pohjanmaan liiton keskeiset huomiot ohjelmaehdotukseen.  

 

Ohjelmaan sisältyvän oikeuden mukaisen siirtymän rahaston (JTF) valmiste-

lutilannetta esitellään sihteeristön seuraavassa kokouksessa (26.5.). 

 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee Keski-Pohjanmaan liiton keskei-

set huomiot lausuttavana olleisiin asetusluonnoksiin.   

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö käy tarvittavan keskustelun 

ja merkitsee tiedoksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 
Irma Liedes poistui kokouksesta (Teams ympäristöstä) §  käsittelyn päätyttyä.  
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Sihteeristö 3/2021  28.4.2021/§ 7 

 

7§ MAASEUTURAHASTON AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Maaseuturahaston siirtymäkauden ELY-keskuskohtaiset myöntövaltuudet 

ovat varmistuneet. MMM on uudistanut maaseuturahaston varojen myöntö-

valtuuden jakokriteereitä siten, että ne suosivat erityisesti harvaan asuttuja 

alueita, joten Pohjanmaan ELY-keskuksen käytettävissä oleva myöntöval-

tuus hanke- ja yritystukiin on vuonna 2021 hieman alhaisempi (n. -200 000 

€) kuin edellisvuonna. Vireillä on useampia kustannuksiltaan suuria yritys-

hankkeita, joten ELY-keskus on joutunut tekemään yritystukia koskevan lin-

jauksen, jotta suuret hankkeet eivät haukkaisi koko myöntövaltuutta ja siitä 

riittäisi useammalle hankkeelle rahoitusta.  

 

Linjauksen keskeinen sisältö on seuraava: Jos vuosittain/tukijaksoittain käy-

tettävä myöntövaltuuden määrä on alhainen suhteessa ohjelman tavoitteita 

edistävien hankkeiden haettuun avustukseen määrään nähden, voidaan suu-

ret investointihankkeet rajata siten, että kustannusten enimmäismäärä inves-

toinnin hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on enintään 1 000 000 euroa 

kalenterivuoden aikana yritystä kohden. 

  

Vuoden 2021 ensimmäinen siirtymäkauden rahoitushaku päättyy huhtikuun 

lopussa. 

 

Kokouksessa kuullaan Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipisteen päällikkö 

Sirkku Wacklinin katsaus edellisestä sekä muista maaseuturahaston ajankoh-

taisasioista, mm. elpymisvarojen laajakaistahaut ja CAP -suunnittelun val-

mistelutilanne.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Käydään tarvittava keskustelu ja mer-

kitään tiedoksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi.  

--- 
Irma Liedes palasi kokoukseen (Teams ympäristöön) § käsittelyn aikana.  
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Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 3/2021 (28.4.2021) 10 

 

Sihteeristö 3/2021 28.4.2021 § 8 

 

8 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020  

 

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun 

lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä 

yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yh-

teistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot 

saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös 

tehdyistä rahoituspäätöksistä. 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 

myönnettäviin yritystukiin on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toi-

meenpanosuunnitelmissa osoitettu rahoituskehystä (EAKR+valtio) vuosille 

2014-2020 yhteensä 21 132 000 €. Lisäksi yritystukiin on yhteistyöryhmän 

23.2.2021 hyväksymässä toimeenpanosuunnitelmassa kohdennettu REACT-

EU varoja (EAKR+valtio) yhteensä 2 240 000 €, jota koskevia myöntöval-

tuuksia ei ole vielä osoitettu alueiden käyttöön. 

 

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla 

1.1.2014-20.4.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  336 41 198 590 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020  21 132 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 208 23 304 988 

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 224 23 647 170 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 4 kansallista) 40  

Hankkeista purkautunut, uudelleenbudj. EAKR -valtuus  2 524 747 

Jäljellä oleva EAKR -valtuus (huomioitu uudell. budj)**  351 759 
 
*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.  

**jäljellä olevaan valtuuden lisäksi tulossa REACT-EU (EAKR+valtio) valtuutta 2 240 000 €. 
 

 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 20.4.2021 tilan-

teesta, joka sisältää 

1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä 

2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä 

3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain 

* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 € 

 

Myönnetyistä EAKR -yritystuista valtaosa (56,2 %) on kohdistunut pk-yri-

tysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistä-

miseen (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian 

ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 

22,3 %, uuden liiketoiminnan luomiseen 10,7 % ja yritysten innovaatiotoi-

minnan vahvistamiseen samoin 10,7 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaa-

tiokeskittymien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoit-

teeseen ei ole rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,2 %). 
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Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vajaa 3 % 

on kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. 

 

 

Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR -hankepäätökset, mukaan 

lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tie-

topalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea moni-

puolisilla hauilla.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakun-

nan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. Seuraavaa MYR kokousta var-

ten valmistellaan kokonaiskuvan aikaansaamiseksi kooste, joka pitää sisäl-

lään EAKR -yritystukien lisäksi myös maaseuturahastosta (ml. leader -toi-

mintaryhmät) myönnetyt yritystuet, sekä kansalliset yritystuet, jos niitä on 

myönnetty.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyö-

ryhmälle tiedoksi saatettavaksi. Seuraavaa MYR kokousta varten valmistel-

laan kokonaiskuvan aikaansaamiseksi kooste, joka pitää sisällään EAKR -

yritystukien lisäksi myös maaseuturahastosta (ml. leader -toimintaryhmät) 

myönnetyt yritystuet, sekä kansalliset yritystuet, jos niitä on myönnetty.  

--- 
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Sihteeristö 3/2021 28.4.2021 § 9 

 

9 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat.  

 

Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei esille otettu muita asioita.  

--- 
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Sihteeristö 3/2021 28.4.2021 § 10 

 

10 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS JA LOPPUVUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU 

 

Sihteeristön seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 26.5.2021 klo 9.30.   

 

Vuoden 2021 alustava kokousaikataulu: 

 

Sihteeristö 

- 26.5.2021 klo 9:30-11:00 

- 29.9.2021 klo 9:30-11:00 

- 27.10.2021 klo 9:30-11:00 

- 24.11.2021 klo 9:30-11:00 

Yhteistyöryhmä 

- 9.6.2021 klo 9:00-11:00  

- 13.10.2021 klo 9:11:00  

- 8.12.2021 klo 9:00-11:00  

Tarvittaessa kokousaikataulua voidaan muokata, ja molempien osalta voi-

daan tarvittaessa järjestää myös ylimääräisiä kokouksia. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 

26.5.2021 klo 9.30.  

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 26.5.2021 klo 

9.30. Todettiin lisäksi, että syksyn 2021 kokouksia tullaan todennäköisesti 

aikaistamaan REACT -EU -hankekäsittelyiden takia.                                                                                                             

--- 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

Kieltojen perusteet 

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n 

mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen 

muutosta valittamalla. 

 

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa ha-

kea muutosta valittamalla. 

 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta 

toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. 

 

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. 

markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä 

perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja 

työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on 

vaihtoehtona). 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite: 

 

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola 

kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

 

Muutosta haetaan kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa 

hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 

oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset: 

 

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA 

vaasa.hao@oikeus.fi 

 

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava: 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet. 

 

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on 

allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi 

todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava. 

 

Valituskirjojen toimittaminen 

 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla 

vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on 

jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

Lisätietoja 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua 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 

telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista 

hankinnoista. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
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