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14 
Kokouksen avaus 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 69 § mukaan maakuntavaltuuston toiminnan sisäistä 
järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, jollei 
maakuntavaltuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen 
muista sihteerintehtävistä vastaa maakuntavaltuuston määräämä viranhaltija. 

 

Puheenjohtajan esitys 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja maakuntavaltuuston kokouksen 
pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi määrätään Pohjois-Pohjanmaan liiton hallinto- ja henkilöstöjohtaja. 

 

Päätös 
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15 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

 

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 12.12.2022 kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännössä 
määrätyille henkilöille ja asetettu nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille 28.11.2022. 

 

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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16 
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

 

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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17 
Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

 

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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18 
Maakuntajohtajan irtisanoutuminen 

 

Mkh 14.11.2022 § 162 

 

Asian esittely 

Maakuntajohtaja Pauli Harju on ilmoittanut Pohjois-Pohjanmaan liittoon 17.10.2022 saapuneella, 
maakuntavaltuustolle osoitetulla kirjeellään, irtisanoutuvansa maakuntajohtajan virasta siten, että 
viimeinen virantoimituspäivä on 31.3.2023. 

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (11.4.2003/304) 40 §:n mukaan irtisanomisaika 
viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa on vähintään kaksi kuukautta jos viranhaltijan ottaminen 
kuuluu valtuustolle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen 
on annettu tai saatettu tiedoksi. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 30§:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee 
maakuntajohtajan. Hallintosäännön 41§:n mukaan viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen 
irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta saatetaan palvelussuhteeseen 
ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 

(Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen, p. 0505052260) 

 

Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää Pauli 
Harjulle eron maakuntajohtajan virasta niin, että hänen viimeinen virantoimituspäivänsä on 
31.3.2023.  

 

Päätös 

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää Pauli 
Harjulle eron maakuntajohtajan virasta niin, että hänen viimeinen virantoimituspäivänsä on 
31.3.2023. 
 
Maakuntajohtaja Pauli Harju ilmoitti olevansa esteellinen (Hallintolaki 28 § 1 mom.) ja poistui 
kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. 
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Maakuntahallituksen puheenjohtaja kehotti suunnittelujohtajaa ja viestintä- ja hallintopäällikköä 
poistumaan kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi. 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

469/01.01.02/2022 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto myöntää Pauli Harjulle eron maakuntajohtajan virasta niin, että hänen viimeinen 
virantoimituspäivänsä on 31.3.2023. 

 

Päätös 
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19 
Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2023–2025 sekä talousarvio 2023 

 

Mkh 14.11.2022 § 165 

 

Asian esittely 

Toimistossa on valmisteltu ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaksi 
vuosille 2023–2025 sekä talousarvioksi 2023. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi perussopimuksen 
mukaisesti jäsenkunnilta ja seutukunnilta lausuntoja talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen 
24.10.2022 mennessä.  

Määräaikaan mennessä saapui 16 lausuntoa ja määräajan jälkeen neljä. Annetuissa lausunnoissa 
nousivat esiin varsinkin liikenne- ja energia-asiat sekä työvoiman saatavuus ja edunvalvonta. 
Lausuntojen perusteella ei tehty luonnokseen muutoksia. Maakuntahallituksen lähetekeskustelu sekä 
yhteistyötoimikunnan kommentit on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen 
valmistelussa.  

Maakuntaliitto esittää talousarviossaan kuntalaskutuksen nostamista neljällä prosentilla. Kunnallisen 
palkkaratkaisun vaikutus henkilöstökuluihin on noin kaksi prosenttia, jonka lisäksi toimintamenoissa 
on huomioitu inflaation vaikutus. Strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi henkilöstön määrään 
tehdäään kahden henkilötyövuoden lisäys.  

Lausunnot sekä niiden perusteella tehty yhteenveto sekä talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos 
vuosille 2023–2025 ja talousarvio 2023 ovat esityslistan liitteenä.  

(Valmistelijat: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797, hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen, p. 050 505 2260)  

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton 
talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023–2025 sekä talousarvion 2023. 
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Päätös 

Käydyssä keskustelussa Mika Antikka esitti Ahti Moilasen kannattamana, että Pohjois-Pohjanmaan 
liiton talous- ja toimintasuunnitelman kuntalaskutuksen korotus olisi esitetyn 4% sijaan 2%. Koska 
asiassa oli tehty kannatettu esitys, maakuntahallituksen puheenjohtaja totesi, että asiasta on 
äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä. Äänestyksessä ”Jaa” 
äänestävät maakuntajohtajan tekemän pohjaesityksen puolesta ja ”Ei” Mika Antikan tekemän 
kannatetun esityksen puolesta. Äänestyksessä ” Jaa” äänestivät Jussi Ylitalo, Esa Aalto, Miika Heikkilä, 
Heidi Haataja, Mikko Korkeakoski, Seija Junno, Hanna Markkanen, Jari Nahkanen, Lauri Nikula, Sari 
Nurro ja Juha Pylväs. ”Ei” äänestivät Mika Antikka ja Ahti Moilanen. Äänin 11-2, hyväksyttiin 
maakuntajohtajan esitys. 
 
Heidi Haataja teki esityksen, että Talous-ja toimintasuunnitelmaan lisätään sivulle 10 kohtaan 
Strateginen linjaus 2025: Kannattavan yritystoiminnan ja kilpailukyvyn edellytykset tavoite 2023 
kohdan ”Kilpailukykyä ja huoltovarmuutta energiasta” mittari 4:ksi ”Energiaintensiivisen teollisuuden 
energiatarpeiden kehittäminen”. Esitys raukesi kannattamattomana.   
 
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton 
talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2023–2025 sekä talousarvion 2023. 

 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

314/02.00.00/2022 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 
2023–2025 sekä talousarvion 2023. 

 

Päätös 

   

Liitteet 

Liite 1 TTS 2023-2025, ehdotus 
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20 
Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön muuttaminen 

 

Mkh 14.11.2022 § 166 

 

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus on kokouksessaan 17.10.2022 § 146 hyväksynyt Pohjois-
Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteistyösopimuksen Pohjois-
Pohjanman nuorisovaltuuston (POPNUVA) lakkauttamisesta ja uuden nuorisovaltuuston 
perustamisesta hyvinvointialueen alaisuuteen. 

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustosta määrätään Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännössä. 
Nuorisovaltuuston lakkauttamiseksi hallintosäännöstä on poistettava sitä koskevat säännökset. 
Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille esitetään kuitenkin 
säilytettäväksi läsnäolo- ja puheoikeus Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksissa. 

(Valmistelija: erityisasiantuntija, hallinto Elmo Nuutinen, puh. 040 685 4031) 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton 
hallintosääntöön seuraavat muutokset: 
1. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto (POPNUVA) lakkautetaan poistamalla nuorisovaltuustoa ja 
sen työjärjestystä koskevat säännökset hallintosäännön pykälistä 1 § ja 6 §, sekä 
2. hallintosäännön 79 §:ää muutetaan siten, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
nuorisovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
maakuntavaltuuston kokouksissa yhteistyösopimuksen voimassaolon ajan. 

 

Päätös 

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. 
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Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

505/00.01.00/2022 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosääntöön seuraavat muutokset: 
1. Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto (POPNUVA) lakkautetaan poistamalla nuorisovaltuustoa ja 
sen työjärjestystä koskevat säännökset hallintosäännön pykälistä 1 § ja 6 §, sekä 
2. hallintosäännön 79 §:ää muutetaan siten, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
nuorisovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
maakuntavaltuuston kokouksissa yhteistyösopimuksen voimassaolon ajan. 

 

Päätös 

   

Liitteet 

Liite 2 Muutettava hallintosääntö, ehdotus 14.11.2022 
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21 
Eron myöntäminen maakuntahallituksen jäsenyydestä (Mirka Väyrynen) ja uuden jäsenen valinta 

 

Mkh 14.11.2022 § 167 

 

 

Asian esittely 

Maakuntahallituksen jäsen Mirka Väyrynen (Perussuomalaiset, Pudasjärvi) on pyytänyt 5.11.2022 
päivätyllä sähköpostilla eroa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsenyydestä erottuaan 
Perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja Perussuomalaiset puolueesta. 

Kuntalain 70 § 3 momentin nojalla luottamushenkilö voi erota luottamustoimesta pätevästä syystä. 
Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Pohjois-Pohjanmaan liiton 
perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet. 

Maakuntavaltuusto käsittelee eronpyynnön ja valitsee uuden jäsenen maakuntahallitukseen hänen 
tilalleen toimikauden loppuajaksi. 

(Valmistelija: erityisasiantuntija, hallinto Elmo Nuutinen, puh. 040 685 4031) 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto 
1. myöntää Mirka Väyryselle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, sekä 
2. valitsee maakuntahallitukseen Mirka Väyrysen tilalle uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi. 

 

Päätös 

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. 

 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

442/00.00.05/2021 
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Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto 
1. myöntää Mirka Väyryselle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä, sekä 
2. valitsee maakuntahallitukseen Mirka Väyrysen tilalle uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi. 

 

Päätös 
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22 
Ero valtuustoryhmästä (Mirka Väyrynen) ja uuden valtuustoryhmän perustaminen 

 

Mkh 14.11.2022 § 168 

 

Asian esittely 

Valtuutettu Mirka Väyrynen on ilmoittanut 5.11.2022 päivätyllä sähköpostilla eroavansa 
Perussuomalaisten valtuustoryhmästä sekä ilmoittanut muodostavansa Vapauden liiton 
valtuustoryhmän. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 70 § mukaan valtuutetut voivat muodostaa 
valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, 
jos hän on tehnyt hallintosäännössä tarkoitetun ilmoituksen. 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. 

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava maakuntavaltuuston 
puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava 
ilmoitus. 

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. 

(Valmistelija: erityisasiantuntija, hallinto Elmo Nuutinen, puh. 040 685 4031). 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy maakuntavaltuuston 
puheenjohtajalle toimitetun kirjallisen ilmoituksen valtuutettu Mirka Väyrysen erosta 
Perussuomalaisten valtuustoryhmästä, sekä hyväksyy valtuutetun ilmoituksen uuden Vapauden liiton 
valtuustoryhmän muodostamiseksi ja nimeksi. 

 



 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  19/23 

Maakuntavaltuusto 

Esityslista 2/2022 

 

 

Päätös 

Päätettiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

440/00.00.04/2021 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntavaltuuston puheenjohtajalle toimitetun kirjallisen ilmoituksen 
valtuutettu Mirka Väyrysen erosta Perussuomalaisten valtuustoryhmästä, sekä hyväksyy valtuutetun 
ilmoituksen uuden Vapauden liiton valtuustoryhmän muodostamiseksi ja nimeksi. 

 

Päätös 

  



 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  20/23 

Maakuntavaltuusto 

Esityslista 2/2022 

 

 

23 
Ero maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen nimeäminen/Kärsämäki 

 

Mkh 21.06.2022 § 103 

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää 
vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken 
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen 
valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on 
edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja 
varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä. 

Kärsämäen kunnanvaltuusto on myöntänyt kunnanvaltuuston kokouksessa 7.6.2022 § 35 Ilkka 
Saarelle eron Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut 
maakuntavaltuuston uudeksi varajäseneksi Antti Tiikkaisen.  

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 3225797) 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se 
merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös 

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee 
asian tiedoksi. 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

440/00.00.04/2021 

 



 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  21/23 

Maakuntavaltuusto 

Esityslista 2/2022 

 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös 

  



 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  22/23 

Maakuntavaltuusto 

Esityslista 2/2022 

 

 

24 
Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon / Oulu 

 

Mkh 22.08.2022 § 119 

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai varajäsen menettää 
vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken 
toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen 
valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on 
edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maakuntavaltuuston jäsenet ja 
varajäsenet valitaan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jäsenistä. 

Edesmennyt Jaakko Kuusisto (vihr.) on toiminut maakuntavaltuustossa Paula Himasen (vihr.) 
varajäsenenä.  

Oulun kaupunginvaltuusto on valinnut kokouksessaan 20.6.2022 § 68 Jaakko Kuusiston tilalle uudeksi 
varajäseneksi maakuntavaltuustoon Heikki Kontturin jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797) 

 

Maakuntajohtajan sijaisen esitys 

Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se 
merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös 

Maakuntahallitus merkitsi asian tiedoksi ja esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että se merkitsee 
asian tiedoksi. 
 
Pöytäkirjanpitäjänä toimi tästä pykälästä alkaen Elmo Nuutinen. 

 

Maakuntavaltuusto 12.12.2022    

440/00.00.04/2021 



 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  23/23 

Maakuntavaltuusto 

Esityslista 2/2022 

 

 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 

 

Päätös 
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