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LAUSUNNOT JA VASTINEET 
 

 

LAUSUNTO VASTINE 

1. Kokkolan kaupunki 

Kokkolan kaupunginhallitus on kokouksessaan 
21.9.2020 (416 §) päättänyt, ettei sillä ole 
lausuttavaa Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 
2040 ja maakuntaohjelman 
2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

 

Merkitään tiedoksi. 

2. Leivo-Rintakorpi Tuija 

Tuija Leivo-Rintakorpi on sähköpostiviestissään 

26.9.2020 toivonut, että strategia-asiakirja on 

erillinen pääasiakirja, josta ilmenee liitteineen 

asiakokonaisuuteen liittyvät asiakirjat. Pääasiakirjaa 

voidaan päivittää liitteiden osalta, mikäli niitä 

lisätään tai päivitetään. 

Hän esittää esimerkkinä seuraavan rakenteen: 
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 
Liite 1. Maakuntaohjelma 2022-2025 
Liite 2. Osaamisen kehittämisen strategia 
Liite 3. Maakuntakaava vaihe 5 
Liite 4. jne. 
 
Lisäksi hän toteaa viestissään, että ehdotuksella ei 
ole vaikutusta varsinaisen suunnitteluprosessin 
juoksutukseen, ja että tämä helpottaa 
hahmottamaan asioiden kokonaisuuksia ja näin 
ollen helpottaa tulevien tarkastuslautakuntienkin 
työtä. 
 

 

Vastineena todetaan, että Keski-Pohjanmaan 

maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma 2022-

2025 ovat yksi asiakirja, joka sisältää alueiden 

kehittämisestä annetun lain mukaiset strategiset 

painopisteet sekä maakuntaohjelman. Tämä 

rakenne ja lakipohja on kuvattu osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmassa. 

Maakuntakaava on erillinen oma asiakirja ja 

prosessi, jota ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. 

Maakuntakaavaa ei voida pitää osana 

maakuntastrategiaa, vaan se on 

maakuntastrategian kanssa rinnakkainen asiakirja. 

Tästä maakunnan suunnitteluhierarkiasta on kuvaus 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä 

alueiden kehittämisestä annetussa laissa. 

Muut maakuntastrategian ja maakuntaohjelman 

kanssa samaan asiakokonaisuuteen kuuluvat 

asiakirjat on mahdollista kuvata tulevassa strategia- 

ja ohjelma-asiakirjassa yleisellä tasolla ja sillä 

tarkkuudella, kuin ne ovat asiakirjan laatimis- ja 

hyväksymisvaiheessa tiedossa. 

Vastineena todetaan, että mielipide ei aiheuta 

muutoksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

3. Lestijärven kunta 

Lestijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 

29.9.2020 (168§) päättänyt antaa lausuntonaan, 

 

Vastineena todetaan, että annettu lausunto koskee 

tulevan strategian laadintaprosessia. Tämän osalta 
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että Lestijärven kunta toteaa, että 

strategiasuunnittelussa tulee ottaa koko maakunta 

huomioon tasavertaisesti ja siten, että myös 

harvaan asutut paikkakunnat huomioidaan 

strategiaa laadittaessa.  

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on kuvattu 

osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt sekä se, 

että strategiatyössä huomioidaan maakunnan 

kehittäminen kokonaisuutena.  

Vastineena todetaan, että lausunto ei aiheuta 

muutoksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

4. Perhon kunta 

Perhon kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2020 

(168 §) päättänyt antaa lausuntonaan, että Perhon 

kunnalla ei ole huomautettavaa Keski-Pohjanmaan 

maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 

2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 

 

Merkitään tiedoksi. 

  

 

 

 


