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10.11.2014/§ 206

206 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 206
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elina Tuikan ja Arto
Pihlajamaan.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Haapalehto ja Kajsa Kouvo.
-----
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 4. VAIHEEN LAATIMINEN

Maakuntahallitus 26.3.2012 § 39
Keski-Pohjanmaan liitto on aloittanut maakuntakaavan 4. vaiheen
valmistelun. Maakuntakaavoitus etenee 1. vaiheessa tehdyn
ohjelmoinnin mukaisesti ja se toteutetaan vaihekaavoituksena.
Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa (vahvistettu YM:ssä 24.10.2003) on
käsitelty seuraavat aihepiirit:
- maakunnan keskeiset kehittämisen kohdealueet,
- tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät
maankäyttövaraukset ilman kaupan suuryksiköitä,
- ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt tuulivoimaloita lukuun ottamatta,
- luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät pohja- ja pintavesialueet turvetuotantoa ja maa-aineksia lukuun ottamatta,
- alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Natura
2000 -alueet sekä
- maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet.
Maakuntakaavan 2. vaihekaavassa (vahvistettu VN:ssa 29.11.2007) on
käsitelty:
- soiden monikäyttö,
- tuulivoimatuotanto merialueilla,
- kaupan palveluverkko ja
- muinaismuistot sekä maisema- ja kulttuurikohteet (päivitys).
Maakuntakaavan 3. vaihekaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä
8.2.2012) on käsitelty:
- kaupan palveluverkkoa
- maa-ainesten ottoa koskevat aluevaraukset.
Lisäksi vaihemaakuntakaavassa 3. tarkistetaan voimassa olevien 1. ja 2.
vaihemaakuntakaavojen:
- yhdyskuntarakennetta
- virkistysalueita
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Maakuntahallitus 10/2014
10.11.2014/§ 207 luonnon
monimuotoisuuden vaalimista koskevia aluevarauksia
kehittämisperiaatemerkintöjä.

Maakuntakaavalla kumotaan 1. ja 2. vaihekaava niiden aluevarausten ja
merkintöjen osalta, joihin 3. vaihemaakuntakaava kohdistuu.
Maakuntakaavan 4. vaihekaava keskittyy manneralueen tuulivoiman
sijoittumiseen ja ohjaamiseen Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Maakuntakaavan 4. vaihekaavan laatimisessa tukeudutaan
vahvistettuihin vaihekaavoihin sekä erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja
Keski-Pohjanmaan manneralueen tuulivoimaselvitykseen. Lisäksi
otetaan soveltuvilta osin huomioon mm. alueella suunnitteilla olevat
tuulivoimahankkeet ja rajoittuvien maakuntien maakuntakaavojen
laatimisen tilanne.
Maakuntakaavan laatiminen perustuu maakuntakaavoitusta ohjaavaan
lainsäädäntöön, Valtioneuvoston periaatepäätöksiin, maakuntakaavoituksen oppaisiin ja maakunnan muuhun suunnittelujärjestelmään.
Maakuntakaavan ohjelmoinnin ja laatimisen vastuu on Keski-Pohjanmaan liitolla ja sen alaisuudessa toimivalla valmistelua ohjaavalla
maakuntakaavoituksen neuvottelukunnalla. Neuvottelukunta koostuu
jäsenkuntien kaavoituksesta vastaavista viranhaltijoista sekä EteläPohjanmaan ELY-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan liiton edustajista.
Ramboll Finland Oy, kaavan laatijana arkkitehti Jouni Laitinen, on
valittu laatimaan Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaihekaavan.
Alustavan aikataulun mukaan maakuntakaavaehdotus tulisi
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syyskuussa 2013.
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavan vireilletulosta tulee
ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja
kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen
kannalta sopivalla tavalla.
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MRL:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa
laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen laadinnan pohjaksi
laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS on
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asiakirja, jossa esitetään
suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuoro
vaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63 §
ja 9 §). Lisäksi laaditussa OAS:ssa esitetään myös tietoja suunnittelun
lähtökohdista, tavoitteista ja aikataulusta.
Osalliset voivat antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
Keski-Pohjanmaan liittoon ilmoitettuna nähtävilläoloaikana ja sen
jälkeenkin kaavoitusprosessin ajan, kaavaehdotuksen nähtävilläoloon
saakka. Suunnitelmaa tarkistetaan työn aikana tarpeen mukaan.
Maakuntakaavan 4. vaiheen tavoitteita ja toteutusta tullaan käsittelemään
laajennetussa maakuntakaavoituksen neuvottelukunnan kokouksessa
yhdessä kuntien, ELY-keskuksen ja alueen toimijoiden edustajien kanssa
ja samassa yhteydessä järjestetään maakuntakaavan 1.
viranomaisneuvottelu.
Lisätietoja antavat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää järjestää viranomaisneuvottelun osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä,
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen
tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä
- kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
Päätös:
Maakuntahallitus yksimielisesti
1. päättää järjestää viranomaisneuvottelun osallistumis- ja
arviointisuunnitelman riittävyydestä,
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2. esittää maakuntavaltuustolle, että se
- merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen
tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä
- kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
Lisäksi hallitus päätti, että valtuuston täytäntöönpanokokoukseen
selvitetään voidaanko maakuntakaavoitustyöryhmään tai
maakuntakaavoituksen neuvottelukuntaan nimetä maanomistajien
edustaja.
--Maakuntavaltuusto 25.4.2012 § 5
Maakuntahallituksen ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen tavoitteet, toteutuksen ja
valmistelutilanteen sekä kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen
vireilletulosta.
Valtuutettu Hans Snellman poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana,
klo 18.50.
Päätös:
Maakuntavaltuusto merkitsi tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan
4. vaiheen tavoitteet, toteutuksen ja valmistelutilanteen sekä päätti
kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta.
--Maakuntahallitus 21.5.2012 § 77
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavan vireilletulosta tulee
ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja
kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.
Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen
kannalta sopivalla tavalla.
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MRL:n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa
laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen
suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan
vaikutusten arvioinnista.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen laadinnan pohjaksi on
tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään maakuntakaavan
tavoitteita ja toteutusta tietyiltä osin. Lisäksi järjestetään
maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu sekä kuntakohtaiset
neuvottelut kaavan lähtökohtien kartoittamiseksi.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan vaiheen vireilletulosta kuulutetaan
ja OAS:sta pyydetään osallisten mielipiteet 22.5.-30.6.2012 välisenä
aikana.
Lisätietoja antaa ohjelmapäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää
1. panna maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön
2. kuuluttaa maakuntakaavan 4. vaiheen vireilletulosta, ja
3. pyytää yhteistyötahojen mielipiteitä osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 15.4.2013 § 52
Valmisteluvaiheeseen edenneen Keski-Pohjanmaan 4. vaiheen
maakuntakaavan 1. viranomaisneuvottelu on pidetty 5.10.2012.
Projektipäällikkö Minna Vesisenaho (Ramboll Finland Oy) esitteli
viranomaisneuvottelussa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4.
vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (oas), lausunnot ja
kaavanlaatijan vastineet. Huomioita oli saatu Etelä-Pohjanmaan liitosta,
Pohjanmaan liitosta, Pohjois-Pohjanmaan liitosta, Pääesikunnasta,
Liikennevirastosta, Museovirastosta, Etelä-Pohjanmaan ELYkeskukselta sekä Fingridiltä. Huomioissa toivottiin maakuntien liittojen
välille erillistä yhteisneuvottelua, sekä esitettiin tarkennuksia oas:n, jota
on tarkennettu huomioiden mukaisesti.
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Kuluvan talven aikana tuulivoimakaavasta on käyty vuoropuhelua
maakunnan kuntien maankäytön suunnittelijoista koostuvassa
alueidenkäytön työryhmässä, naapuri maakunnan liittojen kanssa
yhteisessä neuvottelussa sekä työneuvottelussa ympäristöministeriössä.
Tarvittavia tuulivoimarakentamiseen liittyviä lisäselvityksiä varten
haettiin marraskuussa valtionavustusta 30 % omarahoitusosuudella,
mikä myönnettiin hakemuksen mukaisen 175 500 euron
kustannusarvioilla toteutuvien kustannusten mukaisesti.
Parhaillaan valmistellaan toteutettavien lisäselvitysten kokonaisuutta,
joista keskeisimpiä ovat maisemaan, linnustoon, liikenteen
erikoiskuljetuksiin ja luontoon liittyvät selvitykset sekä uusien
kaavaluonnokseen otettujen tuulivoima-alueiden arviointi aikaisemmin
selvitettyjen alueiden kanssa yhdenmukaisella tavalla.
Tuulivoimakaavan luonnos on tarkoitus asettaa valmisteluvaiheen
kuulemiseen toukokuussa. Tarpeellisiksi katsottavia lisäselvityksiä
työstetään kesän kuluessa ja kaavan alustavan aikataulun mukaisesti
kaava tulisi ehdotusvaiheeseen syksyllä 2013.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 4. vaiheen mannertuulivoiman
valmisteluvaiheen kuulemisesta tiedotetaan ja kaavaluonnos asetetaan
yleisesti nähtäville 2.5.2013–31.5.2013. Lisäksi materiaali julkaistaan
Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla. Osallisilta pyydetään lausunnot
kaavaluonnoksesta. Lausuntojen vastineiden valmistuttua järjestetään
työneuvottelu viranomaisten ja yhteisöjen kesken.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus päättää asettaa kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 2.5.2013–
31.5.2013 sekä pyytää yhteysviranomaisilta mielipiteen
kaavaluonnoksesta.
Aluesuunnittelija Janna Räisänen esitteli kaavaluonnosta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 17.6.2013 § 97
Maakuntakaavan 4. vaiheen tuulikaavan nähtävillä oloaika on päättynyt
31.5.2013. Yhteysviranomaisten kanssa pidetään kaavaneuvottelu
19.6.2013.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee nähtävilläpitoaikana jätetyt lausunnot tiedoksi ja
nimeää hallituksen edustajat 19.6.2013 pidettävään kaavaneuvotteluun.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja nimesi kaavaneuvotteluun
maakuntahallituksen edustajaksi Kauko Ojalan, Anneli Kentalan, Raimo
Haapalehdon ja Raimo Hentelän.
Maakuntahallitus 26.8.2013 § 104
Maakuntakaavan 4. vaiheen kaavaluonnoksesta saatiin yhteensä 24
lausuntoa ja mielipidettä (22 lausuntoa ja kaksi mielipidettä).
Saatuja lausuntoja ja mielipiteitä käsiteltiin 19.6.2013 pidetyssä
valmisteluvaiheen työneuvottelussa, jonne osallistuneet viranomaiset
omalta osaltaan kommentoivat kaavaluonnosta ja lausuntoja.
Maakuntakaavan valmistelua on jatkettu saadun palautteen perusteella.
Lausunnoista ja mielipiteistä laadittuun tiivistelmään on valmisteltu
lausuntojen vastineet. Keskeisistä suunnittelukysymyksistä järjestetään
erillisneuvotteluja elo-syyskuussa.
Maakuntakaavaluonnos on suunniteltu työstettäväksi kaavaehdotukseksi
syksyn kuluessa siten, että kaavaehdotus olisi yleisesti nähtävillä ja
lausunnoilla alkuvuodesta 2014. Kaavaehdotus on suunniteltu vietäväksi
maakuntavaltuuston kevätkokouksen käsittelyyn vuonna 2014.
Aluesuunnittelija Janna Räisänen ja suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä
esittelivät valmisteluvaiheesta saadut lausunnot ja niistä laaditut
vastineet.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy valmisteluvaiheen lausunnoista valmistellut
vastineet.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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Maakuntahallitus 18.11.2013 § 141
Keski-Pohjanmaan liitossa valmisteltavana oleva seudullisesti
merkittävän mannertuulivoiman sijoittumista ohjaava
4. vaihemaakuntakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen. Seudullisesti
merkittävän kokoluokan tuulivoima-alueina on selvitetty kymmenen tai
sitä useamman tuulivoimalan alueita. Kooltaan maakuntakaavassa
esitettävät tuulivoima-alueet ovat vähintään 5 km2.
Maakuntakaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.5.2013–31.5.2013 ja siitä
saatiin yhteensä 22 lausuntoa ja kaksi mielipidettä. Luonnosvaiheesta
saadun palautteen perusteella selvitettävien tuulivoima-alueiden
joukkoon otettiin kolme uutta aluetta ja yksi luonnoksessa esitetty alue
jätettiin pois.
Maakuntakaavan 4. vaihekaavan selvitystyössä on syksyn kuluessa
valmisteltu erillisselvityksiä ja käyty työneuvotteluja keskeisistä
suunnittelukysymyksistä Fingridin ja ELY-keskuksen kanssa.
Erillisselvitysten valmistuessa ja kaavan edetessä ehdotusvaiheeseen on
aiheellista tarkastella maakuntakaavaehdotukseen esitettävien
tuulivoima-alueiden rajauksia.
Rajausperusteet:
Valmistuneet erillisselvitykset osoittavat tuulivoima-rakentamisen
pääsääntöisesti mahdolliseksi selvitettävinä olleilla tuulivoima-alueilla.
Hankesuunnitelmien selvitystyössä pitkälle edenneiden yleiskaavojen
kautta tarkentuvia aluerajauksia tarkennetaan hankeselvitysten
mukaisiksi. Maisemavaikutusten arviointi, etäisyyden kasvaminen
asutukseen ja linnustoselvitys tukevat rajausmuutoksia. Linnustoselvitys
on aiheuttanut edellisten lisäksi rajaustarpeen yhdellä selvitysalueella.
Kuuronkallio, Kannus. Aluetta rajataan pienemmäksi
maisemavaikutusten, asutuksen ja kotkareviirin vuoksi.
Toholampi läntinen, Toholampi. Alue on jaettu kahteen käynnissä
olevan yleiskaavan selvitysten ja sijoitussuunnitelman perusteella.
Kokkoneva, Perho. Aluetta rajattiin pienemmäksi linnuston
levähdysalueen ja sääksen pesän vuoksi.
Kriittiset alueet:
Linnustoselvityksen perusteella on yksi tuulivoima-alue osoittautunut
kriittiseksi. Lisäksi kaikki kolme luonnosvaiheen jälkeen mukaan
lausuntojen kautta saadun palautteen myötä otetut uusimmat
selvitysalueet ovat osoittautuneet jossain määrin haasteellisemmiksi
toteutuksen kannalta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 11/2013
Maakuntavaltuusto 2/2013
Maakuntahallitus 7/2014
Maakuntahallitus 10/2014

18.11.2013/§ 141
27.11.2013/§ 15
25.8.2014/§ 181
10.11.2014/§ 207

329

Järvineva, Halsua. Alue nousee erikoiskuljetusselvityksessä esille
maastoltaan muita selvitysalueita pehmeämpänä ja sitä kautta
mahdollisesti haasteellisempana toteuttaa, asutuksen läheisyys.
Alaviirre, Kokkola. Alue sijaitsee linnuston muuttoreitillä,
Puolustusvoimien lausuntoa alueesta ei vielä ole, sijoittuu
lentoestealueelle.
Kalliolampi, Lestijärvi. Alue on maisemallisesti merkittävä, alueen
läheisyydessä on sääksen pesä ja kotkan reviiriä, maakuntakaavan
tielinjaus sekä alue sijoittuu maakuntakaavan periaatteesta poiketen
peuranpolun alueelle.
Salmijärvi, Lestijärvi. Alue nousee esille linnustoselvityksessä ja
maisemavaikutusten arvioinnissa.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se ottaa kantaa
4. vaihemaakuntakaavan valmisteluprosessiin ja valmistelun kuluessa
erillisselvityksissä esiin tulleisiin seikkoihin sekä lausuu mielipiteensä
maakuntakaavaehdotukseen esitettävistä tuulivoima-alueista.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 27.11.2013 § 15
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se ottaa kantaa
4. vaihemaakuntakaavan valmisteluprosessiin ja valmistelun kuluessa
erillisselvityksissä esiin tulleisiin seikkoihin sekä lausuu mielipiteensä
maakuntakaavaehdotukseen esitettävistä tuulivoima-alueista.
Päätös:
Maakuntavaltuusto keskusteli valmisteilla olevasta kaavasta ja evästi
kaavan jatkovalmistelua kysymyksin ja yksittäisin kannanotoin.
--Maakuntahallitus 25.8.2014 § 181
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan valmistelu on edennyt
ehdotusvaiheen valmistelussa kaavaehdotukseksi. Kaavaehdotus koostuu
4. vaiheen kaavakartasta ja -selostuksesta liitteineen. Lisäksi laaditaan
yhdistelmäkartta, johon on yhdistetty vahvistetut vaihekaavat ja 4.
vaihekaavan uudet ja päivitettävät aihepiirit.
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Maakuntavaltuuston evästyksen jälkeen keskustelua selvitettävänä
olevista tuulivoima-alueista jatkettiin kuntakierroksella
keskustelutarpeesta ilmoittaneissa kunnissa. Kaavaehdotuksen
valmisteluun rajattiin 19 tarkasteltavaa tuulivoima-aluetta, joiden osalta
selvitykset on päivitetty tarpeellisin osin.
Selvitysten ja 18.6.2014 ympäristöministeriössä käydyn työneuvottelun
perusteella on nähty tarvetta edelleen rajata alueen 15 Toholampi itäinen
sijoittumista etäämmälle Lestijokilaakson valtakunnallisesti arvokkaasta
maisema-alueesta. Maakuntakaavoituksen neuvottelukunta antaa asiaan
mielipiteensä 22.8. pidettävässä kokouksessa.
Kaavaehdotus sekä voimassa olevista vaihekaavoista koottu
yhdistelmäkartta on tarkoitus asettaa nähtäville OAS:n mukaisesti
Keski-Pohjanmaan liiton virastoon ja jäsenkuntiin vähintään 30
vuorokauden ajaksi syyskuussa 1.–30.9.2014.
Kuulutukset julkaistaan OAS:ssa mainituissa sanomalehdissä. Lisäksi
nähtävillä olosta tiedotetaan Keski-Pohjanmaan liiton kotisivuilla, josta
myös kaikki keskeinen kaavamateriaali on saatavilla.
Kaavaehdotuksen lausuntopyyntö lähetetään osallisille OAS:n
mukaisesti ja jokaiselle sitä erikseen pyytävälle taholle. Saadut
lausunnot ja mielipiteet on tarkoitus käsitellä lokakuun aikana siten, että
niistä laaditaan tiivistelmät ja vastineet sekä järjestetään MRL:n
mukainen viranomaisneuvottelu lokakuun lopussa.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. asettaa maakuntakaavaehdotuksen (4. vaihekaava)
kokonaisuudessaan nähtäville 1.–30.9.2014 väliseksi ajaksi,
2. pyytää lausunnot kaavaehdotuksesta (4. vaihekaava)
lausuntopyynnöillä ja
3. valtuuttaa aluesuunnittelun vastuualueen tekemään mahdollisesti
muutoksia ja tarkistuksia maakuntakaavaehdotukseen (4.
vaihekaava) lausunnoissa ja neuvotteluissa esitettävillä
muutosehdotuksilla.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Hallituksen varajäsen Anna-Maija Syri poistui esteellisenä kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Maakuntahallituksen jäsen
Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana, klo 11.25.
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Maakuntahallitus 10.11.2014/§ 207
Keski-Pohjanmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä 1.9.–
8.10.2014 välisellä ajalla. Maakuntakaavaehdotuksesta lähetettiin
Lausuntopyyntöjä 47 taholle. Kuulutus julkaistiin virallisissa lehdissä.
Lausuntoja annettiin yhteensä 27 ja muistutuksia saatiin 17.
Muistutuksista kolme oli elinkeinoelämän, kaksi paikallisyhdistyksen
sekä 12 yksityishenkilöiden jättämiä, missä allekirjoittajina oli yhteensä
28 henkilöä. Yhtä yksityishenkilön jättämää muistutusta on täydennetty
asiantuntija-arviolla maisemavaikutuksien osalta.
Kuntien jättämissä lausunnoissa Halsua, Lestijärvi ja Toholampi esittivät
tuulivoima-alueiden laajentamista tai tuulivoimarakentamisen
mahdollistamista uusille alueille. Kannuksen, Kaustisen, Perhon ja
Vetelin sekä Evijärven kunnilla ei ollut huomautettavaa
kaavaehdotuksesta. Kokkola esittää alueen Hilli poistamista
kaavaehdotuksesta Kälviän lievealueen kyläasutuksen laadittavan
vaiheyleiskaavan yhteydessä todetun rakentamispaineen myötä.
Ehdotuksena nähtävillä olevista tuulivoima-alueista lausunnot ja
muistutukset kohdistuivat tiivistettynä seuraavan sivun kuvan mukaisiin
tv-alueisiin, joista tuulivoima-alueittain yksilöitävät lausunnot on
rasteroitu ja muistutukset ympyröity. Reunaviivalla merkityssä
lausunnossa on esitetty laajennusta ko. tv-alueelle.
Lausunnoissa esitettiin lisäksi yleisiä huomioita kaavaehdotuksesta sekä
siihen liittyvästä selvitysmateriaalista. Kokonaisuudessaan lausunnoissa
ja muistutuksissa esitetyissä huomioissa on luettavissa
suurimittakaavaisen tuulivoimarakentamisen aiheuttama epävarmuus ja
asenneilmapiirin herkkyys suhteessa käytettävissä olevaan tietopohjaan.
Yksityishenkilöiden muistutukset koskettavat pääasiassa heidän
läheisimpään elinympäristöön suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita.
Maakuntakaavoituksen kanssa samanaikaisesti käynnissä olevat
hankekohtaiset ympäristövaikutusten arvioinnit ja yleiskaavat ovat
osaltaan vaikuttaneet lausunnonantajiin ja useat maakuntakaavaan
kohdistuneet huomiot tulevat käsiteltäviksi vasta yksityiskohtaisemman
suunnittelun yhteydessä.
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Keski-Pohjanmaan liitto toteaa vastineissaan maakuntakaavan tavoitteen
tuulivoimarakentamisen ohjaamisen osalta olla mahdollistava ja
tulevaisuuteen katsova. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä,
kaavaselostuksessa ja selvityksissä on pyritty tuomaan esille
epävarmuustekijöitä, jotka tulee huomioida aluekohtaisesti
yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa. Tuulivoima-alueet tarkentuvat
ja tuulivoimaloiden sijainnit määrittyvät vasta aluekohtaisen
suunnittelun ja vaikutustenarvioinnin kautta. Maakuntakaavalla ei ole
haluttu tarpeettomasti rajata mahdollisuutta alueiden soveltuvuuden
tutkimiseen silloin, kun ei-alueanalyysiperusteinen tarkastelu on
mahdollistanut tuulivoimarakentamisen eikä tehdyillä selvityksillä ole
ollut osoitettavissa ehdotonta soveltumattomuutta.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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4. vaihemaakuntakaavalla päivitettävät maisema- ja
kulttuuriympäristömerkinnät aiheuttivat huomiota ELY-keskuksen,
Liikennenviraston ja Museoviraston tahoilta. Vastineissa tarkennettiin
päivityksen tarkoitusta ajantasaistaa tiedot voimassa olevien
valtakunnallisten inventointien mukaisiksi. Lisäksi todettiin
aluesuunnittelussa tiedostettu tarve päivittää meneillään olevan
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin
mukaisena tuleva vuoden 2015 valtioneuvoston päätös sekä
maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetun
kulttuuriympäristön kohteet ja maakuntakaavassa esitettävä
arkeologinen kulttuuriperintö lähitulevaisuudessa Keski-Pohjanmaan
maakuntakaavaan.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset
vastineineen tiedoksi ja nimeää hallituksen edustajat 13.11.2014
pidettävään ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluun.
Esittelyn aikana kokoukseen saapui maakuntahallituksen jäsenet Elina
Tuikka, klo 9.15 ja Anneli Kentala, ko 9.25.
Päätös:
Hallitus merkitsi ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset
vastineineen tiedoksi ja nimesi hallituksen edustajiksi 13.11.2014
pidettävään ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluun hallituksen
puheenjohtajan Kauko Ojalan, hallituksen jäsenet Anneli Kentalan ja
Elina Tuikan sekä maakuntavaltuuston jäsenen Raimo Hentelän.
---
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MAASEUTUSTRATEGIA

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 208
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus päätti 21.5.2012 laatia uuden
Maaseutustrategian vuosille 2014-2020. Maaseutustrategialuonnoksessa
linjatut maakunnalliset maaseudun kehittämisen painopisteet ja tavoitteet
ohjasivat EU:n uuden ohjelmakauden 2014-2020 EMR, EAKR ja ESR
ohjelmien sekä Keski-Pohjanmaan Maakuntastrategian valmistelua.
Kesällä 2014 hyväksytyn Maakuntastrategian jälkeen on
maaseutustrategialuonnos yhdenmukaistettu Maakuntastrategian ja EUohjelmien kanssa.
Keski-Pohjanmaan maaseutustrategia 2020 ”Maaseutua voi viedä”
hakee menestystä maakunnalle:
- turvaamalla luonnonvara-alan innovaatioympäristön
- kasvattamalla luonnonvarojen jalostusastetta ja vientiä
- turvaamalla alemman tieverkon kunnon
- kouluttamalla riittävästi osaavaa työvoimaa
- parantamalla yritysten kilpailukykyä
- turvaamalla maaseudun palvelut.
Lisätietoja antaa suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi KeskiPohjanmaan maaseutustrategian 2020 ”Maaseutua voi viedä”.
Asian esittelyn aikana kokoukseen saapui kehittämisjohtaja Kaj Lyyski,
klo 9.55.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Varapuheenjohtaja Esa Kantin esityksestä asioiden käsittelyjärjestelyä
muutettiin siten, että kokouksessa käsiteltiin ensin pykälä 210. Pykälän
210 käsittelyn jälkeen maakuntahallituksen puheenjohtaja poistui
tarkastuslautakunnan kokoukseen pykälien 209 ja 211 käsittelyn ajaksi,
klo 10.50-11.35.
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VETOVOIMASTRATEGIAN KÄYNNISTÄMINEN

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 209
Keski-Pohjanmaa käynnistää ”Vetovoima”-strategian valmistelun. Se
yhdistää elinkeinokehitysnäkymästä kulttuuri-, liikunta-, matkailu- ja
viestintästrategiat, jotka kaikki ovat päättymässä kausilla 2014-2015.
Keski-Pohjanmaan kulttuurin ja luovan talouden yhteistyöryhmä on
käsitellyt asiaa ja hyväksynyt strategioiden yhdistämisen sekä roolinsa
toimien strategiatyöskentelyn ohjausryhmänä. Yhteistyöryhmässä
suositeltiin yhteisstrategian nimityksen selvittelyä ja nimeämistä tarkasti,
jotta valittu tarkoitus tulee esille, esimerkiksi ’Keski-Pohjanmaan
kulttuurin, liikunnan, matkailun ja viestinnän alojen yhteisstrategia
aluekehityksen ja työllisyyden edistämiseksi’.
Tausta-analyysiin tarvitaan resursseja. Painopisteenä on laadullinen
selvitys. Strategiassa halutaan huomioida kuntien, yritysten ja järjestöjen
näkökulmat. Strategialla on yhteys Keplin liikuntastrategian
jalkauttamiseen Keski-Pohjanmaan kunnissa, samoin strategialla on
yhteys Meri-Kokkolan, Kokkolan kaupungin ja rannikon Leaderstrategiatyöhön. Tavoitteena tunnistaa ja määritellä palvelusektorin ja
luovan talouden kasvumahdollisuuksia ja kehittymistä pidemmällä
aikajänteellä, esimerkiksi v. 2020-2025 saakka. Strategiatyö käynnistyy
vuosien 2014 ja 2015 vaihteessa.
Strategiatyön kautta pyritään myös vahvistamaan Keski-Pohjanmaan
viestinnällisiä ja edunvalvonnallisia tavoitteita sekä kansalaislähtöistä
yhteistyötä.
Vetovoima-strategian valmistelijana toimii ja lisätietoja antaa KeskiPohjanmaan liiton yhteyspäällikkö Anne Sormunen, p. 040 6845 997
sekä maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy strategiatyön käynnistämisen ja asettaa
tavoitteeksi strategian luonnoksen valmistumisen 31.8.2015 mennessä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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MAAKUNTIEN LIITTOJEN HALLITUSTEN PUHEENJOHTAJIEN JA
MAAKUNTAJOHTAJIEN KANNANOTTO MAAKUNTIEN
TULEVAISUUDESTA SEURAAVAN HALLITUSOHJELMAN
VALMISTELUTYÖHÖN

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 210
Maakuntahallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat päättivät
kokouksessaan 9.9.2014, että maakuntien tulevaisuudesta valmisteltu
näkemys lähetetään lausunnolle maakuntiin
Lausunto on pyydetty toimittamaan Kuntaliiton maakunta-asioiden
kehityspäällikkö Ulla Karvolle 15.11.2014 mennessä. Työ valiokunta
valmistelee kannanoton loppuun saatuaan lausunnot.
MAAKUNTAJOHTAJIEN NÄKEMYS:
Eurooppalaisittain ottaen ei ole olemassa yhtenäistä kunta- ja aluemallia.
Olennainen yhteinen tekijä on kuitenkin se, että kansalaisten kannalta
tärkeät asiat päätetään vaaleilla valituissa toimielimissä tai vaaleilla
valittujen luottamushenkilöiden toimesta. Alueellisen demokratian
puiteasiakirja (2009) painottaa subsidiariteettiperiaatetta, eli päätösten
tekemistä niin lähellä kansalaista kuin se asian luonteen huomioiden on
mahdollista. Valitettavasti taloudellisesti tiukkoina aikoina on kuitenkin
taipumusta keskittää asioiden hallinnointia keskushallinnolle;
keskushallinnon ajatellaan kykenevän alueellisia toimijoita paremmin
määräämään vähenevistä resursseista.
Valtion aluehallintoa uudistettiin vuoden 2010 alusta. Samassa
yhteydessä linjattiin, että maakuntien roolia vahvistettaisiin. Kuluvalla
vaalikaudella (2011-2015) laadittiin selonteko valtion
aluehallintouudistuksen täytäntöönpanosta. Kyseisessä selonteossa ei
kiinnitetty juurikaan huomiota maakuntien asemaan. Kuitenkin
aluehallintoa tulisi tarkastella kokonaisuutena, jotta voitaisiin nähdä
koko väliportaan hallinnon kehittämisen mahdollisuudet.
Aluehallinnon kokonaisuuden tarkastelu on tarpeen, jotta vähenevillä
resursseilla on mahdollista toteuttaa kansalaisten yhdenvertaisuuden
takaava ja alueellista kasvua sekä hyvinvointia vahvistava hallintomalli.
Kuluvan vaalikauden aikana tavoiteltu kuntarakenneuudistus perustui
vahvoihin peruskuntiin. Uudistus ei edennyt tarkoitetulla tavalla.
Maakuntien liittojen mielestä Suomi tarvitsee nykyistä vahvempiin
kuntayksiköihin perustuvan kunnallisen itsehallinnon lisäksi myös
selkeämmän ja yksinkertaisemman, maakunnista muodostuvan
kansanvaltaisen aluehallinnon. Alueiden tuntemus omista
vahvuuksistaan antaa parhaan perustan alueiden kehittämiselle
kansanvaltaisen aluehallinnon pohjalta.
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Maakuntien liittojen näkemyksen mukaan on välttämätöntä, että
ylikunnallisesta aluekehityksestä, aluesuunnittelusta, Suomen eri
alueiden edunvalvonnasta ja kansainvälisistä suhteista vastaa
kunnalliseen kansanvaltaan pohjautuva elin. Tämä toimielin voisi vastata
myös yhtä kuntaa suuremmista, laajaa väestöpohjaa vaativista
palveluista (esim. sote -suunnittelu, pelastustoimi, koulutuksen aluetason
tehtävät). Perustuslain 121 §:n 4 momentin mukaisesti kuntia
suurempien alueiden itsehallinnosta säädetään lailla. Uudella
aluehallinnolla tulee olla riittävä väestö- ja taloudellinen perusta vastata
lisätoimivallan mukaisista tehtävistä. Hallinnon rajoihin tulee kaiken
kaikkiaan kiinnittää huomiota, jotta maa ei olisi pilkottu erilaisiin
alueisiin eri hallintosektoreiden mukaan. Kansalaisten näkökulmasta
yhtenevät sektorikohtaiset hallinnonrajat auttavat hahmottamaan yhteisiä
toimintoja ja tuo niille uskottavuutta.
Uudistuksen tulisi perustua maakuntien tahtoon ja luontaiseen
yhteistyöhön. Aluehallintoa kokonaisuutena uudistettaessa on järkevää
tehdä tarkastelu tehtävien määrittelyn pohjalta, jolloin on mahdollista
kartoittaa maakuntien lukumäärää. Tällöin on kuitenkin säilytettävä
tarpeellinen ja kattava toimipisteverkosto.
Tehtävistä esimerkiksi maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja
elinkeinojen eli ns. MALPE -järjestelmien suunnittelu ja toteutus
edellyttää laajempaa pohjaa kuin kunta - tai edes vahva peruskunta.
Tämän vuoksi on selvitettävä mahdollisuus selkeään hallinnon
kolmiportaisuuden toteuttamiseen; valtio, alueet ja kunnat, joiden
kesken toimivalta, vastuu ja resurssit on selkeästi määritelty.
Tarkastelun tulee lähteä tehtävämäärittelystä käsin ja maakunnat
ovat valmiita tehtäviensä ja toimivaltansa kartuttamiseen. Tarkastelu
ei voi keskittyä vain valtion aluehallinto-organisaatioon, sen ja kuntien
tehtäviin.
Aluehallinnon uudistamista on jatkettava kokonaisuutena huomioiden
sekä kunnallisen että valtion aluehallinnon tehtävät. Kaiken kaikkiaan
tehtäviä tulisi vastaisuudessa karsia kaikilla tasoilla; tehtäville tulee
löytyä järkevin mahdollinen toteuttaja ja päällekkäisyydet on
poistettava. Esimerkiksi Aveilla on valtionviranomaisena erilaisia
valvontatehtäviä, jotka ovat niille luontaisia, mutta kaiken kaikkiaan eri
hallinnontasojen tehtäviä on arvioitava uudelleen.
Alueelta mandaattinsa saavan aluehallinnon roolia ja toimivaltaa on
vahvistettava erityisesti sellaisissa tehtäväkokonaisuuksissa, jotka
1) liittyvät alueen kehittämiseen ja joilla luodaan ja toimeenpannaan
kunkin alueen omia kehittämisstrategioita;
2) kytkeytyvät luontevasti maakunnan liitoilla jo nyt oleviin tehtäviin.
Maakunnan liittojen asema aluekehitysviranomaisina on vahvistettu
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viimeksi 17.1.2014 voimaan tulleessa Aluekehityslaissa. (Laki alueiden
kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014.)

Maakunnan liitot esittävät, että ainakin seuraavat tehtävät sekä
niihin liittyvät taloudelliset ja henkilöresurssit siirtyisivät
uusiutuvan kansanvaltaan pohjautuvan ”aluehallintoorganisaation” vastuulle. (Nykyisten tehtävien lisäksi):
a) rakennerahastojen välittäjäviranomaistehtävät kokonaisuudessaan
(ELY -keskuksilta)
b) alueellinen elinkeinojen kehittäminen ja elinkeinopolitiikka (ELY keskuksilta ja kunnilta), kuntien elinkeinoyhtiöt yhteneväksi
kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana maakunnan
kokoiseksi kokonaisuudeksi; hoitaisi operatiivisen kehittämisen;
liitot hoitavat strategiapuolen
c) äkillisten rakennemuutosten toimenpiteisiin liittyvä alueellinen
yhteensovittaminen (ELY -keskuksilta)
d) kokonaisvastuu alueen kansainväliseen kilpailukyvyn edistämisestä
(vrt. tehtävää kaavailtu myös metropolihallinnolle)
e) elinkeino- ja innovaatiopolitiikan alueellisen strategian valmistelu
(vrt. tehtävää kaavailtu myös metropolihallinnolle)
f) kirjasto-, liikunta-, nuoriso- ja oppilaitosrakentamistehtävät
(aluehallintovirastoilta) sekä vapaan sivistystyön alueellinen
koordinointi ja kesäyliopistojen ylläpitäminen (nyt 2 liittoa
ylläpitäjinä)
g) alueellisen asumisen strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman
valmistelu (kunnilta, osin uusi tehtävä)
h) joukkoliikennesuunnittelu (ELY -keskuksilta; vrt. tehtävää kaavailtu
myös metropolihallinnolle)
i) maakuntakaavojen vahvistaminen (ympäristöministeriöltä); prosessi
kesken
j) muun kuin kansallisen EU-rahoituksen koordinointi.
Edellä esitetyillä tehtävillä varustetulla kansanvaltaan pohjautuvalla
”aluehallinto-organisaatiolla” ei maakuntien liittojen mielestä tarvitse
olla erillistä verotusoikeutta. Liittojen mielestä rahoituksen
kokoaminen (valtionosuuksina, vero- ja maksutulojen kanavointina)
tehtäviä vastaavaksi kunnilta ja valtiolta on kuitenkin tarkoin lailla
säädettävä.
Suorien vaalien tarkoituksenmukaisuutta ja tavoiteltavuutta olisi
liittojen mielestä pohdittava sen jälkeen, kun on saatu kokemuspohjaista
tietoa metropolialueen suorien vaalien toimivuudesta.
Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajat ja maakuntajohtajat
haluavat, että seuraavaa hallitusohjelmaa laadittaessa kiinnitetään
huomiota koko aluehallinnon tulevaisuuteen. Nykyisten useiden eri
toimijoiden toimintoja on mahdollista järjestää uudelleen siten, että
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monikerroksista hallintoa kevennetään ja, että kunnallisen demokratian
ohjausvalta aluetasolla vahvistuu.
Parlamentaarisen valmistelun pohjalta on lähdettävä kehittämään
koko maan alueella aluehallinto-organisaatiota, jolla on kansalaisten
luottamus. Tulevassa hallitusohjelmassa tulee luoda valmius
kansanvaltaan, alueiden omiin vahvuuksiin ja tietämykseen
perustuvan aluetason hallinnon toteuttamismahdollisuuksiin edellä
esitetyltä pohjalta.
Maakuntien liittojen nykyiset tehtävät (Laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista /17.1.2014

17§
Maakunnan liiton tehtävät
Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta
ja siinä tehtävässä:
1) vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin
yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja
muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden
alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa sekä Lapin
maakunnassa saamelaiskäräjien kanssa; yhteistyöstä voidaan laatia
yhteistyösopimuksia;
2) kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen
huomioon kuntien erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja
vahvuudet;
3) osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä tarvittavin
osin aluehallintovirastojen strategisten ohjausasiakirjojen laatimiseen
sekä osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
tulossopimuksia koskeviin neuvotteluihin alueen
kehittämistavoitteiden huomioon ottamiseksi;
4) vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden
ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden
valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnittelua;
5) vastaa kulttuuria koskevien suunnitelmien ja maakuntaohjelman
toteuttamista;
6) vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman
suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön
johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta
maakunnan muun suunnittelun kansa muualla kuin Helsingin
seudulla;
7) vastaa alueellisten laaja-alaisten luonnonvarojen ja ympäristöä
koskevien suunnitelmien osalta suunnitteluprosessin
käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja
kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun
suunnittelun kanssa;
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8) laatii kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten
kiireellisyysjärjestyksen seuraavaa neljää vuotta koskevaan
rahoitussuunnitelmaan, lukuun ottamatta liikunnan
koulutuskeskusten hankkeita;
9) asettaa alueelliset liikuntaneuvostot;
10) edistää julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa
(223/2007) tarkoitettua yhteispalvelua alueellaan;
11) vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja
seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä sekä kehittämistoiminnan
vaikuttavuutta;
12) edistää kuntien ja maakunnan välistä yhteistyötä, hoitaa tehtäviinsä
liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä; sekä
13) hoitaa muut tässä laissa säädetyt tehtävänsä.
Maankäyttö- ja rakennuslain maakunnan suunnittelua koskevan 4 luvun
mukaiset tehtävät.
Maakuntien liittojen perustamissopimuksissa määritellyt erilaiset vapaaehtoiset
tehtävät.

Keski-Pohjanmaan liiton kannanotto vireillä olevaan asiaan:
Maakuntaliittojen yhteistyössä laatima selvitys ja kannanotto korostavat
Eurooppalaista kansanvaltaisen aluehallinnon toimintamallia Suomen
hallintojärjestelmään soveltuvana. Tavoitteet ovat yleisellä tasolla
perusteltuja, mutta toteuttamisen vaikeutena on kunta-valtio tehtäväjaon
juridinen määrittely osana laajempaa väliportaan hallinnon uudistamista.
Maakuntien asema, tehtävät ja yhteistyörakenteet ovat juridisesti
määritelty nykyisessä aluelainsäädännössä varsin selkeästi. Viime
vuosina keskustelua on käyty enemmän organisaatioiden (kunnat,
kuntayhtymät, maakunnat, ym.) määristä kuin tehtävistä, joka on
aiheuttanut sekaannusta myös aluehallinnossa. Onko olennaista
maakuntien kappalemäärä vaiko laajemmat alueelliset
yhteistyörakenteet? Olisiko tuleva kansanvaltainen aluehallinto kuntien
yhteistoimintaa vai valtion hallintoa?
Keski-Pohjanmaan liitto esittää, että jatkovalmistelussa otetaan
huomioon seuraavat näkökulmat:
1. Kansanvaltainen tuleva aluehallinto tulisi ensisijaisesti olla
kuntalähtöistä alueellista toimintaa.
2. Kansanvaltainen demokratia Suomessa vahvistuisi ja selkiytyisi,
mikäli aluetason hallintoon valittaisiin vaaleilla edustajat nykyisten
Kunta- ja Eduskuntavaalien lisäksi. Aluevaalit tulisi käydä
Kuntavaalien yhteydessä.
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3. Väliportaan hallinnon uudistaminen tulee toteuttaa
parlamentaarisena yhteistyönä pitkäjänteisen arvioinnin kautta ja
Eduskunnan hyväksymän selonteon linjauksilla.
4. Maakuntarakenteiden uudistaminen ei ole erillinen prosessi, vaan se
on sidoksissa kunta-valtio –tehtäväjakoon sekä kuntien
palvelurakenteiden ja alueellisen yhteistyön uudistumiseen.
5. Kunta- ja aluelait tulee uudistaa samassa yhteydessä, jotta kunta- ja
aluetason tehtävät ja työnjako sekä valtion aluetason tehtävät tulevat
normitasolla kokonaisuutena arvioitua. Kuntalain uudistamisessa on
erillisarvioitava keskuskaupunkien rooli perus- ja aluekuntana
kansainvälisten vertailujen mukaisesti.
6. Nykyisten maakuntien ja maakuntakeskusten sekä valtion
keskushallinnon väliin ei tule muodostaa uusia väliportaan
hallintorakenteita. Rakenteet tulee pitää matalina huomioiden
Suomen etäisyydet ja väestömäärä sekä alue- ja elinkeinolähtöinen
vastuu kehityksestä.
7. Ajallisesti aluehallintouudistus voisi toteutua aikaisintaan vuonna
2018 seuraavan hallituskauden lopulla taikka seuraavan EUrakennerahastokauden 2021 alusta.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy kannanoton kokouksessa tehtävin
tarkennuksin.
Valtuuston III varapuheenjohtaja Jarmo Rasmus poistui kokouksesta
asian käsittelyn aikana, klo 10.50.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti päätti siirtää asian käsiteltäväksi 17.11.2014
pidettävään maakuntahallituksen kokoukseen.
---
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TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 211
Kuntalain 65. pykälän mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä
hyväksyttävä kunnille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen
hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä kolmea tai
useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymissä noudatetaan
samoja säännöksiä.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan tai kuntayhtymän
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ja suunnitelma on
laadittava siten, että edellytykset kunnan tai kuntayhtymän tehtävien
hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten
tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan,
miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 19 §:n mukaan
taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus
esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 21 §:n mukaan
maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymälle
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.
Maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.
Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2015-2017
taloussuunnitelma noudattaa rakenteeltaan ja pääosin myös tavoitteiltaan
2014-2016 suunnitelmaa. Uutena näkökulmana on pyritty selkiyttämään
tavoiteasetantaa, tiivistämään esitystapaa sekä kytkemään
talousarvioprosessin tavoitteet selkeämmin uuden maakuntaohjelman ja
sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteisiin ja rakennerahastoohjelmakauden 2014-2020 kehittämispainotuksiin.
Vuoden 2015 talousarvion tasapainotuksessa olennaista on ollut:
- Jäsenkuntaosuuksien kasvu edellisvuodesta on maltillinen + 1,2 %,
- Henkilöstöresurssit pidetään nykytasolla, jotta selvitään alueellisesta
kehittämistyöstä ja EU-ohjelmakauden toteutuksesta,
- Käynnistetään kaupan vaihekaavan päivitys, ja toteutetaan
liikennejärjestelmä- ja alemman tieverkon selvitykset,
- Alueellisen viestinnän ja markkinoinnin sekä yhteistyön ja
edunvalvonnan toteutukseen on oltava kohtuullinen resurssi,
- Liiton toimiston menovaraukset ovat tiukat,
- Talousarvio laaditaan alijäämäiseksi, koska taseessa on kertynyttä
ylijäämää ja jotta kuntaosuudet eivät kasva.
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Keski-Pohjanmaan liiton vuoden 2015 talousarvion toimintatuotot ovat
yhteensä 1.527.950 euroa, jossa on laskua vuoden 2013 tilinpäätökseen
nähden -14,4 %. Toimintakulut puolestaan alenevat -12,6 %.
Jäsenkuntaosuuksien kasvu vuoteen 2014 verrattuna on 1,2 %. Vuoden
2015 talousarvioesitykseen ei sisälly investointeja.
Suunnitelmakauden 2015-2017 yleiset päätavoitteet noudattavat pääosin
kauden 2014-2016 tavoitteita. Toimintaympäristön ja kansantalouden
tilanteen ennakoidaan edelleen olevan haasteellinen, joten työllisyysasiat
ja elinkeinoelämän kasvumahdollisuudet sekä alueen osaamisen
kilpailukyvyn turvaaminen ovat keskeisiä painotuksia. Keski-Pohjanmaa
on yhteistyön maakunta ja siksi tulee panostaa edunvalvonnalliseen
yhteistyöhön niin Vaasan vaalipiirin maakuntien kuin Pohjois-Suomen
maakuntien kesken. Hankeyhteistyö Ruotsiin tullee myös jatkossa
vahvistumaan.
Suunnitelmakauden vuosina 2016-2017 tulee rakennerahastohankkeiden
hallinnointiin tarkoitettu ns. tekninen tuki alenemaan. Tämä tarkoittaa
liiton talouden kiristymistä ja mahdollisesti EU-hankehallinnon
käytännön työn uudelleenorganisoimista muiden liittojen kanssa. Nämä
ratkaisut kuitenkin ovat uuden hallituskauden asioita. Edelleen on
avoinna maakunnan kehittämisrahan säilyminen valtion talousarviossa,
ja sen poistuminen olisi selkeä heikennys maakunnille.
Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkunnille on jo toimitettu kuntaosuudet
ennakkotietona vuodelle 2015. Talousarvio 2015 ja toimintasuunnitelma
2015-2015 käsitellään maakuntaliiton päätöksenteossa seuraavasti:
- Maakuntahallitus 10.11.2014: johtajan esityksen I-käsittely,
- Maakuntahallitus 17.11.2014: päätöskäsittely,
- Maakuntavaltuusto 26.11.2014: päätöskäsittely.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula ja hallintopäällikkö
Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus käy kokouksessa 10.11.2014 lähetekeskustelun
maakuntajohtajan esityksestä vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien
2015-2017 taloussuunnitelmaksi. Varsinainen päätöskäsittely on
seuraavassa kokouksessa 17.11.2014.
Päätös:
Maakuntahallitus keskusteli maakuntajohtajan esityksestä vuoden 2015
talousarvioksi ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaksi. Varsinainen
päätöskäsittely on seuraavassa kokouksessa 17.11.2014.
Maakuntahallitus jäsen Jouni Jyrinki poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen,
klo 11.50.
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LIITON ORGANISAATIO, VASTUUALUEET JA SISÄISET
KEHITTÄMISRYHMÄT

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 212
Keski-Pohjanmaan liiton organisaatio uudistettiin viimeksi 1.5.2012
lukien hallituksen päätöksellä siten, että maakuntajohtaja hyväksyy
tarvittaessa viraston sisäisen toiminnan tarkistukset. Liiton sisäinen
organisaatio on jaettu seuraaviin vastuualueisiin:
- Johtaminen ja yhteinen hallinto (maakuntajohtaja),
- Hallintotiimi (hallintopäällikkö),
- Suunnittelutiimi (suunnittelupäällikkö)
- Kehittämistiimi (kehittämisjohtaja)
Vuoden 2014 arvioinneissa on havaittu seuraavia kehittämistarpeita:
- Virallinen organisaatio, tiimirakenne ja vastuualueet ovat toimivia,
mutta tiimien välistä yhteistyötä lisätään läpileikkaavilla ryhmillä.
- Edunvalvonnan ja verkostoyhteistyön toimintamallia on tarpeen
vahvistaa, koska K-P on mukana sekä Länsi-Suomen että PohjoisSuomen yhteistyöverkostoissa.
- Viestinnän ja tiedotuksen vaikuttavuutta ja toimintamalleja
vahvistetaan.
Johtoryhmän ja puheenjohtajiston arviointien perusteella sisäistä
organisaatiota tarkistetaan maakuntajohtajan päätöksellä seuraavasti:
1. Läpileikkaavina ryhminä nimetään
- Edunvalvonta ja kansainvälisyys (jäseninä myös hallituksen
puheenjohtajat ja valtuuston puheenjohtaja.)
- Viestintä (joka vastuualueesta edustus)
- Hankerahoitus (joka vastuualueesta edustus)
- Henkilöstö ja työhyvinvointi (joka vastuualueesta edustus)
2. Henkilöstön tehtävä- ja sidosryhmävastuut tarkennetaan
3. Johtoryhmän roolia vahvistetaan sekä johtoryhmän jäsenten jaettua
roolia edunvalvontatyössä.
4. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin uusia
toimintamalleja otetaan käyttöön.
Organisaatiokaavio esitellään kokouksessa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, että virallisen organisaation tarkistamista
arvioidaan vuonna 2015 hallintosäännön uudistamisen yhteydessä sekä
merkitsee tiedoksi sisäisen organisaation tarkistuksen.
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Maakuntajohtajan muutettu ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää, että virallisen organisaation tarkistamista arvioidaan vuonna
2015 hallintosäännön uudistamisen yhteydessä ja
2. hyväksyy sisäisen organisaation tarkistuksen esitetyssä muodossa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi maakuntajohtajan muutetun ehdotuksen.
---
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MAAKUNTAVAAKUNAN KÄYTTÖOIKEUS

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 213
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry anoo maakuntavaakunan
käyttöoikeutta Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n hallituksen
myöntämään Avainvalinta-tunnustuksen kunniakirjaan.
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n hallitus on kokouksessaan 30.9.2014
uusinut Keski-Pohjanmaan Liikunnan palkitsemis- ja
ansiomerkkijärjestelmän. Palkitsemisjärjestelmään on aiemmin
kuulunut Suomen Liikunnan ja Urheilun maakunnallinen
avainvalintatunnus, joka on myönnetty yleensä kunnille tai muulle
julkisyhteisölle tunnustuksena merkittävästä liikuntapolitiikkaa
edistävästä päätöksestä tai päätöksistä.
Jatkossa tunnustuksen nimi muuttuisi "Keski-Pohjanmaan liikunnan ja
urheilun maakunnallinen avainvalinta -tunnus". Tunnustuksen
myöntää Keplin hallitus tai sen valtuuttama elin. Tunnustus on
kunniakirja, jossa maakuntavaakunaa käytettäisiin. Tunnustus
myönnetään ja julkistetaan pääsääntöisesti kerran vuodessa
tammikuun lopulla pidettävässä Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus myöntää pyydetyn vaakunan käyttöoikeuden KeskiPohjanmaan Liikunta ry:lle Avainvalinta-tunnuksen kunniakirjaan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 10.11.2014 § 214
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 13.10.-9.11.2014
2. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.10.2014 ja arviointisuunnitelma
3. Raportti hallintoviranomaisen ohjaus- ja valvontakäynnistä KeskiPohjanmaan liitossa 15.10.2013
4. Lähetetty 22.10.2014 lausunto Kokkolan kaupungille maaaineslupahakemuksesta/Morenia Oy, Kaustarin kylä, tila Juckus 28:5
5. Lähetetty 22.10.2014 lausunto Kokkolan kaupungille
ympäristölupapäätöksestä/Morenia Oy
6. RIS3 – älykkään erikoistumisen teknologia hankkeen loppuraportti
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan tai
hallintopäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 10/2014

10.11.2014

348

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 206-212, 214
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 213

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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