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KOKOUSAIKA  17.1.2022 klo 9.00 – 11.37 
KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  

Pärkkä Timo puheenjohtaja 
Kant Esa  varapuheenjohtaja, poissa § 
  5 ajan klo 10.23 - 10.37 
Huuki Erkki  jäsen 
Leivo-Rintakorpi Tuija jäsen 
Lukkarinen Margita jäsen 
Orjala Jari  jäsen, läsnä klo 9.32 - 11.10 
Paananen Jukka jäsen 
Palosaari Anneli jäsen 
Pihlajakangas Päivi jäsen 
Sillanpää Timo jäsen 
Timonen Annika jäsen 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
Ruisaho Sakari valtuuston I varapj. 
Haimakainen Pentti valtuuston II varapj. 
Hagnäs Marika valtuuston III varapj. 
Kaiponen Jyrki maakuntajohtaja/esittelijä 

 Kalliokoski Satu hallintopäällikkö/sihteeri   
 
 Ylikangas Timo kehittämispäällikkö, § 4 ajan
   

    
POISSA    Peltokangas Mauri valtuuston puheenjohtaja 
 

 
 
ASIAT § 1–11 
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  
   
 

 
 
 

Timo Pärkkä                Satu Kalliokoski 
puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.  
  
Kokkola 18.1.2022    
   
 
Esa Kant  Erkki Huuki  Anneli Palosaari 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja § 5  
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 18.1.2022.
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 1 
 
1 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTAMISMENETTELY SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 17.1.2022 § 1 

 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, 
2. päättää, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan 

sähköisesti Wisma Sign -palvelussa, 
3. valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Erkki 

Huukin. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus  
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen, 
2. päätti, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan 

sähköisesti Wisma Sign -palvelussa, 
3. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Erkki 

Huukin. 
----- 
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2 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Maakuntahallitus 17.1.2022 § 2 

 
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, Keski-
Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat:  

• Itä- ja Pohjois-Suomen keskeiset tavoitteet  
 Suomen metsäpolitiikassa 

• muut asiat 
 

Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee saamansa ajankohtaiskatsauksen 
tiedoksi. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
 
Maakuntahallituksen jäsen Jari Orjala liittyi kokoukseen pykälän 
käsittelyn aikana klo 9.32. 
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3 §  SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI VUODESTA 2021 
 
Maakuntahallitus 17.1.2022 § 3 

 
Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan sisäinen valvonta 
tarkoittaa talousarvioasetuksen mukaan menettelyjä, joilla 
varmistetaan talouden ja toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus, 
varojen ja omaisuuden turvaaminen sekä oikeat ja riittävät tiedot 
viraston ja laitoksen taloudesta ja toiminnasta. Menettelyt ovat 
osa ohjaus- ja toimintaprosesseja ja organisointiratkaisuja. 
Sisäinen valvonta on koko organisaation asia, se varmistaa 
tavoitteiden ja hyvän hallinnon toteutumisen. Sisäisen valvonnan 
asianmukaisuudesta vastaa johto. 
 
Kuntalain (410/2015) 14 luvun mukaan sisäinen valvonta on osa 
kunnan johtamisjärjestelmää sekä kunnan johdon ja hallinnon 
työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen tavoitteiden 
toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. 
 
Keski-Pohjanmaan liiton voimassa olevan sisäisen valvonnan 
yleisohjeen (MKH 15.6.2020, 59 §) kohdan 8 mukaan 
maakuntajohtaja antaa vuosittain raportin sisäisestä valvonnasta, 
joka pohjautuu päälliköiden antamiin raportteihin ja muihin 
havaintoihin. 
 
Päälliköt ovat antaneet maakuntajohtajalle omat sisäisen 
valvonnan havaintonsa vuoden 2021 toiminnasta ohjeen 
mukaisesti. 
 
Maakuntajohtajan sisäinen raportti on lähetetty esityslistan 
mukana. 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi vuoden 2021 sisäisen valvonnan raportin, 
2. keskustelee raportissa esitetyistä sisäisen valvonnan 

havainnoista ja huomioista, 
3. päättää raportissa esitettyjen parantamistoimenpiteiden 

suorittamisesta.  
 
Päätös:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsi tiedoksi vuoden 2021 sisäisen valvonnan raportin, 
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2. keskusteli raportissa esitetyistä sisäisen valvonnan 
havainnoista ja huomioista, 

3. päätti raportissa esitettyjen parantamistoimenpiteiden 
suorittamisesta.  

----- 
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4 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN 

OSAVUOSIRAPORTTI 10-12/2021 
 
Maakuntahallitus 17.1.2022 § 4 

 
Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotehtävien, rakenne-
rahastohankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin 
parantamissuunnitelman suositusten mukaan 
maakuntahallitukselle esitellään raportti liiton rahoittamista 
hankkeista neljännesvuosittain. 
 
Esityslistan mukana on lähetetty on Kestävää kasvua ja työtä 
2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen 
Keski-Pohjanmaan liitossa vuoden 2021 neljäs (4.) 
osavuosikatsaus. 
 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Timo Ylikangas. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi liiton rahoittamien hankkeiden 
osavuosiraportin. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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5 § KP-COBRA INVEST OY:N JATKOTOIMINTA 
 
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. 
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Lisätietoja antavat yhteyspäällikkö Teppo Rekilä ja 
maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula. 

 
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  
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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. 

 
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  
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maksamisesta v. 2018–2019 on käynnissä neuvottelut Kalvinit 
Oy:n ja sen emoyhtiön Endomines Oy:n välillä. 
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 

 
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  
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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  

 
” 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- 
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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. 

 
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.  
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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. 
 
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:  
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Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1–4 yksimielisesti. 
  ----- 
 
 
Maakuntahallitus 19.4.2021 § 45 

 
KP-Cobra Invest Oy:n ja Kalvinit Oy:n välinen pääomalainan 
takaisinmaksua koskeva maksusopimus allekirjoitettiin 1.3.2021. 
Maksusopimuksen mukaan Endomines AB (Kalvinit Oy:n 
emoyhtiö) palauttaa KP-Cobra Invest Oy:lle pääomalainan 
pääoman korkoineen ja viivästyskorkoineen tilikauden 2021 
aikana. 
 
Endomines AB palauttaa pääomalainan korkoineen tilikauden 
2021 loppuun mennessä KP-Cobra Invest Oy:lle. KP-Cobra 
Invest Oy palauttaa Keski-Pohjanmaan liiton ja KP-Cobra Invest 
Oy:n välisen lainasopimuksen perusteella lainapääoman Keski-
Pohjanmaan liitolle. KP-Cobra Invest Oy jakaa pääomalainasta 
saadun korkotuoton osinkoina KeskiPohjanmaan liitolle. 
 
Keski-Pohjanmaan liitossa on selvitetty eri vaihtoehtoja varojen 
käytöstä niiden palauduttua Keski-Pohjanmaan liitolle. Vuonna 
2000 jäsenkuntien Keski-Pohjanmaan liitolle antama avustus on 
kunnissa kirjattu avustuksena kuntien tuloslaskelman 
toimintakuluihin. Siten takaisinmaksuvelvoitetta kunnille ei ole. 
Kuntaliiton kanssa käytyjen neuvottelujen ja sieltä saadun 
ohjeistuksen sekä tilintarkastusyhteisö Talvealta saadun 
lausunnon perusteella kehittämisrahaston perustaminen nähdään 
olevan käytännöllisin vaihtoehto Keski-Pohjanmaan liiton 
ylijäämien käsittelyyn. Kehittämisrahaston alkupääomaksi 
siirretään KP-Cobra Invest Oy:ltä palautuvaa lainapääomaa ja 
osinkoja vastaava määrä. 
 
Kuntalaissa ei säädetä pakollisista rahastoista. Kunnalla / 
kuntayhtymällä voi kuitenkin olla käyttötarkoitukseltaan rajattua 
rahastoluonteista pääomaa, jota voidaan kartuttaa tuloslaskelman 
kautta. Rahaston säännöistä ei ole kuntalaissa säännöksiä. 
Rahaston hallinnoinnin selkeys edellyttää yleensä kuitenkin  
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sääntöjä, joissa määrätään rahaston kartuttamisen, käytön ja 
varojen hoidon periaatteet.  
 
Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut esityksen 
kehittämisrahaston perustamisesta, jonka tarkoituksena on 
kehittää ja edistää Keski-Pohjanmaan maakunnan sekä Keski-
Pohjanmaan liiton strategisia tavoitteita ja toimintaa Keski-
Pohjanmaan liiton perussopimuksen 3 §:ssä mainittujen 
tarkoitusperien toteuttamiseksi sekä varautua vastaisiin 
menetyksiin. KeskiPohjanmaan liiton perussopimuksen 26 §:n 
mukaan muun kuin sijoituspääomarahaston perustamisesta ja 
sen säännöistä päättää yhtymävaltuusto.  
 
Rahaston säännöt ovat esitetty esityslistan ohessa jaettavassa 
liitteessä. 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 

 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
 
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se 
1. päättää perustaa kehittämisrahaston Keski-Pohjanmaan 

liitolle, 
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston 

säännöt, 
3. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton johdon tekemään 

tarvittaessa tarkennuksia kehittämisrahaston toimeenpanoon 
ja sääntöihin. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se 
1. päättää perustaa kehittämisrahaston Keski-Pohjanmaan 

liitolle, 
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt 
3. oikeuttaa Keski-Pohjanmaan liiton johdon tekemään 

tarvittaessa tarkennuksia kehittämisrahaston toimeenpanoon 
ja sääntöihin. 

----- 
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Maakuntahallitus 17.1.2022 § 5 

 
Kuntalain (410/2015) 14 §:n mukaan valtuusto päättää 
omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. 
 
Kuntalain (410/2015) 48 §:n mukaan kunnan konsernijohtoon 
kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja tai pormestari ja muut 
hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Keski-Pohjanmaan 
liiton konsernijohtoon kuuluvat maakuntahallitus ja 
maakuntajohtaja. 
 
KP-Cobra Invest Oy on kuntalain (410/2015) 6 §:n säännöksen 
mukainen Keski-Pohjanmaan liiton tytäryhteisö. Kunnan tai 
kuntayhtymän liikelaitoksen lakkauttamisesta päätetään 
perustamista vastaavalla tavalla.  
 
Endomines AB on palauttanut KP-Cobra Invest Oy:lle KP-Cobra 
Invest Oy:n ja Kalvinit Oy:n välisen pääomalainan korkoineen 
sopimusosapuolten asiasta 1.3.2021 allekirjoittaman sopimuksen 
mukaisesti.  
 
Pääomalainan tultua palautettua, tarve ylläpitää KP-Cobra Invest 
Oy Keski-Pohjanmaan liiton tytäryhteisönä on poistunut. Keski-
Pohjanmaan liitossa ei myöskään nähdä tuotannollisesti tai 
taloudellisesti perusteltua tarvetta ylläpitää tämänhetkisen tai 
arvioidun tulevaisuuden tarpeen perusteella KP-Cobra Invest 
Oy:tä osana Keski-Pohjanmaan liiton konsernia. Siten KP-Cobra 
Invest Oy:n purkaminen osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun 
mukaisesti on perusteltua.  
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Asian käsittely: 
Jäsen Esa Kant ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28 § 1 
mom 5 k) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon 
ajaksi klo 10.23 - 10.37.  
 
Pöytäkirjan tarkastajaksi pykälän 5 osalta valittiin Anneli 
Palosaari. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  

1. käy keskustelun KP-Cobra Invest Oy:tä koskevasta 
tilanteesta ja jatkotoimenpiteistä 
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 5 
 

2. päättää esittää maakuntavaltuustolle KP-Cobra Invest Oy:n 
purkamisen suorittamista tilikauden 2022 aikana 
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti. 

3. Velvoittaa Keski-Pohjanmaan liittoa ryhtymään 
toimenpiteisiin konserniin kuuluvan tytäryhteisön KP-Cobra 
Invest Oy:n ohjaamiseksi pääomalainan maksamiseksi 
takaisin emoyhtiö Keski-Pohjanmaan liitolle.  

4. Oikeuttaa maakuntajohtajaa ryhtymään muihin 
toimenpiteisiin, jotka on tarpeen toteuttaa KP-Cobra Invest  
Oy:n purkamisen suorittamiseksi tilikauden 2022 aikana 
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti. 

 
Päätös:  
Maakuntahallitus  

1. kävi keskustelun KP-Cobra Invest Oy:tä koskevasta 
tilanteesta ja jatkotoimenpiteistä, 

2. päätti esittää maakuntavaltuustolle KP-Cobra Invest Oy:n 
purkamisen suorittamista tilikauden 2022 aikana 
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti, 

3. velvoitti Keski-Pohjanmaan liittoa ryhtymään toimenpiteisiin 
konserniin kuuluvan tytäryhteisön KP-Cobra Invest Oy:n 
ohjaamiseksi pääomalainan maksamiseksi takaisin 
emoyhtiö Keski-Pohjanmaan liitolle, 

4. oikeutti maakuntajohtajaa ryhtymään muihin 
toimenpiteisiin, jotka on tarpeen toteuttaa KP-Cobra Invest 
Oy:n purkamisen suorittamiseksi tilikauden 2022 aikana 
osakeyhtiölain (624/2006) 20 luvun mukaisesti. 

----- 
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 6 
 
6 §  VUODEN 2022 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 
 
Maakuntahallitus 17.1.2022 § 6 
 

 Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2022 talousarvio hyväksyttiin 
jäsenkuntien maksuosuuksien osalta samansuuruisena edelliseen 
vuoteen nähden. Talousarvion laadintaperusteet olivat edelleen 
tiukat, vaikka yleinen kustannustason nousu oli tiedossa.  
 
Maakuntahallitus käsitteli vuoden 2022 talousarvion laadintaa 
27.9.2021 kokouksessaan ja linjasi, että kuntien 
jäsenmaksuosuuksien loppusumma pidetään samana kuin 
vuonna 2021. Tältä pohjalta, ottaen huomioon vuoden 2022 
henkilöstösuunnitelman, arvion tulevasta palkkakehityksestä sekä 
lakisääteisen toiminnan tarpeet, on laadittu tarkennettu 
käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelma on pohjana, kun 
maakuntahallitukselle raportoidaan talousarvion toteutumasta 
osavuosiraportointi rytmissä. 
 
Maakuntahallituksen hyväksyttäväksi esitetään talousarvion 
tarkennettu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain.  
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.  

 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman 
vuodelle 2022.  
 
Päätös:  
Maakuntahallitus  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  -----
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 7 
 
7 §  UUDISTUVA JA OSAAVA SUOMI 2021-2027 EU:N ALUE JA 
 RAKENNEPOLITIIKAN OHJELMAN ALUEELLINEN 
 RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 
 

Maakuntahallitus 17.1.2022 § 7 
 

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 20 § 
mukaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen 
rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto on yhteistyössä Keski-Suomen ELY-
keskuksen ja Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa valmistellut 
rahoitussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 sekä siihen liittyvät 
rahoituksen painopisteet, jotka maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 
on kokouksessaan 15.12.2021 § 7 hyväksynyt. 
 
Alueellisessa rahoitussuunnitelmassa kuvataan Suomen alue- ja 
rakennepolitiikan varojen alueellinen kohdentaminen 
toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain 
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.  
 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteena on tasoittaa alueiden 
kehityseroja Euroopassa ja lisätä unionin talouden kasvua ja 
kilpailukykyä. Keski-Pohjanmaan maakunnan EU-ohjelmakauden 
2021–2027 -rahoitus muodostuu kolmesta rahastosta, jotka ovat 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto 
(ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition 
Fund, JTF).  
 
Keski-Pohjanmaalle ohjelmavaroja on ohjelmakaudella 2021-
2027 kohdentumassa seuraavasti: 
 
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR+valtio)   32 173 335 € 
Euroopan sosiaalirahasto (ESR+valtio)   14 943 409 € 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF+valtio) 19 688 086 € 
Yhteensä      66 804 830 € 
 
Laaditussa vuosien 2021-2022 alueellisessa 
rahoitussuunnitelmassa käsitellään ainoastaan EAKR- ja ESR+ -
rahoitusta. JTF-rahaston osalta suunnitelmia täydennetään 
myöhemmin, kun ohjelman sisältö tulee hyväksytyksi keväällä 
2022 Suomen ja EU:n välillä käytävien neuvottelujen perusteella.  
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 7 
 

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -osuutta ja valtakunnallisia 
teemoja ei käsitellä alueellisissa rahoitussuunnitelmissa. 
Kestävää kaupunkikehittämistä tukeviin toimenpiteisiin 
maakunnassa kohdennettava ESR+ -rahoitus voidaan ilmoittaa 
rahoitussuunnitelmataulukossa.  
 
Keski-Pohjanmaan vuosien 2021 ja 2022 rahoituskehys on 
seuraava (milj.€): 
 

 EAKR valtio EAKR+valtio 

2021 1,930 0,965 2,895 

2022 3,445 1,722 5,167 

Yhteensä 5,375 2,687 8,062 

 ESR valtio ESR+valtio 

2021 1,094 0,514 1,608 

2022 1,096 0,515 1,611 

Yhteensä 2,190 1,029 3,219 

 
Vuosien 2021 ja 2022 rahoitussuunnitelmien laadinnassa on 
käytetty edellä esitettyjä EU- ja valtion osuuksia. Käyttöön 
saatavista aluekehittämisvaroista EU-rahoitusosuus kattaa 60 % 
ja 40% koostuu kansallisesta julkisesta rahoituksesta. 
Poikkeuksena muodostaa Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+) 
rahoitettavat toimintalinja 5:n mukaiset hankkeet (TL 5), joiden 
osalta EU-osuus on 95 %. Kansallisesta julkisesta rahoituksesta 
valtion vastinrahaosuus on 75% ja loppuvastinrahaosuus 25% on 
kunta- ja muuta julkista rahoitusta. 
 
Rahoitussuunnitelman laadinnassa on käytetty työ- ja 
elinkeinoministeriön (TEM) ohjeistuksessa esitettyjä toimintalinja- 
ja erityistavoitekohtaisia prosenttiosuuksia.   
 
Esityslistan mukana on toimitettu vuosien 2021 ja 2022 
rahoitussuunnitelma ja rahoituksen painopisteet.  
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus:   
Maakuntahallitus merkitsee rahoitussuunnitelman vuosille 2021 ja 
2022 sekä siihen liittyvät rahoituksen painopisteet tiedoksi. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 8 

 

8 § MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS  
 

Maakuntahallitus 17.1.2022 § 8 
 

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 19 §:n 
säännöksen mukaan maakunnassa on aluekehittämistä 
koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja 
toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan 
yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä toimii EU:n yleisasetuksen 8 
artiklassa tarkoitettuna kumppanuuselimenä Euroopan unionin 
alue- ja rakennepolitiikan osalta. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmälle (MYR) laaditaan työjärjestys, jonka 
maakuntahallitus vahvistaa. Työjärjestyksen laatiminen perustuu 
lakiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) ja sitä täydentävään 
toimeenpanoasetukseen (797/2021).  
 
Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt laaditun 
työjärjestyksen kokouksessaan 15.12.2021 § 5. 
 
Esityslistan mukana on toimitettu yhteistyöryhmän työjärjestys. 
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.  
 
Maakuntajohtajan ehdotus:   
Maakuntahallitus päättää vahvistaa esitetyn maakunnan 
yhteistyöryhmän työjärjestyksen. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 9 

 

9 § KESKI-POHJANMAAN LIITON OSALLISTUMINEN ÄLYKÄS 
 ERIKOISTUMINEN ITÄ- JA POHJOIS-SUOMESSA 2022-2027 (ELMO II)   
 -HANKKEESEEN 

 
Maakuntahallitus 17.1.2022 § 9 

 
Älykäs erikoistuminen Itä- ja Pohjois-Suomessa 2022–2027 
(ELMO II) hankkeen tavoitteena on, että Itä- ja Pohjois-Suomessa 
on nykyistä vahvempaa monialaista, elinkeinolähtöistä ja 
innovaatiovetoista kasvua ja kansainvälistymistä. 
Elinkeinoelämään tavoitellaan enemmän TKI-vetoista kasvua ja 
kansainvälistymistä yhteisen Itä- ja Pohjois-Suomen voimassa 
olevan älykkään erikoistumisen strategian kautta. 
 
Hankkeessa edistetään elinkeinolähtöisten ylimaakunnallisten 
hankkeiden syntymistä valituissa teemoissa. Sovitut temaattiset 
kumppanuudet luovat toimintaympäristön kansainvälisen 
rahoituksen hyödyntämiselle. Aluetason yhteistyön avulla 
kansainvälisen yhteistyön hyödyt realisoituvat elinkeinojen tasolle 
myös maakunnissa. 
 
Hankkeen konkreettisina tavoitteina on 
- vahvistaa yritysten ja TKI-organisaatioiden välistä yhteistyötä, 
- vahvistaa klusterirajat ylittävää yhteistyötä, joka tukee 

innovaatioista syntyviä kaupallisia korkean lisäarvon tuotteita 
ja palveluita, 

- edistää IP-alueen toimijoiden kansallisen ja kansainvälisen 
verkostotoiminnan laajentumista ja syventymistä, 

- lisätä TKI- ja yritysinvestointien rahoituksen kanavoitumista IP-
alueelle nykyistä enemmän, sekä 

- laatia IP-alueelle älykkään erikoistumisen strategia vuosille 
2024-2027 ja vakiinnuttaa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien 
älykkään erikoistumisen yhteistyön rakenteet ja käytännöt. 

 
Toiminnan keskiössä ovat Itä- ja Pohjois-Suomen TKI-toimijat ja 
yritykset. Hankkeen tuloksena Itä- ja Pohjois-Suomen alueen 
osaaminen tunnetaan paremmin kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi maakuntaliittojen 
toimintaa. 
 
Hankkeen hakijana toimii Lapin liitto ja rahoittajana Pohjois-Savon 
liitto. Kaikki Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakuntaliitot 
osallistuvat hankkeen toimintaan sekä toimivat osarahoittajina. 
Hankkeen kustannusario on 456 608 euroa ja omarahoitusosuus 
maakuntaa kohden on suunniteltu olevan kaikkien maakuntien  
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Maakuntahallitus 1/2022 17.1.2022/§ 9 
 

osalta samansuuruinen ja enintään 13 046 euroa /liitto. Hanke 
toteutetaan ajalla 1.2.2022–31.12.2023. Hankkeen hallinnoinnista 
vastaa Lapin liitto. 
 
Hankkeen kustannusarvio: 

 
Henkilökustannukset (projektipääl &-koordinaattori)       

     239 200€  
Ostopalvelut         160 000€ 
- Jäsenyydet 2022-2023: Vanguard, ECA & EUCLES  35 000€ 
- Tapahtumat          40 000€ 
- Arvoketjukartoitukset /-täsmennykset         40 000€ 
- Graafinen suunnittelu            15 000€ 
Flat rate 24%             57 408€ 
Yhteensä              456 608€ 
 
Hankkeen rahoitussuunnitelma:  
 
Hankkeelle anottava RR 2014-2020 -rahoitus 80%   365 286€ 
Maakuntien (7) omarahoitusosuus yhteensä        91 322€ 
-josta Keski-Pohjanmaan liitto, enintään 13 046€  
Yhteensä          456 608€ 
 
Hanketta ei ole suunniteltu rahoitettavan Keski-Pohjanmaan liiton 
hankkeiden omarahoitusosuudesta vuoden 2022 
rahoituskehyksessä.  
 
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
  
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 
1. keskustelee hankkeen tavoitteista ja toteutuksesta Keski-

Pohjanmaan liiton näkökulmasta 
2. päättää Keski-Pohjanmaan liiton osallistumisesta 

hankkeeseen ajalle 1.2.2022-31.12.2023 
hankesuunnitelmassa esitetyin tavoittein ja toteutusperiaatteen 
mukaisesti siten, että Keski-Pohjanmaan liiton 
omarahoitusosuus saa olla enintään 13 046 euroa kahdelle 
toimintavuodelle jaettuna. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus 
1. päätti Keski-Pohjanmaan liiton osallistumisesta hankkeeseen 

ajalle 1.2.2022-31.12.2023 hankesuunnitelmassa esitetyin 
tavoittein ja toteutusperiaatteen mukaisesti siten, että Keski-
Pohjanmaan liiton omarahoitusosuus saa olla 
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Maakuntahallitus 1/2022 17.1.2022/§ 9 
 
enintään 13 046 euroa kahdelle toimintavuodelle jaettuna, 

2. velvoitti Keski-Pohjanmaan liittoa toimimaan aktiivisesti ELMO 
II -hankkeen läpiviemiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
Keski-Pohjanmaan maakunnassa, 

3. velvoitti Keski-Pohjanmaan liittoa vaikuttamaan osaltaan Lapin 
liittoon siten, että ELMO II -hankkeen hyödyt jakautuvat 
tasapuolisesti osallistuvien liittojen kesken. 

----- 
 
Jäsen Jari Orjala poistui pykälän käsittelyn aikana klo 11.10. 
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Maakuntahallitus 12/2021  13.12.2021/§ 135 
Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 10 
 
10 §  ILMASTOASIOIDEN ASIANTUNTIJAN REKRYTOINTI 

ILMASTOTYÖHANKKEESEEN 
 

Maakuntahallitus 13.12.2021 § 135 
 
Ympäristöministeriö on valtionavustuslain (688/2001) mukaisena 
valtionapuviranomaisena myöntänyt Keski-Pohjanmaan liitolle 
valtionavustusta 84 000 euroa (enintään 70 % hankkeen 
toteutuneista kokonaiskustannuksista) Keski-Pohjanmaan kuntien 
ilmastotyön tukemiseen. Valtionavustus voidaan käyttää 1.1.2022 
– 31.5.2023 välisenä aikana. 
 
Keski-Pohjanmaan ilmastotyöhanke pohjautuu 
maakuntavaltuuston (29.11.2021 § 32) hyväksymään Keski-
Pohjanmaan ilmastotiekartta vuoteen 2035.  Ympäristöministeriön 
tekemän valtionavustuspäätöksen mukaan hankkeelle voidaan 
palkata ilmastoasioiden asiantuntija ajalle 1.1.2022 – 31.5.2023.  
 
Hankkeelle palkattavan ilmastoasioiden asiantuntijan tehtävänä 
on tarjota kunnille suoraa ilmastoasioiden asiantuntijatukea sekä 
ilmastorahoituksen hakemisen asiantuntijatukea. 
 
Ilmastoasiantuntijan keskeisiä tehtäviä: 

• kartoittaa tarkemmin kuntien ilmastotyön tilanne 

• auttaa kuntia kehittämään ilmastotyötä 
 systemaattiseksi osaksi kuntien työtä 

• kasvattaa kuntien ilmasto-osaamista 

• auttaa kuntia löytämään ja hakemaan rahoitusta 
 ilmastotyölle 

• auttaa tarvittavien hankeyhteistyökuvioiden 
 muodostamisessa rahoituksen hakemiseksi 

 
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 12 §:n 
mukaan maakuntahallitus valitsee henkilöstön yli vuotta koskeviin 
tehtäviin. 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus 
1. merkitsee ympäristöministeriön valtionavustuspäätöksen   

tiedoksi, 
2. päättää, että ilmastoasioiden asiantuntijan tehtävä täytetään 

 määräajalle 1.2.2022 - 31.5.2023, 
3. päättää, että rekrytointiprosessi käynnistetään Keski-

 Pohjanmaan liiton toimesta ja haku avataan 15.12.2021 – 
 5.1.2021 väliseksi ajaksi, 
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Maakuntahallitus 12/2021  13.12.2021/§ 135 
Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 10 

 
4. valtuuttaa maakuntajohtajan ja hallintopäällikön laatimaan 

varsinaisen hakuilmoituksen, 
5. päättää, että ilmastoasioiden asiantuntijan tehtävän 

 täyttämisen määräaikaiseen työsuhteeseen 
 maakuntahallituksen päätettäväksi valmistelee 
 neljän hengen valintakollegio, johon kutsutaan 
 maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä, 
maakuntahallituksen keskuudestaan valitsema henkilö, 
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja hallintopäällikkö Satu 
Kalliokoski. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus 
1. merkitsi ympäristöministeriön valtionavustuspäätöksen   

tiedoksi, 
2. päätti, että ilmastoasioiden asiantuntijan tehtävä täytetään 

 määräajalle 1.2.2022 - 31.5.2023, 
3. päätti, että rekrytointiprosessi käynnistetään Keski-

 Pohjanmaan liiton toimesta ja haku avataan 15.12.2021 – 
 5.1.2022 väliseksi ajaksi, 

4. valtuutti maakuntajohtajan ja hallintopäällikön laatimaan 
varsinaisen hakuilmoituksen, 

5. päätti, että ilmastoasioiden asiantuntijan tehtävän 
 täyttämisen määräaikaiseen työsuhteeseen 
 maakuntahallituksen päätettäväksi valmistelee 
 neljän hengen valintakollegio, johon kutsutaan 
 maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä, 
maakuntahallituksen jäsen Margita Lukkarinen,  
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja  
hallintopäällikkö Satu Kalliokoski. 
----- 

 
Maakuntahallitus 17.1.2022 § 10 
 

Ilmastoasioiden asiantuntijan määräaikainen tehtävä on ollut 
haettavana ajalla 16.12.2021-5.1.2022. Määräaikaan mennessä 
avoinna olevaan tehtävään jätettiin kaksi (2) hakemusta. Toinen 
hakija vetäytyi hakuprosessista ennen haastatteluja. 
 
Valintakollegio suoritti haastattelun 11.1.2022. 
 
Hakemusten yhteenveto on lähetetty esityslistan mukana. 
Valintamuistio ja päätösehdotus käsitellään maakuntahallituksen 
kokouksessa. 
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 10 
 
Maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus päättää  
1. että Keski-Pohjanmaan liiton ilmastoasioiden asiantuntijan  

määräaikaiseen tehtävään valitaan tehdyn ansiovertailun ja 
kokonaisarvion perusteella tehtävään asetetut vaatimukset 
täyttävä Juuso Puurula. 

2. oikeuttaa maakuntajohtajan päättämään Puurulan tehtävän 
alkamiseen ja tehtävän hoitoon liittyvistä järjestelyistä.  

 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus 1/2022  17.1.2022/§ 11 
 
11 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 17.1.2022 § 11 

 
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 4.12.2021-5.1.2022 
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 

viranhaltijapäätökset 4.12.2021-5.1.2022 
3. Kehittämispäällikön tekemät hankepäätökset 14.12.2021-

5.1.2022 
- 14.12.2021 WaterPro jatkorahoituspäätös, EURA2014 
- 16.12.2021 Erikoiskasvit, muutospäätös, EURA2014 
- 4.1.2022 TEKOVOIMA, AKKE 

4. Lausunnot 
- 9.12.2021 Lausunto Löytönevan tuulivoimapuiston 
yleiskaavasta 
- 9.12.2021 Lausunto kolmesta asemakaavaehdotuksesta, 
Kaustinen 
- 9.12.2021 Lausunto Kokkolan strategisesta 
aluerakenneyleiskaavasta 2040 
- 7.12.2021 Lausunto Suomen kansallisen biotalousstrategian 
päivityksestä 
- 15.12.2021 Lausunto Tankarin ranta-
asemakaavaehdotuksesta 
- 20.12.2021 Lausunto Kruunuportin 
asemakaavaluonnoksesta 
 

Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2–4. 
 
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 
akea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 
 

§ 6, §:t 8-10 

 
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 18.1.2022 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 1-5, § 7, § 11 

 
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 2022 se on 270 €).  
 
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 18.1.2022 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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