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Maakuntahallitus 16.10.2017 § 188 
Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen maakuntajohtajalle lausunto- ja esitysasioissa 

 
Maakuntahallitus päättää siirtää päätösvaltaansa maakuntajohtajalle sellaisissa lausuntojen 
antamista koskevissa asioissa, joissa ei ole kyse viranomaisten merkittävistä suunnitelmista, 
toimenpiteistä tai niiden rahoituksesta, sekä sellaisissa esitysten tekemistä koskevissa asioissa, 
joilla ei ole olennaista merkitystä maakunnan kehittämisen tai kuntayhtymän toiminnan kannalta. 

 
 
 

Maakuntahallitus 16.10.2017 § 189 
Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen suunnittelujohtajalle lausuntoasioissa 

 
Maakuntahallitus päättää siirtää päätösvaltaansa suunnittelujohtajalle alueidenkäytön 
suunnitteluun liittyvissä asioissa, jotka koskevat sellaisten lausuntojen antamista, joissa ei ole 
kyse viranomaisten merkittävistä suunnitelmista, toimenpiteistä tai niiden rahoituksesta. 

 
 
 

Maakuntahallitus 15.3.2021 § 42 
Maakuntahallituksen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille hankinta-asioissa. 
 
Maakuntahallitus päättää siirtää päätösvaltaansa hankinta-asioissa viranhaltijoille seuraavasti: 

- Maakuntajohtaja voi päättää sellaisista hankinnoista, joiden arvo on enintään 60 000 euroa; 
- Tulosaluejohtajat voivat päättää oman tulosalueensa toimintaan liittyvistä hankinnoista, joiden arvo 
on enintään 10 000 euroa; 
- Euroopan komission rajayhteistyöohjelmasta (Karelia CBC) vastaava viranhaltija voi päättää 
ohjelman toimintaan ja toimeenpanoon liittyvistä hankinnoista, joiden arvo on enintään 10 000 euroa. 

  
Lisäksi maakuntahallitus antaa tulosaluejohtajille oikeuden nimetä omilta tulosalueiltaan tarvittavan määrän 
työntekijöitä, jotka voivat tehdä viraston toiminnan kannalta tarpeellisia ja tavanomaisia pienhankintoja. 

 
 
 
Maakuntahallitus 21.1.2019 § 5  
Toimivallan siirtäminen viranhaltijoille rakennerahastotoiminnan osalta   
 
Maakuntahallitus päätti siirtää toimivaltaansa EU:n rakennerahastoasioissa viranhaltijoille 
seuraavasti: 
 
Rahoituspäätökset tekee kehitysjohtaja aluekehityspäällikön esittelystä;   
Jatkotoimenpiteet tekee maakuntajohtaja hallintojohtajan esittelystä.   
  
Maakuntahallitus päätti edellyttää järjestelmän kehittämistä, jolla maakuntahallitusta informoidaan 
hankkeista. 
 
 
 
Maakuntahallitus 13.5.2019 § 80 
Toimivallan siirtäminen rakennerahastotoiminnan jatkotoimenpiteitä koskevissa päätöksissä   

 
Maakuntahallitus päättää siirtää toimivaltaansa EU:n rakennerahastoasioiden 
jatkotoimenpidepäätöksissä seuraavasti: 
 
Jatkotoimenpidepäätökset tekee maakuntajohtaja. Maakuntajohtajan ollessa esteellinen 
jatkotoimenpidepäätökset tekee kehitysjohtaja. Jatkotoimenpidepäätösten esittelijänä toimii 
hallintopäällikkö. Hallintopäällikön ollessa esteellinen esittelijänä toimii hallintojohtaja.  
 
Uudet toimivaltuudet päivitetään Pohjois-Pohjanmaan liiton HVJ-kuvaukseen. 
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Maakuntahallitus 20.4.2020 § 53  
Päätöksenteko kansallisesti rahoitetuissa ohjelmissa   

 
Maakuntahallitus päättää kansallisesti rahoitettujen ohjelmien (maakuntaraha, alueelliset innovaatiot 
ja kokeilut ja alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) toimivallasta seuraavasti:   
 
Rahoituspäätökset tekee kehitysjohtaja aluekehityspäällikön esittelystä;   
Jatkotoimenpiteet tekee maakuntajohtaja hallintojohtajan esittelystä. 
 
 
Hallintojohtaja 26.3.2021 § 20 
Viestintään liittyvät hankinnat/ toimivallan siirto 
 
Päätän, että hallintopäällikkö (viestintäpäällikkö) Arja Hankivaara voi tehdä viestintään liittyviä 
enintään 3000 euroa maksavia yksittäisiä pienhankintoja ilman hallintojohtajan hankintapäätöstä. 
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