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82 §

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 82
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo
Haapalehdon.
Päätös:
Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja
valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jouni Jyringin ja Esa Kantin.
---
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JOHDON AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 83
Sote- ja itsehallintouudistuksen ratkaisu on luvattu lokakuun loppuun
mennessä. Ennakkotietojen mukaan vahvimmilla on noin 12 alueen
malli ilman tarkkoja kuntarajoja. Mutta vaihtelu on edelleen välillä 5-19.
Todetaan kokouksessa mahdolliset hallituksen taikka sote- ja
itsehallinnon valmisteluryhmien kannanotot. Perusteltua olisi järjestää
maakuntahallituksen kokous välittömästi kun esitykset julkistetaan.
Sopiva ajankohta voisi olla esimerkiksi perjantai 6.11.2015 klo 8:30.
Maakuntajohtaja esittelee kokouksessa myös muut ajankohtaiset
olennaiset asiat.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi ja päättää
ylimääräisen hallituksen kokouksen pitämisestä marraskuun alussa.
Päätös:
Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja päätti pitää seuraavan
kokouksen 6.11.2015 alkaen klo 8.30.
--Maakuntahallituksen jäsen Elina Tuikka saapui asian käsittelyn aikana,
klo 9.25.
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN
TOIMEENPANOSUUNNITELMAN PÄIVITYS VUOSILLE 2016 – 2017

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 84
Maakuntaohjelmaa toteutetaan joka toinen vuosi laadittavan
toimeenpanosuunnitelman kautta. Toimeenpanosuunnitelmatyö on
ohjeistettu aluekehityslaissa (Laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014).
Toimeenpanosuunnitelma toteuttaa maakuntastrategiaa kahdelle
seuraavalle vuodelle. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy
toimeenpanosuunnitelman.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015 – 2016 on
hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmässä 17.10.2014. Vuosi 2015 on
välivuosi, jolloin toimeenpanosuunnitelmaan on tehty vain tarvittavia
tarkennuksia. Tarkistettu toimeenpanosuunnitelma 2016 – 2017
toimitetaan tiedoksi Työ – ja elinkeinoministeriölle 16.10.2015
mennessä. Toimeenpanosuunnitelma sisältää Maakunnan
yhteistyöryhmän hyväksymä vuoden 2016 rahoitussuunnitelman sekä
alustavan suunnitelman vuodelle 2017, joka tulee toimittaa Työ- ja
Elinkeinoministeriölle 16.10.2015 mennessä.
Lainsäädännön edellyttämä, joka toinen vuosi tehtävä
toimeenpanosuunnitelma vuosille 2017 – 2018 viedään yhteistyöryhmän
hyväksyttäväksi syksyllä 2016.
Toimeenpanosuunnitelma sisältää:
- keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat hanke- ja toimenpideesitykset
- kuvaukset niitä koskevista yhteistyösopimuksista, kannanoton
rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista
hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin
- painopisteet joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta
kohdennetaan sekä
- maakuntien yhteistoiminta-alueiden (YTA) ja muut maakuntien
yhteiset toimenpiteet ja keskushallinnolle tehtävät aloitteet.
- ELYjen strategisten tulossopimusten tarkistukset keskeisistä
painotuksista
- maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan liittyvän Kestävää
kasvua ja työtä 2014 -2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman
rahoitussuunnitelman vuosille 2016 -2017 ja maakuntakohtaiset
kulmaluvut 2016 ja 2017
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Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivitystä vuosille 2016 2017 on valmisteltu yhteistyössä alueen toimijoiden, rahoittajien,
maakuntaliittojen sekä muiden sidosryhmien kanssa kevään ja syksyn
2015 aikana. Yhteistyön ja kumppanuuden merkitys alueellisessa
suunnittelutyössä on keskeinen. Toimeenpanosuunnitelmatyössä on
osallistuttu Etelä-Pohjanmaan ELY -keskuksen strategisten
tulossopimusten päivittämistyöhön.
Toimeenpanosuunnitelman päivitys vuosille 2016 – 2017 sekä sen
sisältämän rakennerahastovarojen suuntaamista koskevat
rahoitustaulukot on hyväksytty seuraavasti:
- Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö § 10 15.9.2015
- Maakunnan yhteistyöryhmä § 3 2.10.2015
Lisätietoja antaa suunnittelija Tiina Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman päivityksen vuosille 2016 – 2017.
Päätös:
Hallitus merkitsi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman
päivityksen vuosille 2016 – 2017 tiedoksi.
---
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KESKI-POHJANMAASTA TUTKIMUSTOIMINNAN TUOTTEISTAMISEN
JA UUDEN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN SYNNYTTÄMISEN
PILOTTIALUE

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 85
Pääministeri Sipilän johdolla panostetaan ns. kärkihankkeisiin, joiden
avulla pyritään saattamaan Suomi nousun tielle. Kärkihankkeisiin
varataan miljardin rahoitus, lisäksi korjausvelan lyhentämiseen varataan
600 m€.
Hallituksen kärkihankkeet
Työllisyys- ja kilpailukyky, 170 m€
Osaaminen ja koulutus, 300 m€
Hyvinvointi ja terveys, 130 m€
Biotalous ja puhtaat ratkaisut, 300 m€
Toimintatavat, 100 m€
Digitalisaation edistäminen
Haku kärkihankkeisiin tapahtuu loka- marraskuun aikana, tarkkaa
ajankohtaa ei vielä ole tiedossa. Keski-Pohjanmaalla kärkihankkeiden
valmistelu on käynnistynyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen,
Kosek Oy:n ja Keski-Pohjanmaan liiton yhteistyönä. Tarvittaessa
valmisteluun mukaan kytketään muitakin mahdollisia organisaatioita
tarpeen mukaan. Valmistelujen tulee johtaa selkeisiin kokonaisuuksiin.
Hankkeille laaditaan kustannusarviot, asetetaan konkreettiset määrälliset
tavoitteet sekä esitetään hankkeille tarvittava rahoitus. Kärkihankkeet
mainitaan myös Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelmassa 2016-2017.
Keski-Pohjanmaan kärkihankkeet 2016-2018
Hallituksen kärkihanke: Biotalous ja puhtaat ratkaisut
Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä
Kokkolaan ja Keski-Pohjanmaalle on luontaisesti muodostunut kemian
ja biotalouden osaamiskeskittymä, jonka uniikki lisäarvo muodostuu
vahvan kemianteollisuuden ja luonnonvara-alan rajapinnalla tapahtuviin
uusiin innovaatioihin ja korkeaan osaamiseen.
Keski-Pohjanmaan alueella toimivien tutkimusyksiköiden osaaminen
profiloituu tällä hetkellä erityisesti seuraaviin:
● Soveltava kemia, erityisesti materiaalikemia ja sen teolliset prosessit ja
sovellukset
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● Akkumateriaalien tutkimus ja testaus
● Biomassojen jalostus korkean lisäarvon tuotteiksi (ml. turvebiomassa)
● Biotalouden sivutuotevirrat uusien tuotteiden raaka-aineena
● Luonnonvara-alan maankäytön ohjaaminen, optimointi ja
ympäristövaikutusten hallinta
● Energiatuotannon hybridiratkaisut (bio- ja geoenergia)
● Paikkatietojen hyödyntäminen biomassojen arvoketjussa (esim.
puubiomassat ja turve energian ja biojalosteiden raaka-aineena)
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Luke ja GTK taustayhteisöineen
muodostavat kiinteän, sitoutuneen tutkimusyhteisön, joiden kansalliset ja
kansainväliset yhteistyöverkostot ovat merkittävät ja myös luontevat
yhteydet Ruotsiin ja Pohjoismaihin niin elinkeinotoiminnan kuin
tutkimuksenkin osalta. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Luken
tutkijat ovat mm. tutkineet ja kehittäneet puupohjaisia biojalosteita jo
pitkään kiinteässä yhteistyössä Uumajan yliopiston, SLU:n ja yritysten
kanssa.
Tutkimusosaamista täydentää alueen monipuolinen koulutustarjonta.
Centria ammattikorkeakoulun (www.centria.fi) ja Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymän (www.kpedu.fi) tarjonnassa korostuu nuorisoasteen
koulutuksen lisäksi hyvin vahva aikuiskoulutuksen osaaminen.
Tavoitteena on em. tutkimuksen edelleen vahvistaminen,
verkostoituminen ja profiloituminen kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tavoitteena on muodostaa alueesta kestävän vienti- ja kiertotalouden
alue, jonka kärkenä on neljä konkreettista näkökulmaa:
1) Uusiutuva vientiteollisuus: Kemianteollisuuden kilpailukyvyn
jatkuvuus ja uusiutuminen biotalouden rajapinnassa tapahtuvia
innovaatioita hyödyntämällä, kärkenä Kokkolan biojalostamo
2)

Puhtaiden polttoaineiden kestävä tuotanto ja uudet arvoketjut
globaaleille markkinoille: Litiumklusteri

3)

Korkean lisäarvon sivuvirrat ja uusiutuva maaseutu: Metsä- ja
peltobiomassojen sekä lannan fraktioiden jatkojalostus, kärkenä
Toholammin biojalostamo

4)

Korkea tieteellinen osaaminen ja innovaatioiden kaupallistamisen
edistäminen: Kemian ja biotalouden tutkimustoiminnan tulosten
kaupallistaminen ja uusi kokeilukulttuuri, KOTUMO-työ ja koulutus
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Hallituksen kärkihanke: Osaaminen ja koulutus: Vahvistetaan
korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden
kaupallistamiseksi
Alueellinen koulutuksen digiloikka
Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla on panostettu uusien
oppimisympäristöjen luomiseen ja kehittämiseen. Kokkolan
yliopistokeskus Chydeniuksen (KYC:n) Jyväskylän yliopiston alainen
aikuisille suunnattu luokanopettajakoulutus on uuden opettajuuden
kehittämisen edelläkävijä. KYC:n asiantuntijuutta hyödynnetään laajasti
jo nyt pedagogiikan päivittämisessä digiaikaan, tästä esimerkkinä
lukuisat tilauskoulutukset ympäri maata. Kokkolan kaupungin
uudisrakennuksina valmistuneet / valmistuvat Isokylän ja Torkinmäen
koulujen uudenlaiset oppimisympäristöt perustuvat tähän uuteen
ajatteluun. Digitaalisuus on läsnä luontevana osana oppimista.
Kärkihanke-esityksen tavoitteena on tehdä koko maakunnan laajuinen
koulutuksen digiloikka seuraavin keinoin:
1) Syventämällä kasvatustieteellistä uuteen opettajuuteen,
digitaalisuuteen ja oppimisympäristöihin kohdistuvaa tutkimusta,
määräaikaisen kasvatustieteen professorin rekrytointi
2) Muodostamalla alueen ja organisaatiorajat ylittävä opettaja- tutkija –
kehittäjä – yhteisö alueen yleissivistävien koulujen,
sivistyskeskusten, opettajakouluttajien ja tutkijoiden kesken
3) Siirtämällä osaamista tehokkaasti täydennyskoulutuksen avulla
laajemmalle koulutusorganisaatioihin ja päätöksentekijöille
Vahvaa tutkimustoimintaa yritystoiminnan rajapinnassa
Kaiken alueellisen koulutuksen ja tutkimuksen taustalla tulee olla alueen
elinkeinotoimijoiden palveleminen. Tutkimuksen tulee nähdä
tulevaisuuteen mutta myös olla ratkaisemassa yritysten uusien tuotteiden
ja tuotantomenetelmien haasteita. Tutkimuksessa syntyneiden tulosten
tulee siirtyä innovaatioiksi eli kaupallistetuiksi tuotteiksi. Useat
tutkimustulokset vaativat kuitenkin tuotteistamista ja markkinointia ja
siihen voidaan testata mm. jo aiemmin käytettyä Idealeipomotoimintamallia. Alueen yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa.
Koulutusorganisaatioiden ja elinkeinotoimijoiden tiivis yhteistyö on
elinehto koulutuksen suunnitteluun alueen tarpeisiin.
Tavoitteena on uusien innovaatioiden syntyminen vahvan
tutkimustoiminnan pohjalta. Luodaan tutkimustulosten ja
kaupallistamisen ”Living Lab”- ympäristö
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Hallituksen kärkihanke : Digitalisaatio, kokeilut ja normien
purkaminen: Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri
Kokonaisvaltainen yrityspalveluiden toimintamalli
Elinkeinopolitiikan toimijoiden roolit voidaan jäsentää rahoittajiin,
yritysneuvonnan toteuttajiin,
hanketoteuttajiin ja etujärjestöihin. Valtion ja maakuntien liittojen rooli
keskittyisi rahoittajan rooliin.
Kuntien elinkeinopoliittisella rahoituksella on merkittävä lisäarvo myös
valtion elinkeinopolitiikan toteutumisen kannalta. Kehittämisyhtiöt
ohjaavat yrityksiä muiden tahojen tarjoaman rahoituksen ja palvelujen
hyödyntämisessä.
Laaja kontaktipinta yrityksiin, paikallisten olosuhteiden tunteminen sekä
yrityskentän tarpeisiin
sovitettu erityisosaaminen luovat kehittämisyhtiöille hyvät edellytykset
toimia yritysrajapinnassa yritysten linkkinä julkisiin yrityspalveluihin ja
toisaalta olla osaltaan toteuttamassa kuntien ja valtion
elinkeinopoliittisia tavoitteita. Kehittämisyhtiö on kuntien ja yritysten
”lähipalvelu”.
.
Kuntien määräysvallassa olevien kehittämisyhtiöiden toiminnallista
roolia tulisi vahvistaa ja selkeyttää suhteessa muihin toimijoihin
määrittelemällä kehittämisyhtiöiden asema osana julkisin
varoin rahoitettua kansallista elinkeinopoliittista kokonaisuutta.
Tavoitteena on pilotoida yritysten palveluympäristön uusi toimintamalli
kehitysyhtiöiden, valtion yrityspalveluiden, maakunnan liiton sekä
tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä.
Lisätietoja kärkihankkeiden valmisteluista antavat kehittämisjohtaja Kaj
Lyyski, suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä ja suunnittelija Tiina
Harjunpää.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee kärkihankevalmistelun tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi kärkihankevalmistelutilanteen tiedoksi.
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVAN 5. VAIHEEN LAATIMINEN

Maakuntahallitus 19.5.2014 § 52
KAUPALLISEN PALVELURAKENTEEN SELVITYS
MAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISTAMISTA VARTEN
Keski-Pohjanmaalla kaupallinen palvelurakenne on päivitetty 3.
vaihemaakuntakaavassa sen hetkisten tarpeiden mukaisesti vaiheessa,
jolloin MRL:in valmisteltiin vähittäiskaupan suuryksikköjä koskevaa
lakimuutosta. Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli
nähtävillä ennen lakiuudistuksen 15.4.2011 voimaantuloa, joten
uudistuneen lain erityisiä sisältövaatimuksia (MRL 71 b §) ei ole
sovellettu kaavan vahvistamisessa. Uusien sisältövaatimusten mukaan
maakuntakaavassa tulee esittää merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja sekä vähittäiskaupan
suuryksiköiden enimmäismitoitus riittävällä tarkkuudella.
Paljon tilaa vaativa erikoistavarakauppa rinnastetaan lain tarkoittamiin
vähittäiskaupan suuryksiköihin, eli yli 2 000 kerrosneliömetrin
suuruisiin vähittäiskaupan myymälöihin (MRL 71 a §), neljän vuoden
siirtymäsäännöksen täytyttyä. Näin ollen vähittäiskaupan suuryksiköihin
luetaan kaikki hypermarketit, hypermarketkeskukset, suuret
supermarketit ja tavaratalot sekä kauppakeskukset, joiden lisäksi
16.4.2015 alkaen myös suuret erikoiskaupan yksiköt (esim. auto- ja
rautakauppa). Lisäksi vähittäiskaupan myymäläkeskittymiin sovelletaan
vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä säännöksiä silloinkin,
kun yksittäisen myymälän koko ei ylitä 2 000 k-m2, mutta keskittymä on
vaikutuksiltaan verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön.
Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijoituspaikka on keskustaalue ja muille alueille niitä voidaan osoittaa vain kaupan laadulla
perusteltuna, jolloin sijoituspaikaksi tarkoitettu alue on osoitettava
maakuntakaavassa (MRL 71 c §). Keski-Pohjanmaan maakuntakaava
vaatii tältä osin ajantasaistamista.
Keski-Pohjanmaalla on tehty kaupallisen palvelurakenteen selvitykset
vuosina 2002 ja 2008. Kaupan kaavoituksen ajantasaistamiseksi on
tarpeen päivittää kaupallisen palvelurakenteen selvitystä sekä
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mitoituslaskelmaa. Samanaikaisesti Kokkolan kaupungilla on tarve
kaupallisen palvelurakenteen selvittämiseen kuntakaavoitukseen.
Kaupallisen palvelurakenteen selvitys käynnistetään tarkemman
suunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti. Tähän liittyy Kokkolan
kaupungin ja Keski-Pohjanmaan liiton neuvottelussa oleva
kaavoitusasiantuntijan palvelusopimus, jolla varmistetaan kaavoituksen
eteneminen kaupan vaihekaavan ja maakuntakaavan
kokonaismerkintöjen osalta.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää käynnistää kaupallisen palveluverkon
selvityksen valmistelun maakuntakaavan ajantasaistamista varten.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 16.6.2014 § 167
KESKI-POHJANMAAN VAIHEMAAKUNTAKAAVOITUS
Keski-Pohjanmaan liitossa on laadittu maakuntakaavoitusta vaiheittain.
Maakuntakaavoitusta on ohjannut maakuntakaavoituksen neuvottelukunta, jossa jäseninä ovat Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnat,
edunvalvontakunnat sekä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat.
Vuodesta 2013 maakuntakaavoitusta on neuvottelukuntaa aktiivisemmin
seurannut Keski-Pohjanmaan alueidenkäytön työryhmä MALLI, jossa
on edustus Keski-Pohjanmaan maakunnan kunnista.
Kunnat, joiden aluetta yleispiirteinen maakuntakaavoitus koskee, ovat
maakuntakaavoituksessa keskeinen osapuoli ja yhteistyötaho. Ennen
seuraavan vaiheen maakuntakaavoituksen sisällön määrittämistä
haluamme laaja-alaisesti varmistaa kuntien kaavoituksellisten tarpeiden
esille tulemisen maakuntakaavan kehitystyössä ja pyydämme kuntia
ottamaan kantaa etenemisestä.
Keski-Pohjanmaan liiton lausuntopyyntö:
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Jakelu: Halsuan kunta, Kannuksen kaupunki, Kaustisen kunta, Kokkolan
kaupunki, Lestijärven kunta, Perhon kunta, Toholammin kunta ja
Vetelin kunta.
Keski-Pohjanmaan liitto pyytää maakunnan kunnilta lausuntoa
maakuntakaavoituksen etenemisestä ja lähitulevaisuuden seudullisista
kaavoitustarpeista. Valmistelemme Keski-Pohjanmaalle 4.
vaihemaakuntakaavaa, jolla tullaan ohjaamaan seudullisesti merkittävän
tuulivoimarakentamisen sijoittumista. Kaava on tulossa ehdotuksena
nähtäville elo-syyskuussa 2014 ja sen on tarkoitus valmistua
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2014.
Maakunnan liiton tehtävänä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 19
§:n mukaan maakunnan suunnittelu. Maakunnan suunnittelun tehtävistä
säädetään MRL 25 §:ssä seuraavasti: Maakunnan suunnitteluun kuuluvat
maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava
maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Maakunnan
suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan
ne yhteen alueiden käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten
tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja
yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen
kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja
sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten,
maakunnallisten tai seudullisten tavoitteiden kannalta on tarpeen.
Keski-Pohjanmaan liitossa on vastikään hyväksytty maakuntastrategia,
joka kattaa maakuntasuunnitelman vuoteen 2030 sekä
maakuntaohjelman vuosille 2014–2017. Maakuntakaavoitus on hoidettu
vaihemaakuntakaavoittain siten, että voimassa oleva maakuntakaava
koostuu 1–3 vaihemaakuntakaavoista, joita 4. vaihemaakuntakaava tulee
vahvistuessaan täydentämään. Maakunnan liiton tulee MRL 27 §:n
mukaan huolehtia tarpeellisesta maakuntakaavan laatimisesta, kaavan
pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä. Maakuntakaavan
sisältövaatimuksista säädetään MRL 28 §:ssä seuraavasti:
Maakuntakaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä
huomiota maakunnan oloista johtuviin erityistarpeisiin. Kaava on
mahdollisuuksien mukaan yhteen sovitettava maakuntaan rajoittuvien
alueiden maakuntakaavoituksen kanssa. Luonnonsuojelulain (LsL) 7, 77
ja 32 §:issä tarkoitetut päätökset tulee olla ohjeena kaavan laadinnassa.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 1) maakunnan
tarkoituksenmukaiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 2) alueiden
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käytön ekologiseen kestävyyteen, 3) ympäristön ja talouden kannalta
kestäviin liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin, 4) vesi- ja maaainesvarojen kestävään käyttöön, 5) maakunnan elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiin, 6) maiseman, luonnonvarojen ja kulttuuriperinnön
vaalimiseen sekä 7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyteen
niissä määrin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiirteisenä kaavana
edellyttää.
4. vaihemaakuntakaavan valmistelun etenemisen myötä
maakuntakaavoitusta seuraavassa alueidenkäytön työryhmässä (MALLI)
on alustavasti keskusteltu tulevista maakunnallisista kaavoitustarpeista
tulevien vaihekaavojen osalta. Keski-Pohjanmaalla 4.
vaihemaakuntakaavan vahvistumisen myötä VAT:ien, LsL:n ja MRL:n
erityisten maakuntakaavan sisältövaatimusten tavoitteet tulee
käsitellyksi maakuntakaavassa. Maakuntakaavan ajan tasalla pitämisen
sekä maakunnan kehittymisen jatkuva mahdollistaminen edellyttävät
päivitystä kaavan sisältöjen osilta.
Kiireisimpänä tarpeena esille ovat nousseet vahvistetun maakuntakaavan
valmistelun jälkeisen lakimuutoksen MRL 9 a luvun vähittäiskauppaa
koskevien erityisten säännösten huomioiminen ja siinä erityisesti paljon
tilaa vaativan kaupan siirtyminen 16.4.2015 MRL:n vähittäiskaupan
suuryksiköiden ohjauksen piiriin. Toisena kiireellisenä esille nousseena
tarpeena on aktivoituvan kaivostoiminnan suunnitelman mukaisten
louhosalueiden huomiointi maakuntakaavassa. Muita tarpeita on nähty
ainakin liikenteellisten kehittämisperiaatemerkintöjen, maisema- ja
kulttuurihistorian ja soiden monikäytön osilta.
Kaupan kaavoitukseen liittyvän selvityksen valmistelun
käynnistämisestä on maakuntahallituksen päätös, mutta maakuntakaavan
vaiheistamisen tarpeista haluamme kuulla maakunnan kuntien
kaavoituksen näkökulman ennen seuraavan vaihekaavan tai
vaihekaavojen käynnistämistä. Alustava näkemyksemme on, että
syksyllä voisimme käynnistää samanaikaisesti kaksi
vaihemaakuntakaavaa, joista 5. vaihemaakuntakaava käsittelisi kauppaa
ja kaivostoimintaa ja 6. vaihemaakuntakaava liikennettä ja kulttuuria.
Näistä 5. vaihemaakuntakaava etenisi tiiviimmällä aikataululla
tavoitteena valmistua maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2015
kuluessa, minkä jälkeen vaihemaakuntakaava viedään
ympäristöministeriöön vahvistettavaksi sisällön ja lainmukaisuuden
arviointiin.
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Pyydämme toimittamaan ajankohtaisia ajatuksenne ja näkemyksiä
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen kehittämisestä 5. syyskuuta
2014 mennessä osoitteella Keski-Pohjanmaan liitto, Alueidenkäyttö,
Rantakatu 14, 67100 Kokkola tai sähköisesti kirjaamo@keskipohjanmaa.fi.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490,
sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy laaditun lausuntopyynnön ja merkitsee
maakuntakaavoituksen etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 17.11.2014 § 217
Keski-Pohjanmaan liitto on aloittanut 5. vaihemaakuntakaavan
valmistelun. Maakunnan kunnista Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi ja
Perho kertoivat oman näkemyksensä maakuntakaavoituksen
lähitulevaisuuden tarpeista eikä edellä kuvattujen lisäksi ilmennyt uutta.
Maakuntakaavoitus on edennyt 1. vaiheessa tehdyn ohjelmoinnin
mukaisesti ja se toteutetaan vaihekaavoituksena. Vahvistetut vaihekaavat
muodostavat yhdessä kokonaismaakuntakaavan. Valmisteilla olevat
vaihemaakuntakaavat täydentävät tai päivittävät maakuntakaavaa.
Maakuntakaavan 1. vaihekaavassa (vahvistettu ympäristöministeriössä
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.
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Maakuntakaavan 2. vaihekaavassa (vahvistettu valtioneuvostossa
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 ja
- maa-ainesten ottoa koskevat aluevaraukset.
Lisäksi tarkistettiin 1. ja 2. vaihemaakuntakaavojen osalta:
- yhdyskuntarakennetta,
- virkistysalueita,
- luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevia aluevarauksia ja
- kehittämisperiaatemerkintöjä.
Valmisteilla oleva maakuntakaavan 4. vaihekaava käsittelee
manneralueen tuulivoiman sijoittumista ja ohjaamista KeskiPohjanmaan maakunnan alueella sekä päivittää maisema- ja
kulttuurikohteet (2. vaihemaakuntakaava) vastaamaan voimassa olevia
valtakunnallisia inventointeja. 4. vaihemaakuntakaava on etenemässä
ehdotusvaiheen jälkeen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi ja
ympäristöministeriöön vahvistuskäsittelyyn.
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan keskeinen aihepiiri on
- kaupan palveluverkon mitoitus
Lisäksi kaavassa tullaan tarkastelemaan läheisesti palveluverkkoon
liittyvien aluerakenteen ja liikenteen merkintöjen ajanmukaisuutta.
5. vaihemaakuntakaava valmistellaan maakunnan liiton omana työnä
konsultilta tilattavaa mitoitusselvitystä lukuun ottamatta. KeskiPohjanmaan liitto ja Kokkolan kaupunki kilpailuttivat yhteisenä
laadittavan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen. Tarjouksen
toimittivat FCG Finnish Consulting Group Oy, Ramboll Finland Oy ja
WSP Finland Oy. Tarjousten vertailun perusteella Keski-Pohjanmaan ja
Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen laatijaksi valittiin
FCG Finnish Consulting Group Oy kokonaistaloudellisesti
edullisimpana tarjouksena. Tarjouksen mukainen aikataulu
mitoitusselvitykselle on maaliskuussa 2015.
Valitussa tarjouksessa kaupan palveluverkon mitoitusselvityksen
kokonaiskustannukseksi on arvioitu 21 000 euroa (alv 0 %), josta
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Keski-Pohjanmaan liiton osuus on 50 %. Kokonaiskustannukset
sisältävät henkilötyön (180 h, 18 500 euroa), kulut (500 euroa) ja
erikseen sovittavien maksullisten lähtöaineistojen arvioidun
hankintakustannuksen (2000 euroa).
Kauppaa käsittelevä sekä aluerakennetta ja liikennettä päivittävä 5.
vaihemaakuntakaava valmistuu alustavan aikataulun mukaan vuonna
2016. Toteutuksen sisällöstä sovitaan vielä tarkemmin alueidenkäytön
työryhmä MALLIn ja ympäristöhallinnon kanssa käytävissä
keskusteluissa jo ennen kaavan vireille tuloa.
5. vaihekaava on tarkoituksenmukaista pitää resursointiin nähden
sisällöltään kapea-alaisena. Tarvittaessa muita ajankohtaisia
maakuntakaavan päivityksiä on mahdollista käynnistää myöhemmin
rinnakkain tämän vaihekaavan kanssa.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy kaupan mitoitusselvityksestä tehdyn kilpailutuksen ja
tarjouksen, josta Keski-Pohjanmaan liiton osuus on noin 10 500 euroa
(alv 0 %).
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se valtuuttaa maakunnan liiton
aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan laatimisen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 26.11.2014 § 10
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valtuuttaa
maakunnan liiton aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5.
vaihemaakuntakaavan laatimisen.
Päätös:
Valtuusto valtuutti maakunnan liiton aloittamaan Keski-Pohjanmaan 5.
vaihemaakuntakaavan laatimisen.
---
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Maakuntahallitus 18.5.2015 § 43
Keski-Pohjanmaan liiton ja Kokkolan kaupungin teettämä kaupan
palveluverkon mitoitusselvitys on valmistunut ja erilliset raportit KeskiPohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys maakuntakaavan
selvitysaineistoksi sekä Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys
Kokkolan yleiskaavan selvitysaineistoksi ovat viimeisteltävinä.
FCG:n konsulttiryhmän valmistelema mitoitusselvitys raportti antaa
hyvät lähtökohdat seudullisesti merkittävän kaupallisen
palvelurakenteen määrittelemiselle 5. vaihemaakuntakaavassa. Selvitys
huomioi maankäyttö- ja rakennuslain muutoksien (vähittäiskauppaa
koskevat erityiset säännökset 319/2011 ja sen tilaa vaativan
erikoistavarakaupan siirtymäsäännöstä koskenut 205/2015 sekä toimivan
kilpailun kehittymisen edistäminen 204/2015) vaikutukset
maakuntakaavassa esitettävään kaupalliseen palvelurakenteeseen.
Selvityksessä on annettu esitykset Keski-Pohjanmaan vähittäiskaupan
kokonaismitoitukselle vuoteen 2030, merkitykseltään seudullisen
vähittäiskaupan suuryksikön kuntakohtaisista alarajoista,
keskustatoimintojen alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden
mitoituksesta sekä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan
tavoitteellisesta palveluverkosta. Nämä selvitysraporttiin keskeisistä
tietolähteistä, joita ovat olleet mm. kunnat, SYKE, Tilastokeskus ja AC
Nielsen, koottuun tietopohjaan perustuvat reunaehdot raamittavat
jatkossa käynnistyvää maakuntakaavatyötä.
Loppuraportti on kokonaisuudessaan luettavissa Keski-Pohjanmaan
liiton kotisivuilla www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkäyttö. Lisätietoja
antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee valmistuneen Keski-Pohjanmaan kaupan
palveluverkon mitoitusselvityksen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus merkitsi valmistuneen Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon
mitoitusselvityksen tiedoksi.
---
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Maakuntahallitus 25.8.2015 § 70
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu on
aloitusvaiheessa. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan kaavan
vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus
saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta ja
osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä
kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.
MRL:n 63 §: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 5. vaihemaakuntakaavan laadinnan perustaksi on
tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:ssa esitetään
maakuntakaavan keskeinen sisältö sekä tavoitteet, osallistumisen ja
vaikutusten arvioinnin menetelmät ja kaavaprosessin alustava aikataulu.
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan 5. vaiheen vireilletulosta
kuulutetaan Keski-Pohjanmaan liiton virallisissa tiedotuslehdissä sekä
Keski-Pohjanmaan liiton www-sivuilla ja OAS:sta pyydetään palaute
1.9.-30.9.2015 välisenä aikana.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, puh. 040 168 1490,
sähköposti janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus:
1. hyväksyy laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman,
2. päättää kuuluttaa Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan
vireilletulosta ja
3. pyytää yhteystyötahoilta ja osallisilta palautteen osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 1.9.–30.9.2015 välisenä aikana.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 19.10.2015 § 86
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin nähtävillä olon aikana
1.9.-30.9.2015 yhteensä 20 lausuntoa ja mielipidettä. 18:sta lausunnon
jättäjästä kahdeksan ilmoitti, että ei ole lausuttavaa tai erityistä
huomautettavaa oas:an tai kaavan sisältöihin. Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esitti huomiona, että kaavan
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laadinnan kuluessa voi vielä tulla esiin lisäselvitystarpeita. Geologian
tutkimuskeskus esitti maakunnan malmipotentiaalin selvittämistä
litiumesiintymää laajemminkin malmi- tai mineraalipotentiaalisten
vyöhykkeiden osoittamiseksi. Liikennevirasto muistutti asianmukaisten
selvitysten tarpeellisuudesta suhteessa kaupan palveluiden sekä
kaivostoiminnan sijoittumiseen. Museovirasto piti tärkeänä
kulttuuriperinnön huomioimista vaikutusten arvioinnissa ja Suomen
metsäkeskus toi esiin metsälain mukaiset kohteet.
Etelä-Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan liitto totesivat yhteistyön
merkityksen saman sisältöisiä vaihemaakuntakaavoja laadittaessa.
Evijärven kunta esitti kantatietä 63 merkittävästi parannettavaksi, mitä
se jo vahvistetussa maakuntakaavassa onkin. Halsuan kunta totesi
kunnassa sijaitsevan ampumaradan ja Vetelin kunta huomioi oas:sta
puuttuneet vuonna 2011 Kaustisen seutukunnan laatiman kaupallisen
kehittämisselvityksen. Lausunnot otetaan huomioon suunnittelussa ja
oas:aa täydennetään esitetyillä täydennystarpeilla.
Mielipiteen oas:sta jättivät Boliden Kokkola Oy sekä Suomen
metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry. Boliden Kokkola Oy pitää
merkittävänä nykyisen teollisuuden tuottamien prosessijätteiden
loppusijoituspaikan laajennusta koskevan YVA-prosessin vaikutusten
huomioimisen maakuntakaavassa. Samalla he toivat esiin tarpeen
selvittää maakuntakaavassa myös vaihtoehtoinen sijoituspaikka
suurteollisuusalueen ulkopuolelta, mikä mahdollistaisi nykykapasiteetin
lisäämisen tai uuden toiminnan. Vastineessa todetaan, että
vaihtoehtoisen sijoituspaikan tutkiminen vaatisi käynnistämään tästä
vaihemaakuntakaavasta erillisen prosessin, josta teollisuuden tuottamille
jätteille voitaisiin esittää sijoituspaikka maakuntakaavaan myöhemmissä
vaiheissa selvityksen valmistuttua. Suomen metsästäjäliiton Pohjanmaan
piiri ry puolestaan esittää ampumarataverkoston tiheydeksi enintään
puoli tuntia käyttäjästä ampumaharjoittelun turvallisuuden lisäämiseksi
tarjoamalla riittävästi virallisia harjoittelupaikkoja. Keski-Pohjanmaan
liitto laatii ampumaradoista kehittämisselvityksen, minkä perusteella
seudullisesti merkittävät ampumaradat arvioidaan.
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 8.10.2015.
Viranomaisneuvottelussa käytiin läpi Keski-Pohjanmaan alueidenkäytön
suunnittelun tilanne, 5. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta saatu palaute sekä keskusteltiin alustavista
suunnittelumerkinnöistä ja määräyksistä. 5. vaihemaakuntakaavan
valmistelua jatketaan siten, että kaavaluonnos on tavoitteena valmistua
alkuvuodesta 2016.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen.
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19.10.2015/§ 86
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdyt
täydennykset,
2. hyväksyy kaavanlaatijan vastineet oas:n palautteeseen ja
3. merkitsee 5. vaihemaakuntakaavan etenemisen tiedoksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotus.
---
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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 87
Ympäristöministeriö on pyytänyt Keski-Pohjanmaan liitolta lausuntoa
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö ja
rakennuslain muuttamisesta sekä siihen liittyvästä asetusluonnoksesta
koskien maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen
vahvistusmenettelyn poistamista. Keski-Pohjanmaan liitto on 18.2.2015
antanut lausunnon maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja
koskevasta selvityksestä, jossa haettiin vaihtoehtoja nykyiselle
vahvistamismenettelylle. Ympäristöministeriössä valmisteltu nyt
lausunnolla oleva esitysluonnos liittyy hallitusohjelman toteuttamiseen.
Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti
maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen
vahvistusmenettelystä luovutaan.
Muutosesityksen mukaan tarkoituksena on korostaa maakuntien liittojen
itsehallinnollista roolia maankäytön suunnittelussa ja lyhentää
maakuntakaavoitukseen sekä kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen
liittyvää päätöksentekoprosessia. Tavoitteena on edistää viranomaisten
välisen vuorovaikutuksen oikea-aikaisuutta kaavoituksen kuluessa ja
selkiyttää toimivallan jakoa valtion ja maakuntien välillä
yleispiirteisessä suunnittelussa. Tavoitteeksi on kirjattu myös, että
maakuntien liitot voivat luovemmin kehittää yleispiirteistä suunnittelua
suuntaan, joka parhaiten palvelee maakunnan erityispiirteitä ja alueiden
erityisominaisuuksia. Esityksessä pyritään kehittämään
viranomaisyhteistyön vuorovaikutusta aikaistamalla lakisääteisen
viranomaisneuvottelun ajankohtaa sekä muuttamalla valtion roolia
kaavoituksessa hallinnollisesta ohjauksesta ja lainmukaisuuden
valvonnasta valtakunnallisesti tärkeiden tavoitteiden mukaisen
kaavoituksen ohjaukseen ja valvontaan.
Keski-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus pitää
vahvistamismenettelystä luopumisesta laadittua luonnosta hallituksen
esitykseksi hyvänä pohjana. Kuitenkin esitämme muotoiltavaksi
lausunnolla olevaa luonnosta muutamilla täsmennyksillä. KeskiPohjanmaan liiton näkemys on esitetty jäljempänä pykälittäin sekä
seuraavassa prosessikaaviossa oleellisin prosessin kokonaiskuvan
tarkennuksin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen yleispiirteisen
kaavoituksen kehittämiseksi.
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Keski-Pohjanmaan liiton näkemys maakuntakaavan laatimisesta
prosessikaaviona vahvistamismenettelystä luopumisen jälkeen:
aloitus / oas (<30pv)
lausunnot
mielipiteet

valmistelu / luonnos(<30pv)

1 viranomaisneuvottelu

ehdotus (<30pv)

2 viranomaisneuvottelu
mielipiteet

hyväksyminen

lausunnot
muistutukset

Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta tulee kehittää
kokonaisprosessin näkökulmasta välttäen päällekkäisten prosessien
aikataulullista tehottomuutta ja vahvistaen viranomaisten välistä
vuorovaikutusta. Siirtämällä jälkimmäinen viranomaisneuvottelu, mutta
säilyttämällä lausuntojen ajankohta saadaan kokonaisuutta rikastettua
yhdellä palautekeskustelulla ilman hallinnollista lisätyötä.
Vahvistamismenettelyn luopumisen haasteena nähty valtakunnallisten
alueiden käyttötavoitteiden välittyminen maakuntakaavoitukseen vaatii
edelleen jatkossa oman prosessinsa tavoitteiden täsmentämiseksi ja
yksinkertaistamiseksi siten, etteivät maakunnan liitot maakuntakaavan
valmistelussa joudu valtakunnallisissa kysymyksissä niitä sektoreittain
valvovien hallinnonalojen väliseen pompotteluun.
Vahvistamismenettelystä luovuttaessa käytännön muutokset sisältäen
Keski-Pohjanmaan liiton antaman lausunnon kohdistuvat maankäyttö- ja
rakennuslaissa sekä -asetuksessa pykälittäin seuraavasti:
MRL 17 § Asianomaisen ministeriön tehtävät
Pykälää esitetään muutettavaksi siten, että maakuntakaavoitukseen
kohdistuva erityinen ohjaus- ja valvontatehtävä poistuu asianomaisen
ministeriön (tällä viitataan ympäristöministeriöön) tehtävistä.
Asianomaisen ministeriön tehtäväksi jää jatkossakin alueiden käytön
suunnittelun ja rakennustoimen yleinen kehittäminen ja ohjaus. KeskiPohjanmaan liitto pitää muutosta selkeänä ja kokonaisuuden kannalta
hyvänä. Nykyisellään on voitu joutua maakuntakaavan valmistelun
kuluessa tilanteeseen, jossa ministeriön ohjaus ei aina ole selkeästi
esittänyt kantaa keskusteluun suhteessa hyväksymisen jälkeen
vahvistusprosessissa väistämättä käsiteltäviin asioihin. Ohjaus- ja
valvontatehtävän hierarkkisen aseman poistuessa yleispiirteisen
suunnittelun kehittäminen sekä yhtenäiset valtakunnalliset tavoitteet
voidaan ministeriöstä käsin entistäkin vapaammin tuoda
maakuntakaavan valmisteluun keskusteltavaksi. Siten maakunnan
erityispiirteet ja -tarpeet voidaan yhteen sovittaa valtakunnallisten
tavoitteiden kanssa kokonaisvaltaisempien prosessien kautta.
MRL 31 § Maakuntakaavan hyväksyminen – 2.-6. momentti kumotaan.
Vahvistamismenettelyä koskevat säännökset esitetään kumottavaksi.
Maakuntakaavan hyväksymistoimivaltaa koskeva säännös pysyy
nykyisellään. Keski-Pohjanmaan liitto hyväksyy
vahvistamismenettelystä luopumisen.
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MRL 47 § Yhteisen yleiskaavan laatiminen ja hyväksyminen – 3.
momentti kumotaan.
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä.
MRL 67 § Ilmoittaminen kaavan hyväksymisestä
Pykälään esitetään lisättäväksi kaavan hyväksymistä koskevasta
päätöksestä ilmoittamisvelvollisuus myös niille viranomaisille, jotka
ovat sitä lausunnon yhteydessä pyytäneet. Keski-Pohjanmaan liitto
kannattaa esitystä, joka toteutuessaan selkeyttää ja yhtenäistää
ilmoittamiskäytäntöjä.
MRL 188 § Muutoksenhaku kaavan ja rakennusjärjestyksen
hyväksymispäätöksestä
Vahvistamismenettelyn poistuessa muutoksenhaun vastaanottaneena
hallintoviranomaisena toimineen ympäristöministeriön tilalta
maakuntakaava ja kuntien yhteinen yleiskaava esitetään sisällytettäväksi
nykyisellään yleis- ja asemakaavoja koskevaan menettelyyn, jossa
kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen muutosta haetaan
valittamalla hallinto-oikeuteen kuntalain säädösten mukaisesti.
Mahdollisissa valituksissa päätöksistä on edelleen jatkovalitusoikeus
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa
esitystä eri kaavatasojen käytäntöjen yhtenäistämisestä, mutta
huomauttaa vahvistamismenettelyn poistamisen tavoitteena olevan
lyhyemmän päätöksentekoprosessin vaarantuvan kunnallisvalitusten
käsittelyajan myötä.
MRL 201 § Kaavapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan
täytäntöönpanokelpoisuutta koskevaan säännökseen esitetään
hyväksymispäätöksen yhteyteen mahdollisuutta määrätä kaava tulemaan
voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Edelleen
muutoksenhakuviranomaisella olisi mahdollisuus kieltää omaaloitteisesti tai valittajan vaatimuksesta kaavan täytäntöönpano. KeskiPohjanmaan liitto toteaa, että nyt luonnostellulla kirjauksella jää
epäselväksi hyväksymispäätöksessä määrätty kaavan voimaan tulo
ennen kuin se on saanut lainvoiman niissä tilanteissa, kun kaavasta
jätetään muutoksenhakuviranomaiselle osoitettu valitus. Koskeeko
mahdollinen muutoksenhakuviranomaisen kielto päätöksen
täytäntöönpanosta tuolloin koko kaavaa vai sitä osaa, johon valituksen
katsotaan kohdistuvan? Keski-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä, että
maakuntakaava voi tulla voimaan ja saada lainvoimaisuuden siltä osalta,
johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan ennen mahdollisen
valituksenalaisen osion käsittelyä.
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös
Tavoitteena on, että muutettava laki tulisi voimaan 1.1.2016. Vireillä
olevien maakuntakaavojen näkökulmasta säädettäväksi
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siirtymäsäännökseksi vahvistusmenettelyn soveltamisesta esitetään, että
vahvistusmenettelyä sovelletaan ennen lain voimaantuloa hyväksyttyihin
kaavoihin. Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä linjauksesta, jonka
mukaan parhaillaan vireillä olevat kaavat jäävät vahvistamismenettelyn
ulkopuolelle. Lakimuutos on luonteeltaan prosessia kehittävä, joten sen
mahdollisimman nopea tuominen osaksi käytäntöjä on etu kaikille
osapuolille.
MRA 8 § Yhteistyö maakuntakaavaa laadittaessa
Maakuntakaavan laadintaan liittyen esitetään lisättäväksi velvollisuus
olla yhteistyössä valtakunnallisesti merkittävissä asioissa
ympäristöministeriön ja muiden sellaisten ministeriöiden kanssa, joita
laadittavana oleva maakuntakaava koskee. Keski-Pohjanmaan liitto pitää
ristiriitaisena esitetyn kirjauksen muotoilua ”ympäristöministeriöön”,
kun MRL ja MRA muutoin käyttävät ”asianomaista ministeriötä”
viitatessaan alueiden käytön suunnittelua ohjaavaan ja kehittävään sekä
voimassa olevan lain mukaan vahvistavaan ministeriöön, jona
ympäristöministeriö on viime vuosina toiminut. Hallinnollisen
uudistuksen varalle varminta olisi edelleen tässäkin käyttää
”asianomainen ministeriö” tai täsmällisemmin vaihtoehtoisesti ”alueiden
käytön suunnittelua ohjaava ministeriö”, jos halutaan viitata
nimenomaan MRL 17 §:n mukaisesti ympäristöministeriöön. KeskiPohjanmaan liitto pitää täsmällisempää kirjausta parempana.
Kokonaisuudessaan ehdotettu asetuksen muutos ei muuta nykyistä
käytäntöä yhteydenpidossa maakunnan liiton näkökulmasta, mutta
korostaa ministeriöille heidän asemaansa valtakunnallisen tavoitteen
ohjauksessa. Nykyisinkin ministeriöt delegoivat osallistumista
maakuntakaavaprosessiin ministeriön alaiselle virastolle tai
aluehallintoviranomaisille.
Ongelmaksi voi muodostua eri ministeriöiden välisen
sektorinäkökulman yhteensovittaminen. Vahvistamismenettelyä
noudatettaessa ympäristöministeriö on pyytänyt muilta ministeriöiltä
lausunnon hyväksytystä maakuntakaavasta. Ministeriöt ovat esittäneet
omaan hallinnonalaansa painottuvan näkökulman, josta
ympäristöministeriö on vahvistamispäätöksessään tehnyt yhteenvedon
suhteessa muuhun maakuntakaavan saamaan palautteeseen. Miten
jatkossa varmistetaan eri ministeriöiden mahdollisesti toisistaan
poikkeavien näkökantojen tasapuolinen huomioiminen? Valtakunnalliset
alueidenkäytön tavoitteet tulee määritellä jatkossa nykyistä
täsmällisemmiksi ja yksiselitteisemmiksi, jotta sektorinäkökulmien
yhteensovittaminen ei sido maakunnan liittojen resursseja
kohtuuttomasti ja lisää tarvetta maakuntakaavoituksen valmisteluun
liittyville työneuvotteluille eri viranomaistahojen kanssa koordinoivan
valtiota edustavan tahon puuttuessa. Erillisneuvottelujen kasvava tarve
pidentäisi valmisteluprosessia.
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MRA 11 § Asianomaisen ministeriön tehtävät
Maakuntakaavan laatimiseen liittyvä viranomaisneuvottelu esitetään
järjestettäväksi kaavoitukseen ryhdyttäessä sekä ennen kuin
kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Lisäksi käsiteltäessä kaavassa
valtakunnallisesti merkittäviä asioita, esitetään maakunnan liiton
tehtäväksi sopia asianomaisen ministeriön kanssa neuvottelun
järjestämisestä ja toimittaa neuvottelua varten tarvittava aineisto. KeskiPohjanmaan liitto pitää jälkimmäisen viranomaisneuvottelun siirtämistä
ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa suuntana kohti oikea-aikaista
ohjausta maakuntakaavan valmistelun tukemiseksi. Tuomalla
viranomaisten kanta esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja
selkeästi varmistetaan kaavan laatu vastaamaan eri tahojen odotuksia ja
avataan keskustelu eri sektoreiden kaavalle asettamien tavoitteiden
yhteensovittamisen edellytyksistä. Keski-Pohjanmaan liiton näkemyksen
mukaan ensimmäinen viranomaisneuvottelu kaavoitukseen ryhdyttäessä
määrittelee kaavan laadinnan reunaehdot ja aikaistettu toinen
viranomaisneuvottelu ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista
varmistaa oikeaan aikaan merkittävät vaikutukset tarpeellisissa määrin
selvitetyiksi.
Perustelumuistiossa todetaan, että asianomaiseen ministeriöön, joka
tässä voi olla asiasta riippuen myös muu kuin ympäristöministeriö,
ollaan yhteydessä neuvottelun sopimiseksi vain silloin, kun kaavassa
käsitellään valtakunnallisesti merkittäviä asioita. Jatkossa tehtävä
valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden uudelleenmäärittely tulee
määrittämään ministeriöiden välistä suhdetta maakuntakaavoitukseen
suhteessa ”asianomaisen ministeriön” käsitteeseen. Tässä kohtaa on
kuitenkin syytä harkita, tarvitaanko jatkossakin ympäristöministeriön
asiantuntemusta maakunnan liittojen tukena eri hallinnonalojen
ministeriöiden sektorinäkökulmien yhteensovittamisessa.
MRA 13 § Lausunnot kaavaehdotuksesta
Maakuntakaavaehdotuksesta esitetään pyydettäväksi lausunto ennen
nähtäville asettamista nykymuotoisen asetuksen kohtien 1-4 tahojen
ohella kohtana 3 a) niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee. KeskiPohjanmaan liitto pitää lisäystä 3 a) tarpeellisena. Sen sijaan
muutosehdotusta maakuntakaavaehdotuksesta pyydettävien lausuntojen
ajankohtaan Keski-Pohjanmaan liitto pitää epäonnistuneena sekä
osallistavaan ja vuorovaikutteiseen suunnittelujärjestelmään nähden
ristiriitaisena. Keski-Pohjanmaan liitto kyseenalaistaa MRA 11 §
mukaisen jälkimmäisen viranomaisneuvottelun siirron lisäksi myös
lausuntojen pyytämisen siirtämisen järkevyyden ajankohtaan ennen
kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Viranomaisten tulee antaa
kantansa viranomaisneuvottelussa, jonka jälkeen on mahdollista järjestää
tarvittaessa erillisiä työneuvotteluja kaavaehdotuksen valmistelemista
varten. Lausuntokierros tässä vaiheessa on ennen aikainen ja jälleen
päällekkäinen menettely viranomaisneuvottelun kanssa. Nykyisen
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menettelytavan heikkous on päällekkäisten prosessien myötä ohjauksen
ajoituksen tehottomuus.
Mikäli vuorovaikutteisuus MRA 11 § mukaisesti järjestettävässä
viranomaisneuvottelussa toteutuu halutulla tavalla, voidaan
viranomaisneuvottelun perusteella muokata kaavaehdotus, joka laitetaan
nähtäville ja siitä pyydetään lausunto MRA 13 § mukaisesti lisättynä
kohdalla 3 a), mutta ei ennen nähtäville asettamista. Kaavan
valmistelumateriaali on joka tapauksessa laitettava saataville
lausuntokierrosta varten, joten kaavaehdotus on hyvä olla yhtälailla
nähtävillä lausuntoaikana viranomaisille ja muille osallisille. Samalla
muiden kuin viranomaisten vaikuttamismahdollisuudet kaavaan säilyvät
yhtäläisinä. Kuitenkin nykyisestä menettelystä poiketen jatkossa
saamme maakuntakaavan valmisteluun viranomaisten kommentit oikeaaikaisesti jälkimmäisessä viranomaisneuvottelussa jo ennen ehdotuksen
nähtäville menoa. Ehdotuksen nähtävillä olon aikana pyydettävillä
lausunnoilla varmistetaan maakuntakaavan hyväksymiskelpoisuus.
Maakunnan liiton on jatkossa pystyttävä arvioimaan maakuntakaavan
hyväksymisvalmius sekä lausuntojen että muistutusten ja niistä
annettavien vastineiden perusteella, mikä on mahdollista vain, jos
lausuntomenettely suhteessa ehdotuksen nähtäville asettamiseen säilyy
nykyisellään. Nähtävillä olevasta maakuntakaavaehdotuksesta jätettävät
muistutukset pelkästään eivät anna riittävää pohjaa
hyväksymisvalmiuden arvioinnille, jos viranomaistahon lausuntokierros
on järjestetty jo ennen maakuntakaavaehdotuksen nähtäville asettamista.
Siinä tapauksessa mahdolliset muutokset viranomaisten esittämien
huomioiden jälkeen eivät tulisi enää asianmukaisella tavalla arvioiduksi
ja vaarana olisi, että tavoitellun jouhevamman prosessin sijaan joudutaan
tilanteeseen, jossa lausuntokierroksia on aikaisempaan verrattuna
säännön mukaisesti yksi lisää. Keski-Pohjanmaan liiton esitys: 13 §
lisätään kohta 3 a) sen säilyessä muutoin ennallaan.
MRA 14 § Kumotaan
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä.
MRA 20 § Lausunnot kaavaehdotuksesta
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä.
MRA 22 § Kumotaan
Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa esitystä.
MRA 93 § Kaavojen ja eräiden päätösten voimaantulo
Maakuntakaavan voimaan tuloa koskevaan pykälään esitetään
vahvistaminen korvattavaksi päätöksellä. Keski-Pohjanmaan liitto
kannattaa esitystä.
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MRA 95 § Kaavan ja rakennusjärjestyksen lähettäminen tiedoksi
Maakuntakaavan tiedoksi lähettämistä koskevaan pykälään esitetään
vahvistettu maakuntakaava korvattavaksi hyväksytty maakuntakaava ja
täsmennetään maanmittauslaitoksen nimike. Lisäksi elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle esitetään lähetettäväksi ilmoitus
maakuntakaavan voimaantulosta. Keski-Pohjanmaan liitto kannattaa
esitystä ja esittää lisättäväksi maakuntakaava-alueen kunnat siihen
joukkoon, jolle lähetetään ilmoitus maakuntakaavan voimaantulosta.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelija Janna Räisänen, sähköposti
janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi tai puhelinnumero 040 168 1490.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy laaditun lausunnon annettavaksi luonnoksesta
hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---

Aluesuunnittelija Janna Räisänen poistui kokouksesta päätöksen teon
jälkeen, klo 10.25.
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TEKNO 2015

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 88
Hakija:
Ohjelma:

Kokkolanseudun kehitys Oy
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen
rakennerahasto-ohjelma
Toimintalinja:
TL1 /Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite:
2.1. Pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen edistäminen
Toteuttamisaika:
1.11.2015 – 31.12.2017
Kokonaiskustannusarvio: 355 000€
Päärahoittaja:
Keski-Pohjanmaan liitto
Sihteeristön myönteinen lausunto
15.9.2015 § 3
Tekno2015-hankkeen taustaa
Hankkeen taustalla on Ketek Oy:n toteuttama - Teknologiansiirto 2015 hanke, jossa on kehitetty palvelukonseptimalli.
Palvelukonseptimallilla tuetaan tuotannollisten yritysten teknologia- ja
markkinalähtöistä nopeaa ja kustannustehokasta kasvua ja siihen
liittyvää riskien hallintaa.
Tavoitteet:
- 5S palvelukorttimalliin perustuvan teknologiansiirtopalvelukonseptin
jalkauttaminen ja toteuttaminen pk-yrityksissä
- tuotannollisten yritysten liiketoiminnan kasvun tukeminen
- kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen
- yritysten kansallisen ja kansainvälisen teknologiaosaajaverkoston
rakentaminen
- yritys lähtee tekemään yrityksen omaa teknologian
kehittämishanketta jo tämän hankkeen aikana
Kohderyhmät:
Keski-Pohjanmaan teknologiateollisuus;
- prosessi- ja kemianteollisuus,
- metalli- ja konepajateollisuus,
- veneala,
- rakennusala sekä tekninen palvelu.
- cleantech (asumisen cleantech) ja life-sciences.
Hankkeen toimenpiteet:
- teknologiapalvelua tarvitsevien yritysten kartoitus avoimen haun
kautta
- yritysten kontaktointi ja haastattelut
- yritysten nykytilan ja tavoitteiden kartoitus
- tulosten analysointi ja ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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uusien teknologisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien
selvittäminen eri toimialoilla
tarvittavien toimialakohtaisten teknologia-analyysien tuottaminen
valituilta toimialoilta kaikkien alan yritysten käyttöön
teknologiaseminaarien ja – tapahtumien järjestäminen
toimialojen välisiä älykkäitä konsepteja yhteistyöprojektien
rakentamiseksi, mm. cleantech ja biotalous

Hankkeessa keskitytään yritysten ja palvelujen yhteen saattamiseen ja
verkostoitumiseen. Hankkeen rahoitusta ei kohdenneta yrityskohtaisiin
toimenpiteisiin, varsinaiset yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut yritykset
hankkivat omien erillisten kehittämishankkeidensa kautta.
Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen:
Teknologia-asiantuntijapalvelu tulee pysyväksi palvelumuodoksi osana
Kosek oy:n normaalia toimintaa.
Tavoitteena on että sadasta yrityksestä 20 lähtee tekemään yrityksen
omaa teknologian kehittämishanketta jo tämän hankkeen aikana.
Kustannusarvio kokonaistoteuttamisajalle 1.11.2015-31.12.2017
Palkkakustannukset
250 000
ostopalvelut
45 000
flat rate/prosenttikorvaus
60 000
yhteensä
355 000
Rahoitussuunnitelman hankkeen kokonaistoteuttamisajalle
EAKR ja valtio
284 000
kuntien rahoitus
71 000
Kosek
Kannus
Kaustinen
yhteensä
355 000
Kustannusarvio ajalle 1.11.2015-31.12.2016
Palkkakustannukset
125 000
ostopalvelut
25 000
flat rate/prosenttikorvaus
30 000
yhteensä
180 000
Rahoitussuunnitelma 1.11.2015-31.12.2016
(esitetään rahoitettavaksi vuoden 2015 ja 2016rahoitussuunnitelman mukainen rahoitus)

EAKR ja valtio
kuntien rahoitus
yhteensä
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Rahoituspäätösesitys koskee hankkeen 1.11.2015-31.12.2016
suunnitelman mukaista rahoitusta. Vuoden 2017 rahoitus myönnetään
erikseen maakuntajohtajan päätöksellä, edellyttäen että hanke on
edennyt suunnitelman mukaisesti.
Ohjausryhmätahot:
Kosek Oy, Kase ry, Kannuksen kaupunki, Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu oy, Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä, Keski-Pohjanmaan yrittäjät ry, Tekes, KeskiPohjanmaan liitto
Hankkeen arviointi ja pisteytys on tehty 9.9.2015.
Yleisten ja erityisten valintaperusteiden pisteytykseen perustuen
TEKNO2015- hankkeelle esitetään myönteistä rahoituspäätöstä.
Perustelu myönteiselle rahoituspäätösesitykselle:
Hanke kohdistuu Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian kärkialoihin ja
kehittämiskohteisiin edistäen kasvuhakuista ja työllistävää
yritystoimintaa.
Hankkeen avulla jalkautetaan uutta teknologiaa ja osaamista yrityksiin
tarjoamalla mahdollisuutta osallistua teknologia-analyysiin ja
teknologiansa kehittämiseen.
Hanke tukee pk-yritysten kansainvälistymistä ja verkostoitumista.
Lisätietoja antaa aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Kehittämisjohtajan ehdotus:
Hallitus
1. hyväksyy TEKNO 2015 – hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää
kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta,
2. kohdentaa hankkeelle Keski-Pohjanmaan liiton EAKR- ja valtio
myöntämisvaltuutta hankkeen kokonaistoteuttamisaikana
80 prosenttia hankkeen toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista,
kuitenkin enintään 284 000 euroa
3. nimeää hankkeen valvojaksi kehittämisjohtaja Kaj Lyyskin.
Maakuntajohtaja tekee rahoituspäätökset EURA2014 järjestelmässä.
Ensimmäinen rahoituspäätös tehdään 144 000 euron suuruisena.
Jatkorahoitus myönnetään edellyttäen, että hanke etenee hyväksytyn
suunnitelman mukaisesti.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotus.
---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 9/2015

19.10.2015/§ 89

89 §

Sivu
324

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2018 JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2016

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 89
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 50 pykälän mukaan
taloussuunnitelmassa esitetään kuntayhtymän toimintojen
kehittämistavoitteet ja selvitetään, miten toiminnot ja investoinnit
rahoitetaan.
Talousarvion laadinnan lähtökohtana ovat kuntayhtymän strategiset
päämäärät ja taloussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet.
Maakuntavaltuusto asettaa vastuualuekohtaiset toiminnalliset tavoitteet
ja osoittaa niiden toteuttamiseen vaadittavat voimavarat.
Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista
ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Investoinneista ja
käyttöomaisuushankinnoista laaditaan vähintään kolmen vuoden
suunnitelma.
Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus
esityksien tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.
Maakuntahallitus hyväksyy talousarvioon
käyttösuunnitelman/täytäntöönpano-ohjeet.
Kuntien jäsenmaksujen nousu kuntatasolla on vuoden 2015 tasolla
huomioiden Kalajoen kaupungin irtisanoutumisen Keski-Pohjanmaan
liiton toiminnasta. Kuntaosuudet vuonna 2016 ovat 1 283 200 euroa
(1 283 200 euroa vuonna 2015).
Tavoitteet vuodelle 2016 asetetaan edellisten vuosien tapaan
vastuualueittaan. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden 2016
talousarvio.
Suunnitelmavuosien 2017-2018 talousarvio tulee olemaan
loppusummaltaan sama kuin vuoden 2015 talousarvio ja ne tarkennetaan
ao. vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Vuoden 2016 toiminnalliset tavoitteet laaditaan vastuualueittain.
Vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota on esitelty
kuntajohtajille syyskuussa 2015 ja varsinainen käsittely on 9.11.2015.
Kuntien alustava maksuosuustaulukko on toimitettu kuntien
talousvastaaville 28.9.2015.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy vuoden 2016 kuntaosuudet siten, että keskimääräinen
kasvu on 0,00 % ja päättää käsitellä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien
2016-2018 taloussuunnitelman seuraavassa kokouksessa.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotus.
---
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TILASTO- JA ENNAKOINTIYHTEISTYÖTÄ KOSKEVA SOPIMUS

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 90
Liiton kehittämissuunnittelija on sanoutunut irti 1.11.2015 alkaen ja hän
on ollut työlomalla 1.5.2015 lähtien. Aluekehittäjän tehtäviä on mm.
ennakoinnin, työllisyysasioiden ja ESR asioiden osalta kohdistettu
henkilökunnan tehtäväkuvien tarkastelun yhteydessä eri henkilöille.
Lestijärvenkunnan/Kaustisen seutukunnan kanssa on neuvoteltu
tilastollisesta yhteistyöstä ja tehty seuraavanlainen tilasto- ja
ennakointiyhteistyötä koskeva sopimus.
Yhteistyösopimuksessa sovitaan mm. seuraavista asioista
- tilastoasiantuntijana toimii Kaustisen seutukunnan talouspäällikkö.
Kaustisen seutukunta resursoi talouspäällikön työaikaa enintään
50 % kokonaistyöajasta Keski-Pohjanmaan liiton tilastoasiantuntijan
tehtäviin. Keski-Pohjanmaan liitolle tehdystä työstä pidetään erillistä
työajanseurantaa etukäteen tehdyn työsuunnitelman mukaisesti.
Tehdyistä työtunneista maksetaan korvaus.
- tilastoasiantuntijan tehtäviä ovat mm. ennakointiin liittyvät tilastot ja
ennakointiryhmään osallistuminen, maakunnalliset tilastot,
maakuntaliiton nettisivujen kehittäminen tilastotiedon osalta,
maakuntaliiton tilastoasiantuntijana ja yhteyshenkilönä toimiminen
sekä osallistuminen aluetietoprosessien kehittämiseen ja hankkeisiin.
Työ toteutetaan pääasiassa etätyönä siten, että tilastoasiantuntijan
toimipiste sijaitsee Toholammin kunnantalolla, tarvittaessa Kokkolassa
Keski-Pohjanmaan liiton tiloissa tai muualla Keski-Pohjanmaan liiton
määräämässä paikassa.
Keski-Pohjanmaan liitto vastaa seuraavista kustannuksista:
- palkkakulut tuntilaskutuksena työpäiväkirjan mukaan (sis. sivukulut,
lomavaraukset yms.)
- matkakulut KVTES:in mukaan; toimipiste Toholammin kunnantalo,
Lampintie 5, Toholampi
- puhelin- ja tietoliikennekulut, toimisto- ja laitevuokrat yms.
toimistokulut toteutuneen työajan suhteessa
- maakuntaliiton tai maakuntaliiton kautta tuleviin toimeksiantoihin
liittyvät maksulliset tilasto-/aineistohankinnat pl. Keski-Pohjanmaan
tilastoyhteistyön kautta käytössä olevat tilastoaineistot
Sopimus tulee voimaan maakuntahallituksen lainvoimaisella päätöksellä
ja on voimassa 31.12.2016 saakka. Sopimuksen jatkosta päätetään
erikseen.
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Sopimuksen voimaantuloa edeltävistä asiantuntijatöistä on sovittu
erikseen maakuntaliiton vuoden 2015 talousarvion puitteissa
maakuntajohtajan päätöksellä.
Kumpikin sopijaosapuoli on velvollinen välittömästi ilmoittamaan,
mikäli sopijaosapuolen toiminnassa ilmenee muutoksia, jotka
vaikuttavat oleellisesti tai merkittävästi tässä sopimuksessa sovitun
asiantuntijatyön toteuttamiseen.
Kaustisen seutukunnalla on oikeus hyödyntää aikaansaamaansa tai
tämän sopimuksen puitteissa hankittua aineistoa Keski-Pohjanmaan
tilastoyhteistyö -toiminnassa ilman erillistä korvausta.
Menokohta 43 60 12 01 sekä mahdollinen Elinvoima-hanke.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula
Maakuntajohtajan ehdotus:
Hallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton ja Lestijärven kunnan
välisen tilasto- ja ennakointiyhteistyötä koskevan sopimuksen.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä poistui kokouksesta päätöksen teon
jälkeen, klo 10.55.
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19.10.2015/§ 91

TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 19.10.2015 § 91
1. Maakuntajohtajan, hallintopäällikön ja kehittämisjohtajan tekemät
viranhaltijapäätökset ajalta 21.9.-18.10.2015.
2. Maakuntahallituksen puheenjohtajan päätösluettelo 1.10-18.10.2015.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi kehittämisjohtajan,
hallintopäällikön tai maakuntahallituksen puheenjohtajan 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 82-89, 91
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 90
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.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

