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12
Kokouksen avaus

Maakuntavaltuusto 08.11.2021

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 69 § mukaan maakuntavaltuuston toimikauden
ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle maakuntahallituksen puheenjohtaja.
Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes
maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Maakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muista sihteerintehtävistä vastaa
maakuntavaltuuston määräämä viranhaltija.

Puheenjohtajan esitys
Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu ja maakuntavaltuuston kokouksen
pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi määrätään Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

Päätös
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13
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Maakuntavaltuusto 08.11.2021

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 73 § mukaan maakuntavaltuuston kokouskutsun antaa
maakuntavaltuuston puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin
valtuutetulle, sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Hallintosäännön 74 § mukaan esityslista, joka
sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, lähetetään
kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä.
Hallintosäännön 80 § mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai
nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Maakuntavaltuuston kokous
on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi kolmasosaa (50) valtuutetuista (75) on läsnä.
Maakuntavaltuuston kokouksen 8.11.2021 kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännössä
määrätyille henkilöille ja asetettu nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille 20.10.2021.

Puheenjohtajan esitys
1. Pidetään nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut;
2. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;

Päätös
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14
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

Maakuntavaltuusto 08.11.2021

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 91 § mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin
pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Samoin hallintosäännön 91 § mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvilta
osin, mitä pöytäkirjasta hallintosäännössä toisaalla määrätään. Täten maakuntavaltuuston pöytäkirja
laaditaan kuten hallintosäännön 130 §:ssä määrätään.
Maakuntavaltuuston pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa maakuntavaltuuston määräämä
pöytäkirjanpitäjä maakuntavaltuuston puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja
pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan
näkemyksen mukaan.
Maakuntavaltuuston pöytäkirjan allekirjoittaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) hallintosäännön 91 § mukaan valittua
pöytäkirjantarkastajaa.

Puheenjohtajan esitys
Maakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös kokouksen
ääntenlaskijoina.

Päätös
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15
Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Maakuntavaltuusto 08.11.2021

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 83 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, ellei maakuntavaltuusto toisin päätä.

Puheenjohtajan esitys
Maakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen.

Päätös
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16
Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan valinta vuosille 2021-2025

Mkh 11.10.2021 § 134

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 95 § mukaan maakuntavaltuusto valitsee
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jossa on viisi (5)
jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Maakuntavaltuusto valitsee vaalilautakunnan
jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan sihteerinä
toimii maakuntavaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntavaltuuston toimikaudeksi
vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä valitsee
vaalilautakunnan jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntavaltuuston toimikaudeksi
vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä valitsee
vaalilautakunnan jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Maakuntavaltuusto 08.11.2021
440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntavaltuuston toimikaudeksi
vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, sekä valitsee
vaalilautakunnan jäsenistä lautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Päätös
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17
Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Mkh 11.10.2021 § 135

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 69 § mukaan maakuntavaltuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, ellei valtuusto ole
päättänyt että puheenjohtajiston toimikausi on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Päätös voi olla yksimielinen, jolloin vaalia ei
tarvitse toimittaa.

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2021-2025.

Maakuntavaltuusto 08.11.2021
440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös
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18
Maakuntahallituksen jäsenten valinta vuosille 2021-2025

Mkh 11.10.2021 § 136

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 18 § mukaan kuntayhtymällä on hallitus, josta käytetään
nimeä maakuntahallitus. Maakuntahallitukseen valitaan 13 jäsentä ja kullekin henkilökohtainen
varajäsen. Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta.
Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa
edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta vaalilaissa säädetyn
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Lisäksi on pyrittävä ottamaan huomioon alueellinen kattavuus
niin, että jokaiselta seudulta tulee edustus hallitukseen.
Maakuntahallituksen jäseniä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain 4 a § :ssä säädetty vaatimus, jonka mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä tulee olla sekä naisia, että miehiä vähintään 40%. Kun maakuntahallitukseen valitaan
13 jäsentä, on sekä naisia, että miehiä valittava vähintään kuusi (6) jäsentä. Myös
maakuntahallituksen varajäsenten valinnan tulee täyttää kyseinen lain vaatimus.

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallitukseen 13 jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallitukseen 13 jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025.

Maakuntavaltuusto 08.11.2021
442/00.00.05/2021
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Maakuntahallituksen esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallitukseen 13 jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös
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19
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Mkh 11.10.2021 § 137

Asian esittely
Kuntalain 33 § mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäseniksi valituista
hallituksen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallituksen jäseniksi
valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan maakuntahallituksen
toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallituksen jäseniksi
valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan maakuntahallituksen
toimikaudeksi 2021-2025.

Maakuntavaltuusto 08.11.2021
442/00.00.05/2021

Maakuntahallituksen esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee maakuntahallituksen jäseniksi
valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan maakuntahallituksen
toimikaudeksi 2021-2025.
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Päätös
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20
Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuosille 2021-2025

Mkh 11.10.2021 § 138

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 § 2 mom. 4. kohdan mukaan maakuntavaltuusto
asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten.
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 7 § mukaan tarkastuslautakuntaan valitaan seitsemän (7)
jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 § ja hallintosäännön 7 § mukaisesti
tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla maakuntavaltuuston jäseniä. Lisäksi
tarkastuslautakunnan jäsenten valintaan sovelletaan mitä kuntalain 75 § :ssä säädetään
vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan.
Tarkastuslautakunnan jäseniä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain 4 a § :ssä säädetty vaatimus, jonka mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan
toimielimissä tulee olla sekä naisia, että miehiä vähintään 40%. Kun tarkastuslautakuntaan valitaan
seitsemän (7) jäsentä, on sekä naisia, että miehiä valittava vähintään kolme (3) jäsentä. Myös
tarkastuslautakunnan varajäsenten valinnan tulee täyttää kyseinen lain vaatimus.

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan seitsemän (7)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi
vuosille 2021-2025.

Päätös
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan seitsemän (7)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi
vuosille 2021-2025.
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Maakuntavaltuusto 08.11.2021
443/00.00.06/2021

Maakuntahallituksen esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakuntaan seitsemän (7)
jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi
vuosille 2021-2025.

Päätös
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21
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Mkh 11.10.2021 § 139

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 § 2 mom. 4. kohdan mukaan maakuntavaltuusto
asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista
varten. Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 7 § mukaan tarkastuslautakunnalle valitaan sen
jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa
vaalitoimituksessa.

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakunnan jäseniksi
valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tarkastuslautakunnan
toimikaudeksi vuosille 2021-2025.

Päätös
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakunnan jäseniksi
valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tarkastuslautakunnan
toimikaudeksi vuosille 2021-2025.

Maakuntavaltuusto 08.11.2021
443/00.00.06/2021

Maakuntahallituksen esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee tarkastuslautakunnan jäseniksi
valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tarkastuslautakunnan
toimikaudeksi vuosille 2021-2025.
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Päätös
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22
Valtuustoryhmien muodostaminen

Mkh 11.10.2021 § 140

Asian esittely
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 70 § mukaan valtuutetut voivat muodostaa
valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua,
jos hän on tehnyt hallintosäännössä tarkoitetun ilmoituksen.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava maakuntavaltuuston
puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava
ilmoitus.
Mikäli valtuutettu haluaa myöhemmin liittyä valtuustoryhmään tai erota siitä, tulee hänen
hallintosäännön 71 § mukaan toimittaa maakuntavaltuuston puheenjohtajalle tästä kirjallinen
ilmoitus. Valtuustoryhmään myöhemmin tapahtuvasta liittymisestä tulee toimittaa myös
asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.
Maakuntavaltuusto hyväksyy hallintosäännön 70 § mukaisesti valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa
olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden
valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimen
kanssa.
Valtuustoryhmien muodostaminen vaikuttaa maakuntavaltuuston työskentelyyn, kuten
hallintosäännön 84 ja 88 § :ssä säädetään. Siten valtuuston puheenjohtaja voi antaa asian käsittelyn
alussa ryhmäpuheenvuoron kunkin valtuustoryhmän edustajalle ryhmien suuruuden mukaisessa
järjestyksessä. Ryhmäpuheenvuorossa tehty ehdotus otetaan äänestettäväksi vaikka sitä ei olisi
kannatettu.

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy maakuntavaltuuston
puheenjohtajalle toimitetut kirjalliset ilmoitukset valtuustoryhmän muodostamiseksi ja nimeksi.

Pohjois-Pohjanmaan liitto

22/24

Maakuntavaltuusto
Esityslista 2/2021

Päätös
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy maakuntavaltuuston
puheenjohtajalle toimitetut kirjalliset ilmoitukset valtuustoryhmän muodostamiseksi ja nimeksi.

Maakuntavaltuusto 08.11.2021
440/00.00.04/2021

Maakuntahallituksen esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy maakuntavaltuuston
puheenjohtajalle toimitetut kirjalliset ilmoitukset valtuustoryhmän muodostamiseksi ja nimeksi.

Päätös

Pohjois-Pohjanmaan liitto

23/24

Maakuntavaltuusto
Esityslista 2/2021

23
Kuntayhtymän ilmoitusten julkaiseminen 2021-2025

Mkh 11.10.2021 § 141

Asian esittely
Kuntalain 108 § mukaan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla päätetyllä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.
Ilmoitusten sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Maakuntajohtajan esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että:
1. Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla,
ellei erityslainsäädännöstä muuta johdu;
2. Tarvittaessa ilmoitukset julkaistaan asiasisällöstä riippuen sanomalehdissä: Kaleva, Koillissanomat,
Raahen Seutu tai Kalajokilaakso;
3. Maakuntahallitus ja maakuntajohtaja voivat viranhakuilmoituksissa valita ne tarkoituksen
mukaisiksi katsotut mediat joissa ilmoitus julkaistaan.

Päätös
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että:
1. Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla,
ellei erityslainsäädännöstä muuta johdu;
2. Tarvittaessa ilmoitukset julkaistaan asiasisällöstä riippuen sanomalehdissä: Kaleva, Koillissanomat,
Raahen Seutu tai Kalajokilaakso;
3. Maakuntahallitus ja maakuntajohtaja voivat viranhakuilmoituksissa valita ne tarkoituksen
mukaisiksi katsotut mediat joissa ilmoitus julkaistaan.

Maakuntavaltuusto 08.11.2021
444/00.02.00/2021

Pohjois-Pohjanmaan liitto

24/24

Maakuntavaltuusto
Esityslista 2/2021

Maakuntahallituksen esitys
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että:
1. Pohjois-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla,
ellei erityslainsäädännöstä muuta johdu;
2. Tarvittaessa ilmoitukset julkaistaan asiasisällöstä riippuen sanomalehdissä: Kaleva, Koillissanomat,
Raahen Seutu tai Kalajokilaakso;
3. Maakuntahallitus ja maakuntajohtaja voivat viranhakuilmoituksissa valita ne tarkoituksen
mukaisiksi katsotut mediat joissa ilmoitus julkaistaan.

Päätös

