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1 LUKU 
 

MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ JA SEN TEHTÄVÄT 
 

1 § 
Maakunnan yhteistyöryhmä 
 
Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä on maa-
kunnan strategisia linjauksia toteuttava, rakennerahas-
to-ohjelmaa maakunnassa toimeenpaneva ja alueen 
kehittämiseen vaikuttavia toimenpiteitä yhteen sovittava 
toimielin. Yhteistyöryhmästä on säädetty laissa aluei-
den kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallin-
noinnista (7/2014). 
 

Yhteistyöryhmän asettaa Keski-Suomen maakuntahalli-
tus. 

 
 
2 § 
Yhteistyöryhmän kokoonpano  
 
Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmässä ovat 
puheenjohtajan lisäksi edustettuina osapuolina: 
 
1) Keski-Suomen liitto ja sen jäsenkunnat (6 edusta-

jaa) 
2) ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset (3 edus-

tajaa)  
3) alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työ-

markkina- ja elinkeinojärjestöt sekä yrityselämä (9 
edustajaa) 

 
Kaikille edustajille, mukaan lukien puheenjohtaja, vali-
taan myös henkilökohtainen varaedustaja.  
 
Yhteistyöryhmän jäsenet asetetaan kunnanvaltuuston 
toimikaudeksi.  
 
 
3 §  
Yhteistyöryhmän puheenjohtajisto 
 
Keski-Suomen liiton hallitus nimeää yhteistyöryhmälle 
puheenjohtajan, jonka tulee olla kuntalaissa (365/1995) 
tarkoitettu luottamushenkilö, sekä yhteistyöryhmässä 
edustettuina olevien osapuolten ehdotuksesta jäseniksi 
valituista henkilöistä kolme varapuheenjohtajaa, joista 
yksi toimii ensimmäisenä, yksi toisena ja yksi kolman-
tena varapuheenjohtajana.  

4 § 
Yhteistyöryhmän jäsenten asema 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän jäseneen sovelletaan 
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä 
sekä mitä vahingonkorvauslaissa säädetään julkisyh-
teisön ja virkamiehen korvausvastuusta. 
 
Yhteistyöryhmän jäsenistä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä kuntalaissa (365/1995) säädetään luottamushenki-
löstä.  
 
 
5 § 
Asiantuntijoiden kutsuminen 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä voi kutsua yhteistyöryh-
mään pysyviä asiantuntijoita. Lisäksi yhteistyöryhmä voi 
kutsua asiantuntijan kokoukseen yksittäisen asian kä-
sittelyn ajaksi. Asiantuntijat eivät ota osaa päätöksente-
koon. 
 
 
6 § 
Yhteistyöryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden palk-
kiot ja korvaukset 
 
Yhteistyöryhmän jäsenille maksettavista palkkioista, 
ansionmenetyskorvauksista, matkakustannuksista ja 
muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuk-
sista ja niiden korvaamisesta määrätään Keski-Suomen 
liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännössä. Valtion 
viranomaisten ja muiden valtionhallintoon kuuluvien 
organisaatioiden edustajille maksettavista palkkioista ja 
korvauksista vastaa se taho, jota jäsen edustaa. Sama 
koskee soveltuvin osin asiantuntijoita. 
 
 
7 § 
Yhteistyöryhmän tehtävät 
 
Tärkeimpänä tehtävänä on sovittaa yhteen alueiden 
kehittämisen strategista kokonaisuutta. Yhteistyöryh-
män työtä ohjaavat maakuntastrategian painotukset.  
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Keski-Suomen maakunnan yhteistyöryhmä 
 
1) hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjel-

man toimeenpanosuunnitelman 

2) antaa sitovan lausunnon rakennerahasto-
ohjelman alueellisesta hankehakemuksesta tä-
män työjärjestyksen 8 § mukaisesti 

3) käsittelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston esityk-
set tulossopimuksiksi 

4) käsittelee aluekehittämistä koskevat yhteistyöso-
pimukset sekä laajat maakunnalliset ohjelmat ja 
strategiat 

5) käsittelee alueellisen maaseudun kehittämissuun-
nitelman strategisia painopisteitä  

6) antaa tarvittaessa lausuntoja rakennerahasto-
ohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maa-
seuturahaston tai muista aluekehityksen kannalta 
merkittävistä hankesuunnitelmista sekä asettaa 
tärkeysjärjestykseen alueen osallistumisen niihin  

7) edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta 
merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja 
edistää niiden toteuttamista eri rahoitusvälineillä 

8) määrittelee tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman 
seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä 
tarkentavia maakunnallisia valintakriteerejä ja il-
moittaa niistä hallintoviranomaiselle sekä huolehtii 
tarvittavista menettelytavoista niiden sovelta-
miseksi  

9) määrittelee tarvittavat menettelyt, joilla varmiste-
taan rahoitettaviksi hyväksyttävien hankkeiden 
mahdollisten ympäristövaikutusten selvittäminen 
ennen rahoituspäätösten tekoa 

10) raportoi rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta 
hallintoviranomaiselle ja tarvittaessa esittää ra-
kennerahasto-ohjelmaa koskevia muutostarpeita 

11) tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpa-
nosta 

12) hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä 
ja rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon liitty-
viä tehtäviä. 

Maakunnan yhteistyöryhmä saa ennen päätöksentekoa 
yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. 
Yhteistyöryhmän saa myös ennakkoon tarvittavat tiedot 
rakennerahastojen valtakunnallisista teemoista ja nii-
den rahoituksesta. 
 
 

8 § 
Yhteistyöryhmässä käsiteltävät hankkeet 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä ottaa hankkeen käsiteltä-
väkseen, kun 

- hanke käynnistää kustannuksiltaan ja/tai vaiku-
tuksiltaan merkittävän hankekokonaisuuden tai on 
sellaisen hankekokonaisuuden keskeinen osa 
(esim. maakunnan avainhankkeet, merkittävät 
uudet avaukset, merkittävä rahoittajaviranomaisen 
itsensä toteuttama hanke) 

- rahoittajataho, yhteistyöryhmän sihteeristön pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai yhteistyö-
ryhmän puheenjohtaja sitä esittää linjatakseen oh-
jelmien toteutusta. 

 
Muilta osin rakennerahasto-ohjelman hankekäsittely 
delegoidaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristölle. 
Sihteeristön käsittelyn perusteella hanke siirtyy joko 
maakunnan yhteistyöryhmälle käsiteltäväksi tai suoraan 
rahoittajaviranomaiselle lopullisesti päätettäväksi. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmässä käsiteltävänä olevasta 
hankkeesta rahoittajataho ei voi myöntää hankkeelle 
rakennerahaston tukea, jos yhteistyöryhmä ei ole han-
ketta puoltanut.  
 
Rahoittava viranomainen voi poiketa yhteistyöryhmän 
rahoittamista koskevasta puoltavasta lausunnosta, jos 
tuen myöntäminen olisi vastoin Euroopan unionin tai 
kansallista lainsäädäntöä taikka jos hanke ei olisi oh-
jelmanmukainen. Jos rahoittajataho aikoo yhteistyö-
ryhmän puoltavasta lausunnosta huolimatta tehdä siitä 
poikkeavan rahoituspäätöksen, sen tulee antaa yhteis-
työryhmälle asiasta tieto sekä edellä mainittuihin syihin 
liittyvät perustelut. 
 
Yhteistyöryhmän lausuntoa koskeviin päätöksiin ei saa 
hakea erikseen muutosta valittamalla.  
 
Liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä 
yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä yhteistyöryh-
mässä. Myöskään yksittäisiä maaseuturahaston hank-
keita ei käsitellä yhteistyöryhmässä. 
 
 
9 § 
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 
 
Yhteistyöryhmä hyväksyy maakuntaohjelman toimeen-
panosuunnitelman. Se valmistellaan maakunnan liiton 
johdolla kahden vuoden välein. Valmistelu tehdään 
yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden 
maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen 
kanssa. 
 
Suunnitelma sisältää  

1) painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unio-
nin rahoitus kohdennetaan 

2) keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat hanke- ja 
toimenpide-esitykset 

3) arvion rakennerahastovarojen ja vastaavan valtion 
rahoitusosuuden tarpeista sekä kuntarahoitukses-
ta ja muun julkisen rahoituksen osuuksista  
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4) kuvaukset mahdollisista yhteistyösopimuksista 
maakuntaohjelman toteuttamiseksi 

5) kannanoton rakennerahasto-ohjelman valtakun-
nallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -
suunnitelmista sekä alueen osallistumisesta niihin 

6) kuvauksen maakuntien yhteisistä toimenpiteistä ja 
keskushallinnolle tehtävistä aloitteista. 

 
Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa vuosittain. 
 
 
10 § 
Raportointi 
 
Voidakseen sovittaa yhteen eri ohjelmat ja niiden toi-
menpiteet yhteistyöryhmä tarkastelee sihteeristön val-
mistelun pohjalta 
- rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin tee-

moihin kuuluvat hankehakuja ja -suunnitelmia 
- maaseuturahaston rahoituksen alueellisia tai 

paikallisia suunnitelmia ja raportteja 
- kalatalousrahaston alueellisia suunnitelmia ja 

raportteja. 
 
Lisäksi yhteistyöryhmä saa tiedoksi  
− ennen päätöksentekoa yhteenvetotiedot saapu-

neista yritystukihakemuksista  
− myönnetyt yritystuet 
− kansallisin varoin tuetut kehittämis-, koulutus- ja 

investointihankkeet 
− tutkimushankkeet. 
 
 
11 § 
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä asettaa sihteeristön, jossa 
ovat edustettuina rakennerahastovaroja ja muuta tukea 
myöntävät viranomaiset ja maakunnan liitto.  
 
Sihteeristön puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja ja 
varapuheenjohtajana elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen ylijohtaja. Maakunnan yhteistyöryhmän 
puheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoi-
keus. Sihteeristö voi kutsua tapauskohtaisesti kokouk-
siin asiantuntijoita. 
 
Sihteeristön tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asi-
oiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä 
virkavastuulla. Sihteeristö 
 valmistelee maakunnan yhteistyöryhmälle mene-

vät asiat 
 käsittelee hankkeiden EU-tukikelpoisuuden ja 

varmistaa niiden osuvuuden Keski-Suomen stra-
tegiaan 

 tarkastelee yhteensovitusta varten myös valmistel-
tavia kansallisesti rahoitettuja hankkeita  

 raportoi hankkeista yhteistyöryhmälle 
 valmistelee mahdollisia rahoittajien yhteisiä han-

kehakuja siten, että yhteistyöryhmän asettamat to-
teuttamisen painopisteet tulevat huomioiduiksi 

 varmistaa, että saapuneet hakemukset ohjautuvat 
nopeasti oikealle viranomaiselle  

 sovittaa yhteen hankkeet vaikuttavuuden paran-
tamiseksi 

 varmistaa, että tiedonkulku eri organisaatioiden 
välillä toimii sujuvasti eikä turhia päällekkäisyyksiä 
hanketoiminnassa ole. 

 
Rahoittajaviranomaiset tuovat sihteeristölle käsiteltä-
väksi aikaisessa vaiheessa kaikki niille saapuneet 
EAKR-, ESR- ja maaseuturahaston hankehakemukset.  
 
Sihteeristön käsittelyn jälkeen hanke valmistellaan 
rahoituspäätöksen tekoa varten tai viedään yhteistyö-
ryhmän päätettäväksi työjärjestyksen 8 §:n mukaisesti. 
 
Päätöksenteossaan sihteeristö huomioi Saarijärven-
Viitasaaren rahoitusvarauksen rakennerahasto-
ohjelmassa. 
 
 
12 § 
Työryhmät 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä voi tarvittaessa asettaa 
määräaikaisen työryhmän käsittelemään ohjelmiin tai 
sopimuksiin liittyvää merkittävää asiakokonaisuutta. 
Työryhmän asettamisen on perustuttava ennalta määri-
teltyyn kehittämistehtävään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
2 LUKU 

 
KOKOUSMENETTELY 

 
13 § 
Kokousaika ja paikka 
 
Yhteistyöryhmä päättää kokoustensa ajankohdat ja 
paikat. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo 
kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö yhteistyöryh-
män jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen 
pitämisestä. 
 
 
14 § 
Kokouksen koollekutsuminen  
 
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee-
nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on 
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat (asialista). Kokouskutsu toimitetaan jäsenille vä-
hintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta. Esityslis-
ta toimitetaan jäsenille mahdollisuuksien mukaan ko-
kouskutsun yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään 
neljää (4) päivää ennen kokousta. 
 
Kokouskutsu lähetetään sähköisesti yhteistyöryhmän 
varsinaisille jäsenille, yhteistyöryhmän pysyville asian-
tuntijoille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai 
-velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla. Kokous-
kutsu lähetetään henkilökohtaisille varajäsenille tiedok-
si.  
 
 
15 § 

Jatkokokous 

 

Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsi-
tellyiksi, asiat voidaan siirtää jatko-kokoukseen, johon 
ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille 
on kuitenkin annettava tieto jatkokokouksesta. 

 
 
16 § 
Varajäsenen kutsuminen 
 
Yhteistyöryhmän jäsenen, joka on estynyt saapumasta 
kokoukseen, on kutsuttava henkilökohtainen varajäsen 
sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään 
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osal-
listua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäse-
nen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös pu-
heenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun 
varajäsenelle. 
 
 
17 § 
Kokoukseen osallistuminen videoneuvotteluyhtey-
den avulla 
 
Yhteistyöryhmän kokouksiin voi osallistua myös vi-
deoneuvotteluyhteyden avulla mikäli tähän tarvittavat 
tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.  

 
Tilojen tulee olla sellaisia, joissa käytettävän teknisen 
yhteyden salauksesta ja läsnä olevista henkilöistä voi-
daan varmistua.  
 
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on oltava läsnä 
varsinaisella kokouspaikalla. Kokouksen puheenjohta-
jalla on velvollisuus huolehtia siitä, että videoneuvotte-
luyhteyden avulla osallistuva henkilö voi seurata ja 
osallistua kokoukseen koko sen ajan. Yhteistyöryhmä 
voi päättää kokouksen jatkamisesta tai keskeyttämises-
tä, jos käytettävä videoneuvotteluyhteys katkeaa. 
 
 
18 § 
Päätösvaltaisuus 
 
Yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. 
 
 
19 § 
Kokouksen pitäminen 
 
Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä ole-
vat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestykses-
sä, jollei toisin päätetä. 
 
Yhteistyöryhmä voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai-
senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 
 
 
20 § 
Läsnäolo yhteistyöryhmän kokouksissa 
 
Muiden kuin yhteistyöryhmän jäsenten läsnäolosta ja 
puheoikeudesta päättää yhteistyöryhmä.  
 
 
21 §  
Tilapäinen puheenjohtaja 
 
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat 
poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokous-
ta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 
 
 
22 § 
Esittely 
 
Asiat päätetään yhteistyöryhmän kokouksessa pää-
sääntöisesti esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn 
pohjana (pohjaehdotus). Esityslistalta tulee käydä sel-
ville myös asian valmistelija ja hänen kantansa asiaan, 
mikäli se poikkeaa esittelijän ehdotuksesta. Jos esitteli-
jä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen 
kuin yhteistyöryhmä on tehnyt päätöksen asiasta, poh-
jaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruu-
tettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei yhteistyö-
ryhmä toisin päätä. 
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Yhteistyöryhmän esittelijänä toimii sihteeristön puheen-
johtaja (maakuntajohtaja) ja hänen estyneenä olles-
saan sihteeristön varapuheenjohtaja.  
 
Yhteistyöryhmä voi erityisestä syystä päättää, että asia 
käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman 
esittelyä. 
 
 
23 § 
Asiakirjojen allekirjoitus 
 
Yhteistyöryhmän päätöksistä laadittavat asiakirjat alle-
kirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri. Muiden asiakirjojen 
allekirjoitustavasta yhteistyöryhmä voi päättää erikseen. 
 
 
24 § 
Esteellisyyden toteaminen 
 
Yhteistyöryhmän jäsenen, esittelijän tai muun läsnä-
oloon oikeutetun esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi 
ja ratkaisu kuuluu ensisijaisesti henkilölle itselleen. 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai 
muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys yh-
teistyöryhmän päätettäväksi.  
 
Esteellisenä ei saa käsitellä asiaa eikä olla läsnä sitä 
käsiteltäessä. Jäsen tai esittelijä saa osallistua esteelli-
syyttään koskevan asian käsittelyyn vain, jos yhteistyö-
ryhmä ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen 
tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä saatavissa 
esteetöntä henkilöä. Esteellisyyttä koskevaan päätök-
seen ei voi hakea erikseen oikaisua eikä muutosta 
valittamalla.  
 
 
25 § 
Äänestys 
 
Yhteistyöryhmän on pyrittävä päätöksenteossa yksimie-
lisyyteen. Jos päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä yksi-
mielisesti, yhteistyöryhmä äänestää ja päätökseksi 
tulee mielipide, jota vähintään kaksi kolmannesta ää-
nestäneistä on kannattanut.  
 
 
26 § 
Eriävä mielipide 
 
Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt 
vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan, sekä 
asian esittelijällä, jos päätös poikkeaa päätösehdotuk-
sesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. 
Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen 
pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut 
liitetään pöytäkirjaan. 
 
Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen 
ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on 
vastuussa hänen esittelystään tehdystä päätöksestä, 
jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä. 
 
 

27 § 
Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä 
pitäminen 
 
Pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpi-
täjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmen-
taa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa kaksi yhteis-
työryhmän kullakin kerralla tähän tehtävään valitsemaa 
jäsentä, ellei yhteistyöryhmä jonkin asian kohdalla 
toisin päätä. 
 
Pöytäkirjaa pidetään yleisesti nähtävänä yhteistyöryh-
män päättämänä aikana ja paikassa.  
 
Yhteistyöryhmän pöytäkirjaan merkitään:  
 
1) järjestäytymistietoina: 

toimielimen nimi 
kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä ko-
kouspaikka 
läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa 
kukin on ollut läsnä sekä  
kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
2) asian käsittelytietoina:  

asiaotsikko 
selostus asiasta 
päätösehdotus 
esteellisyys 
tehdyt ja kannatetut ehdotukset 
äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys 
sekä äänestyksen tulos 
vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos 
päätöksen toteaminen 
eriävä mielipide sekä 
päätökseen liittyvät muut ehdot. 

 
3) laillisuustietoina:  

puheenjohtajan allekirjoitus 
pöytäkirjanpitäjän varmennus 
merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta. 

 
 
28 §  
Sähköinen päätösmenettely 
 
Asia, josta on tarpeen tehdä ratkaisu ennen seuraavaa 
maakunnan yhteistyöryhmän kokousta, voidaan yhteis-
työryhmän sihteeristön aloitteesta saattaa yhteistyö-
ryhmän hyväksyttäväksi sähköistä menettelyä käyttäen. 
 
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja lähettää yhteistyöryh-
män jäsenille sähköisen päätösmenettelyn käynnistä-
mistä koskevan päätösesityksen, johon jäsenen tulee 
seitsemän työpäivän kuluessa vastata, mikäli hän ei 
hyväksy sähköisen päätösmenettelyn käyttöä tai pää-
tösesitystä. Esitys on tullut hyväksytyksi yhteistyöryh-
mässä, jos päätösmenettelyä ja päätösesitystä ei ole 
vastustettu määräajassa. 
 
Sähköisen päätösmenettelyn tulos ilmoitetaan yhteis-
työryhmälle puheenjohtajan toimesta seuraavassa 
yhteistyöryhmän kokouksessa. 
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3 LUKU 
 

MUUT MÄÄRÄYKSET 
 

 
 
29 § 
Maakunnan yhteistyöryhmän hallinnon ja talouden 
tarkastus 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän hallinnon ja talouden 
tarkastuksesta on voimassa, mitä Keski-Suomen liiton 
hallinnon ja talouden tarkastuksesta on voimassa. 
 
 
30 § 
Muutoksenhaku 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän päätöksestä haetaan 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin muu-
toksenhausta kuntayhtymän päätöksestä kuntalaissa 
säädetään. 
 
Yhteistyöryhmän hankkeesta annettua lausuntoa kos-
kevaan päätökseen ei voida hakea erikseen muutosta 
valittamalla. 
 


