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MUUTOKSENHAKUOHJEET (maakuntahallitus)

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Asiakohdat:
66-68, 70, 74, 78-82

Tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, kos ka päätös koskee vain val mistelua ja
täy tän töön pa noa (kuntalaki 136 §) tai koska asiaa ei ole lopullisesti rat kaistu (HLL 5 § 1 mom.).

Koska pää töksestä voi daan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, alla olevissa py kä lis sä  teh-
tyi hin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Asiakohdat:
69, 71-73, 77

Em. päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen  maakun ta halli tuk selle, osoi te: Sepänkatu 20,
90100  OULU, sähköposti: kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi ja  telefax: (08) 311 3577.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Kun nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh täväksi. Asianosaisen
kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saanti-
todistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on
käy tä vä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perus-
teineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS
Asiakohdat:

Em. asiakohdissa  tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101  OULU, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, te le fax: 029 564
2841.

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisu-
vaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisva-
lituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä-
littömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt
vir heel li ses sä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvas-
tainen. allintovalituksen saa tehdä ainoastaan asianosainen eli se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää tös
vä lit tö mäs ti vaikuttaa. Valituksen saa tehdä paitsi edellä todetuilla kunnallisvalituksen valitusperusteilla, myös tarkoi-
tuksen mukaisuusperusteella.

Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta;
mil tä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi; muutosvaatimuk sen perusteet. Valitus-
kirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir joittanut
va li tus kir jan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta
va li te taan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Asiamiehen on lii-
tettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  Kunnan jäse-
nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kir jeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoit ta ma na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lä het tää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitus-
ajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä.Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomais-
ten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua
hal lin to-oi keu des sa.
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HANKINTAOIKAISU HANKINTAYKSIKÖLLE JA VALITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voi daan jul ki sis ta han-
kin noista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankinta yksiköltä oikai sua (han kin taoi kaisu).
Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsi teltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylit tää han kin talain 15
§:n mu kaisen kynnysarvon .

HANKINTAOIKAISU
Asiakohdat:
75-76

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi teh dä han kin ta lain
80-83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tar jouskil pai luun osallis-
tunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, jo hon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tie don hankintayksi-
kön pää töksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä,
jol loin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait-
teessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esi te tä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh-
dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas-
taanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tie-
doksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan
ta pah tu neek si saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oi kaisua vaativan ni-
mi se kä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä
ve toaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa.

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100  OULU
Sähköposti: kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosai nen voi hankinta-
lain no jalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Asiakohdat:
75-76

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
kä si tel tä väk si tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamal-
la muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnet tävä, jos: 1) asian käsittely on lain
so vel ta mi sen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää  tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn
liit ty vä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon han-
kintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai
tar joa ja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapää tös tai valitusosoitus on ollut olen-
naisesti puut teellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedok si sinä päivänä,
jol loin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait-
teessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esi te tä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka joh-
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dosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas-
taanottajalle, vastaan ottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemän tenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tie-
doksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksi antotapaa, tiedoksianto katso taan
ta pah tu neek si saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puite-
järjeste lyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen lailli nen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on il moitettava myös tämän nimi ja koti-
kunta. Li säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimit-
taa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todis tus siitä, minä
päi vä nä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdas ta. Valitukseen on liitettävä asia-
kirjat, joihin va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on lii tettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallinto-
lainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivä nä ennen markki-
naoi keuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähe tin välityksellä,
pos tit se, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viran omaistoiminnassa (13/2003)
sää de tään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
ar ki lau an tai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudel le ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muu tosta kuntalain eikä
hal lin to lain käyt tö lain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei mark-
kina oikeus myönnä asiassa käsitte lylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayk sikölle asian saat-
tami sesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksiköl le viimeistään silloin, kun hankin-
taa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimi tettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun
osoit tee seen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520  HELSINKI
puh. 010 364 3300, fax. 010 364 3314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
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Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

MKH 24.04.2017 § 66

Maakuntajohtajan esitys: Suoritetaan kokouksen avaus,  todetaan kokous lailliseksi ja pää tös val tai sek-
si.

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:09. Kokous todettiin lailliseksi ja pää-
tös val tai sek si.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta

MKH 24.04.2017 § 67

Maakuntajohtajan esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Ruonala ja Mari-Leena Talvitie.
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Pohjois-Pohjanmaan maakunnan väliaikaisen valmisteluelimen kokoonpano

MKH 24.04.2017 § 68
Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 20.2.2017 §
30 vä li ai kais hal lin non kokoonpanon neuvotteluiden käynnistämistä. Maa kun-
ta hal li tus päät ti valmistelutoimielimen kokoonpanoksi suuruudeksi 13 jäsentä.
Pai kat ja kaan tui vat seuraavasti: sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri yhteensä
3 paikkaa, maa kun nan liitto 1 paikka, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
1 paikka, työ- ja elin kei no toi mis to 1 paikka, pelastuslaitokset yhteensä 1 paik-
ka ja kun nat/pe rus ter vey den huol lon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet 6
paik kaa (Oulun kaupunki 1 paik ka, Oulun seutu 1 paikka, Ylivieskan seu tu-
kun ta 1 paikka, Raahen seutukunta 1 paikka, Nivala-Haapajärvi + Haa pa ve-
si-Sii ka lat va 1 paikka ja Oulunkaari + Koil lis maa 1 paikka). Kaikille 13 jä se-
nel le valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Vä li ai kai seen toimielimeen so vel-
le taan miesten ja naisten tasa-arvosta annettua lakia jul ki sen hallinnon ja jul-
kis ta valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.

Toimijoita pyydettiin toimittamaan esityksensä mies- ja naisehdokkaaksi
31.3.2017 men nes sä. Määräaikaan mennessä saapui valtaosa alueiden esi-
tyk sis tä. Esitysten poh jal ta käytiin maakuntaliiton toimesta neuvotteluita ko-
koon pa nos ta viikon 15 ai ka na.

(Valmistelija: projektijohtaja Kimmo Hinno, p.050 919 0578)

Maakuntahallituksen
puheenjohtajan esitys: Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto esittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan

vä li ai kai sen valmistelutoimielimen kokoonpanoksi seuraavaa:
 varsinainen jäsen             varajäsen
 Jussi Rämet                        Riitta Pitkänen
 Matti Räinä                     Petri Keränen
 Maire Mäki                    Mari Tuomikoski
 Petteri Helisten                Jarmo Haapanen
 Pirjo Kejonen                 Aino-Liisa Oukka
 Pasi Parkkila                     Juha Korpelainen
 Päivi Lauri                     Jarmo Körkkö
 Kirsti Ylitalo-Katajisto     Tapio Kangas
 Hannu Kallunki                 Mervi Koski
 Tuomas Lohi                 Marjukka Manninen
 Päivi Karikumpu             Antti-Jussi Vahteala
 Leena Pimperi-Koivisto     Jouko Manninen
 Terho Ojanperä Anne Mäki-Leppilampi

1. Esitys lähetetään Pohjois-Pohjanmaan kuntien, Pohjois-Pohjanmaan pe-
rus ter vey den huol lon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, Poh-
jois-Poh jan maan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
ken ne- ja ym pä ris tö kes kuk sen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elin kei no toi-
mis ton, Ou lu-Koil lis maan pelastuslaitoksen ja jokilaaksojen pe las tus lai-
tok sen hy väk sy mis me net te lyyn. Edellä mainittujen organisaatioiden on
hy väk syt tä vä kokoonpano 15.6.2017 mennessä, jonka jälkeen Poh-
jois-Poh jan maan maakuntahallitus voi asettaa väliaikaisen val mis te lu toi-
mi eli men välittömästi eduskunnan hy väk syt tyä mm. lain maakuntalain,
so si aa li- ja terveydenhuollon järjestämisestä an ne tun lain ja pe las tus toi-
men järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta.

2. Pohjois-Pohjanmaan liitto hyväksyy omalta osaltaan väliaikaisen val mis-
te lu toi mi eli men kokoonpanon (varsinainen ja varajäsen).

Päätös: Maakuntahallituksen puheenjohtaja teki muutetun päätösesityksen:
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 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto esittää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan
vä li ai kai sen valmistelutoimielimen kokoonpanoksi seuraavaa:

 varsinainen jäsen varajäsen
 Jussi Rämet  Riitta Pitkänen
 Matti Räinä  Petri Keränen
 Maire Mäki  Mari Tuomikoski
 Petteri Helisten Jarmo Haapanen
 Pirjo Kejonen                 Aino-Liisa Oukka
 Pasi Parkkila  Juha Korpelainen
 Päivi Lauri   Jarmo Körkkö
 Kirsti Ylitalo-Katajisto     Tapio Kangas
 Hannu Kallunki Mervi Koski
 Tuomas Lohi                 Marjukka Manninen
 Päivi Karikumpu             Antti-Jussi Vahteala
 Leena Pimperi-Koivisto     Jouko Manninen
 Terho Ojanperä Anne Mäki-Leppilampi

1. Esitys lähetetään Pohjois-Pohjanmaan kuntien, Pohjois-Pohjanmaan
pe rus ter vey den huol lon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, Poh-
jois-Poh jan maan sairaanhoitopiirin, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii-
ken ne- ja ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elin kei no-
toi mis ton, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ja jokilaaksojen pe las-
tus lai tok sen hyväksymismenettelyyn. Edellä mainittujen or ga ni saa tioi-
den on hyväksyttävä kokoonpano 15.6.2017 mennessä, jonka jälkeen
Poh jois-Poh jan maan maakuntahallitus voi asettaa väliaikaisen val mis-
te lu toi mi eli men välittömästi eduskunnan hyväksyttyä mm. lain maa kun-
ta lain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pe-
las tus toi men järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta.

2. Pohjois-Pohjanmaan liitto hyväksyy omalta osaltaan väliaikaisen val-
mis te lu toi mi eli men kokoonpanon (varsinainen ja varajäsen).

3. Maakuntahallitus esittää väliaikaiselle valmistelutoimielimelle suo si tuk-
sen, että esitettävät varajäsenet kutsutaan kokouksiin asian tun ti ja jä se-
ni nä.

 Puheenjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin.
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Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

MKH 24.04.2017 § 69
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esi tyk sek si laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Lakiesitys on
pe rus te luil taan joiltakin osin vielä keskeneräinen ja se täydentyy lau sun to vai-
heen jälkeen. Esi tys sisältää kaksi lakiehdotusta:
1. lakiehdotus: Laki alueidenkehittämisestä ja kasvupalveluista
2. lakiehdotus: Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan maa kun-
nas sa.

Molempiin lakiesityksiin lausunto annetaan samassa kyselyssä.

Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistus koskee työ- ja elin-
keino mi nis te ri ön hallinnonalaa laajasti ja kaikilla hallinnon tasoilla. Ko ko nai-
suus liittyy pää mi nis te ri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kahdella tavalla:

1. Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maa kun-
ta uu dis tuk seen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä.
Esi tyk sen tavoitteena on kestävän talouskasvun, alueiden ke hit tä mi-
sen sekä työllisyyden, työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten
edis tä mi nen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden jär jes tä-
mien palvelujen avulla. TEM:n vastuulla olevasta alue ke hit tä mis jär jes-
tel mäs tä kehitetään valtion ja maakuntien kumppanuuteen ja so pi muk-
siin poh jau tu va järjestelmä.

2. Kasvupalveluiden uudistaminen puolestaan kytkeytyy hallitusohjelman
Työl li syys ja kilpailukyky -painopistealueen kärkihankkeeseen Kil pai lu-
ky vyn vah vis ta mi nen, jossa on linjattu yrittäjyyden edistämistä koskevia
toi men pi tei tä. ELY-kes kus ten ja TE-toimistojen työvoima- ja yri tys pal-
ve lut kootaan kasvupalveluksi. Asiak kaan valinnanvapautta lisätään
eriyt tä mäl lä kasvupalveluiden järjestäminen ja tuot ta mi nen sekä vie-
mäl lä tuottamistehtävät markkinoille.

Lausunnot tulee toimittaa 26.4.2017 mennessä. Lausuntomuoto on vastaus
lau sun to ky se lyyn. Lakiluonnoksen ohessa annetaan tiedoksi lakiluonnokset
kol mes ta TEM:s sä valmistelussa olevasta substanssilaista:
 laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta
 laki rekrytointi- ja osaamispalveluista
 laki kotouttamisen edistämisestä

(Valmistelijat: vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, kehitysjohtaja Tiina Rajala
ja kehittämispäällikkö Päivi Keisanen)

Lähetekeskustelu asiaan on käyty maakuntahallituksen kokouksessa
20.3.2017.

Lausuntomateriaalit ovat saatavilla osoitteessa http://tem.fi/lausuntopyynnot.

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää hyväksyä valmistellun lausunnon luonnoksesta hal li-
tuk sen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.

Päätös: Maakuntahallitus päätti tehdä lausunnon kysymyskohtaan 60 seuraavan li-
säyk sen: ” Koko Suomea ja sen kaupunkiseutuja tulee kohdella ta sa ver tai-
ses ti.”

Maakuntahallitus päätti hyväksyä lausunnon hallituksen esityksestä laiksi
aluei den kehittämisestä ja kasvupalveluista yllä mainitulla lisäyksellä muu tet-
tu na.

Liitteet 1 Lausunto alke- ja kasvupalvelulaista, PPL
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Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto rahoituslain täydennyksestä

MKH 24.04.2017 § 70
Valtiovarainministeriö toimitti Pohjois-Pohjanmaan liittoon 10.3.2017 lau sun to-
pyyn nön maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen (HE 15/2017) täy-
den tä mi ses tä. Lausunnot tuli toimittaa valtiovarainministeriöön 13.4.2017 klo
16.15 mennessä.

Rahoituslakiehdotusta on ehdotettu täydennettäväksi siten, että uusi esitys
huo mioi kaikki maakunnan järjestämisvastuulle siirtyvät tehtävät. Aikaisempi
maa kun ta la ki ko ko nai suu teen kuulunut esitys sisälsi vain sosiaali- ja ter vey-
den huol lon, ympäristöterveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoituksen.

Esitykseen sisältyy myös voimaanpanolakia koskeva muutosehdotus, jonka
mu kaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöihin koh-
dis tu nei ta valtionavustuksia ei perittäisi takaisin, mikäli toimitilan omistajuus,
käyt tö tar koi tus tai hallinta muuttuu maakuntauudistuksen vuoksi. Kuntien nä-
kö kul mas ta tämä esitys on nähtävä välttämättömänä. Olisi kohtuutonta, että
kun nat joutuisivat palauttamaan valtionavustuksia uudistuksen seurauksena.

Pohjois-Pohjanmaan liiton virasto on antanut esitystä koskevan lausunnon.
Lau sun to on kokousmateriaalin liitteenä.

(Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh. 050 572 7855

Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Liitteet 2 Lausuntopyyntö maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täy-
den tä mi ses tä

3 Rahoituslakilausunto PPL
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Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia, lausunto

MKH 24.04.2017 § 71
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallitus on päättänyt käynnistää Pohjois-Suomen
lii ken ne- ja logistiikkastrategian II vaiheen laatimisen ja työn toteuttajaksi on
va lit tu Ram boll Finland Oy. Strategia on myös esitelty maakuntahallitukselle
luon nos vai hees sa.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa keskitytään maakuntarajat
ylit tä viin asioihin, joissa Pohjois-Suomen erityispiirteet näkyvät selvimmin.
Stra te gias sa myös määritellään liikenteen ja logistiikan tulevat ke hit tä mis lin-
jauk set sekä tär keim mät hankekokonaisuudet koko Pohjois-Suomen nä kö-
kul mas ta.

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian työryhmä (Poh jois-Poh jan-
maan, Kes ki-Poh jan maan, Lapin ja Kainuun liitot, Pohjois-Pohjanmaan ja La-
pin ELY-kes kuk set sekä Liikennevirasto) pyytää 11.4.2017 valmistuneesta
stra te gia-asia kir ja luon nok ses ta Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen lau sun-
toa.

(Valmistelija: maakuntainsinööri Olli Kiviniemi, puh. 040-6854017)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää hyväksyä valmistellun lausunnon Pohjois-Suomen
lii ken ne- ja logistiikkastrategiasta.

Päätös: Maakuntahallitus päätti lisätä lausuntoon huomion itä-länsisuuntaisten yh teyk-
sien vahvistamisesta koskien erityisesti valtateitä 27 ja 28.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä lausunnon yllä mainitulla lisäyksellä.

Liitteet 4 Lausunto Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian luon nok-
ses ta

5 Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia-asiakirja, luonnos
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Pohjois-Pohjanmaan liiton ja maakuntajohtajan johtajasopimus

MKH 24.04.2017 § 72
Kuntalain 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä joh ta ja so pi-
mus, jos sa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Pykälä koskee myös
kun ta yh ty mää ja sen johtajaa. Johtajasopimus tulee solmia 1.6.2017 men nes-
sä.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja on käynyt maakuntajohtajan kanssa neu-
vot te lut, joissa on päädytty yhteisymmärrykseen johtajasopimuksen sisällöstä.
Joh ta ja so pi mus esi tys on kokousmateriaalin liitteenä.

Mikäli johtajasopimuksessa sovitaan erokorvauksesta, sen hyväksyy maa-
kun ta val tuus to. Esitetyssä johtajasopimuksessa ei sovita erokorvauksesta, jo-
ten sen hy väk sy mi nen kuuluu maakuntahallituksen toimivaltaan.

(Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh. 050 572 7855)

Maakuntahallituksen
puheenjohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy johtajasopimusluonnoksen ja valtuuttaa maa kun-

ta hal li tuk sen puheenjohtajan allekirjoittamaan sen kuntayhtymän puolesta.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi johtajasopimuksen puheenjohtajan esityksen mu-
kai ses ti ja valtuutti puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kun ta yh ty-
män puolesta.

Maakuntajohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Liitteet 6 Johtajasopimus
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Suunnittelujohtajan määräaikaisen viransijaisen valitseminen

MKH 24.04.2017 § 73
Pohjois-Pohjanmaan liitto on hakenut suunnittelujohtajaa määräaikaiseen vir-
ka suh tee seen. Määräaikaisuuden perusteena on viransijaisuus varsinaisen
vi ran hal ti jan hoitaessa maakuntajohtajan virkaa. Viransijaisuus alkaa
1.5.2017.

 Hakuilmoitus on ollut nähtävänä Internetissä ja liiton ilmoitustaululla
21.3.2017- 4.4.2017. Hakemukset tuli jättää 4.4.2017 klo 15.00 mennessä
säh kö pos tit se Poh jois-Poh jan maan liiton kirjaamoon. Virkaan valittavalta
edel ly te tään soveltuvaa ylem pää korkeakoulututkintoa ja käytännön ko ke-
mus ta tulosalueen toimialaan kuu lu vis sa tehtävissä. Lisäksi katsottiin eduksi
esi mies ko ke mus tai -koulutus, suo men, ruotsin ja englannin kielen taito, hyvä
kun tien toimintaympäristön hallinta se kä yhteistyökyky. Lisäksi valinnassa pai-
no tet tiin suunnittelujohtajan toimialan teh tä vis tä erityisesti maakunnan suun-
nit te luun liittyvää osaamista ja kokemusta.

Määräaikaan mennessä saapui 5 hakemusta. Tehtävään hakivat: DI Olli Ki vi-
nie mi, FM Rauno Malinen, TkT Kirsti Reskalenko, FM Ilpo Tapaninen ja YTM
Mik ko Väi sä nen. Kaikki hakijat täyttivät valittavalta edellytetyt vaatimukset.
Kaik ki hakijat kut sut tiin haastatteluun.

Haastattelut järjestettiin 18.4.2017. Haastattelijoina toimivat maa kun ta hal li tuk-
sen pu heen joh ta ja Samuli Pohjamo, maakuntajohtaja Jussi Rämet ja hal lin to-
joh ta ja Riit ta Pitkänen.

(Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh. 050 572 7855)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää valita vs. suunnittelujohtajaksi määräaikaiseen vir-
ka suh tee seen Pohjois-Pohjanmaan liiton suunnittelupäällikkö, FM Ilpo Ta pa-
ni sen. Hän täyt tää hakuilmoituksessa suunnittelujohtajalle asetetut edel ly tyk-
set. Hänen kou lu tuk sen sa, työkokemuksensa ja osaaminen maakunnan
suun nit te lus sa sekä haas tat te lus sa ilmenneet yhteistyötaidot ja kuntien toi-
min ta ym pä ris töön liittyvä asian tun te mus soveltuvat erinomaisesti suun nit te lu-
joh ta jan tehtäviin.

 Viransijaisuus alkaa 1.5.2017 ja kestää siihen saakka, kunnes tehtävästä vir-
ka va paal la olevan viranhaltijan virka maakuntajohtajana päättyy tai enintään
31.12.2018 saakka.

Päätös: Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja pyysi kehitysjohtajaa ja vies tin tä pääl lik-
köä poistumaan kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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Maakuntaohjelman tilannekatsaus

MKH 24.04.2017 § 74
Maakuntahallitus päätti aloittaa maakuntaohjelmatyön vuosille 2018–2021 ko-
kouk ses saan 14.11.2016. Maakuntaohjelman valmisteluun liittyvä työpaja pi-
det tiin maa kun ta hal li tuk sel le 23.1.2017. Ohjelman valmistelu on edennyt työ-
suun ni tel man mu kai ses ti. SOVA-lain mukainen arviointimenettely on käyn nis-
tet ty samaan aikaan oh jel man valmistelun kanssa.

Suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen esittelee valmistelun tilanteen. Asialistan
liit tee nä on maakuntaohjelman 2018–2021 visioraportti.

(Valmistelija: suunnittelupäällikkö Ilpo Tapaninen, puh. 050 301 7546)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Tytti Tuppurainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11:28.  Jor-
ma Kortesoja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11:29.

Liitteet 7 Visio- ja kehittämisteemaraportti
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Työterveyspalveluiden hankintaoption käyttäminen

MKH 24.04.2017 § 75
Pohjois-Pohjanmaan liiton työterveyspalvelut tuottaa Coronaria Hoitoketju Oy.
Pal ve lun hankintasopimus päättyy vuoden 2017 lopussa. Nykyiseen han kin ta-
so pi muk seen sisältyy hankintaoptio vuosille 2018–2019. Optio tulee käyttää 6
kuu kaut ta en nen sopimuskauden päättymistä.

 Työterveyspalveluiden sopimus on ollut kustannustehokas ja täyttänyt vi ras-
ton hen ki lös tön palvelutarpeen, mistä syystä sopimusta esitetään jat ket ta vak-
si han kin ta op tion avulla.

 Mikäli Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminta lakkaa vuoden 2019 alusta sote- ja
maa kun ta uu dis tuk sen vuoksi, hankintasopimus voidaan irtisanoa vuoden
2018 ke sä kuun loppuun mennessä.

(Valmistelija: Vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh. 050 572 7855)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää käyttää työterveyspalveluiden hankintasopimukseen
si säl ty vän option vuosille 2018–2019.

Päätös: Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.



Maakuntahallitus § 76 24.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:                                             17

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hanke, asiantuntijapalvelun hankinta

MKH 24.04.2017 § 76
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Raahen seudun yrityspalvelut ovat käynnistäneet
EAKR-ra hoit tei sen hankkeen ”Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat”.
Poh jois-Poh jan maan liitto toimii hankkeen päätoteuttajana.

Hankkeessa laaditaan selvitys Pohjois-Pohjanmaan alueellisista re surs si vir-
rois ta, nii den aluetalous- ja ympäristövaikutuksista sekä tunnistetaan keinoja
alu een re surs si te hok kuu den parantamiseksi. Hankkeen tuloksena syntyy asi-
an tun ti jasel vi tys/-sel vi tyk set Pohjois-Pohjanmaan alueellisista re surs si vir rois-
ta, Raahen seudun ja Oulun Eteläisen alueen resurssivirroista sekä uuden
ener gia tuo tan non vai ku tuk sis ta alueellisiin resurssivirtoihin.

Hankesuunnitelman mukaisesti hanke toteutetaan pääosin ostopalveluna.
Hank keen kokonaisbudjetti on 143 830, josta enintään 110 000 euroa on va-
rat tu ul ko puo li se na asiantuntijatyönä tehtäviin selvityksiin. Hankittava asian-
tun ti ja pal ve lu koos tuu kahdesta selvityksestä:

 Selvitystyö 1: Pohjois-Pohjanmaan alueellisten resurssivirtojen sel vit tä-
mi nen ja nii den vaikutusten mallintaminen

 Selvitystyö 2: Selvitykset energiatoimialan case-hankkeiden re surs si-
vir rois ta ja nii den vaikutuksista

Julkisen tarjouskilpailun (9.3.2017-31.3.2017) tuloksena saatiin tarjoukset
seit se mäl tä palveluntarjoalta. Tarjouksen (ml. osatarjoukset) jättivät Gaia
Con sul ting Oy, Ram boll Finland Oy, Pöyry Management Consulting Oy, LCA
Con sul ting Oy, VTT, Suo men ympäristökeskus ja Macon Oy.

Tarjousten vertailupöytäkirja ja hankintaesitys tuodaan kokoukseen. 

(Valmistelijat: suunnittelujohtajan sijainen Kirsti Reskalenko, puh. 040
6854030 ja ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio, puh. 050 3457047)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntajohtajan päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös: Maakuntajohtaja teki kokouksessa seuraavan päätösesityksen:

Maakuntahallitus päättää hankkia Pohjois-Pohjanmaan alueelliset re surs si vir-
rat -hankkeen selvitystyön 1 ja selvitystyön 2 asiantuntijapalvelut Ramboll Fin-
land Oy:ltä alihankkijanaan Luonnonvarakeskus.

Päätettiin maakuntajohtajan kokouksessa annetun päätösesityksen mu kai-
ses ti.



MYR:in sihteeristö § 22 28.02.2017
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) § 23 05.04.2017
Maakuntahallitus § 77 24.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:                                             18

Veden äärellä / EAKR

MYRS 28.02.2017 § 22

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen ra ken ne ra-
has to-oh jel ma.

Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1 / TEM

Erityistavoite: 2.1

Hakemusnumero: 303338

Hakija: Raahen kaupunki

Toteutusaika: 1.4.2017–31.3.2020

Toteuttamisalue: Raahen seutukunta

Hankekuvaus:
Raahen kasvuvyöhykkeen elinkeinorakenne on perinteisesti ollut yksi Suo-
men erikoistuneimmista ja teollisuuden osuus poikkeuksellisen suu ri. Vas taa-
vas ti pal ve lu alo jen osuus on pieni, vain hiukan yli 50 % työpaikoista, kun se
ko ko maas sa on yli 70 %. Alueen suurhankkeet etenkin energian tuo tan non
osal ta mah dol lis ta vat sen, että alueelle saadaan uusia tukijalkoja mo ni puo lis-
ta maan elin kei no ra ken net ta. Tä hän tilanteeseen sopii erinomaisesti pal ve lu-
alo jen ke hit tä mi nen, joista matkailu- ja palvelualoille avautuu ko ko naan uusi
mah dol li suus.

Veden äärellä -hankkeen päätavoitteena on Raahen kasvuvyöhykkeen mat-
kai lu- ja pal ve lu alan yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus ja
tun nis ta mi nen, yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen sekä elin kei no ra-
ken teen mo ni puo lis ta mi nen.

Hankkeella haetaan muutosta nykytilanteeseen toteuttamalla yhteisesti laa di-
tun strategisen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä (Raahen seu dun elin voi-
ma stra te gia, 2015). Matkailun kehittämisteemoja strategiassa ovat luonto-,
ka las tus- ja metsästysmatkailu, liikunta- ja hy vin voin ti mat kai lu, ta pah tu ma-
mat kai lu sekä teol li suus mat kai lu. Näiden teemojen ke hit tä mi nen ja tuot teis ta-
mi nen edellyttää:
- matkailu- ja palvelualan toimijoiden yhteistyön kehittämistä
- palvelutarjonnan tuotteistamista
- matkailuinvestointien edistämistä sekä markkinointia

Raahen kasvuvyöhykkeellä matkailun kehittämistä on tähän saakka tehty hy-
vin pienimuotoisesti ja sirpaloituneella kehittämismallilla. Hank keen ta voit tee-
na on myös alueen matkailun, palvelujen tuot teis ta mi seen ja mark ki noin tiin
liit ty vän kehittämistyön uudenlainen or ga ni soin ti korvaamaan nykyinen sir pa-
loi tu nut malli. 

Raahen seutu kytkeytyy vahvasti Ouluun ja Kalajokeen, joissa molemmissa
on teh ty merkittäviä panostuksia matkailuun liittyen. Hankkeen avulla Raahen
seu tua ke hi te tään Oulun ja Kalajoen rinnalle täydentämään ja mo ni puo lis ta-
maan kohde- ja pal ve lu va li koi maa Meripohjolan rannikolla.



MYR:in sihteeristö § 22 28.02.2017
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) § 23 05.04.2017
Maakuntahallitus § 77 24.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:                                             18

Kokonaiskustannusarvio (€):
Henkilöstökustannukset: 302 500
Ostopalvelut: 102 000
Välilliset kustannukset: 72 600
Kustannukset yhteensä: 477 100

Kokonaisrahoitussuunnitelma (€):
Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 333 970
Kuntien rahoitus:143 130
Rahoitus yhteensä: 477 100

Hankearviointi, pisteet: 34/55

Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 E9 Kilpailukyky ja työllisyys, Poh-
jois-Poh jan maan toimialojen jatkokehittäminen (matkailu)

Valmistelija: Katarina Timisjärvi, 040 685 4025

Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää:

 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.
MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon.

 Päätösesityksen perustelut:
 Hankkeella tuetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen ra ken ne ra-

has to-oh jel man mukaisesti pk-yritystoiminnan kilpailukykyä. Hankkeessa vah-
vis te taan myös erityistavoite 2.1. mukaisesti uuden liiketoiminnan luomista ja
pk-yri tys ten kas vun ja kansainvälistymisen edistämistä elinkeinorakennetta
mo ni puo lis ta mal la. Hank kees sa tehtävät toimenpiteet tukevat matkailualan
yri tys ten palveluiden ja tuot tei den tehokasta tuotteistamista, kaupallistamista
ja kilpailukykyä.

 Hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014–2017,erityisesti toi-
min ta lin jan 1 E 9 (Pohjois-Pohjanmaan toimialojen jatkokehittäminen – Mat-
kai lu), mu kai nen, sillä se tukee kansainvälisen ja kansallisen kilpailukyvyn ke-
hit tä mis tä mat kai lu alal la. Hankkeen sisältö on linjassa Pohjois-Pohjanmaan
mat kai lu stra te gian (2015) kanssa, erityisesti alueen profiilin kirkastamisen nä-
kö kul mis ta.

Päätös: Hyväksyttiin.

MYR 05.04.2017 § 23

Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

MKH 24.04.2017 § 77

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päätää hyväksyä otsikossa mainitun hankkeen ra hoi tet ta-
vak si Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen ra ken ne ra has to-oh jel-
mas ta.
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Päätös: Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

Matti Pahkala ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä (hallintolaki 28 §
1 mom. 5 kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
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Tiedoksiantoasiat

MKH 24.04.2017 § 78
Kuullaan maakuntajohtajan selostus tiedoksiantoasioista.

Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: CPMR:n Itämeri-komissio pitää kokouksen Brysselissä. Yleiskokous pidetään
ke sä kuus sa Berliinissä. Ensi vuoden yleiskokouksen osalta on ollut esillä
mah dol li suus pitää kokous Oulussa. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyrkii edis tä-
mään mahdollisuutta tuoda kokous Ouluun ja etsii yhteistyökumppaneita ko-
kous jär jes te lyi den tueksi.

Rahoitusosuudet sisältävät sopimukset AUS:n (American University of Shar-
jah) kanssa allekirjoitetaan toukokuussa. OAMK ja VTT solmivat sopimukset.
Kol me muuta sopimusta on valmistelussa. Sopimuskokonaisuudet liittyvät
EX PO 2020 -näyttelyyn.
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Edunvalvonta-asiat

MKH 24.04.2017 § 79
Kuullaan maakuntajohtajan selostus edunvalvontaan liittyvistä asioista.

Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Hallituksen puoliväliriiheen tehty esitys, jossa toivotaan kuljetustuen jat ka mis-
ta. Kumppaneina esityksessä ovat Kainuu, Lappi, pohjoiset kauppakamarit ja
yrit tä jä jär jes töt. Esitys tehty myös Pohjois-Pohjanmaan koulutuspaikkojen tur-
vaa mi sek si.

 Sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistukseen liittyvät si säl tö la ki uu dis-
tuk set alkavat lähitulevaisuudessa.

 Pelastuslaitosten osalta on käynyt ilmi, että niiden kiinteistöistä jouduttaisiin
mak sa maan vuokraa maakuntauudistuksen esitysten johdosta. Nykyään pe-
las tus lai tok set eivät maksa maapohjasta. Vuokramaksut saattaisivat ai heut-
taa sellaista kustannuspainetta maakunnille, että pelastuslaitosten toi mi pis tei-
tä saatettaisiin joutua niiden vuoksi sulkemaan kokonaan. Asiaa täytyy pitää
esil lä ja siihen täytyy löytää ratkaisu.
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Maakuntajohtajan tekemät päätökset 11.3.-13.4.2017

MKH 24.04.2017 § 80
Maakuntajohtaja on tehnyt hallintosäännön ja maakuntahallituksen päätös-
vallan delegoinnin (mkh 158 § 19.8.2013) perusteella seuraavat toi meen pa-
no pää tök set.

Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi. Maakuntahalli tus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista ot-
to-oi keutta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Maakuntahallitus päätti, että se ei käytä kuntalain 92 §:n
mu kais ta otto-oikeutta.

Liitteet 8 Päätösluettelo 11.3.-13.4.2017
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Viraston antamat lausunnot 11.3.-13.4.2017

MKH 24.04.2017 § 81
 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta hallituksen esi tyk sek-

si yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (Liikenne- ja vies tin tä mi nis-
te riön lausuntopyyntö 25.1.2017, (LVM/20 302/03/2015))

 Lausunto Kiimingin Reserviläiset ry:lle OuluZonen kehittämisestä am pu ma ur-
hei lu kes kuk se na

 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta valtatien 4
pa ran ta mi nen Rantsilan taajaman kohdalla, Siikalatva (Pohjois-Pohjanmaan
ELY-kes kuk sen lausuntopyyntö 19.1.2017(POPELY/1734/2016))

 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta valtatien
20 ja maantien 863 liittymän kanavoiminen, Taivalkoski (Pohjois-Pohjanmaan
ELY-kes kuk sen lausuntopyyntö 27.1.2017 (POPELY/1729/2016))

 Lausunto Lapin ELY-keskukselle ehdotuksesta vesialueiden jakamiseksi ka-
la ta lous alueik si (Lapin ELY-keskuksen lausuntopyyntö 31.1.2017)

 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle Iin Pahkakosken tuu li voi ma-
hank keen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta, Ii (Poh jois-Poh jan-
maan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 30.1.2017)

 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle
kult tuu ri pe rin nön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neu vos-
ton puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan
kuu lu vien määräysten voimaansaattamisesta (Opetus- ja kulttuuriministeriön
lau sun to pyyn tö 16.3.2017 (OKM/10/010/2017))

 Lausunto valtiovarainministeriölle maakuntien rahoitusta koskevan la ki luon-
nok sen (HE 15/2017) täydentämiseksi (Valtiovarainministeriön
lausuntopyyntö 10.3.2017, (VM/504/03.01.00/2017))

 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta maantien
855 parantaminen välillä Yli-Olhava-Tannila, Ii ja Oulu (Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen lausuntopyyntö tiesuunnitelmasta (POPELY/1875/2016))

 Lausunto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle tiesuunnitelmasta maantien
18029 Tomujoentien tasauksen nosto Tomujoen kylän kohdalla, Himanka
(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö tiesuunnitelmasta
(POPELY/1745/2015))

Maakuntajohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kokouksen päättäminen

MKH 24.04.2017 § 82

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:52.


