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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 1
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ulla-Riitta Harjun ja Elina
Itäniemen.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Marita Loukiaisen ja Kajsa Kouvon.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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eKESKI-POHJANMAA sähköisten ja videoavusteisten palveluiden
kehittämishanke

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 2
Päähakija:
Osatoteuttaja:
Ohjelma:
Toimintalinja:
Erityistavoite:
Toteuttamisaika:

Lestijärven kunta
Soite, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen
tuottaminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen
alueellisten vahvuuksien pohjalta
1.12.2016-31.3.2019 (muutettu, aiemmin
hankkeen päättymispäivä oli 31.12.2018)

Toteuttamisalue:
Kokonaiskustannusarvio:
Päärahoittaja:
Käsittely

Keski-Pohjanmaa
380 983 €
Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristö 17.11.2016 §7 ja 11.1.2017 §4

Taustaa/mihin tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?
Hankkeen lähtökohtana on digitalisaation hyödyntäminen konkreettisin
tavoin Keski-Pohjanmaan maakunnan kuntien, maakuntaviraston ja sote
-toimijoiden palvelujen uudistamisessa. Hanke yhdistää usean eri
sektorin palveluiden kehittämistarpeita samaan
kehittämiskokonaisuuteen, joka perustuu yhtenäisiin toimintatapoihin ja
palvelualustaan. Hanke on Keski-Pohjanmaan kuntien,
maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteinen
kehittämishanke.
Hankkeen tavoitteena on
∂ kehittää Keski-Pohjanmaalle paikkariippumattomia
videoavusteisia etäasiointipalveluja
∂ mahdollistaa asiakkaalle vaivaton asiointi, jopa kotoaan, tai
etäasiointipisteestä julkiselle palveluntuottajalle
∂ turvata julkisen sektorin tuottamia lähipalveluja
∂ uudistaa erityisesti sote -sektorin, kuntien ja tulevan
maakuntahallinnon palvelujen tuottamistapoja, sekä rakentaa
palveluiden tuottamiseen uusia videoavusteisia toimintamalleja
∂ parantaa alueen yritys- ja työllisyyspalvelujen saatavuutta
digitalisaation luomilla mahdollisuuksilla
∂ luoda edellytyksiä yksityisen sektorin mahdollisuuksille toimia
palveluntuottajina
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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edistää digitalisaatiota ja osaamista kunnallisissa ja julkisissa
palveluissa
uudistaa kuntien ja sote -organisaatioiden sisäisiä toimintamalleja
Parantaa eri alojen ammattilaisten osaamista digipalveluiden
järjestämisessä ja tuottamisessa
säästää kuntien ja kuntayhtymien kustannuksia digipalveluiden
avulla

Hankkeen työpaketit
1) nykytilaselvitys
2) kehittämis- ja toimintasuunnitelman laatiminen sekä pilottien valinta
3) uusien toimintamallien ja palveluiden pilotit
4) viestintä, osaamisen lisääminen ja muutosvalmennus
5) Projektin toteuttamismalli ja hallinto
Hankkeen varsinaiset kohderyhmät
∂ Keski-Pohjanmaan kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon
toimijat sekä niiden henkilöstö
∂ palveluiden käyttäjät
Hankkeessa on kyse toimintatavan luomisesta ja käyttöönotosta, jota
kuka tahansa voi käyttää, esimerkiksi kaikki kuntalaiset, asukkaat,
julkisen sektorin työntekijät. Kohderyhmät rajataan vain hankkeen
pilottivaiheessa.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen
Hanke aktivoi videoasioinnin käyttöönoton Keski-Pohjanmaalla ja
käynnistää laajemman sähköisten palvelujen kehittämisen yhteistyön.
Toimintaa jatketaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden välisenä
yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuneet kunnat, kaupungit ja muut
toimijat hyödyntävät tuloksia toimintansa kehittämisessä ja palveluiden
tuottamisessa.
Kokonaistoteuttamisajan kustannusarvio
palkkakustannukset
262 082
ostopalvelut
56 000
Flat rate
62 901
yhteensä
380 983 euroa
Haettava EAKR ja valtion rahoitus
kuntien rahoitus
yhteensä

266 688
114 295
380 983

Perustelu: Hanke toteuttaa Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiaa ja
maakuntaohjelman keskeisiä tavoitteita. Maakuntastrategiassa nähdään
maakunnan ja maaseudun vetovoimatekijöinä mm. toimivat palvelut ja
kehittyneet verkkoyhteydet.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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Hanke tukee myös maan hallituksen kärkihankkeen eli digitalisaation
edistämistä. Hankkeessa hyödynnetään Keski-Pohjanmaalle jo
rakennettua maakuntaverkkoa ja kyläverkkoja. Käynnistynyt
maakuntauudistus merkitsee myös palvelujen järjestämis- ja
tuottajavastuun siirtämistä maakuntiin. Digitalisaatio on avainsana
lakisääteisten sekä myös uusien palvelujen kustannusten hillitsemiseksi.
Positiivista on myös se, että hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä eri
toimijoiden kesken.
Vaikka hanke ei tuota suoraan erityistavoitteen 4.1. mukaisia
tulosindikaattoreita, se nähdään merkittävänä digitalisaatiota
hyödyntävänä julkisten palvelujen uudistamishankkeena, joka parantaa
alueen valmiuksia teknologiseen muutokseen. Hanke luo myös
valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen hyödyntämiseen jatkossa,
sillä hankkeessa käytettävä alusta (Keski-Pohjanmaan maakuntaverkko)
toimii ”open access” periaatteella ja on kaikille operaattoreille ja
palvelun tuottajille avoin.
Hanke täyttää yleiset ja erityiset valintaperusteet.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy eKeski-Pohjanmaa, sähköisten ja videoavusteisten
palveluiden kehittämishankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua
ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. irrottaa hankkeelle työ- ja elinkeinoministeriön Keski-Pohjanmaan
liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä
133 343 euroa, kuitenkin enintään 70 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista ja varautuu hankkeen jatkorahoitukseen
EAKR- ja valtion rahoituksella vuoden 2018 rahoitussuunnitelman
mukaisesti, edellyttäen että Keski-Pohjanmaan liiton käyttöön
irrotetaan tarvittava myöntövaltuus ja että hanke etenee
hankesuunnitelman mukaisesti
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin
Maakuntajohtaja tekee rahoituspäätökset EURA2014 järjestelmässä.
Varajäsenet Mäkelä ja Kivistö saapuivat kokoukseen asian käsittelyn
aikana., klo 9.05.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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TELAKKA-HANKE

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 3
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius hakee AIKO-ohjelman ERMrahoitusta hankkeelleen Telakka.
Taustaa
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöyliopistoissa –
Jyväskylä, Oulu, Vaasa - kehitellään paljon innovaatioita ja malleja mm.
liiketalouden alalle. Näitä tuotoksia halutaan saattaa (=telakoida) myös
alueen yrityksille työkaluiksi kilpailukyvyn lisäämiseksi ja työpaikkojen
aikaansaamiseksi. Telakka-hankkeessa myös työelämässä olevat
opiskelijat sidotaan hankkeen toteutukseen. Kasvuyrityksissä kokeiltavia
malleja voidaan hakea myös muista koulutusasteiden ja kehitysyhtiöiden
toimintatavoista. Hanke kohdentuu ERM-rahoituksen kohtaan
”Tutkimuksesta tuotteiksi, palveluiksi ja liiketoiminnaksi” -teemaan.
Tavoitteet
Telakka-hankkeessa keskeisinä tavoitteina on
- tuoda yhteistyöyliopistojen osaamista sekä hanke- ja
tutkimustuloksia alueelle
- tuoda liiketalouden osaamista ja uusia kehitysmahdollisuuksia
paikallisten yritysten kehittymisen tueksi
- tehdä malli, jolla yritykset voivat kokeilla ja hyödyntää jatkossakin
yliopistojen tutkimusta ja kehitystä
- monipuolistaa innovaatio-osaamisen hyödyntämistä ja yritysten
toimien sparraamista.
Toteutus
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-31.12.2018.
Hankkeen toimia ovat
- taustaselvitys toiminnan käynnistämiseksi Oulun, Jyväskylän ja
Vaasan yliopistojen kanssa ja yhteistyöstä sopiminen
- valitaan kokeiltavat mallit ja toimintatavat
- kartoitetaan muissa yliopistokeskuksissa kehitetyt mallit
- yhteistyön suunnittelu sidosryhmien kanssa (mm. Kosek)
- mallien ja toimintatapojen kokeilujen käynnistäminen huhtikuussa
2017
- tiedotus ja markkinointi
- tulosten julkaisu ja raportointi marraskuu 2018.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Tulokset
- Keski-Pohjanmaan elinkeinoelämän tutkimusperusteinen
kehittäminen kasvaa
- Kokkolan yliopistokeskus ja sen toiminta-alue hyödyntävät
yliopistojen innovaatiopalveluita nykyistä enemmän
- erityisesti pk-yritysten kynnys hyödyntää yliopistojen palveluita
madaltuu
- syntyy uudenlaisia ja luontevia vuorovaikutuksen muotoja
tutkijoiden ja elinkeinoelämän välille
- investoinnint ja panostukset TKI-toimintaan kasvavat alueella
- pidemmällä aikajänteellä syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja.
Hankkeen pysyviä vaikutuksia ovat
- helposti lähestyttävä ja nopea kokeilukulttuuri osaamisperustaisen
kehittämistyön tueksi
- elinkeinoelämän tutkimuspohjainen kehittäminen
- yliopistojen palveluita hyödynnettäessä kynnys madaltuu pkyrityksissä
- investoinnit ja panostus tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan
kasvavat
- uudenlaisia vuorovaikutuksen muotoja tutkijoiden ja
elinkeinoelämän välille
- kokeilukulttuurin rakentaminen alueelle osaamisperustaisen
kehittämistyön tueksi
- toimintamalli integroidaan osaksi Kokkolan yliopistokeskuksen ja
sen yhteistyökumppaneiden toimintaa.
Hankekokonaisuus
Telakka-hanke liittyy hankekokonaisuuteen (Innokolmio), johon
sisältyvät Centrian Pilottipooli-hanke sekä Kosekin Kohtaamo 2 -hanke.
Telakka-hankkeessa tuodaan yhteistyöyliopistojen asiantuntijaosaamista
ja toimivia yrittäjyyspolkumalleja Kokkolaan ja sovelletaan niitä
käyttöön. Kohtaamon yrityksille voidaan tarjota näitä palveluja ja
toisaalta Kohtaamo 2 voi tarjota Start-up -ideoita Telakkaan
jalostettavaksi. Kohtaamo-hankkeessa syntyvät uudet
tuote/palveluinnovaatiot voidaan ohjata kaupallistettavaksi Pilottipoolihankkeen kautta. Pilottipooli voisi olla esim. julkinen Online-portaali
yritysten väliselle yhteistyölle, jossa etsitään muiden yritysten palveluita
tai tarjotaan omaa osaamista siinä vaiheessa, kun uutta tuotetta aletaan
tuoda markkinoille.
Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika: 1.1.2017-31.12.2018

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannukset
2017
2018 Yhteensä
Henkilöstökustannukset
20 000 20 200
40 200
Ostopalvelut
28 500 27 500
56 000
Matkakustannukset
5 000
5 000
10 000
Vuokrakustannukset
4 200
4 200
8 400
Muut kulut
200
200
400
115 000
Yhteensä
57 900 57 100
Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)
Rahoitus

2017

2018 Yhteensä

ERM/ K-P:n liitto

40 498

40 002

80 500

Muu julkinen rahoitus

17 356

17 144

34 500

Yhteensä

57 854

57 146

115 000

* hakijan omarahoitus

Hankkeen vastuullisena johtajana toimii koulutuspäällikkö Paula
Kivinen. Projektipäällikkö ja ohjausryhmä nimetään hankkeen
käynnistyessä.
Lisätietoja hankkeesta antaa kehittämissuunnittelija Teija Tuunila
040 861 0063.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1) hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman sekä kokonaistoteutusajaksi
kaksi vuotta ajalla 1.1.2017-31.12.2018.
2) myöntää hankkeen rahoittamiseen AIKO-ohjelman ERM-rahoitusta
70 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin
yhteensä 80 500 euroa.
3) Rahoitussopimus tehdään vuodeksi kerrallaan. Vuodelle 2017
myönnetään 70 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kuluista,
kuitenkin enintään 40 498 euroa.
4) nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämissuunnittelija Teija
Tuunilan. Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Vuoden 2018 rahoituksesta tehdään erillinen päätös vuoden 2017
lopussa. Vuodelle 2018 rahoitusta on varattu 70 % hankkeen
toteutuneista hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään 40 002 euroa.
Perustelut: Hanke tukee AIKO-ohjelman ERM-rahoitukselle asetettuja
kriteerejä.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja
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Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
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PILOTTIPOOLI-HANKE

Maakuntahallitus 23.1.2017 §
Centria ammattikorkeakoulu hakee AIKO-ohjelman ERM-rahoitusta
hankkeelleen Pilottipooli.
Taustaa
Keski-Pohjanmaalla on n. 2.700 yritystä, joista yli 50 % on
yksinyrittäjien omistuksessa. Alle 10 henkeä työllistäviä yrityksiä
alueella on noin 93 %. Tutkimusten mukaan Keski-Pohjanmaalla vain 31
% yrityksistä on kasvuhakuisia ja uusiutumiseen pyrkiviä.
Kehittämistarpeina ja kasvun esteinä koetaan mm. heikko alueellinen
yhteistyö, verkostomallien sekä markkinoinnin ja myynnin
tehostamistarpeet. Alueella tarvitaan pikaisesti ketterien
yhteistyömallien luomista toimijoiden välillä.
Varsinkaan pienillä yrityksillä ei ole henkilö- eikä taloudellisia
resursseja eikä hyviä mahdollisuuksia etsiä potentiaalista asiakaskuntaa
ja markkinoida uusia innovaatioitaan. Yksi Pilottipoolin kehittämisen
syy ja tarve on kotimaisuusasteen nostaminen kumppanuuksissa. Yksi
tavoiteltu tulos on elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja –edun
varmistaminen, johon tässä hankkeessa luodaan uusia työkaluja.
Aiempien hankkeiden tuloksina on syntynyt innovaatioiden aihioiksi
mm. ohjelmistoja, osaamista ja ideoita, jotka uhkaavat jäädä
hyödyntämättä. Myös tähän ongelmaan pyritään löytämään ratkaisuja
Pilottipooli-hankkeessa.
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on
- auttaa erityisesti pienten, alkavien yritysten uusien tuotteiden ja
palveluiden markkinoille tuloa eli lanseeraamista (=pilotointia)
- luoda pilotointimalli sekä levittää mallia kotimaista elinkeinoelämää
hyödyttäväksi
- mallin tavoitteena on edistää elinkeinoelämän toimintojen
yhteistyötä, kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä niin kotimaassa,
kuin kansainvälisilläkin mittareilla mitattuna.
- Pilottipooli voisi olla esim. julkinen Online-portaali yritysten
väliselle yhteistyölle
- Pilottipoolissa etsitään muiden yritysten palveluita tai tarjotaan omaa
osaamista siinä vaiheessa, kun tuotetta aletaan pilotoida eli
markkinoida ja lanseerata
- hankkeessa kokeiluosuus tulee tarvekartoituksesta ja siitä, miten
yritykset onnistuvat toimimaan yhdessä
- iso tavoite hankkeella on se, että yrittäjä löytäisi kaikki palvelut
yhden luukun periaatteella.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto
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Toteutus
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017-31.12.2017.
Konkreettisia toimia hankkeessa ovat
- idean tarvekartoitus kentällä ja tarpeiden analysointi
- ulkopuolisten asiantuntijakumppaneiden valinta (tutkimus ja
elinkeinoelämä)
- parhaiden tarvelähtöisten käytäntöjen jalostus yhdessä kumppanien
kanssa
- kehitystyön ja tuotteistuksen vaatimusmäärittelyt palvelun
kehittäjäkumppanien kanssa.
Tulokset
- Pilottipooli-hanke luo uusia konkreettisia keinoja alueen
elinkeinoelämän kehittämiseen
- tuloksena on innovoitujen uusien tuotteiden kaupallistaminen Online -portaalissa
- aloittavien yrittäjien myynnin ja markkinoinnin kehittyminen
- asiantuntijapooli, jonka apua voi käyttää alkuvaiheen markkinoinnin
ja myynnin kehittämisessä.
Hankekokonaisuus
Pilottipooli-hanke liittyy hankekokonaisuuteen (Innokolmio), johon
sisältyvät yliopistokeskuksen Telakka-hanke sekä Kosekin Kohtaamo 2 hanke. Kohtaamo-hankkeessa syntyvät uudet tuote/palveluinnovaatiot
voidaan ohjata kaupallistettavaksi Pilottipooli-hankkeen kautta.
Telakka-hankkeessa taas tuodaan yhteistyöyliopistojen
asiantuntijaosaaminen ja toimivia yrittäjyyspolkumalleja Kokkolaan ja
sovelletaan niitä käyttöön. Kohtaamon yrityksille voidaan tarjota näitä
palveluja ja toisaalta Kohtaamo 2 voi tarjota Start-up -ideoita Telakkaan
jalostettavaksi.
Hankkeelle esitetty kokonaistoteuttamisaika on 1.1.2017-31.12.2017.
Hankkeelle esitetty kustannusarvio (€)
Kustannus
Henkilöstökustannukset
Ostopalvelut
Matkakustannukset
Muut kulut
Yhteensä
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52 000
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5 500
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100 000
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Hankkeelle esitetty rahoitussuunnitelma (€)

*

Rahoitus
ERM/ KPliitto
Muu julkinen
rahoitus*
Yksityinen rahoitus
**
Yhteensä

2017
70 000
15 000
15 000
100 000

hakijan omarahoitus
** kerätään hankkeeseen osallistuvilta
yrityksiltä

Hankkeen ohjausryhmä koostuu seuraavista edustajista:
K-P:n liiton edustaja
Seutukuntien edustajat
Kaksi yrityksen edustajaa
Centrian edustaja
Yliopistokeskuksen edustaja
Lisätietoja hankkeesta antaa kehittämissuunnittelija Teija Tuunila
040 861 0063.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy esitetyn hankesuunnitelman ja myöntää hankkeen
rahoittamiseen ajalle 1.1.2017-31.12.2017 AIKO-ohjelman ERMrahoitusta 70 % hankkeen toteutuneista hyväksyttävistä kuluista,
kuitenkin enintään 70 000 euroa.
2. hyväksyy hankkeen kokonaistoteutusajaksi 1.1.2017-31.12.2017.
3. nimeää hankkeen yhteyshenkilöksi kehittämissuunnittelija Teija
Tuunilan. Yhteyshenkilö tulee kutsua ohjausryhmän kokouksiin.
Perustelut: Hanke tukee AIKO-ohjelman ERM-rahoitukselle asetettuja
kriteerejä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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4. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMINEN

Maakuntahallitus 25.8.2015 § 71
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto hyväksyi KeskiPohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan 23.4.2015 § 7 ja se toimitettiin
ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Määräaikaan mennessä
ympäristöministeriöön saapui yksi valitus päätöksestä. Tapio Heikkilä
kiinteistöjen Onnela 074-402-0002-0131-9 ja Teerineva 074-404-00010030-B omistajana Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n asianajaja
Sakari Niemelä asiamiehenä (jälj. valittaja) on toimittanut
ympäristöministeriölle valituksen Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan maakuntavaltuuston päätöstä 23.4.2015 § 7
koskien (jälj. valitus). Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut KeskiPohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätöstä koskevasta
valituksesta seuraavan vastineen:
Valituksen vaatimukset kohdistuvat 1) Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan kumoamiseen, 2) Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan Halsualle sijoittuvien Kannisto, Honkakangas A
ja Honkakangas B sekä Lestijärvelle sijoittuvien Lestijärvi 2 ja Lestijärvi
3 tuulivoima-alueita koskevien varausten kumoamiseen sekä 3)
vastaselitysvaiheessa esitettävän kuluerittelyn mukaisesti
muutoksenhausta aiheutuneiden kulujen korvaamiseen laillisine
korkoineen, mitä valittaja esittää Keski-Pohjanmaan liiton
maksettavaksi.
Valituksen yleisissä perusteluissa korostetaan 4. vaihemaakuntakaavassa
esitettyjen tuulivoima-alueiden tuotantotavoitteiden ylimitoitusta.
Ylimitoitusta perustellaan valituksessa virheellisellä tulkinnalla
maakunnallisista tavoitteista: ”Pohjanmaan maakuntasuunnitelman
(2030) mukaan tavoitteena on kattaa omassa maakunnassa tuotetulla
tuulivoimalla 50 % Keski-Pohjanmaalla kulutetusta sähköstä”. KeskiPohjanmaan maakuntavaltuuston 24.4.2014 hyväksymä KeskiPohjanmaan maakuntastrategia, johon 4. vaihemaakuntakaavan
tavoitteissa kaavaselostuksessa viitataan, asettaa lyhyen aikavälin
tavoitteena vuoteen 2017 tuottaa 50 % kulutetusta sähköstä oman
maakunnan tuulivoimalla. Tuulivoimatuotannon lisääminen
maakunnassa on maakuntaohjelman mukainen keino lisätä uusiutuvan
energian osuutta.
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Tuulivoima-alueiden määrä ja koko on muotoutunut tehtyjen selvitysten
perusteella toisaalta vastaten kunnista esitettyyn aluevaraustarpeeseen ja
toisaalta sovitettu yhteen asutuksen sekä luonnonympäristön ja
selvityksissä esille tulleiden erityisten luontoarvojen kanssa. Tällä
hetkellä neljällätoista seitsemästätoista alueesta on menossa
tuulivoimarakentamiseen tähtäävä hankevalmistelu eri vaiheissa, mutta
on mahdollista, että markkinavetoinen tuulivoimarakentaminen ei
kuitenkaan toteudu kaikilla 4. vaihemaakuntakaavassa tuulivoimaloiden
alue -osa-aluemerkinnällä osoitetuilla alueilla. Keski-Pohjanmaalla
maakuntakaavassa esitettyjen tuulivoima-alueiden ulkopuolella
pienempinä kokonaisuuksina etenee eri vaiheissa viisi erillistä
tuulivoimahanketta eli pääosa maakunnan tuulivoimarakentamisesta
sijoittuu maakuntakaavan valmistelussa selvitetyille alueille.
Valituksessa nähdään, että ”muut (kuin tuulivoimaa koskeva) VAT
tavoitteet vaarantuisivat (tuulivoima)tuotantotavoitteen ylimitoituksen
seurauksena ja kaava johtaisi maakuntakaavan tarkoituksen ja
sisältövaatimusten vastaisiin seurauksiin”. Valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet on huomioitu suunnittelun lähtökohtana 4.
vaihemaakuntakaavan valmistelussa. Niin ollen maakuntakaavassa
osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet ja
tuulivoimarakentaminen on mahdollista sijoittaa keskitetysti useamman
voimalan yksiköihin selvitetyille alueille. Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaava on laadittu vahvistettujen, osaltaan VAT:ita
huomioivien, Keski-Pohjanmaan 1.–3. vaihemaakuntakaavojen jälkeen.
Maakuntakaavassa osoitetut alueet eivät ole ristiriidassa aikaisemmin
vahvistettujen maakuntakaavojen kanssa ja siten valituksessa esitettyä
VAT:iden vaarantumista ei tapahdu. Asiaa käsitellään
kaavaselostuksessa kohdassa 5.1. Kaavan suhde valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin.
Lisäksi valituksen yleisissä perusteluissa kaavan keskeisinä puutteina
esitetään ”kaavan vaikutusten puutteellinen hahmottaminen”, jonka
nähdään johtuvan ”selvitysten ja niistä johdettujen päätelmien
virheellisyydestä”. Keski-Pohjanmaan liitto on tuulivoima-alueiden
taustaselvityksenä toimineen Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
manneralueen tuulivoimaselvityksen tueksi kaavan valmistelun aikana
tehnyt ja teettänyt tuulivoima-aluekohtaisten vaikutustenarviointien
ohella tarkentavia maisematarkasteluja maisemarakenneselvityksen,
useampaan kertaan muuttuneen tilanteen myötä päivitettyjen
näkyvyysanalyysin ja maisemavaikutusten analyysin,
maisemavaikutusten arvioinnin sekä mallinnetut havainnekuvat,
erillisinä luontoselvityksinä linnustoselvityksen ja Natura2000 -alueille
kohdistuneen vaikutusten arvioinnin, jota myös tarkennettiin muutosten
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myötä, sekä liikenteeseen liittyvinä selvityksinä
erikoiskuljetusselvityksen ja tarkastelun Finavian lentoestealueista ja
-tasoista.
4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa on selvityksen taustatietona
pääsääntöisesti käytetty olemassa olevaa avointa ja maksullista tietoa,
jota on koottu YKR-paikkatietokannasta, Metsähallitukselta, RKTL:ltä
(vuoden 2015 alusta alkaen Luke), paikalliselta lintutieteelliseltä
yhdistykseltä KPLY, Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne ja
ympäristökeskukselta, Finavialta, puolustusvoimilta sekä
maanmittauslaitokselta. Erillisselvitysten kohdalla on tarvittaessa
jalkauduttu maastoon tuulivoima-alueille tai niiden tuntumaan
inventoimaan Halsualle maakuntakaavassa sijoittuvien luonnon
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden suoalueiden lajistoa sekä
valokuvattu näkyvyysmallinnuksessa suurimman maisemavaikutuksen
muutosalueiksi havaittuja kuvauspisteitä viidessä kohteessa
havainnekuvien laatimista varten. Yksittäisten tuulivoima-alueiden
kohdalla maakuntakaavan valmistelussa on myös mahdollisuuksien
mukaan hyödynnetty vertailutietona samanaikaisesti valmisteltujen
osayleiskaavojen linnustoseurannoilla ja maastoselvityksillä kerättyä
rekisteripohjaista aineistoa tarkentavaa tietoa.
Selvitykset on laadittu asiantuntemuksella ja niitä on tarkasteltu ristiin
usean eri maankäytön ammattikunnan edustajan kesken.
Erillisselvityksissä ja kaavaselostuksessa esitetään käytettävissä
olleeseen aineistoon tai menetelmiin liittyen selvitystyössä ilmenneitä
epävarmuustekijöitä. Mahdolliset virheellisyydet selvityksissä tai niistä
johdetuissa vaikutusten arvioinneissa olisivat tulleet esille kaavan
valmistelun kuluessa viranomaisyhteistyössä useissa neuvotteluissa ja
kaavoitukseen liittyvien lausuntomenettelyjen kautta. Selvityksiä on
tarpeen mukaan päivitetty ja täydennetty siten, että lopputuloksena on
saavutettu yhteisymmärrys kaavaratkaisun perusteista.
Maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta valittaja korostaa maakuntakaavan
tuulivoima-alueiden ”muille (maan)käyttömuodoille aiheuttamia
merkittäviä käyttörajoituksia” ja yksityiskohtaisemmalle kaavoitukselle
tavoitellun suunnitteluvaran vähäisyyttä. Keski-Pohjanmaan liitto ei
muistutuksen vastineessaan vastoin valituksessa esitettyä tulkintaa ole
pyrkinyt kiistämään maakuntakaavan ohjausvaikutusta. Vahvistettu
maakuntakaava on ohjeena kuntatason maankäytön suunnitelmia
tehtäessä ohjaten yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista sekä muissa
toimenpiteissä alueidenkäytön järjestämiseksi. Edelleen kuitenkin
painotamme, että kaavamerkinnän selitteen mukaisesti
maakuntakaavassa tuulivoima-alueiden suunnittelua ohjaaviin
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merkintöihin ei sisälly maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n mukaista
ehdollista rakentamisrajoitusta. Maakuntakaavasta seuraava välitön
rakentamisrajoitus 33.1 §:ssä mainituille aluevarauksille ei niin ollen
koske tuulivoimaloiden osa-aluemerkinnällä osoitettuja alueita, joten
näille alueille lupa mahdolliselle rakentamiselle voidaan kunnissa
edelleen myöntää muiden rakennusluvan ehtojen täyttyessä.
Erityisominaisuutta kuvaavilla tuulivoimaloiden alue -osaaluemerkinnällä osoitetuilla alueilla pääkäyttötarkoitus voi edelleen olla
muu kuin tuulivoima. Maakuntakaavaa valmisteltaessa mahdollisten
päällekkäisten merkintöjen ristiriitaisuus on tutkittu ja osoitetut
tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat pääsääntöisesti maakuntakaavan
valkoiselle alueelle. Tuulivoimaloiden sijainti ja sijoittelu määrittyy
yksityiskohtaisen kaavoituksen aluekohtaisessa suunnittelussa
vaikutustenarviointien kautta. 4. vaihemaakuntakaavassa käytetty
tuulivoima-alueiden laskennallinen mitoitus on ollut väljä silmällä pitäen
jatkosuunnittelun mahdollisuutta sovittaa tuulivoimarakentaminen
maakuntakaavalla selvitettyihin kohteisiin maakuntakaavassa esitettyjä
keskeisiä ratkaisuja ja tavoitteita vaarantamatta. Yksityiskohtaisempi
kaavoitus huomioi maakuntakaavan ohella mm. maaston ominaisuudet,
kiinteistörajat sekä rakennettavaksi valittavan tuulivoimalan
ominaisuudet ja täsmentää maakuntakaavassa esitettyä ratkaisua.
Lisäksi valituksessa nähdään ”melu ja maisemavaikutusten sekä
ympäristöä pirstovan vaikutuksen johdosta” tuulivoima-alueiden
vaikuttavan ”olennaisella tavalla ympäröiviin luonnon olosuhteisiin ja
mm. haja-asutuksen tulevaan sijoittumiseen ja alueen retkeily-,
metsästys-, luontomatkailu- ym. käyttöön laajalti myös itse tuulivoimaalueiden ulkopuolella”. Tuulivoimaloiden meluvaikutukset mallinnetaan
ja arvioidaan voimassa olevilla menetelmillä ja kriteereillä
yksityiskohtaisen suunnittelun yhteydessä, jolloin olemassa olevat
rakennukset ja suojelualueet vaikuttavat tuulivoimaloiden sijoittamiseen.
Samoin maisemavaikutukset kuvataan tuulivoimalakohtaisesti, kun niitä
maakuntakaavan valmistelussa on voitu arvioida vain suuntaa antavina
alueellisina ja alueiden yhteisvaikutuksina. Tuulivoima-alueiden
maisemalle aiheuttamat kokemusperäiset vaikutukset ovat subjektiivisia.
Tuulivoima-alueita, kuten edelleen jatkossa myös rakennettavia
tuulivoimapuistoja, on mahdollista vapaasti hyödyntää retkeily-,
marjastus-, metsästys- ym. vapaa-ajan käyttöön jokamiehenoikeuksien
mukaisesti.
Maakuntakaavaratkaisu ei perustu eri maankäyttömuotojen välille
osoitettuihin suojaetäisyyksiin/ puskurivyöhykkeisiin, vaan niitä on
käytetty suunnittelun lähtökohtana. Ratkaisu perustuu selvitysten
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tuloksiin ja vaikutusarviointien kautta tehtyihin johtopäätöksiin.
Edelleen Keski-Pohjanmaan liitto korostaa sitä, että nämä arvioinnit
eivät mahdollista tuulivoimarakentamista millään alueella vaan
kuntakaavoituksen tehtäväksi jää rakentamista ohjaavien kaavojen
vaikutusarviointien laatiminen sekä eri toimintojen välisten välimatkojen
määrittely. Totta on, että tuulivoima-alueen rakentuminen, samoin kuin
mikä tahansa maankäyttö, aiheuttaa rajoituksia muulle maankäytölle,
mutta maakuntakaava ei määritä alueiden tulevaa käyttöä vaan
mahdollistaa toimintoja alueelle tietyin periaattein.
Selvitystarpeista valituksessa painotetaan ”riittäviä tutkimuksia ja
selvityksiä” kaavan perustana maankäyttö- ja rakennuslain 9 §
mukaisesti. 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa selvitykset on tehty
kattavasti kaavan vaikutusalueelle ja ne ovat paikkansapitäviä sekä
riittävän tarkkoja edellä yleisien perusteluiden vastineessa kuvattuun
tietopohjaan perustuen. Maakuntakaavan selvityksissä on aluekohtaisen
arvioinnin ohella keskitytty tuulivoima-alueiden yhteisvaikutusten
hahmottamiseen ja tuulivoima-alueiden kokonaisuus on muotoutunut
kaavan laadinnan kuluessa siten, että merkittäviä haitallisia vaikutuksia
ei muodostu. Aluekohtaiset suunnittelumääräykset varmistavat, että
maakuntakaavan valmistelun aikana esille tulleet alueiden ja kohteiden
erityisominaisuudet tulevat huomioiduiksi yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa. Valituksessa viitattuihin ehdotusvaiheen lausunnoissa
esille nostettuihin epävarmuustekijöihin on edellä valituksen yleisien
perusteluiden vastineessa kuvatusti otettu kantaa myös
erillisselvityksissä ja kaavaselostuksessa. Kokonaisuus ja selvitysten
riittävyys on määritelty kaavaprosessin neuvottelujen ja
lausuntomenettelyjen kautta ja tällä tavoin on päädytty eri osapuolia
tyydyttävään tulokseen.
Valituksessa viitataan kaavaselostuksen sivuun 13 toteamalla, että
”myöskään koko maakuntaa koskevia vaihtoehtoisia tarkasteluja
maakunnallisesti merkittävien tuulipuistojen sijainnista ei ole tehty”.
Samalla jätetään huomioimatta samassa kappaleessa todettu ja
tarkemmin kaavaselostuksen kohdassa 7.6.5 Kaavaprosessin vaikutus
aluerajauksiin sekä liitteen 1 kohdekuvauskorteissa kaavaan valitun
ratkaisun vaikutusten osalta kuvattu tuulivoima-alueiden muutos.
Tuulivoima-alueet ja 4. vaihemaakuntakaavassa esitetty tuulivoimaalueiden kokonaisuus on muotoutunut selvitysten ja
vaikutustenarviointien perusteella maakuntakaavan valmistelun kuluessa
kaavaprosessin eri vaiheiden aikana.
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (VAT) valittaja korostaa,
että ”maakuntakaavoituksessa ei otettu huomioon riittävällä tavalla
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kaavan vaikutuksia suunnittelualueen ominaispiirteisiin ja varsinkaan
ekologisesti ja virkistyskäytön kannalta merkittävien ja yhtenäisten
alueiden ja hiljaisten alueiden suojelutavoitteisiin”. Valituksessa
todetaan, että ”valitut tuulivoima-alueet sijoittuvat edelleen keskeisesti
luonnon moninaiskäyttöön soveltuville laajoille metsäisille alueille ja
niiden korkeimpiin paikkoihin”. Valituksen tekstissä jatketaan, että
”tuulivoima-alueet liikenne- ja sähkönsiirtoyhteyksineen pirstoisivat
toteutuessaan väistämättä ainutlaatuisen erämaakokonaisuuden”
vaikuttaen siten, että ”useiden suojeltavien lajien elinpiirien vakavaa
pirstoutumista ei ehdotetuilla suojavyöhykkeillä voida estää”. Edelleen
valituksessa tuodaan esille ylimitoitettu tuulivoimatavoite ja alueellinen
pirstoutuminen.
Keski-Pohjanmaalla ei ole maakuntakaavassa määritelty hiljaisia alueita,
joten niitä koskevia suojelutavoitteita ei voida huomioida. Sen sijaan
suunnittelualueen ominaispiirteet mukaan lukien ekologisesti ja
virkistyskäytön kannalta merkittävät yhtenäiset alueet on jo
lähtökohtaisesti huomioitu tuulivoima-alueiden sijoittelussa
maakuntakaavassa. Valittajan viittaamia erämaa-alueita KeskiPohjanmaalla ei ole. Tuulivoima-alueet sijaitsevat pääsääntöisesti
metsätalouskäytössä olevilla metsäalueilla, eikä niille sijoitu
luonnonsuojelualueita, arvokkaita maisema-alueita tai merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Valituksen olettamus tuulivoimaalueiden sijoittumisesta korkeimpiin paikkoihin on virheellinen, mikä
selviää esimerkiksi erillisselvityksen Tuulivoima-alueet maisemassa
kuvasta 3. Keski-Pohjanmaalla suhteellisen tasainen maasto nousee
rannikolta sisämaahan. Tuulivoima-alueet sijoittuvat jokilaakson
reunamaaston harjanteille tai Suomenselän vaihtelevaan suomaastoon,
mutta maaston korkeimmat kohdat jäävät usein selvitettyjen tuulivoimaalueiden ulkopuolelle ja maakunnan korkeimmille kohuamille
tuulivoimaa ei ole osoitettu.
Tuulivoima-alueet kattavat kokonaisuudessaan noin 5 % KeskiPohjanmaan maapinta-alasta. Esimerkiksi Kokkolan rannikkoseudulle
tai Perhoon Salamajärven kansallispuiston tuntumaan ei sijoitu
tuulivoima-alueita. Natura 2000 -alueille kohdistuneiden vaikutusten
arvioinnin yhteydessä on arvioitu yleisemminkin maakunnan ja
naapurimaakuntien tuulivoimarakentamisen vaikutuksia suojeltavista
lajeista maakotkakantaan ja erityisseurattavista lajeista
metsäpeurakantaan ja näiden elinpiireihin, joille ei ole todettu
aiheutuvan merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Aluekohtaisissa
suunnittelumääräyksissä on esitetty lajikohtaisia huomioita niille
tuulivoima-alueille, joilla voi olla vaikutuksia ko. lajien elinpiireihin.
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Suunnittelumääräyksistä valituksessa esitetyn viittauksen sijaan
suunnittelumääräyksen ensimmäinen kappale on 23.4.2015
hyväksyttyyn 4. vaihemaakuntakaavaan muotoiltu: Tuulivoima-alueiden
suunnittelussa on otettava huomioon sekä hankekohtaiset että
yhteisvaikutukset asutukseen, loma-asutukseen, maisemaan,
rakennettuun kulttuuriympäristöön, luontoarvoihin sekä liikenneväyliin
ja liikennejärjestelyihin ja ehkäistävä merkittävien haitallisten
vaikutusten muodostuminen.
Valituksessa kritisoidaan maakuntakaavan suunnittelumääräyksen
tavoitetta pyrkiä ehkäisemään haitallisia vaikutuksia
suojavyöhykkein/puskurein, mutta todetaan, että kaavaselostuksessa ei
käy ilmi millaiseen selvitykseen valitut suojaetäisyydet perustuvat.
Valittaja pitää hämäränä Keski-Pohjanmaan liiton vastineessa esitettyä
selitystä ei-alueanalyysin suojaetäisyyksien perustumista aikaisemmin
tehtyihin selvityksiin ja kokemukseen perustuvaan olemassa olevaan
tietopohjaan. Suunnittelun lähtökohtaisina vähimmäisetäisyyksinä olevat
etäisyydet on esitetty kaavaselostuksen kohdassa 7.6.2 Valmisteluvaihe
ei-alueanalyysia kuvaavassa taulukossa. Kuten aikaisemmassa
vastineessa Keski-Pohjanmaan liitto on todennut, etäisyydet eivät
perustu yksittäistapauksiin tai yksittäisiin selvityksiin. Ne ovat tulleet
käytäntöön useiden eri selvitysten, kaavaprosessien ja niistä saatujen
viranomaislausuntojen kautta. Tuulivoimarakentamisen toteutumisen
lisääntymisen kautta on saatu myös kokemusperäistä tietoa rakentamisen
vaikutuksista, mitä on voitu hyödyntää maakuntakaavan valmistelussa.
Yksityiskohtainen suunnittelu huomioi omissa prosesseissaan osaltaan
edelleen kasvavaa tietoa ja muuttuvaa teknologiaa, jolloin
maakuntakaavassa esitetyt lähtökohdat voivat edelleen perustellusti
täsmentyä suuntaan tai toiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suosituksista 2 km
suojavyöhykkeen tarpeellisuudesta lähimpään asutukseen valittaja viittaa
Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon tuulivoimavaihemaakuntakaavoja
koskeviin STM:n lausuntoihin vuodelta 2013 sekä Ympäristö ja Terveys
4/2014 -lehden artikkeliin, jossa STM:n Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen osastolta johtaja Jari Keinänen ja ylitarkastaja Vesa Pekkola
ottivat kantaa tuulivoimarakentamisen terveysvaikutuksista käytyyn
keskusteluun perustellen näillä STM:n lausunnoilla 4.
vaihemaakuntakaavassa käytetyn vähintään 1000 m etäisyyden
asutuksesta virheellisyyttä. Kuitenkin juuri kyseisessä lehtiartikkelissa
STM:n edustajat oikaisevat yleiseen keskusteluun jäänyttä 2 km
puskurivyöhykettä virheellisenä ehdottomana minimietäisyytenä, mitä
edellä viitatuilla lausunnoilla ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu.
Artikkelissa STM:n edustajat esittävät, että tuulivoimaloita voidaan
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rakentaa alle 2 km etäisyydelle, kun vaikutusarviointi on huolellista ja
perustuu luotettaviin muuttujiin. Myös STM:n kanta osoittaa, että
lopullinen sijoittelu tuulivoimarakentamiselle saadaan
tuulivoimalatyypin ominaisuuksista laskettavan melu- ja
välkemallinnuksen selvittämisen kautta yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa. Kun tarvittava tuulivoimalakohtainen tieto on
käytettävissä, maaston muodot ja pinnat huomioiden voidaan arvioida
tuulivoimarakentamisen sopiva etäisyys olemassa olevaan rakenteeseen
siten, että asutukselle ei aiheudu kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa.
Luonnon arvoihin ja Natura 2000 -verkoston suojeluarvoihin
kohdistuvien vaikutusten arvioinnista sekä maisemavaikutuksista
valituksessa todetaan, ettei niitä ole selvitetty riittävästi. KeskiPohjanmaan liitto viittaa selvitysten riittävyyden osalta edellä kohtiin
yleiset perustelut ja selvitystarpeista annettuun vastineeseen. Molempiin
aihepiireihin valittaja on varannut mahdollisuuden täydentää perusteluja
erillisellä asiantuntijalausunnolla, mitä ei Keski-Pohjanmaan liitolle ole
vastinetta annettaessa toimitettu.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelin 040 168 1490
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun vastineen annettavaksi ympäristöministeriön
vastinepyyntöön Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
hyväksymispäätöstä koskevasta valituksesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti
1. esittää ympäristöministeriölle, että valitus tulee hylätä
2. hyväksyi laaditun vastineen annettavaksi ympäristöministeriön
vastinepyyntöön Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
hyväksymispäätöstä koskevasta valituksesta.
--Maakuntahallitus 22.2.2016 § 19
Ympäristöministeriö on 15.1.2016 pyytänyt Keski-Pohjanmaan liiton
vastinetta Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavaa koskeviin
ministeriöiden lausuntoihin. Ympäristöministeriö on pyytänyt
maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:n 2 momenttiin viitaten lausuntoa
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 8.6.2015. KeskiPohjanmaan liitolle on välitetty tiedoksi kuuden ministeriön lausunto,
minkä lisäksi Museovirasto ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
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ympäristökeskus ovat antaneet lausuntonsa. Keski-Pohjanmaan liiton
maakuntahallitus kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta vastata
lausuntoihin ja antaa seuraavan vastineen.
1. Sisäministeriö
Lausunnossa esitetään yleisiä huomioita tuulivoiman vaikutuksesta
ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen melutason ja
häiriövaikutusten osalta ja tuodaan esille tuulivoimaloiden aiheuttamia
onnettomuusvaaratilanteita. Sisäministeriö myös ehdottaa tuulivoimaalueiden merkitsemistä vaara-alueeksi siten, että ihmiset voisivat välttää
tuulivoimaloiden vaara-alueella liikkumista.
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää esille nostetusta
turvallisuusnäkökulmasta. 4. vaihemaakuntakaavan erillisselvityksissä
on kiinnitetty huomiota tuulivoimaloiden aiheuttamiin vaikutuksiin
ihmisten elinympäristöissä ja tuulivoimalle osoitetut alueet on
lähtökohtaisesti sijoitettu etäälle asutuksesta ja virkistyskohteista.
Tuulivoima-alueet maisemassa selvityksessä on kuvattu tuulivoimaalueiden suhdetta asutukseen ja loma-asutukseen.
2. Puolustusministeriö
Puolustusministeriöllä ei ole huomautettavaa Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavasta. Keski-Pohjanmaan liitto kiittää
puolustusministeriötä ja Pääesikunnan logistiikkaosastoa hyvästä
yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta 4. vaihemaakuntakaavan
valmistelussa.
3. Valtiovarainministeriö
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää valtiovarainministeriötä, jolla ei ole
lausuttavaa Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavasta.
4. Opetus- ja kulttuuriministeriö
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä, joka
Museoviraston lausuntoon viitaten ilmoittaa, ettei ole huomautettavaa.
4.1 Museovirasto
Museovirasto puoltaa Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
hyväksymistä. Keski-Pohjanmaan liitto kiittää Museovirastoa hyvästä
yhteistyöstä 4. vaihemaakuntakaavan valmistelussa.
5. Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö esittää oman toimialansa osalta, ettei se
näe estettä vaihemaakuntakaavan vahvistamiselle. Samalla ministeriö
tuo esille, että vaihemaakuntakaavassa tuulivoimalle soveltuvia alueita
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on osoitettu pääosin metsätaloudenmaalle. Kaavan vaikutusten
arvioinnissa painottuvat luontoarvot alueella olemassa oleviin
elinkeinoihin kohdistuvan vaikutusten arvioinnin jäädessä niukaksi.
Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että vaikutusarviointeja voidaan
näin pitää varsin yksipuolisina ja puutteellisina.
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää maa- ja metsätalousministeriötä
lausunnostaan ja tarkentavista huomioista. Valmistelumateriaalissa on
pyritty tuomaan kattavasti esille tuulivoimarakentamisen niin positiivisia
kuin negatiivisiakin vaikutuksia paitsi luontoon ja ympäristötekijöihin,
myös ihmistoimintaan. Kaavaselostuksen sivuilla 72–75 on arvioitu
tuulivoima-alueiden sijoituksen ja niiden seurannaisvaikutuksia
luonnonvaroihin sekä maaseutuelinkeinoille, esimerkiksi metsätalous ja
turvetuotanto eivät ole tuulivoima-alueilla ja niiden läheisyydessä
poissuljettua toimintoja. Lisäksi erillisselvityksissä, kuten Tuulivoimaalueet maisemassa -selvityksen sivulla 167–168 maisemavaikutusten
osalta, on esitetty vaihekaavan valmistelun kuluessa esille nousseita
vaikutuksia maaseudun kehittymiselle.
6. Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää lausunnossaan huomioita
liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen
turvallisuusviraston puolesta Liikenneviraston ja Liikenteen
turvallisuusviraston aiempiin lausuntoihin perustuen. Tuulipuistojen
mahdollisia vaikutuksia lentoasemien suhteen on selvitetty selkeästi ja
kattavasti, mutta pienlentopaikkojen osalta Sulkaharjun lentopaikan
ilmoitetussa etäisyysmitoissa esterajoituspinnan suhteen on epäselvyyttä.
Lausunnossa todetaan esterajoituspinnan ulottuman olevan 3100 m
kiintotiestä ulospäin, mihin on hyvä lisätä pyörteilyn suojaetäisyyttä
300–500 m. Liikennevirasto toteaa Kokkolaan jäävän vaihekaavojen
yhdistelmässä tuulivoimaloille varatun en-1 -kaavamerkinnän sijainnista
johtuen maakuntakaavatasolla laivaväylien ja tuulivoimaloiden
yhteensovittamistarve. Laivaväylän kehittämistoimia on myös pyrittävä
yhteen sovittamaan maakunnallisesti tai seudullisesti arvokkaan
maisema-alueen suhteen. Kaavan liikenteeseen kohdistuvat vaikutukset
on kuvattu maaliikenteen osalta riittävästi.
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä,
Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Liikennevirastoa lausunnon
tarkennuksista sekä hyvästä yhteistyöstä 4. vaihemaakuntakaavan
valmistelun kuluessa.
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7. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus viittaa lausunnossaan 4.
vaihemaakuntakaavan valmistelun aikana antamiinsa lausuntoihin
(4.3.2015 lausunnot maakuntakaavaehdotuksesta ja Naturavaikutusarvioinnin täydennyksestä myös lausunnon liitteenä). ELYkeskus nostaa lausunnossaan esille Natura-vaikutusarviossa käytetyn
riskirajan, jota ELY-keskus on pitänyt liian korkeana. ELY-keskus
toteaa, että Halsuan ja Toholammin tuulivoimapuistojen osalta on jäänyt
ristiriitaisuuksia. Erikoiskuljetuksien osalta ELY-keskus toteaa, että
toteuttamisvaiheessa erikoiskuljetuksien lupaharkinta on tapauskohtaista
tehdystä erillisselvityksestä huolimatta. ELY-keskus pitää tärkeänä, että
Keski-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavasta saadaan mahdollisimman
nopeasti ratkaisu.
Keski-Pohjanmaan liitto kiittää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusta
vuorovaikutteisesta yhteistyöstä vaihemaakuntakaavan valmistelun
kuluessa. Halsuan ja Toholammin tuulivoimapuistojen osalta ELYkeskuksen esittämiin ristiriitaisuuksiin Keski-Pohjanmaan liitto vastaa
seuraavaa.
Natura-alueille kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa maakotkan
törmäyksen riskirajana on käytetty 0,2 törmäystä/vuosi. Vaikutusten
arvioinnin täydennyksen (12.1.2015) kuvasta 6 ja sivun 11 tekstistä käy
ilmi, että laskennallisesti suurin törmäysriski (0,12/vuosi) kohdistuu
Tynnyrisalon reviirille. Toiseksi alttein reviiri olisi Kivineva (0,08) ja
samaa luokkaa on myös Kotkannevan reviiri. Yksittäisistä tuulivoimaalueista riskialttein olisi puolestaan Honkakangas B (0,07), jonka
laskennalliset törmäysvaikutukset kohdistuvat sekä Kotkannevan että
Tynnyrisalon reviireille, jota vielä lähempänä on Honkakangas A (0,06).
Tuulivoima- ja reviirikohtaiset riskirajat eivät niin ollen ylety
maakotkakohtaisena riskirajana käytetyn 0,2 törmäystä/vuosi tasolle.
ELY-keskuksen Natura-arvioinnin täydennyksestä annetussa
lausunnossa edellytetty vaikutusten merkittävyyden arvioinnista ja
laskennallisen törmäysriskin kynnyksestä lausuttu huomioitiin 4.
vaihemaakuntakaavan hyväksymisvaiheessa seuraavasti:
Viranomaisneuvottelussa 25.3.2015 käydyn keskustelun ja
jatkoselvitysten perusteella ELY-keskuksen lausuntoihin perustuvina
muutoksina maakuntakaavan ehdotukseen alue 74_704 Kannisto rajausta
on pienennetty ja alue 849_703 Toholampi itäinen on jaettu A ja B
alueisiin. Tuulivoima-alueiden suunnittelua ohjaavista aluekohtaisista
suunnittelumääräyksistä on määräystä: ”Tuulivoima-alueiden…
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…tarkemmassa suunnittelussa tulee turvata riittävä etäisyys
metsäpeurojen vasomisalueisiin” tarkennettu koskemaan myös alueita
421_701 Salmijärvi sekä 849_703 Toholampi itäinen A. Uutena
aluekohtaisena suunnittelumääräyksenä lisättiin ”Tuulivoima-alueiden
74_701, 74_702, 74_704, 421_702 ja 421_703 tarkemmassa
suunnittelussa tulee turvata läheisten maakotkan reviirien säilyminen”.
Suurimman yksittäisen maakotkareviiriin kohdistuvaa ELY-keskuksen
kritisoimaa törmäysriskiä edelleen pienentää alueen 74_704 Kannisto
rajauksen supistaminen. Korkeimman riskin reviirin ympärillä oleviin
tuulivoima-alueisiin lisättiin aluekohtainen suunnittelumääräys läheisten
maakotkareviirien säilymisen turvaamiseksi.
Lestijoen yläjuoksu ja Paukaneva FI1001005 Natura-alueen
suojeluperustaksi tultaneen lisäämään metsäpeura, joten kyseisen alueen
läheisyydessä sijaitsevat 849_703 Toholampi itäinen A ja 421_701
Salmijärvi sisällytettiin metsäpeuran vasomisalueita koskevaan
aluekohtaiseen suunnittelumääräykseen.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus yksimielisesti hyväksyy laaditun vastineen annettavaksi
ympäristöministeriön vastinepyyntöön Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaava koskevista ministeriöiden lausunnoista.
Jäsenet Anna-Maija Syri ja Anneli Kentala poistuivat kokouksesta
esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.
Pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Sakarai Typpö.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun vastineen annettavaksi
ympäristöministeriön vastinepyyntöön Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaava koskevista ministeriöiden lausunnoista.
--Maakuntahallitus 22.8.2016 § 69
Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan 22.6.2016 (päätös YM1/522/2015). Neljäs
vaihemaakuntakaava sisältää tuulivoimaloiden rakentamiselle soveltuvat
alueet sekä maiseman ja kulttuuriympäristön merkinnät lukuun ottamatta
arkeologista perintöä. Vahvistettu vaihekaava kumoaa aikaisemmin
vahvistetut 1.–3. vaihekaavat niiden aluevarausten osalta, joihin 4.
vaihekaava kohdistuu. Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaava
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täydentää vahvistettujen 1.–3. vaihekaavojen kokonaisuutta muodostaen
yhdessä niiden kanssa Keski-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan.
Ympäristöministeriön vahvistamispäätös on Keski-Pohjanmaan liiton
maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen 23.4.2015 § 7 mukainen.
Korjauskehotus koskee kaavaselostuksessa Sulkaharjun lentopaikan
osalta ilmoitettuja etäisyysmittoja liikenne- ja viestintäministeriön
lausunnossa esitetyn huomion mukaisesti.
Ympäristöministeriö määräsi vahvistuspäätöksessä maankäyttö- ja
rakennuslain 201 § nojalla Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. KeskiPohjanmaan liitto on MRL 200.2 § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen
93 § mukaisesti kuuluttanut maakuntakaavan voimaantulosta 30.6.2016.
Vaasan hallinto-oikeudelle on jätetty 22.7.2016 yksi valitus
ympäristöministeriön vahvistamista koskevasta päätöksestä. Tapio
Heikkilä kiinteistöjen Onnela 074-402-0002-0131-9 ja Teerineva 074404-0001-0030-B omistajana Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy:n
asianajaja Sakari Niemelä asiamiehenä vaatii 1) ympäristöministeriön
päätöksen ja Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan kumoamista 2)
toissijaisesti ympäristöministeriön päätöksen ja Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan kumoamista Kanniston, Honkakangas A:n,
Honkakangas B:n sekä Lestijärvi 2:n ja Lestijärvi 3:n tuulivoima-alueita
koskevien varausten osalta. 3) Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaliitto
määrättäväksi korvaamaan muutoksenhausta aiheutuneet kulut laillisine
korkoineen vastaselitysvaiheessa esitettävän kuluerittelyn mukaisesti.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. merkitä 4. vaihemaakuntakaavan vahvistumisen, voimaantulosta
30.6.2016 tehdyn kuulutuksen sekä ympäristöministeriön päätöksestä
Vaasan hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen tiedoksi.
2. valtuuttaa alueidenkäytön suunnittelun viimeistelemään vahvistetun
4. vaihemaakuntakaavan ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti
ja lähettämään kaavan tiedoksi MRA 95 § mukaisille viranomaisille.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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Maakuntahallitus 23.1.2017 § 5
Korkein hallinto-oikeus on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liittoa antamaan
lausunnon Tapio Heikkilän valituksen ja ympäristöministeriön antaman
lausunnon johdosta. Lausunto pyydetään toimittamaan 27.1.2017
mennessä. Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus esittää
lausuntonaan seuraavaa:
Ympäristöministeriö on antanut 7.12.2016 lausunnon
ympäristöministeriön päätöksestä Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta Vaasan hallinto-oikeuteen
22.7.2016 Tapio Heikkilän jättämän valituksen sekä Korkeimmalle
hallinto-oikeudelle 27.10.2016 jätetyn valituksen täydennyksen johdosta.
Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 16/0456/3 20.9.2016 siirtänyt
valituksen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Tapio Heikkilä
on täydentänyt 22.7.2016 ympäristöministeriön päätöksestä jätettyä
valitusta 27.10.2016. Täydennys valitukseen Keski-Pohjanmaan 4.
maakuntakaavan vahvistamisesta koostuu yleistekstistä, viittaukista
liitemateriaaliin, perusteluiden puutteellisuuden perustelusta
meluvaikutusten osalta sekä liitteistä 1-7 eli Vaasan hallinto-oikeuden
päätöksestä 20.9.2016 siirtää valitus korkeimman hallinto-oikeuden
käsiteltäväksi (liite 1), sähköpostikeskustelusta Asianajotoimisto
Ympäristölaki Oy ja ympäristöministeriö 22.7.2016 (liite 2), Suomen
luonnonsuojeluliiton lausunnosta 4.10.2016 (liite 3), Ades Oy:n
asiantuntijalausunnosta 10.10.2016 Merkityksellisen sykinnän
huomioimisesta tuulivoimamelun mallinnuksessa ja mittauksessa (liite
4), Ades Oy:n asiantuntijalausunnosta 11.10.2016 Tuulivoimala-alueen
melumallinnuksen lähtötietojen tarkastus (liite 5), Noisecontrolin
lausunnosta 9.10.2016 Tuulivoimaloiden melumallinnuksien
melupäästötietoja ei ole saatavissa (liite 6) sekä ympäristöministeriön
yhteenvedosta tuulivoimaloiden melupäästön takuuarvon käyttämisestä
meluselvityksissä liittyvästä kyselystä (liite 7).
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt 23.4.2015
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan, jonka ympäristöministeriö
vahvisti 22.6.2016 maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen mukaisena
pienin tarkennuksin kaavaselostukseen koskien Sulkaharjun lentopaikan
osalta ilmoitettuja etäisyysmittoja. Valituksessa vaaditaan
ympäristöministeriön päätöksen kumoamista. Toissijaisesti vaaditaan
vaihemaakuntakaavan kumoamista 74_704 (Kannisto), 74_702
(Honkakangas A), 74_701 (Honkakangas B), 421_702 (Lestijärvi 2) ja
421_703 (Lestijärvi 3) tuulivoimaloiden alueiden osalta. Lisäksi
esitetään vaatimus, että Keski-Pohjanmaan maakuntaliitto määrätään
korvaamaan muutoksenhausta aiheutuneet kulut korkoineen
vastaselitysvaiheessa kuluerittelyn mukaisesti. Ympäristöministeriö
lausunnossaan kiistää oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan
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vaatimuksen ja katsoo, ettei valituksessa ole esitetty syytä päätöksen
muuttamiseen tai kumoamiseen.
Keski-Pohjanmaan liitto toteaa, että 23.4.2015 maakuntavaltuuston
hyväksymä 4. vaihemaakuntakaava ympäristöministeriön
vahvistamispäätöksestä 22.6.2016 tehdyn valituksen kohteena olevien
tuulivoimaloiden alue osa-aluemerkintöjen osilta perustuu maankäyttöja rakennuslain 9 § mukaisesti kaavan merkittävät vaikutukset
arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin
kaavan tehtävä ja tarkoitus huomioiden. Maakuntakaavassa osoitetaan
tuulivoimaloiden sijoittamiseen soveltuvat alueet ja
suunnittelumääräyksillä annetaan reunaehdot niiden suunnittelulle
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa. Valituksessa esitettyjen
perustelujen sekä valituksen täydennykseen liitetyn Suomen
luonnonsuojeluliiton lausunnon osilta Keski-Pohjanmaan liitto viittaa
myös vahvistamisvaiheessa antamiinsa vastineisiin sekä ministeriöiden
lausuntoihin 22.12.2016 että Tapio Heikkilän maakuntavaltuuston
päätöstä 23.4.2015 § 7 koskevaan valitukseen 25.8.2015.
Valituksen täydennyksen liitteenä esitetyt asiantuntija-arviot
tuulivoimaloiden melumallinnuksesta ja meluselvityksistä perustuvat
ympäristöministeriön vuonna 2014 julkaisemiin ohjeistuksiin
tuulivoimaloiden melun mallintamisesta ja sen tarkennuksiin vuodelta
2016, valtioneuvoston asetukseen 1107/2015 tuulivoimaloiden
ulkomelusta, sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetukseen
545/2015. Ohjeistus on julkaistu 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen
nähtävillä olon 19.1.-17.2.2015 jälkeen. Melumallinnuksesta annettu
ohjeistus koskee lähtökohtaisesti hankkeiden ympäristövaikutuksista
tehtävää arviointia ja yksityiskohtaista kaavoitusta, jossa
tuulivoimaloiden sijainti, koko ja malli ovat tiedossa mallinnuksen
edellyttämällä tarkkuudella. Keski-Pohjanmaan liitto yhtyy
ympäristöministeriön näkemykseen, jonka mukaan maakuntakaava on
yleispiirteinen alueidenkäyttöä koskeva suunnitelma, jossa ei osoiteta
yksittäisten tuulivoimaloiden sijaintipaikkoja kuten yksityiskohtaisessa
suunnittelussa eikä niin ollen tuulivoimalakohtaisten
puskurivyöhykkeiden määrittäminen ole tarkoituksenmukaista tai
mahdollista maakuntakaavassa.
Keski-Pohjanmaan liitto kiistää oikeudenkäyntikulujen korvaamista
koskevan vaatimuksen.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun lausunnon annettavaksi Korkeimman
hallinto-oikeuden lausuntopyynnöstä Keski-Pohjanmaan 4.
vaihemaakuntakaavan vahvistamispäätöstä koskevasta valituksesta sekä
ympäristöministeriön lausunnosta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditus lausunnon.
---
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VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 6
Hallintosäännön 51 §:n mukaan maakuntahallitus hyväksyy talousarvion
käyttösuunnitelman/ täytäntöönpano-ohjeet maakuntavaltuuston
hyväksymälle talousarviolle. Maakuntavaltuusto marraskuussa 2016
hyväksyi Keski-Pohjanmaan liiton vuosien 2017-2018 talous- ja
toimintasuunnitelman, vuoden 2017 toiminnalliset tavoitteet, vuoden
2017 talousarvion sekä talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen
toiminta, liiton muu kehittämistoiminta ja hanketoiminta.
Liiton varsinainen toiminta
TA
Toimintatuotot
Toimintakulut
Muu liiton toiminta
Toimintatuotot
Toimintakulut

3 000 €
- 1 049 627 €
36 300 €
- 340 300 €

Liiton hallinnoimat hankkeet
Toimintatuotot
154 400 €
Toimintakulut
-154 400 €
Rahoitus
Toimintatuotot
Vuosikate
Rahastojen vähennys

1 217 634 €
- 133 493 €
133 493 €

Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun käyttösuunnitelman.
Jäsen Elina Itäniemi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana, klo 9.20.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi laaditun käyttösuunnitelman vuodelle
2017.
---
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Maakuntahallitus 13/2016
12.12.2016/§ 111
Maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 15.12.2016 § 118
Maakuntahallitus 1/2017
23.1.2017 § 7
7§

KANSAINVÄLINEN P-IRIS -HANKKEEN PROJEKTIKOORDINAATTORIN
VALINTA

Maakuntahallitus 12.12.2016 § 111
P-IRIS hanke on 6 eurooppalaisen alueen yhteistyöprojekti Interreg
Europe -ohjelman rahoituksella. Projektiaika on 2017 – 2021, josta
varsinainen projektityö kohdistuu vuosille 2017-2019. Hankkeen
tavoitteena on kehittää maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmää
ja parantaa koulutettujen nuorten mahdollisuuksia työllistyä osaamisen
kautta sekä kehittää innovatiivista palveluliiketoimintaa ja luovaa
taloutta maaseudulla. Hanke kehittää kansainvälisten
osaamisverkostojen hyödyntämistä Keski-Pohjanmaalla ja edistää
uusimpien ICT työvälineiden ja internet-kanavien käyttöä kansainvälisen
osaamisen kytkemiseksi maaseutumaisten alueiden ja niiden
elinkeinojen kehittämiseen. Maakuntahallitus hyväksyi toukokuussa
2016, että Keski-Pohjanmaa on mukana P-IRIS hankkeessa jaksolla
2017-2021.
Hankealueet:
Sogn og Fjordane County Municipality, Norway
Development centre of the Heart of Slovenia
Local Development Agency PINS, Croatia
Regional Council of Central Ostrobothnia, Finland
Society for the Development of the Province of Burgos, Spain
Poliedra – Politecnico di Milano, Italy
P-IRIS hankebudjetti 1.375.900 euroa (75% EU rahoitus)
Kustannusarvio/Keski-Pohjanmaa
Henkilöstö
117.500 €
Toimisto ja hallinto
17.625 €
Matkakulut
17.906 €
Ulkopuolinen asiantuntijapalvelu ja muut palvelut 57.969 €
yhteensä 211.000 euroa (75% EU rahoitus).
Keski-Pohjanmaan omarahoitusosuus on 25% eli 52.750 € (noin 10.550
euroa/v) Keski-Pohjanmaan rahoitusosuuteen saadaan TEM:n kansallista
tukirahoitusta 70 % (jäännösarvio 15.825 €, vuosittain 3 165 € KeskiPohjanmaan liitolle)
Hankkeen projektikoordinaattoriksi haku päättyi 30.11.2016.
Projektikoordinaattori palkataan ajalle 1.1.2017 – 31.5.2019.
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Maakuntahallitus 13/2016
12.12.2016/§ 111
Maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 15.12.2016 § 118
Maakuntahallitus 1/2017
23.1.2017 § 7
Projektikoordinaattorin tehtäväkokonaisuudet:
∂ kansainvälisen verkostoympäristön yhteistyön edistäminen KeskiPohjanmaan maaseutualueilla (erityisesti Halsua, Lestijärvi, Perho,
Toholampi ja Veteli, korkeakoulut ja innovaatioympäristö) sekä
kansainvälisen projektiorganisaation välillä
∂ tietointensiivisten/osaamispohjaisten palvelualojen työllisyyden
kehittäminen, koulutettujen nuorten työpaikkojen luominen, nuorten
yrittäjyyden edistäminen ja innovatiivisen ja palveluliiketoiminnan
kehittäminen maaseutumaisilla alueilla
∂ hankeasiakirjojen, raporttien ja projektimateriaalien valmistelu
∂ hankekulujen ja maksatusten seuranta ja raportointi
∂ ICT asiantuntijaosaamisen kytkeminen hankkeeseen ja ICTosaamisen jakaminen verkostolle
Projektikoordinaattoriksi haki yhteensä 38 henkilöä. Tehtävään
haastatellaan joulukuussa 4-6 henkilöä. Haastattelut tekee Kaustisen
seutujohtaja Petri Jylhä ja Keski-Pohjanmaan liitolta yhteyspäällikkö
Anne Sormunen ja hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Ryhmän valinnan pohjalta yhteyspäällikkö tekee maakuntajohtajalle
päätösesityksen valittavasta henkilöstä ja maakuntajohtajan päätös
saatetaan maakuntahallituksen hyväksyttäväksi tammikuussa 2017.
Projektikoordinaattori aloittaa työn heti 2017 alussa.
.
Hankkeelle muodostetaan sekä alueellinen että kansainvälinen
ohjausryhmä. Keski-Pohjanmaan osion ohjausryhmässä on kohdekuntien
kunnanjohtoa sekä kehitysyhtiön edustaja. Yhteyspäällikkö Anne
Sormunen toimii Keski-Pohjanmaan liiton edustajana alueellisessa ja
kansainvälisessä ohjausryhmässä.
Lisätietoja P-Iris -hankkeesta antaa yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p.
040 6845 997 anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1.merkitsee hankkeen rahoituspäätöksen tiedoksi,
2. valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään hankkeen
projektikoordinaattorin valintaa koskevan päätöksen yhteyspäällikön ja
hallintopäällikön esityksestä,
3. hyväksyy hankkeen ohjausryhmäksi kohdekuntien erikseen nimeämät
edustajat sekä kehitysyhtiön edustajan,
4. nimeää yhteyspäällikkö Anne Sormusen liiton edustajaksi alueelliseen
sekä kansainväliseen ohjausryhmään.
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Maakuntahallitus 13/2016
12.12.2016/§ 111
Maakuntajohtajan viranhaltijapäätös 15.12.2016 § 118
Maakuntahallitus 1/2017
23.1.2017 § 7
Valintapäätös vahvistetaan maakuntahallituksen kokouksessa
tammikuussa 2017. Maakuntajohtajan päätös voidaan laittaa täytäntöön
siten, että valittu henkilö voi aloittaa tehtävässä jo tammikuun alussa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntajohtajan päätös § 118
P-IRIS hanke on 6 eurooppalaisen alueen yhteistyöprojekti Interreg
Europe -ohjelman rahoituksella. Projektiaika on 2017 – 2021, josta
varsinainen projektityö kohdistuu vuosille 2017-2019. Hankkeen
tavoitteena on kehittää maaseutumaisten alueiden innovaatiojärjestelmää
ja parantaa koulutettujen nuorten mahdollisuuksia työllistyä osaamisen
kautta sekä kehittää innovatiivista palveluliiketoimintaa ja luovaa
taloutta maaseudulla. Hanke kehittää kansainvälisten
osaamisverkostojen hyödyntämistä Keski-Pohjanmaalla ja edistää
uusimpien ICT työvälineiden ja internet-kanavien käyttöä kansainvälisen
osaamisen kytkemiseksi maaseutumaisten alueiden ja niiden
elinkeinojen kehittämiseen. Maakuntahallitus hyväksyi toukokuussa
2016, että Keski-Pohjanmaa on mukana P-IRIS hankkeessa jaksolla
2017-2021.
Projektikoordinaattorin haku on ollut avoinna Mol.fi sivuilla ja
Keskipohjanmaa lehdessä 5.11.2016. Hakuaika päättyi 30.11.2016.
Projektikoordinaattoriksi haki yhteensä 38 henkilöä. Tehtävään
haastateltiin 6 halkijaa. Haastattelujen pohjalta yhteyspäällikkö esittää
valittavaksi projektikoordinaattorin tehtävään Sanna Löfströmin ja
varalle Timo Pärkän.
Maakuntajohtajan päätös:
P-Iris hankkeen projektikoordinaattorin tehtävään ajalle 1.1.2017- 31.5.2019
valitaan FM Sanna Löfström ja hänen kieltäytymisensä varalle FM Timo
Pärkkä.

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 7
FM Sanna Löfström on aloittanut toimessa 1.1.2017. Koeaika 6
kuukautta.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus vahvistaa valintaa koskevan päätöksen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti vahvisti projektikoordinaattorin valinnan.
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MAAKUNTAUUDISTUKSEN TOTEUTUS KESKI-POHJANMAALLA

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 8
Maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmisteluvaihe etenee KeskiPohjanmaalla konkreettisesti ja hyvässä aikataulussa.
Maakuntauudistuksen ohjausryhmä hyväksyi 9.12.2016 tarkennetun
toimintamallin. Tämän jälkeen on projektivastaavien (Luoma, Jylhä,
Ylikarjula) jatkettu prosessin suunnittelua siten, että työvaliokunnan
kokouksessa 20.1.2017 ja ohjausryhmän kokouksessa 27.1.2017
hyväksytään jatkotoimenpiteet. Asioita on käsitelty myös
projektiryhmän kokouksessa 16.1.2017, maakuntaorganisaatioiden
virkajohdon välisissä neuvotteluissa sekä valmisteluryhmissä.
Voimaanpanolakiehdotuksen mukaisesti maakunnan liiton päätöksellä
mm.:
- käynnistetään väliaikaishallinnon organisoimista koskevat
neuvottelut ja näiden jälkeen väliaikaishallinnon asettamista
koskevan hallintopäätöksen teko,
- maakuntauudistuksen valmistelun edellyttämien tilojen ym.
järjestäminen,
- maakuntauudistuksen valmistelun valtionavustuksen hakeminen ja
hallinnointi ennen lakien voimaantuloa.
Väliaikaishallinnon neuvottelujen käynnistäminen on muutosjohtaja
Ilkka Luoman koordinaatiovastuulla yhteistyössä projektiryhmän kanssa.
Toimitilojen osalta on selvitetty eri vaihtoehtoja, joista
tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna pidetään Kokkolan Ewald
-yritystalon 3. kerroksen vapautuvia tiloja. Vuokrauksesta käydään
parhaillaan neuvotteluja ja tilaratkaisu on selvillä maakuntahallituksen
23.1.2017 kokoukseen mennessä. Projektitoimistossa tulee
työskentelemään 20-25 henkilöä eri suuruisilla työosuuksilla.
Kokouksessa esitellään Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
työvaliokunnan 20.1.2017 päätökset sekä ohjausryhmän 27.1.2017
esityslista.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää valtuuttaa muutosjohtaja Ilkka Luoman
käynnistämään väliaikaishallinnon perustamista koskevat neuvottelut
sekä päättää kokouksessa annettavan esityksen perusteella toimitilojen
vuokraamisesta maakuntauudistuksen projektitoimistolle.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti
1. valtuuttaa muutosjohtaja Ilkka Luoman käynnistämään
väliaikaishallinnon perustamista koskevat neuvottelut,
2. valtuuttaa Keski-Pohjanmaan liiton vuokraamaan toimitilat
maakuntauudistuksen projektitoimistolle. Muutosjohtaja ja
maakuntajohtaja valmistelevat asiaa ja vuokrauspäätös vahvistetaan
maakuntajohtajan viranhaltijapäätöksellä.
---
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TYÖVASTUIDEN TARKENTAMINEN JA NIMIKETARKISTUKSET

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 9
Keski-Pohjanmaan liiton johtamis- ja päällikkövastuista sekä
valmisteluvastuista on käyty tarkentavia keskusteluja. Lähtökohtana on
selkiyttää asiajohtajuuksia ja esimiesvastuita, ottaen huomioon liiton
nykyiset tehtävät sekä henkilöiden osallistaminen maakuntauudistuksen
valmisteluun. Henkilöstön työnkuvat uudistetaan ja samalla suoritetaan
työn vaativuuden ja palkkauksen arvioinnit.
Johtamisjärjestelmän osalta on arvioitu johtajien ja päälliköiden tehtävät
ja roolitukset. Maakuntajohtaja ja kehittämisjohtaja toimivat johtamisen
päävastuissa. Päällikkövastuita on tarpeen selkiyttää niin nykytilan kuin
tulevan maakuntauudistuksen näkökulmasta. Samalla on
uudelleenarvioitu myös sisäisen johtamisen ja tiedonkulun kehittämistä.
Liiton johtoryhmää on vuoden 2017 alusta uudistettu siten, että
maakuntajohtajan ja kehittämisjohtajan lisäksi johtoryhmässä ovat
mukana kaikki päälliköt ja lisäksi asiavastuussa oleva aluesuunnittelija.
Päälliköiden ja asiajohtamisen työvastuita selkiytetään ja tarpeen on
tehdä myös nimikemuutoksia:
- yhteyspäällikkö Anne Sormusen nimike esitetään muutettavaksi kvpäälliköksi (kansainvälisten asioiden päällikkö),
- suunnittelupäällikkö Teppo Rekilän nimike esitetään muutettavaksi
yhteyspäälliköksi,
- aluesuunnittelija Janna Räisäsen nimike esitetään muutettavaksi
aluesuunnittelupäälliköksi,
- hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikon ja
strategiapäällikkö Marita Mutkan nimikkeet säilyvät ennallaan.
Päälliköiden työn vaativuuden arvioinnit, työkuvaukset ja palkkauksen
yhtenäisarvioinnit ovat käynnissä. Nämä vahvistetaan nimikemuutosten
jälkeen maakuntajohtajan päätöksellä ja kirjallisella työntekijäkohtaisella
allekirjoitetulla kuvauksella. Päällikköjä koskevien arviointien ohessa
käydään myös muuta henkilöstöä koskevat keskustelut ja arvioinnit.
Koko henkilöstöä koskevat arvioinnit käydään läpi puheenjohtajiston ja
virkajohdon kokouksessa, ennen maakuntajohtajan päätösten kirjaamista.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Anne Sormusen nimikkeen muuttamisen
kansainvälisten asioiden päälliköksi, Teppo Rekilän nimikkeen
muuttamisen yhteyspäälliköksi ja Janna Räisäsen nimikkeen
muuttamisen aluesuunnittelupäälliköksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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23.1.2017 § 8
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 23.1.2017 § 10
1. Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 8.12.2016-16.1.2017
- Satamien takamaatutkimus 2016-2017
- strategiapäällikön tietokone
- määräaikaisen strategiapäällikön valinta
- projektikoordinaattorin tietokone
- Elinvoimainen Keski-Pohjanmaa hanke
- Keski-Pohjanmaan MAPGETS työtilan jatkokäyttö vuosille
2017-2018
- Kaivomitta EAKR-hankkeen jatkoaika
2. Hallintopäällikön tekemät maksatus- sekä sairaus- ja vuosilomien
muutoksia koskevat viranhaltijapäätökset ajalta 10.12.201620.1.2017
3. Lähetetty 14.12.2016 lausunto Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastolle koskien Finavia Oyj, Kokkola-Pietarsaaren
lentoaseman ympäristölupaa
4. Lähetetty 27.12.2016 lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle
laajakaistatukilain muuttamisesta
5. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 10.1.2017
6. Maakuntahallituksen jäsenen Helena Porasen eroilmoitus
luottamustehtävistä.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet
Päätöksistä jotka koskevat vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Pykälät 1-10
Päätöksistä joista voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa
hakea muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttö 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä
määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista.

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Pykälät
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitus
Rantakatu 14
67100 KOKKOLA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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Valitusosoitus
Valitusviranomainen ja valitusaika
Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli
päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asiainosainen sekä kunnan jäsen.
Pykälät
Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 65101 VAASA
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa
tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituksen valittajalle
voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja (HLL 21 §).
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.
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