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KOKOUSAIKA 17.5.2021 klo 13.00 – 14.30
KOKOUSPAIKKA Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola / Teams -

etäkokous

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
Pärkkä Timo puheenjohtaja
Kant Esa varapuheenjohtaja
Haapalehto Raimo jäsen
Harju Ulla-Riitta jäsen, läsnä klo 13.00-14.23
Lankinen Minna jäsen, läsnä klo 13.00-14.23
Nurmi-Lehto Anna jäsen
Paloranta Johanna jäsen
Pihlajamaa Arto jäsen
Salo Mauri jäsen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET
Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja,

läsnä klo 13.37-14.30
Hentelä Raimo valtuuston I varapj.
Sillanpää Timo valtuuston II varapj.
Tastula Seppo valtuuston III varapj.
Kaiponen Jyrki maakuntajohtaja/esittelijä
Kalliokoski Satu hallintopäällikkö/sihteeri

POISSA Timonen Marlén jäsen
Tuikka Jukka-Pekka jäsen

ASIAT § 49–59

PÖYTÄKIRJA ON SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU JA VARMENNETTU

Timo Pärkkä                Satu Kalliokoski
puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kokkola 18.5.2021
Johanna Paloranta Anna Nurmi-Lehto

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 18.5.2021.
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49 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 49

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
2. valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja

Minna Lankisen.

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

ja Anna Nurmi-Lehdon.
-----
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Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 50

50 § MAAKUNTAVALTUUSTON JÄRJESTÄYTYMINEN 2021

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 50

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain mukaan
kuntavaalit toimitetaan 13.6.2021 ja vaalien tulos vahvistetaan
16.6.2021.

Perussopimuksen mukaan kutsu edustajainkokoukseen tulee
antaa vähintään 2 kk ennen kokousta, joten Keski-Pohjanmaan
maakuntahallitus päättää kokouksessaan 21.6.2021
edustajainkokouksen ajankohdasta ja tämän jälkeen kunnille
lähetetään kutsu edustajainkokoukseen, joka päätösehdotuksen
mukaan pidetään 6.9.2021 klo 13.00–16.00. Kutsu pyritään
toimittamaan kunnille ennen juhannusta.

Valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021. Kuntien on ilmoitettava
edustajansa edustajainkokoukseen 1 kk ennen kokousta, eli
viimeistään 6.8.2021. Tämän jälkeen on mahdollista pohtia (ja
neuvotella) jäsenkuntien valtuutettuja maakuntavaltuuston
jäseniksi. Kunnan edustajat edustajainkokoukseen valitaan
jäsenkunnan valtuustossa edustettuna olevien ryhmien
kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella
vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Kutsu
kunnille saapua edustajainkokoukseen tullaan antamaan
maakuntahallituksen kokouksen jälkeen 23.6.2021 mennessä.
Kutsussa tulee olemaan mukana liite, jossa on esitetty vuoden
2021 kuntavaalien eri ryhmien saamat äänimäärät, niistä lasketut
vertausluvut ja jäsenkuntia edustavien maakuntavaltuutettujen
lukumäärä.

Tavoitteena on, että uuden maakuntavaltuuston järjestäytymis-
kokous pidetään 16.9.2021 klo 18.00-21.00 ja uuden maakunta-
hallituksen järjestäytymiskokous pidetään 27.9.2021 klo 9.00-
12.00.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston
järjestäytymistä koskevan aikataulutuksen.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 51

51 § MAAKUNTAVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA
TÄYTÄNTÖÖNPANO

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 51

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston
päätösten täytäntöönpanosta. Kuntalain 64 §:n mukaan
kuntayhtymään sovelletaan edellä mainittua pykälää.

Kuntalain 96 §:n mukaan, jos hallitus katsoo, että valtuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että
valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön
panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.

Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto on kokouksessaan
29.4.2021 käsitellyt §:t 1–18.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston tekemät
päätökset 29.4.2021 §:t 1–18 ovat syntyneet laillisessa
järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi
eivätkä muutoinkaan ole lain tahi asetuksen vastaisia. Päätökset
päätetään panna täytäntöön.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 52

52 § TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 52

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava
viipymättä havaitsemistaan olennaisista epäkohdista
kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa.

Tilintarkastusyhteisö TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n
antama tilintarkastuspöytäkirja on lähetetty esityslistan liitteenä.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Tilintarkastusyhteisö TALVEA

Julkishallinnon Palvelut Oy:n antaman
tilintarkastuspöytäkirjan,

2. päättää tilintarkastuspöytäkirjassa esitettyjen huomautusten
toimeenpanosta.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntavaltuusto 1/2021 29.4.2021/§ 18
Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 53

53 § VALTUUSTOALOITE KESKI-POHJANMAAN LIITON OMISTAMAN
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ SÄÄSTÖTORNIN OSAKKEIDEN OMISTUKSEN
SIIRTÄMISESTÄ JÄSENKUNNILLE

Maakuntavaltuusto 29.4.2021 § 18

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 93 §:n mukaan
kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia
aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.
Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Puheenjohtaja totesi, että hallintosäännön 93 §:n mukaisena
aloitteena on jätetty seuraava valtuustoaloite:

Aloite K-P Liiton omistaman Kiinteistöosakeyhtiö
Säästötornin osakkeiden omistuksen siirtämisestä
jäsenkunnille, jätetty liiton yleiselle kokoukselle 29.4.2021

Keski-Pohjanmaan Liitto osti Kokkolan Säästötornin koko
osakekannan (100 %) v. 1999. Liitto käytti ostoon vuosina 1994–
1999 kertynyttä investointivarausta. Loppusumma rahoitettiin
kuntaosuudella.

Keski-Pohjanmaan Liiton jäsenkunnat (sekä täys- että osajäsen-
kunnat) ovat osallistuneet Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan
Säästötornin investointihankkeiden ja ylläpidon kustannuksiin
maksamalla ja edelleen maksaen liitolle vuosittaisessa
jäsenosuudessaan pääoma- ja hoitovastiketta. Maakuntavaltuusto
on talousarviokokouksessaan hyväksynyt nämä vuosittaiset
kuntien rahoitusosuudet kiinteistöyhtiöön.

Liiton talousarviossa kiinteistöyhtiön vastikkeet ovat
edunvalvonnan vastuualueella ja määräytyneet kuntien
vuosittaisen asukas-luvun suhteessa. Kuntien määrä on vaihdellut
edunvalvonta-kuntien määrän muuttuessa ja vaihdellut vuosien
mittaan. Uusia on tullut, vanhoja eronnut ja kuntia yhdistynyt.

Esitämme että Keski-Pohjanmaan Liiton omistamien Kiinteistö-
osakeyhtiö Säästötornin osakkeiden omistus siirretään
jäsenkunnille niiden Kiinteistöosakeyhtiön Kokkolan Säästötornin
investointeihin ja ylläpitoon maksamien rahoitusosuuksien
suhteessa.
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Maakuntavaltuusto 1/2021 29.4.2021/§ 18
Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 53

Investointivarauksen kertymä vaihteli vuosittain. Investointi-
varauksen kertymä vastuualueittain (edunvalvonta ja lakisääteinen
toiminta) vuosittain (1994–1999) tulee selvittää. Selvityksen
perusteella voidaan todeta kuntien todellinen omistusosuus
osakkeisiin.

Lisäksi tulee selvittää, onko liitosta eronneelle kunnalle jo
maksettu Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Säästötorniin sijoitettu
osuus. Onko uuden jäsenkunnan liittyessä sovittu
omistusosuudesta kiinteistöosakeyhtiön osakkeisiin? Tehtävässä
selvityksessä tulee näkyä vuosittain ja jäsenkunnittain kerätyt
maksuosuuden pääoma- ja hoitovastike, erikseen eriteltynä (2000-
2021).

Kokkolassa 29.4.2021

Timo Sillanpää, Kokkolan Perusuomalaiset
Marko Kulpakko, Kaustisen Perussuomalaiset

Maakuntavaltuuston päätös:
Maakuntavaltuusto päätti yksimielisesti lähettää
valtuustoaloitteen maakuntahallitukselle valmisteltavaksi.

 -----

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 53

Valtuutetut Timo Sillanpää (Kokkolan Perussuomalaiset) ja Marko
Kulpakko (Kaustisen Perussuomalaiset) ovat jättäneet
valtuustoaloitteen maakuntavaltuuston kokouksessa 29.4.2021.

Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 93 §:n mukaan aloite on
sitä enempää käsittelemättä lähetettävä maakuntahallituksen
valmisteltavaksi.

Maakuntahallituksen on vuosittain maakuntavaltuuston ensimmäi-
sessä kokouksessa esitettävä maakuntavaltuustolle luettelo
valtuutettujen tekemistä ja maakuntahallitukselle lähetetyistä
aloitteista, joita maakuntavaltuusto ei edellisen vuoden loppuun
mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin
toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Maakuntavaltuusto voi
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Valtuuston puheenjohtaja Pentti Haimakainen liittyi kokoukseen
asian käsittelyn aikana klo 13.37.
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Maakuntavaltuusto 1/2021 29.4.2021/§ 18
Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 53

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston lähettämän

valtuustoaloitteen,
2. päättää käynnistää asian valmistelun,
3. käsittelee asian, kun valmistelu on saatettu loppuun.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 54

54 § TIETOTEKNIIKKAYHTEISTYÖSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 54

Keski-Pohjanmaan liitossa on 1.1.2010 alkaen ollut toistaiseksi
voimassa oleva sopimus tietotekniikkayhteistyöstä (mkh
19.10.2009 § 110). Sopimuksen ovat allekirjoittaneet Kokkolan
kaupunki, Kannuksen kaupunki, Keski-Pohjanmaan
erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Keski-
Pohjanmaan koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan
ammattikorkeakouluosakeyhtiö, Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius sekä Keski-Pohjanmaan liitto.

Sopimuksessa sovitut keskeiset yhteistyöalueet ovat seuraavat;
- Yhteiset linjaukset tietotekniikka- ja tietoliikennetoiminnalle
- Huolehtii tietojärjestelmien yhteensopivuudesta
- It-asiantuntijuuden ja -palvelujen jakaminen yli
  organisaatiorajojen
- Yhteiset operaattori-, tietoliikenne-, palvelin-, varmistus- ja
  varallaolopalvelut
- Yhteiset hankinnat ja -hankkeet

Vuoden 2021 it-yhteistyön vuosimaksu Keski-Pohjanmaan liiton
osalta on 1 200 € (alv 0 %).

Keski-Pohjanmaan liitto käyttää Hankintarenkaassa olevan
Lounean (ent. Canorama) it-palveluita ja hankkii Lounean kautta it-
laitteet. Pienenä organisaationa Keski-Pohjanmaan liitto ei hyödy
maksamastaan 1 200 €:n vuosimaksusta, joten it-yhteistyön
jatkamiselle ei nähdä olevan perusteita.

Yhteistyösopimuksen mukaan sopimus voidaan irtisanoa neljä (4)
kuukautta ennen kalenterivuoden täyttymistä, irtisanomisajan
ollessa yksi (1) vuosi. Irtisanomisaika koskee myös yhden
osapuolen sopimuksen irtisanomista.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää irtisanoa tietotekniikkayhteistyö-
sopimuksen irtisanomisajan puitteissa, 1.1.2023 alkaen.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 13/2016 12.12.2016/§ 111
Maakuntahallitus 7/2019 26.8.2019/§ 80
Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 55

55 § P-IRIS INTERREG EUROPE -JATKOHANKE

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 111

P-IRIS hanke on kuuden eurooppalaisen alueen yhteistyöprojekti
Interreg Europe -ohjelman rahoituksella. Projektiaika on 2017–
2021, josta varsinainen projektityö kohdistuu vuosille 2017-2019.

Hankkeen tavoitteena on kehittää maaseutumaisten alueiden
innovaatiojärjestelmää ja parantaa koulutettujen nuorten
mahdollisuuksia työllistyä osaamisen kautta sekä kehittää
innovatiivista palveluliiketoimintaa ja luovaa taloutta maaseudulla.
Hanke kehittää kansainvälisten osaamisverkostojen
hyödyntämistä Keski-Pohjanmaalla ja edistää uusimpien ICT
työvälineiden ja internet-kanavien käyttöä kansainvälisen
osaamisen kytkemiseksi maaseutumaisten alueiden ja niiden
elinkeinojen kehittämiseen.

Maakuntahallitus hyväksyi toukokuussa 2016, että Keski-Pohjan-
maa on mukana P-IRIS hankkeessa jaksolla 2017–2021.

Hankealueet:
 Sogn og Fjordane County Municipality, Norway
 Development centre of the Heart of Slovenia
 Local Development Agency PINS, Croatia
 Regional Council of Central Ostrobothnia, Finland
 Society for the Development of the Province of Burgos,

Spain
 Poliedra – Politecnico di Milano, Italy

P-IRIS hankebudjetti 1.375.900 euroa (75 % EU rahoitus).

Kustannusarvio/Keski-Pohjanmaa
 Henkilöstö 117.500 €
 Toimisto ja hallinto 17.625 €
 Matkakulut 17.906 €
 Ulkopuolinen asiantuntijapalvelu ja muut palvelut 57.969 €

yhteensä 211.000 euroa (75 % EU rahoitus).

Keski-Pohjanmaan omarahoitusosuus on 25 % eli 52.750 € (noin
10.550 €/v). Keski-Pohjanmaan rahoitusosuuteen saadaan TEM:n
kansallista tukirahoitusta 70 % (jäännösarvio 15.825 €, vuosittain
3.165 € Keski-Pohjanmaan liitolle).
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Hankkeen projektikoordinaattoriksi haku päättyi 30.11.2016.
Projektikoordinaattori palkataan ajalle 1.1.2017 – 31.5.2019.

Projektikoordinaattorin tehtäväkokonaisuudet:
 kansainvälisen verkostoympäristön yhteistyön edistäminen

Keski-Pohjanmaan maaseutualueilla (erityisesti Halsua,
Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli, korkeakoulut ja
innovaatioympäristö) sekä kansainvälisen
projektiorganisaation välillä,

 tietointensiivisten/osaamispohjaisten palvelualojen
työllisyyden kehittäminen, koulutettujen nuorten
työpaikkojen luominen,

 nuorten yrittäjyyden edistäminen ja innovatiivisen ja
palveluliiketoiminnankehittäminen maaseutumaisilla
alueilla,

 hankeasiakirjojen, raporttien ja projektimateriaalien
valmistelu,

 hankekulujen ja maksatusten seuranta ja raportointi,
 ICT asiantuntijaosaamisen kytkeminen hankkeeseen ja

ICT-osaamisen jakaminen verkostolle

Projektikoordinaattoriksi haki yhteensä 38 henkilöä. Tehtävään
haastatellaan joulukuussa 4-6 henkilöä. Haastattelut tekee
Kaustisen seutujohtaja Petri Jylhä ja Keski-Pohjanmaan liitolta
yhteyspäällikkö Anne Sormunen ja hallintopäällikkö Marja-Leena
Mikkonen-Karikko. Ryhmän valinnan pohjalta yhteyspäällikkö
tekee maakuntajohtajalle päätösesityksen valittavasta henkilöstä
ja maakuntajohtajan päätös saatetaan maakuntahallituksen
hyväksyttäväksi tammikuussa 2017. Projektikoordinaattori aloittaa
työn heti 2017 alussa.

Hankkeelle muodostetaan sekä alueellinen että kansainvälinen
ohjausryhmä. Keski-Pohjanmaan osion ohjausryhmässä on
kohdekuntien kunnanjohtoa sekä kehitysyhtiön edustaja.
Yhteyspäällikkö Anne Sormunen toimii Keski-Pohjanmaan liiton
edustajana alueellisessa ja kansainvälisessä ohjausryhmässä.

Lisätietoja P-IRIS -hankkeesta antaa yhteyspäällikkö Anne
Sormunen, p.040 6845 997  anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1.merkitsee hankkeen rahoituspäätöksen tiedoksi,

https://sign.visma.net/fi/document-check/5a914c69-c8b2-4041-a6d0-2abf927c9cc1

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu
160

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Maakuntahallitus 13/2016 12.12.2016/§ 111
Maakuntahallitus 7/2019 26.8.2019/§ 80
Maakuntahallitus 5/2021 17.5.2021/§ 55

2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeen
projektikoordinaattorin valintaa koskevan päätöksen
yhteyspäällikön ja hallintopäällikön esityksestä,
3. hyväksyy hankkeen ohjausryhmäksi kohdekuntien erikseen
nimeämät edustajat sekä kehitysyhtiön edustajan,
4. nimeää yhteyspäällikkö Anne Sormusen liiton edustajaksi
alueelliseen sekä kansainväliseen ohjausryhmään.

Valintapäätös vahvistetaan maakuntahallituksen kokouksessa
tammikuussa 2017. Maakuntajohtajan päätös voidaan laittaa
täytäntöön siten, että valittu henkilö voi aloittaa tehtävässä jo
tammikuun alussa.

Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
-----

Maakuntahallitus 26.8.2019 § 80

Maakuntajohtajan päätöksellä 15.12.2016 § 118
projektikoordinaattorin tehtävään valittiin FM Sanna Löfström.
Hän aloitti työt 1.1.2017 kuuden kuukauden koeajalla.
Maakuntahallitus vahvisti valinnan 23.1.2017 § 7.

Sanna Löfström jäi tehtävästä vapaalle 25.7.2017 alkaen (ja
irtisanoutui tehtävästä 1.1.2019 alkaen), jolloin tilalle valittiin FM
Tytti Pohjola. Hän hoiti tehtävää 4.10.2018 saakka ja sen jälkeen
projektikoordinaattorina on toiminut KTM Maria Timo-Huhtala.

Keski-Pohjanmaan liitto on tehnyt Maria Timo-Huhtalan kanssa
määräaikaisen työsopimuksen ajalle 1.7.2019 – 30.6.2021
hankkeen lopputoteutuksesta.

Interreg rahoitteisen P-IRIS -hankkeen 5. jakso päättyi 30.6.2019.
Hanke jatkuu vielä kaksi vuotta 30.6.2021 saakka.

Projektikoordinaattori Maria Timo-Huhtala on kutsuttu kokoukseen
antamaan tilannekatsaus P-IRIS -hankkeen toiminnasta tähän
saakka sekä hankkeen lopputoteutuksesta.

Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne
Sormunen.
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa tilannekatsauksen.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen.
-----

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 55

Interreg Europe -ohjelma myöntää kuluneella ohjelmakaudella
toimineille hankkeille vuoden jatkorahoituksen hankeajalle
1.9.2021 – 30.8.2022. Rahoitusta myönnetään hakemusten
saapumisjärjestyksen ja ohjelma-arvioinnin perusteella jäljellä
olevista ohjelmakauden varoista. Edellytyksenä on että koko
nykyisen hankkeen konsortio hakee yhdessä jatkoa. Keski-
Pohjanmaa on toiminut kumppanina P-Iris hankkeessa edelliset
4,5 vuotta, josta viimeisimmät 2 vuotta seurantavaihetta pienellä
työosuudella. P-Iris konsortio on hakemassa jatkohanketta. Muut
partnerialueet ovat Norjasta, Espanjasta, Italiasta, Sloveniasta ja
Kroatiasta. Hanke kohdistuu koronan vaikutuksista alueiden välillä
vertaillen maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmiin ja
aluekehitykseen. Keski-Pohjanmaan alueelta
ohjelmasihteeristössä maaseutumaisiksi kunniksi P-Iris
hankkeeseen on hyväksytty Keski-Pohjanmaan jäsenkunnat
Kokkolaa lukuun ottamatta. Jatkohankkeen aikana voidaan
valmistella uutta päähanketta uudelle ohjelmakaudelle.

Covid-19 pandemia on suuri haaste. Se on avannut myös uusia
mahdollisuuksia, kuten lisännyt P-Iris hankkeen tavoitteiden
mukaisesti etätyötä ja digitalisaatiota, jotka edistävät myös
maaseudun innovaatiojärjestelmiä. P-Iris hankkeen
maaseutumaiset alueet ovat osallistuneet aktiivisesti alueiden
väliseen yhteistyöhön innovaatiojärjestelmien kehittämiseksi,
ammatillisen osaamisen ja vetovoimaisen alueen vahvistamiseksi
sekä myös korkeasti koulutettujen nuorten työllisyyden
edistämiseksi. P-Iris kumppanialueet jatkavat yhteistyössä
alueiden kehittämisohjelmien ja -toimenpiteiden yhteistyötä
erityisesti vertailemalla koronan vaikutuksia
innovaatioverkostoissa ja yrityskehityksessä sekä maaseudun
vetovoimaisuudessa asuin- ja työympäristönä koronan jälkeen.
Koronan vaikutusta vertaillaan myös aluekehittämisohjelmissa ja
rahoitusmahdollisuuksissa partnerialueiden välillä vaihtaen tietoa
hyvistä käytänteistä esimerkiksi työpaikkojen lisäämiseksi ja
markkinoiden vahvistamiseksi.
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Keski-Pohjanmaan liitto kehittää maakuntastrategiassa 2040 ja
maakuntaohjelmassa 2022–2025 osaamista, kilpailukykyä ja
saavutettavuutta. Läpileikkaavina teemoina ovat vahva maaseutu,
ilmasto ja ympäristö, hyvinvointi ja yhteisöllisyys, veto- ja
pitovoima sekä kansainvälisyys. Ohjelma viimeistellään
syyskaudella 2021 ja käynnistyy 2022, joten P-Iriksen
jatkohankkeen tietovaihto muiden EU:n maaseutumaisten
innovatiivisten alueiden välillä on ajankohtainen. Keski-
Pohjanmaa toteuttaa omalla hankealueellaan jatkohankkeen
puitteissa selvityksen Covid-19 vaikutuksista hyvinvointiin ja
talouteen sekä elpymistoimenpiteiden ja käytettävän tuen
seurantaan alueella sekä vertaa tietoja muiden
hankekumppanialueiden havaintoihin.

Hanke työllistää yhden kokoaikaisen projektikoordinaattorin
hankeajalla ja sisältää 1–2 hankkeen sidosryhmän jäsenen
matkakulut fyysiseen alueiden väliseen tapaamiseen vuonna
2022.

Keski-Pohjanmaan budjettierittely:

Vastinrahoitus
(%) Henkilökunta

Toimisto- ja
hallintokulut Matkustus ja majoitus

Ulkopuolinen
asiantuntemus
ja palvelut Budjetti yhteensä

EAKR
-rahoitus

85 %         50 000,00 €                  7 500 €                      3 000,00 €           4 000,00 €            64 500,00 €            54 825,00 €

Erittely ulkopuolinen asiantuntemus ja palvelut:

Matka ja majoituskulut:
sidosryhmäedustajat

Osallistuminen
aluetapaamiseen 2022 (1-2
henkilöä hallinnoiva
viranomainen tai muu
sidosryhmän edustaja)           2 000,00 €

Kokouskulut:
sidosryhmäedustajat

Alueen sidosryhmän ja
hallinnoivan viranomaisen
edustajien kokouskulut
yhteisöllisessä etätyötilassa
tai muussa kokouspaikassa,
tilavuokrat ja tarjoilut           1 000,00 €

Tilintarkastus tilintarkastukset vuoden ajalta           1 000,00 €
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Yhteensä 64 500 €

85 % EAKR 54 825 €
5% Kansallinen vastinrahoitus TEM    3 225 €
10% Keski-Pohjanmaan liitto   6 450 €

                    (3 225 €/vuosi 2021 ja 2022)

Flat rate 15 % mukaisesti Keski-Pohjanmaan liitolle ohjautuu
hankerahoituksesta 7 500 euroa hallinnointiin.

Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne
Sormunen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton jäsenyyden
P-Iris Interreg Europe -hankkeen vuoden jatko-osassa ja siitä
aiheutuvat kustannukset 6 450 euroa, mikäli ohjelmarahoitus
toteutuu.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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56 § KULTTUURIVERKOSTOKEHITTÄJÄN TEHTÄVÄ

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 56

Keski-Pohjanmaan liiton Kulttuurimaakunta -hanke (Kumaha) on
käynnistynyt 1.1.2021 alkaen. Hanke toteuttaa opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamaa alueellista kehittämistehtävää
Keski-Pohjanmaan liitossa ja sen jäsenkunnissa sekä
osajäsenkunnissa (Kinnula, Kruunupyy ja Reisjärvi).

OKM:n hyväksymän erityisavustushakemuksen mukaan
hankkeelle voidaan rekrytoida henkilöitä. Hankkeelle palkataan
henkilö 50 %:n työajalla. Tehtävä on määräaikainen ajalla
1.9.2021 - 31.12.2022.

Hankkeelle palkattavan osa-aikaisen kulttuuriverkostokehittäjän
tehtävänä on kuntalaisten osallisuutta tukevan kulttuuritoiminnan
kehittäminen ja toteuttaminen kuntien, kulttuuritoimijoiden ja
taiteen kentän välisenä yhteistyönä osana Kumaha-hanketta.
Kulttuuriverkosto-kehittäjä työskentelee hankkeen
projektipäällikön työparina ja alaisuudessa sekä yhteistyössä
kuntien kulttuuritoimijoiden kanssa.

Kulttuuriverkostokehittäjän keskeiset tehtävät tulevat olemaan:

- hankeen tavoitteiden mukaiset, maakunnallista
kulttuurikoordinaatiota sekä verkostoitumista edistävät tehtävät
projektipäällikön työparina
- keskipohjalaiseen kulttuuriperintöön liittyvien toimenpiteiden
toteuttamista yhdessä asiantuntijoiden, luovien alojen toimijoiden,
järjestöjen sekä kuntien ja kuntalaisten kanssa
- kuntien kulttuuripalvelujen ja taidetoiminnan kehittämispilottien
suunnittelua ja toteutusta
- organisoi ja toteuttaa kuntien asukkaille järjestettävää
kulttuurifoorumitoimintaa sekä heidän kokemustietonsa
keräämistä ja raportointia
- viestii hankeen taidetoiminnasta ja tapahtumista sosiaalisessa
mediassa ja verkkoalustoilla sekä
- osallistuu hankkeen vaikutusten arviointiin.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Kai-Eerik Känsälä.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää, että kulttuuriverkostokehittäjän osa-aikainen (50 %)

tehtävä täytetään määräajalle 1.9.2021-31.12.2022,
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2. päättää, että rekrytointiprosessi käynnistetään liiton toimesta
ja haku avataan 19.5.-16.6.2021 väliseksi ajaksi,

3. päättää, että kulttuuriverkostokehittäjän tehtävän täyttämisen
määräaikaiseen työsuhteeseen maakuntahallituksen
päätettäväksi valmistelee neljän (4) hengen valintakollegio,
johon kutsutaan maakuntahallituksen nimeämä edustaja,
maakuntajohtaja, Kumaha -hankkeen projektipäällikkö ja
hallintopäällikkö. Valintakollegio kutsuu haastatteluun sopiviksi
katsomansa henkilöt ja toteuttaa valintahaastattelut.

Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti
1. päätti, että kulttuuriverkostokehittäjän osa-aikainen (50 %)

tehtävä täytetään määräajalle 1.9.2021-31.12.2022,
2. päätti, että rekrytointiprosessi käynnistetään liiton toimesta ja

haku avataan 19.5.-16.6.2021 väliseksi ajaksi,
3. päätti, että kulttuuriverkostokehittäjän tehtävän täyttämisen

määräaikaiseen työsuhteeseen maakuntahallituksen
päätettäväksi valmistelee neljän (4) hengen valintakollegio,
johon kutsutaan maakuntahallituksen jäsen Minna Lankinen,
maakuntajohtaja, Kumaha -hankkeen projektipäällikkö ja
hallintopäällikkö. Valintakollegio kutsuu haastatteluun sopiviksi
katsomansa henkilöt ja toteuttaa valintahaastattelut.
-----
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57 § ALUEKEHITYSSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄ

Maakuntahallitus 22.3.2021 § 35

Aluekehityssuunnittelijan tehtävä on tullut avoimeksi, kun tehtävää
aiemmin hoitanut kehittämissuunnittelija Teija Tuunila on
irtisanoutunut tehtävästään henkilökohtaisella perusteella
9.7.2021 alkaen.

Aluekehityssuunnittelijan keskeiset tehtävät ovat rakennerahasto-
toimintaan ja kansallisiin hankkeisiin liittyvät rahoitus- ja
asiantuntijatehtävät, kuten hankehakemusten arviointi,
rahoituspäätösten valmistelu ja liiton rahoittamien hankkeiden
valvonta, sekä osallistuminen aluekehitystyöhön ja
maakuntaohjelman toteuttamiseen. Keskeisenä osana
aluekehityssuunnittelijan tehtävää tulee olemaan myös osaavan
työvoiman saatavuuden kehittämiseen ja oppilaitosyhteistyöhön
liittyvät tehtävät, sisältäen lausuntojen valmistelun
tehtäväkenttään kuuluvien asioiden osalta.

Aluekehityssuunnittelijan tehtävään valittavalta henkilöltä
edellytetään soveltuvaa, ylempää korkeakoulututkintoa,
kokemusta rakennerahastohankkeisiin liittyvistä tehtävistä,
suomen kielen hyvää taitoa ja riittävää ruotsin kielen taitoa sekä
hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Eduksi lasketaan aiempi
kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hallinnoinnista,
työvoimahallintoon tai koulutussuunnitteluun liittyvistä
suunnittelutehtävistä sekä hyvät tietotekniset taidot.

Aluekehityssuunnittelijan tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva
tehtävä kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Aluekehityssuunnittelijan tehtäväkohtainen palkka on 3 500 €.

Aluekehityssuunnittelijan tehtävä avataan haettavaksi 23.3.-
20.4.2021 väliseksi ajaksi.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi kehittämissuunnittelija Teija Tuunilan

irtisanoutumisen 9.7.2021 lukien,
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2. päättää, että aluekehityssuunnittelijan työsopimussuhteisen
toimen täyttämiseksi käynnistetään liiton toimesta
rekrytointiprosessi ja haku avataan 23.3.-20.4.2021 väliseksi
ajaksi,

3. päättää, että aluekehityssuunnittelijan toimen täyttämisen
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
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 valintahaastattelut.

Päätös:
Maakuntahallitus
1. merkitsi tiedoksi kehittämissuunnittelija Teija Tuunilan

irtisanoutumisen 9.7.2021 lukien,
2. päätti, että aluekehityssuunnittelijan työsopimussuhteisen

toimen täyttämiseksi käynnistetään liiton toimesta
rekrytointiprosessi ja haku avataan 23.3.-20.4.2021 väliseksi
ajaksi,

3. päätti, että aluekehityssuunnittelijan toimen täyttämisen
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen
maakuntahallituksen päätettäväksi valmistelee neljän (4)
hengen valintakollegio, johon kutsutaan maakuntahallituksen
jäsen Arto Pihlajamaa, maakuntajohtaja, kehittämispäällikkö ja
vt. hallintopäällikkö. Valintakollegio kutsuu haastatteluun
sopiviksi katsomansa henkilöt ja toteuttaa valintahaastattelut.

-----

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 57

 Aluekehityssuunnittelijan rekrytointi käynnistettiin
maakuntahallituksen 22.3.2021 § 35 tekemällä päätöksellä. Haku
avattiin 23.3.-20.4.2021 väliseksi ajaksi. Maakuntahallitus päätti
lisäksi, että valintapäätöksen valmistelee neljän (4) hengen
valintakollegio, johon kutsuttiin maakuntahallituksen edustajaksi
jäsen Arto Pihlajamaa, maakuntajohtaja, kehittämispäällikkö ja vt.
hallintopäällikkö.

Hakuilmoituksen mukaan aluekehityssuunnittelijan kelpoisuus-
vaatimuksena on soveltuva, ylempi korkeakoulututkinto.
Tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi kokemusta
rakennerahastohankkeisiin liittyvistä tehtävistä, kokemusta
osaamisen kehittämiseen liittyvistä tehtävistä sekä hyviä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
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Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja
kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista
ja kirjallista taitoa. Eduksi lasketaan aiempi kokemus hankkeiden
toteuttamisesta ja hallinnoinnista, työvoimahallintoon tai
koulutussuunnitteluun liittyvistä suunnittelutehtävistä sekä hyvät
tietotekniset taidot.

Hakuaika tehtävään päättyi 20.4.2021 klo 12.00. Määräaikaan
mennessä avoinna olleeseen tehtävään jätettiin viisi (5)
hakemusta. Valintakollegio valitsi haastatteluun kaikki viisi (5)
hakijaa, jotka hakemusasiakirjojen perusteella täyttivät tehtävän
hoitoon asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Ennen haastatteluja, yksi hakijoista ilmoitti tulleensa valituksi
toiseen tehtävään, eikä näin ollen ole enää käytettävissä
valintaprosessissa.

Haastattelut suoritettiin 27.-28.4.2021 välisenä aikana ja ne
järjestettiin Teams -etäyhteyden välityksellä.

Hakemusten yhteenveto on lähetetty maakuntahallituksen
jäsenille esityslistan liitteenä. Täydentävä informaatio ja
päätösehdotus annetaan maakuntahallituksen kokouksessa.

Lisätietoja antaa valintakollegion puheenjohtajana toiminut
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Valintakollegio yksimielisesti päättää esittää maakunta-
hallitukselle, että Keski-Pohjanmaan liiton aluekehitys-
suunnittelijan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen valitaan
hakijoista tehdyn ansiovertailun ja haastattelujen perusteella
asetetut vaatimukset parhaiten täyttävä ja kokonaisarvion
perusteella ansioitunein hakija, 1.8.2021 lukien, Olli Rosenqvist ja
hänen kieltäytymisensä varalle Anette Hagström.

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

Maakuntahallituksen jäsenet Ulla-Riitta Harju ja Minna Lankinen
poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 14.23.
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58 § MERENKURKUN NEUVOSTON EAYY:N HALLITUKSEN EDUSTAJIEN
VALINTA

Maakuntahallitus 21.9.2020 § 95

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on 3.9.2020 tekemällä
päätöksellään ehdollisesti hyväksynyt, että kaikki perustavat
jäsenet perustavat maailman ensimmäisen täysin pohjoismaisen
EAYY:n.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 § 133, että
Merenkurkun neuvosto ry:n hallituksessa Keski-Pohjanmaan
liittoa edustaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, varalla Kajsa
Kouvo. Maakuntahallitus valitsi kokouksessaan 17.2.2020 § 14
Merenkurkun neuvosto ry:n vuosikokousedustajaksi Marlén
Timosen (varalla Anna Nurmi-Lehto) ja Anne Sormusen.

Maakuntahallitus nimeää edustajat Merenkurkun Neuvoston
EAYY:n perustamiskokoukseen sekä vuosikokoukseen, jotka
pidetään 2.10.2020 Uumajassa sekä Keski-Pohjanmaan liiton
esitykset Merenkurkun neuvoston EAYY:n hallituksen jäseniksi.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. nimeää edustajiksi 2.10.2020 Uumajassa pidettävään

Merenkurkun Neuvoston EAYY:n perustamiskokoukseen sekä
vuosikokoukseen (hallituksen nimeämä edustaja ja yksi
viraston edustaja) Marlén Timosen (varalla Anna Nurmi-Lehto)
ja Anne Sormusen (varalla Teppo Rekilä).

2. nimeää ehdokkaiksi Merenkurkun Neuvoston EAYY:n
hallitukseen maakuntajohtaja Jyrki Kaiposen ja varalle
hallituksen varajäsen Kajsa Kouvon.

3. päättää, että nyt valittujen edustajien toimikausi kestää siihen
saakka, kunnes kevään 2021 kuntavaalien jälkeen valittu uusi
maakuntahallitus tekee uudet nimeämiset.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1–3 yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 17.5.2021 § 58

Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön mukaisesti
Merenkurkun neuvoston hallitukseen on valittava uudet jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet kuntavaalien jälkeen. Suomessa
järjestetään tänä vuonna kuntavaalit, minkä vuoksi Merenkurkun
neuvosto EAYY:hyn nimitetään hallituspaikan omaavien
suomalaisten pääjäsenten edustajat.

Merenkurkun neuvoston vuosikokous pidetään 28.5.2021, ja
koska Suomen kuntavaalit siirrettiin tänä vuonna kesäkuulle 2021
koronavirustilanteen takia, suomalaisjäsenet eivät ehdi nimittää
uusia ehdokkaita hallitukseen ennen vuosikokousta.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n vaalivaliokunta on kokoontunut ja
ehdottaa, että perustamiskokousta varten valitut hallituksen
jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka kestää toukokuun
2023 vuosikokoukseen asti.

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että (mkh 21.9.2020 § 95) Merenkurkun
neuvosto EAYY:n hallituksen jäseneksi valitun maakuntajohtaja
Jyrki Kaiposen ja varajäseneksi valitun Kajsa Kouvon toimikautta
jatketaan toukokuuhun 2023 asti.

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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59 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Maakuntahallitus 17.5.2021 § 59

1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 14.4.-7.5.2021
- Päätös vuosilomaetuuksien siirrosta/Huhta
- KUMAHA -hankkeen ohjausryhmän nimeäminen

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 14.4.-7.5.2021

3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 14.4.-9.5.2021
 -  A77013 SCIP - Älykkään kaupungin innovaatioalusta
  ja infrastruktuuri tutkimuksesta ja innovoinnista
  tulevien uusien ratkaisujen nopeaan ja laajamittaiseen
  hyödyntämiseen 21.4.2021 (myönteinen päätös).
 -  309230 TURRE Turkistuotantoalan pk-yritysten
  toiminnan uudistamisen 26.4.2021 (kielteinen
  päätös).
 -  309120 Ekoterminaali – kehittämishanke 26.4.2021
  (kielteinen päätös).
 -  A74636 Kyytiin2 - Tavara- ja henkilöliikenteen
  yhdistely yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä
  28.4.2021 (rahoituksen sidontapäätös).
 -  A74635 WaterPro - Kiertotalouden uudet prosessit
  veden ja jäteveden käsittelyssä 5.5.2021 (rahoituksen
  sidontapäätös).
4. Lausunto: Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue-

 ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus
5. Luonnokset valtioneuvoston asetuksiksi / Alueiden

kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2021–2027
6. Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi

liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain
muuttamisesta

7. Lausunto Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF)
valmistelusta ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin
aloittamisesta

8. Lausunto ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen
strategisiksi tavoitteiksi

9. Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi
väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen
2 §:n muuttamisesta

10. Lausunto koskien asemakaavan muutosluonnosta / Leenala,
itä

11. Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan
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unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
ja niihin liittyviksi laeiksi

12. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina
2021‒2028

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee
tiedoksi kohdat 2–12.

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

Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi esitykset yksimielisesti.
-----
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET

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

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

§:t 54-55, §:t 57-58

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 18.5.2021 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 49-53, § 56, § 59

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 18.5.2021 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
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