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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme 
  
Kokkola    
    
 
 

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 16.4.2019
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 38 
 
 38 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 15.4.2019 § 38 

 
Maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo 
Haapalehdon. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus 
1. totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (11/11). 
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo 

Haapalehdon. 
- - - 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 39 
 
39 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON LIITTYMINEN MERENKURKUN 

NEUVOSTOON 
 
Maakuntahallitus 15.4.2019 § 39 

 
Merenkurkun neuvoston vuosikokous teki 21. toukokuuta 2018 
historiallisen päätöksen, jonka mukaan Merenkurkun neuvosto 
ry:stä muodostetaan Merenkurkun neuvosto EAYY. EAYY-
lyhenne tarkoittaa Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymää, 
joka on EU:n oma juridinen väline valtionrajat ylittävään yhteis-
toimintaan. EAYY on vahva ja selkeä väline, joka on erityisesti 
tarkoitettu Euroopassa valtionrajat ylittävään yhteistoimintaan. 
Euroopassa toimii tällä hetkellä noin 55 EAYY:tä ja useita uusia 
ollaan perustamassa.  

 
Merenkurkun neuvosto olisi ensimmäinen täysin pohjoismainen 
EAYY. Merenkurkun neuvoston hallitus toimii EAYY-prosessin 
valmisteluryhmänä, ja toimisto on hallituksen toimeksiannosta 
laatinut syksyllä 2018 pohja-aineiston neuvoston juridisen 
muodon muuttamiseen rekisteröidystä yhdistyksestä EAYY:ksi 
sekä esityksen neuvoston nykyisten sääntöjen muuttamisesta 
EAYY:lle sopiviksi.  
 
Hallitus ja toimisto ovat EAYY-prosessissa analysoineet jäsenten 
tarpeisiin ja toiveisiin perustuvia Merenkurkun neuvoston tehtäviä 
ja tutkineet Merenkurkun neuvosto EAYY:lle mahdollisia erilaisia 
työskentelymalleja, esim. valiokuntien käyttöä. Tärkeänä osana 
tätä on tarkasteltu, miten Merenkurkun alueen kunnat saataisiin 
alempaan tehokkaammin mukaan rajat ylittävään yhteistyöhön. 
Tarkoituksena on tulevaisuudessa myös avata mahdollisuus 
norjalaisten jäsenten ottamiseen Merenkurkun neuvostoon. 
Tarkoitus on myös hyväksyä Uumajan kunta pääjäseneksi heti 
EAYY:n perustamisen myötä, muiden kaupunkien ja kuntien 
ohella, jotka ovat jo Merenkurkun neuvoston pääjäseniä. 

 
Tavoitteena on, että Merenkurkun neuvoston vuosikokous 20. 
toukokuuta 2019 pystyisi päättämään Merenkurkun neuvosto 
EAYY:n perustamisesta. 

 
Merenkurkun neuvosto toivoo nyt saavansa suunniteltujen 
perustavien pääjäsenten lausunnon Merenkurkun neuvosto 
EAYY:n sääntöesityksestä. Sääntöesitys on tämän 
maakuntahallituksen esityslistan liitteenä. 

 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 39 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus 
1. merkitsee tiedoksi Merenkurkun neuvoston edustajan 

antaman selvityksen Merenkurkun neuvosto EAYY:n 
perustamisesta. 

2. hyväksyy Merenkurkun neuvoston hallituksen alaisuudessa 
valmistellun sääntöesityksen. 

3. päättää Keski-Pohjanmaan liiton liittymisestä Merenkurkun 
neuvostoon EAYY:n pääjäsenenä sen tultua perustetuksi. 

4. päättää siirtää Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallitukseen 
esitettävien Keski-Pohjanmaan liiton edustajien nimeämisen 
uuden maakuntahallituksen tehtäväksi.     

 
Päätös: 

 Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimieliseksi. 
 ----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 40 
 
40 §  KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTA- JA SOTEUUDISTUS 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 40 
 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus jätti eronpyyntönsä Tasavallan 
presidentti Sauli Niinistölle 8.3.2019, joka hyväksyi sen. 
Hallituksen eronpyynnön vuoksi maakunta- ja soteuudistuksen 
jatkovalmisteluun ei ole edellytyksiä. Työ suunnataan nyt 
valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin ja 
uudistuksen hallittuun alasajoon. 
  
Valmisteluun osallistuneet organisaatiot (maakunnat, ministeriöt, 
palvelukeskukset, Luova) ovat saaneet tarkempaa ohjeistusta 
ministeriöistä. Valtiovarainministeriö on 20.3.2019 antanut ohjeen 
maakuntien perustamiseen myönnetyn esivalmistelu- ja ICT-
valmisteluavustuksen käytöstä. Valtiovarainministeriö on antanut 
tämän ohjeen valtionapuviranomaisena valtionavustuslain 
(688/2001) säännösten nojalla ja ottaen huomioon hallintolain 
luottamuksen suojaa koskevan hallinnon oikeusperiaatteen 
toteuttamisvelvoitteen edellä mainitun ohjeen. Ohjeessa 
määritellään, mihin myönnettyä valtionavustusta voidaan alasajon 
aikana käyttää. Valtionavustuksen käytön hyväksyttäviä 
kustannuksia voivat 8.3.2019 jälkeen olla mm.:  
 
- lakisääteisten työnantajavelvoitteiden hoitaminen 
- sitoumuksista aiheutuvat kustannukset, kunnes niiden 

irtisanominen tai purkaminen toteutuu 
- valtionavustuksen käytön raportointi 
- arkistolain edellyttämä asiakirjojen arkistointi 
- asianmukaiseen päättämiseen sisältyvä koonti, jolla kuvataan 

esivalmistelun aikana tehty valmistelutyö 
 

Keski-Pohjanmaalla on ryhdytty ohjeen määrittelemiin alasajo-
toimiin. Valmisteluhenkilöstöstä suurin osa on palvelussuhteessa 
osatoteuttajiin (mm. kuntiin, kuntayhtymä Soiteen, valtion 
viranomaisiin). Maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelu-
vaiheen valmistelutyöstä tehtyjen yhteistyösopimusten mukaan 
palkkakustannukset ja matkakustannukset korvataan niin, että 
kulloinkin avustuksessa vaadittu omarahoitusosuus (0-10%) 
täyttyy.  
 

Osatoteuttajien ja Keski-Pohjanmaan liiton kanssa tehdyn yhteis-
toimintasopimuksen kohdassa 8 on sovittu, että omistusoikeus 
valmisteluvaiheen aikana hankittuun omaisuuteen säilyy 
omaisuuden hankkineella osapuolella. Jos Keski-Pohjanmaan 
maakunta olisi muodostunut, hankittu omaisuus olisi siirtynyt 
perustettavan maakunnan omaisuuteen.  
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 40 
 
Muutosorganisaation tilojen vuokrasopimus ja siihen liittyvät muut 
sopimukset on irtisanottu ja päättyvät 30.4.2019, vuokrasopimus 
30.6.2019. Muutosjohtajan virkamääräys on voimassa 30.4.2019 
saakka.  
 
Maakuntauudistuksen esivalmistelun johtoryhmä sekä puheen-
johtajisto kokoontuu 12.4.2019. Valtakunnan tasolla uudistuksen 
muutosjohtajien viimeinen kokoontuminen on 10.4.2019.  
 
Esivalmistelu- ja ict-valmistelun avustusten käytön raportti 
valtiovarainministeriölle on toimitettava viimeistään 29.2.2020 
mennessä.  
 
Lisätietoja antavat vt. muutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilä ja vt. 
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. muutosjohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus 

1. merkitsee tiedoksi maakunta- ja soteuudistuksen valmis-
telua ja alasajoa koskevan tilanteen Keski-Pohjanmaan 
liitossa. 

2. toteaa, että maakunta- ja soteuudistuksen hallittu alasajo 
toteutetaan Keski-Pohjanmaan liitossa viipymättä.  

3. toteaa, että Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus on 
päättynyt, kun edellä esitetyt toimenpiteet ovat Keski-
Pohjanmaan osalta tulleet suoritetuksi.    

4. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi 
Keski-Pohjanmaan maakunta- ja soteuudistuksen 
tilanteen. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesi. 
----- 
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Maakuntahallitus 15/2018  10.12.2018/§ 125 

Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 41 
 
41 §  OHJELMAKAUDEN 2021-2027 KANSALLINEN JA ALUEELLINEN 

VALMISTELU 
 

Maakuntahallitus 10.12.2018 § 125 
 

Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeessään 27.9.2018 ohjeistanut 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden valmistelun 
käynnistämisestä alueilla ja ministeriössä. Sen mukaisesti työ- ja 
elinkeinoministeriö johtaa rakennerahastokauden 2021-2027 
ohjelmatyön valmistelua ja ohjelmatyötä valmistellaan 
käytännössä alueilla ja ministeriössä. Ohjelmavalmistelua 
koordinoi kansallisella tasolla kumppanuusperiaatteen mukaisesti 
TEM:n nimeämä Koheesio 2021+ -työryhmä ja Alueiden 
uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). ESR- ja EAKR- toimien 
valmistelu tapahtuu samassa prosessissa sekä alueella että 
keskushallinnossa. TEM vastaa lopullisten ohjelmatyön 
ehdotusten laatimisesta ja yhteensovittamisesta 
lausuntomenettelyä ja hyväksymistä varten. Ehdotus hyväksytään 
valtioneuvostossa ennen EU-komissiolle toimittamista ja lopullisen 
hyväksymispäätöksen tekee komissio virallisten neuvotteluiden 
jälkeen. 
 
Alueellinen valmistelu tapahtuu kahdella suuralueella, Itä- ja 
Pohjois-Suomessa sekä Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä- ja 
Pohjois-Suomen alueellisesta valmistelusta vastaavat maakuntien 
liitot aluekehityslainsäädännön 35 §:n mukaisesti. Yhteistyötä 
koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Valmistelua tehdään yhteis-
työssä ELY-keskusten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttami-
seen osallistuvien yhteisöjen kanssa. Valmistelussa noudatetaan 
kumppanuusperiaatetta siten, että kukin maakuntaliitto vastaa 
aluekehitysviranomaisena alueensa sidosryhmien osallisuudesta.  
 
Ohjelmavalmistelua käsitellään säännöllisesti maakuntahallituk-
sissa. Maakunnan yhteistyöryhmät ovat lakisääteisiä kumppa-
nuuselimiä maakunnissa, ja asioiden valmistelua käsitellään 
lisäksi MYR:n sihteeristöissä. Myös maakuntavalmistelun 
työryhmiä hyödynnetään ohjelmavalmistelussa kumppanuus-
periaatteella. Lisäksi Keski-Pohjanmaalla hyödynnetään 
valmistelussa mm. maakuntaohjelman työryhmiä. Suuralueen 
tilaisuuksia järjestetään yhteistyössä tarpeen mukaan. 
 
Ohjelmatyön valmistelu on alueilla käynnistetty TEM:n pyynnön 
mukaisesti analysoimalla nykytilannetta ja toimintaympäristöä 
sekä luomalla näkymää tulevaan. Nykytilan analyysissä on 
huomioitu haasteet, jotka johtuvat globalisaatiosta, talouden 
rakennemuutoksesta, työmarkkinoiden ja väestörakenteen  
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Maakuntahallitus 15/2018 10.12.2018/§ 125 
Maakuntahallitus 4/2019 15.4.2019/ § 41 

 
muutoksesta, ilmastonmuutoksesta sekä siirtymisestä vähä-
hiiliseen talouteen, puuttuvista yhteyksistä (fyysiset ja digitaaliset), 
puutteista innovaatiovalmiuksista ja innovaatiokapeikoista, pk-
yritysten kasvusta ja kansainvälistymisestä, osaavan työvoiman 
saatavuudesta sekä eriarvoistumisesta ja syrjäytymisestä. 
Analyysivaiheessa on arvioitu käynnissä olevan ohjelmakauden 
tuloksia ja vaikutuksia, tehty analyysiä toimintaympäristöön 
liittyvistä haasteista sekä ennakoitu tulevan ohjelmakauden 
aikana nousevia toimintaympäristöön liittyviä haasteita.   
 
Analyysivaihe toteutetaan helmikuuhun 2019 mennessä, johon 
mennessä TEM kokoaa eri alueiden ja kumppanien nykytila-
analyysit yhteen ja tekee niistä yhteenvedon, joka käsitellään 
Koheesio 2021+ -työryhmässä. TEM pyytää 
kumppanuusverkostolta kommentit yhteenvedosta ennen sen 
lopullista käsittelyä Koheesio 2021+ -työryhmässä. 
Analyysivaiheen jälkeen siirrytään yleistavoitteiden määrittelyyn 
TEM:n esityksen pohjalta. Yleistavoitteisiin pyydetään kommentit 
ja täydennykset alueiden kirjoittajaryhmiltä. TEM tekee esitykset 
yleistavoitteista mahdollisia poliittisia linjauksia varten 
maaliskuussa.  
 
Aineisto jaetaan kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Hallitus merkitsee ohjelmakauden 2021-2027 kansallisen ja 
alueellisen valmistelun tiedoksi. 
 
Päätös: 
Hallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi. 
- - - 

 
Maakuntahallitus 15.4.2019 § 41 

 
Ohjelmakauden 2021+ kansallinen ja alueellinen valmistelu 
käynnistettiin analysoimalla nykytilannetta ja toimintaympäristöä. 
Valmistelussa on siirrytty analyysivaiheesta tavoitteiden 
asettamiseen ja painopisteiden määrittelyyn TEM:n toimittaman 
valmisteluohjeen 2 (19.2.2019) mukaisesti.  Valmisteluohjeessa 
pyydetään suuralueita ja ministeriöitä tekemään 15.4.2019 
mennessä ehdotuksia tavoitteiksi, erityistavoitteiksi, sisällöllisiksi 
painopisteiksi, indikaattoreiksi ja kohderyhmiksi sekä perustele-
maan ehdotukset. Tavoitteita määriteltäessä on otettava  
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 41 
 
huomioon myös muiden EU-rahastojen tavoitteet ja esitettävä 
alustavat näkemykset yhteensovituksesta ja työnjaosta. Lisäksi  
arvioidaan ylialueellisen hanketoiminnan ja kansainvälistä 
yhteistyön näkökulmia. 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen vastauksen valmistelun 
pohjana on hyödynnetty Itä- ja Pohjois-Suomen maakunta-
johtajien ja ELY-ylijohtajien yhdessä laatimaa kannanottoa EU:n 
ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta. Kannanotossa on 
nostettu esille valmistelun keskeisiä lähtökohtia, ohjelma- ja 
rahoitusrakenteen peruslinjauksia, tukimuotoja, kilpailukyky-
tekijöiden vahvistamista, kuntien roolia ohjelman toteuttajana ja 
vähähiilisyyteen, työllisyyden edistämiseen, osaamisen uudista-
miseen ja koulutuksen saavutettavuuteen sekä osallisuuden ja 
yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyviä kehittämistarpeita. 
Vastaus on koottu Itä- ja Pohjois-Suomen valmisteluryhmän ja 
kirjoittajaryhmän toimesta sekä hyödyntämällä maakuntaliittojen 
ja ELY-keskusten sisältöasiantuntijoiden näkemyksiä. 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen suuralueen vastaus TEM:lle jaetaan 
kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee ohjelmakauden 2021-2027 
kansallisen ja alueellisen valmistelun tiedoksi. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 42 
 
42 §  MERIALUESUUNNITTELUN TILANNEKATSAUS 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 42 
 
Merialuesuunnittelua koskeva maankäyttö- ja rakennuslain 
muutos tuli voimaan 1.10.2016. Lakimuutoksen mukaan rannikon 
maakuntien liittojen tulee laatia merialuesuunnitelmat Suomen 
aluevesille ja talousvyöhykkeelle vuoden 2021 maaliskuun 
loppuun mennessä.  
 
Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava eri käyttömuotojen 
tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia 
käyttömuotoja ovat erityisesti energia-alat, meriliikenne, kalastus 
ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on 
kiinnitettävä huomiota merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja 
meren vuorovaikutukseen. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota 
maanpuolustuksen tarpeisiin. 
 
Merialuesuunnitelmien laatimisesta vastaavat kahdeksan 
rannikon maakuntien liittoa, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. 
Maakuntien liitot laativat suunnitelmat yhteistyössä, siten että 
Suomeen laaditaan kolme merialuesuunnitelmaa. Lisäksi 
Ahvenanmaa laatii oman suunnitelmansa. Maakuntavaltuustot 
hyväksyvät suunnitelmat kukin erikseen. 
 
Varsinais-Suomen liitto toimii suunnitteluyhteistyön valtakunnal-
lisena koordinaatioliittona. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
meripolitiikan rahoitusohjelmasta myönnetyllä rahoituksella on 
Varsinais-Suomen liittoon palkattu yhteistyön koordinaattoriksi FM 
Pekka Salminen. Ympäristöministeriö vastaa suunnittelun 
kansainvälisestä ja rajat ylittävästä yhteistyöstä. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto laatii yhdessä Lapin, Pohjois-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan maakuntaliittojen kanssa suunnitelman, 
joka kattaa Perämeren, Merenkurkun ja Pohjoisen Selkämeren 
alueet sekä niihin rajautuvat talousvyöhykkeet. Keski-Pohjan-
maan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 20.2.2017 osaltaan 
Perämeren, Merenkurkun ja Pohjoisen Selkämeren merialue-
suunnittelun käynnistämisestä ja omarahoitusosuudesta. 
Merialuesuunnittelun lähtötiedot ja koordinaatio -hanke 
rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan 
rahoitusohjelmasta. Hankkeen tehtävä on luoda edellytykset 
osallistavalle ja yhtenäiselle tietopohjalle rakentuvalle 
merialuesuunnitteluyhteistyölle. Hankkeella varmistetaan 
riittävien, suunnittelussa tarvittavien lähtötietojen saatavuus ja 
käytettävyys. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 100 %  
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rahoituksella vuosille 2016–2021 on 850 000 euroa. Maakunnan 
liittojen omarahoitusosuus on 3 000 euroa/vuosi.  
 
Kestävän sinisen kasvun ja meren hyvän tilan tavoitteiden 
konkretisoimiseksi merialuesuunnittelun keinoin on käynnistetty 
Merialuesuunnittelun - kestävän sinisen kasvun alueelliset 
vuorovaikutteiset muutosfoorumit -hanke. Hanke rahoitetaan 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston meripolitiikan rahoitus-
ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on tukea merialuesuunnittelua 
muutosfoorumien avulla, jotka muodostavat vuorovaikutteisen 
alustan ja toimivat vuoropuhelun keinona suunnittelussa johtaen 
konkreettisiin merialuesuunnitelmassa esitettäviin avauksiin ja 
ratkaisuihin suunnittelualueilla.  
 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio 100 % rahoituksella vuosille 
2019-2020 on 126 000 euroa. Maakunnan liittojen omarahoitus-
osuus on 1 750 euroa. Muutosfoorumit toteutetaan pääosin 
vuoden 2019 aikana ja vuoden 2020 alkupuoliskolla kolmella 
merialuesuunnittelualueella. Keski-Pohjanmaan liiton talous-
suunnittelussa rahoitusta asiaan ei ole erikseen varattu. 
 
Tilannekuvat, skenaariotyö ja kuuleminen  
 
Merialuesuunnittelun tilannekuva, joka koostuu ekologisesta 
tilannekuvasta, sinisen talouden tilannekuvasta, merellisen 
kulttuuriperinnön tilannekuvasta ja merialueiden ominaispiirteiden 
kuvauksesta on valmistunut.  
 
Ympäristöministeriö on käynnistänyt merialueen tulevaisuus-
skenaarioiden ja niiden vaikutusten arviointien laatimisen 
merialuesuunnitelmia varten. Työssä laaditaan alustavaa koko 
Suomen merialueen skenaariota ja sen vaikutustenarviota 
merialueen toimintoihin ja meriympäristöön. Skenaariot laaditaan 
valtakunnallisina ja suunnittelualue-kohtaisina. Skenaarioissa 
tarkastellaan merialueen toimintaympäristön muutoksia sekä 
intressitahojen tarpeita ja näkemyksiä Suomen merialueen 
tulevaisuuden kehityksestä. Skenaariot tuotetaan laadittujen 
tilannekuvaraporttien pohjalta. Tarkastelu tehdään erityisesti 
energiaa, liikennettä, ympäristöä, kalastusta ja vesiviljelyä, 
kulttuuri- perintöä, matkailua ja virkistyskäyttöä, puolustusta, 
meriteollisuutta, bioteknologiaa ja kaivannaisaloja koskien. 
Sidosryhmille suunnattuja tulevaisuusskenaariotyöpajoja 
järjestetään suunnittelualueilla touko-kesäkuussa. Osana 
skenaariotyötä järjestetään merialuesuunnittelun ensimmäisen 
vaiheen kuuleminen 10.4.– 10.5.2019 välisenä aikana. 
Kuulemisen pohjalta käynnistyy varsinaisten suunnitelma-
luonnosten valmistelu. 
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Oheismateriaalia: www.merialuesuunnittelu.fi.   
 
 Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola. 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  

1. merkitsee tiedoksi merialuesuunnittelun ensimmäisen 
vaiheen kuulemisen ja  

2. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu 
Merialuesuunnittelun - kestävän sinisen kasvun alueelliset 
vuorovaikutteiset muutosfoorumit -hankkeeseen 
omarahoitusosuudella 1 750 euroa. 

 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 

 
 
 

http://www.merialuesuunnittelu.fi/
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 43 
 
43 § KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELU-

VAIHEEN KUULEMINEN 
 
Maakuntahallitus 15.2019 § 43 

 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava sisältää teemoina 
aluerakenteen, kaupan, kaivostoiminnan ja ampumaradat. Keski-
Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan laatiminen on aloitettu 
maakuntavaltuuston 26.11.2014 § 10 päätöksellä. Maakunta-
hallitus päätti 25.8.2015 § 70 asettaa osallistumis- ja arviointi-
suunnitelman (OAS) nähtäville 1.9.–30.9.2015. Aloitusvaiheen 
viranomaisneuvottelu järjestettiin 8.10.2015. Maakuntahallitus 
hyväksyi 19.10.2015 § 86 oas:n täydennykset ja käsitteli saadun 
palautteen. 
  
Keski-Pohjanmaan liitossa on valmisteltu luonnos Keski-Pohjan-
maan 5. vaihemaakuntakaavaksi. Kaavaratkaisujen taustaksi on 
laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset selvitykset. 
Vaihemaakuntakaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville MRL 
62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti mielipiteen esittämistä varten. 
Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana kaavaluonnoksesta 
pyydetään lausunnot Keski-Pohjanmaan kaupungeilta ja kunnilta, 
Keski-Pohjanmaahan rajoittuvilta maakuntien liitoilta, Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä muilta osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmassa määritellyiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä.  
 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoon 
kuuluvat maakuntakaavakartta sisältäen kaavamerkinnät ja -
määräykset, yhdistelmäkartta voimassa olevista maakunta-
kaavoista ja 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksen kaavamerkin-
nöistä, kaavaselostus, kartta 5. vaihemaakuntakaavalla 
kumottavista kaavamerkinnöistä sekä päivitetty osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma.  
 
Valmisteluaineistoon kuuluvat myös seuraavat erillisselvitykset: 
Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys (2015) 
ja mitoitusselvityksen päivitys (2017), Keski-Pohjanmaan 
aluerakenne (2018), Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaali-
selvitys (2016) ja Ampumarataselvitys (2016). Taustaselvitykset 
on kokonaisuudessaan luettavissa http://www.keski-
pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava.  
 
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan 5. 
vaihemaakuntakaavan valmisteluaineiston lähetettäväksi  

http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
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lausunnoille ja asetettavaksi nähtäville 24.4.-24.5.2019. Hallitus 
oikeuttaa liiton toimiston tekemään teknisluonteisia korjauksia ja 
täydennyksiä kaava-aineistoon ennen nähtäville asettamista. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Ulla-Riitta Harju poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 
10.43. 
 
Arto Pihlajamaa poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 
11.13. 
 
Asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo 11.13-11.22. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 44 
 
44 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN 

OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2019 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 44 
 

Keski-Pohjanmaan liiton rakennerahastotehtävien, rakenne-
rahastohankkeiden ja rahoituksen hallinnoinnin parantamis-
suunnitelman suositusten mukaan maakuntahallitukselle 
esitellään raportti liiton rahoittamista hankkeista neljännes-
vuosittain. 

 
Erillisenä liitteenä on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 
Suomen rakennerahasto-ohjelman toteuttaminen Keski-
Pohjanmaan liitossa – osavuosikatsaus (1. neljännes). 
 

 Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi liiton rahoittamien 
hankkeiden osavuosiraportin. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Mauri Salo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.49. 
 
Marlen Timonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 
12.09. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 45 
 
45 §  ELINKEINOT MURROKSESSA (ELMO) – STRATEGIASTA KÄYTÄNTÖÖN,  

OMARAHOITUSOSUUS 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 45 
 
Vuonna 2018 Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat toteuttivat 
yhteistyössä Elinkeinot murroksessa -pilottia. Maakunnat valittiin 
pilottiin yhtenä alueena kilpaillun hakuprosessin kautta. 
Yhteistyön tuloksena syntyi Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot 
murroksessa – älykkään erikoistumisen strategia. Keski-Pohjan-
maan maakuntahallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 
18.2.2019 §17 ja strategia on luettavissa Keski-Pohjanmaan liiton 
internet-sivuilla. Yhteistyöprosessin tuloksena komissio on myös 
myöntämässä Itä- ja Pohjois-Suomelle 300 000 euroa 
pilotointirahaa, jolla voitaisiin rahoittaa pk-yritysten kehittämistä 
edellä mainitussa strategiassa määritellyissä painotuksissa. 
 
Vuoden 2018 yhteistyön tuloksena syntyi myös tahtotila 
yhteistyön laajemmalle toteuttamiselle yhteisen koordinaatio-
hankkeen avulla. Koordinaationhanketta, Itä- ja Pohjois-Suomen 
Elinkeinot murroksessa – Strategiasta käytäntöön, haetaan 
yhteistyön tehostamiseksi ja ylläpitämiseksi seuraavaksi kahdeksi 
vuodeksi sekä ennen kaikkea jo syntyneen yhteisen strategian 
jalkauttamiseksi koko alueella. Lapin liitto toimisi hankkeen 
toteuttajana. Kaikkia Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittoja on 
pyydetty osallistumaan hankkeen rahoittamiseen. 
 
Hankkeen tuloksena luodaan koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueen 
elinkeinoja palveleva klusterien kehittämismalli, jossa huomioi-
daan eri toimialojen tarpeet liiketoimintaympäristöjen murrok-
sessa. Hankkeessa sitoudutaan kehittämään Itä- ja Pohjois-
Suomen alueella innovaatiopohjaa laajentavaa, toimivuutta 
lisäävää ja uusiutuvuutta varmistavaa tutkimus-, osaamis- ja 
innovaatiotoiminnan infrastruktuuria. Tämän avulla tuetaan Itä- ja 
Pohjois-Suomen alueen kilpailukyvyn rakentamista ja ylläpitoa. 
Vetovoimaisten TKI-alustojen kehittämiseksi vahvistetaan alueen 
yritysten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja ammatillisten 
oppilaitosten sekä julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja 
verkostoja. Klusterimallissa Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään 
erikoistumisen toimijat tuottavat pk-yrityksille palveluita 
liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. Malli perustuu osaamis-
keskittymien verkostoon, jossa maakunnallisten TKI-keskittymien 
osaaminen ovat valjastettu pk-yritysten kasvun ja 
kansainvälistymisen edistäjiksi. 
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Hankeen toteutusaika on 1.4.2019-31.3.2021. Kokonais-
kustannukset hankkeessa ovat 499 620 euroa ja hankkeelle 
haetaan EAKR- ja valtion rahoitusta n. 399 696 euron edestä. 
Tukea haetaan 80 %:lle kokonaiskustannuksista. 
 
Maakuntien omavastuuosuus hankkeesta on 20 % eli yhteensä 
99 924 euroa. Maakuntakohtainen omavastuuosuus on n. 14 275 
euroa. Menoerä ei ollut tiedossa Keski-Pohjanmaan liiton talous-
suunnittelua 2019 laadittaessa ja on ennalta suunnittelematon.  
 
Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Räihä. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 
Maakuntahallitus  

1. merkitsee tiedoksi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien 
Elinkeinot murroksessa -pilotin tilanteen ja etenemisen, 

2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton osallistumisen Itä- ja 
Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa – Strategiasta 
käytäntöön -hankkeeseen enintään 14 275 euron 
omarahoituksella (vuonna 2019 n. 5 090 eurolla, vuonna 
2020 n. 7 231 eurolla ja vuonna 2021 n. 1 956 eurolla). 

 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 

Jyrki Kaiponen ilmoitti olevansa esteellinen (organisaatiojääviys) 
ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

  ----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 46 
 
46 §  TOIMINNAN JA TALOUDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1-3/2019 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 46 
 

Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteet ovat määritelty vuoden 2019 
toimintasuunnitelmassa ja vuoden 2019 talousarvion 
käyttösuunnitelmassa. 
 
Maakuntahallitus on kokouksessaan 19.3.2018 § 16 hyväksynyt 
ohjeistuksen toiminnan ja talouden raportoinnista. Tässä 
ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessa tarkastellaan 
vuoden 2019 talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumista 
ja talouden tilannetta.  
 
Liiton talousarvion toteuma lähetetään maakuntahallituksen 
jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, tarkastuslautakunnalle ja 
tilintarkastajalle kuukausittain. 
 
Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-3/2019 on erillisenä 
liitteenä. 

 
Lisätietoja antavat vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen ja vs. 
hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  

1. merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden osavuosiraportin, 
2. esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee toiminnan ja 

talouden osavuosiraportin tiedoksi. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 47 
 
47 §  HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 47 
 
Vuoden 2018 henkilöstöraportin tunnusluvut antavat Keski-
Pohjanmaan liiton henkilöstövoimavarojen tilanteesta kokonais-
näkemyksen, jonka perusteella henkilöstön tilaa voidaan arvioida 
ja suunnata kehittämistoimenpiteitä henkilöstöstrategian 
painopistealueille organisaation eri tasoilla. 
 
Vuoden 2018 lopussa Keski-Pohjanmaan liiton palvelussuhteiden 
määrä oli 17, joka oli yhden henkilön enemmän kuin vuoden 2017 
lopussa. Vakinaisten palvelussuhteiden määrä oli 15 (82 %) ja 
määräaikaisten palvelussuhteiden määrä 3 (18 %). Liiton 
henkilöstöstä naisia oli 13 ja miehiä 4. Eläkkeelle ei siirtynyt 
vuoden 2018 aikana yhtään henkilöä. 
 
Vuoden 2018 aikana henkilöstön osaamisen kehittämisen 
koulutuskustannuksiin (koulutuskustannukset eivät sisällä 
palkkauskustannuksia) käytettiin noin 3 500 euroa. Osaamisen 
kehittämiseen käytettiin 0,4 % koko Keski-Pohjanmaan liiton 
henkilöstömenoista.  
 
Sairauspoissaolopäiviä kertyi yhteensä 437 työpäivää vuonna 
2018. Vuoden 2018 aikana ei sattunut yhtään työtapaturmaa. 
Maksetut palkat ja palkkiot olivat vuonna 2018 yhteensä 927 661 
euroa. Työhyvinvointiin panostettiin sekä välittöminä että 
välillisinä kustannuksina. Välittöminä kustannuksina käytettiin 
henkilöstöetuuksiin 5 722 euroa. Välillisiä kustannuksia on vaikea 
arvioida. 
 
Henkilöstöraportti on laadittu soveltuvin osin KT:n henkilöstö-
raporttisuosituksen (2004) mukaisesti. Tietolähteenä on käytetty 
myös Kevan tilastoja ja osin myös muita tietolähteitä. Henkilöstö-
raportti on käsitelty yhteistoimintalain mukaisesti Keski-Pohjan-
maan liiton henkilöstön toimistopalaverissa 19.3.2019. 
Henkilöstöraportti erillisliitteenä.  
 
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus hyväksyy henkilöstöraportin vuodelta 2018 ja 
lähettää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi, 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 48 
 
48 §  SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HALLINTO- JA 

VALVONTAJÄRJESTELMÄN (HVJ) PÄIVITYS 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 48 
 
Rakennerahasto-ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän 
kuvaus (HVJ) on kokonaisuudessaan päivitetty elokuussa 2018. 
HVJ liitteineen on toimitettu hallintoviranomaiselle Työ- ja 
elinkeinoministeriöön syyskuun alussa 2018. 
 
Syksyn 2018 aikana liittoon rekrytoitiin uusia viranhaltijoita, joiden 
tehtävänkuvaan kuuluu rakennerahastotehtäviä. Nämä henkilöt 
on nyt päivitetty HVJ:n henkilöstöliitteeseen sekä tarkistettu 
heidän tehtävät siinä. 
 
HVJ:n henkilöstöliite on toimitettu hallintoviranomaiselle Työ- ja 
elinkeinoministeriöön huhtikuun alussa 2019. 
 
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus hyväksyy 2.4.2019 päivitetyn HVJ:n 
henkilöstöliitteen. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 49 
 
49 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 49 
 

1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 12.3.-8.4.2019 
- Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 

kokoonpanoon. 
- Ostopalvelu - maakuntakaavan vaikutusten arviointi. 

2. Vs. hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 
viranhaltijapäätökset 12.3.-8.4.2019 

3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 12.3.-8.4.2019 
- Muutospäätös – Reittien ja matkapalvelujen Keski-

Pohjanmaa. 
4. Lausunto Keliber Oy:n louhosalueiden kaavaehdotuksesta 

Kaustisen kunnalle. 
5. Lausunto Keliber Oy:n louhosalueiden kaavaehdotuksesta 

Kokkolan kaupungille. 
6. Lausunto Lestijärven asemakaavan laajennuksesta, 

Kanervikko. 
7. Lausunto valmisteluvaiheen kuuleminen / Amorintallin 

ympäristö, korttelit 8-3 ja 8-5 
8. Lausunto valtionneuvoston asetusluonnoksesta kaupalliselle 

kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien 
harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin 
myönnettävästä avustuksesta. 

9. Lausunto Räyringin asemakaavan muutoksesta, osa 
korttelista 9. 

10. Lausunto Liikuntakeskuksen asemakaavan muutoksesta. 
11. Kommentit Pohjanmaan ELY-keskukselle alueellisista 

kehitysnäkymistä. 
12. Hakemus/lausuntopyyntö Kirjanpitolautakunnalle saatavan 

alaskirjaamisesta. 
13. Lausunto MMM:n asetusluonnoksesta uhanalaisten ja 

taantuneiden kalojen arvosta. 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vs. hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-13. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä 
viranhaltijapäätöksiä. 
 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 50 
 
50 §  MUUTOSJOHTAJAN VUOSILOMA 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 50 
 

Vt. muutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilän määräaikainen virkasuhde 
päättyy 30.4.2019. Hänelle on kertynyt ajalta 1.3.-30.4.2019 
vuosilomaa neljä kalenteripäivää. 
 
Vt. muutosjohtaja Heikkilä anoo vuosilomaa ajalle 16.-23.4.2019. 

 
Lisätietoja antaa vs. hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys: 
Maakuntahallitus myöntää Eija-Liisa Heikkilälle vuosilomaa ajalle 
16.-23.4.2019 sekä pyyntönsä mukaisesti palkatonta lomaa ajalle 
24.-30.4.2019. 
 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 51 
 
51 §  SELVITYS VÄLITTÄJÄVIRANOMAISTOIMINNAN TILANTEESTA 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 51 
 

Maakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 26.4.2018 § 5, että 
maakuntahallituksen tulee antaa syksyn 2018 maakunta-
valtuuston kokouksessa selvitys välittäjäviranomaistoiminnan 
tilanteesta. 
 
Maakuntavaltuusto ei myöntänyt kokouksessaan 26.4.2018 § 5 
vastuuvapautta 24.8.2017 saakka toimineelle maakunta-
hallitukselle ja tuolloin virassa olleelle maakuntajohtajalle, koska 
neuvottelumenettely hallintoviranomaisen (TEM) ja Keski-
Pohjanmaan liiton välillä koskien Keski-Pohjanmaan liiton 
edellytyksiä toimia välittävänä toimielimenä oli edelleen kesken. 
Neuvottelumenettely oli edelleen kesken maakuntavaltuuston 
kokousta järjestettäessä 8.11.2018. 
 
Kaksi (2) hanketoimijaa jätti oikaisuvaatimuksensa Keski-
Pohjanmaan liitolle vuonna 2017 myönnettyjen hankevarojen 
takaisinperinnöistä. Oikaisuvaatimukset eivät johtaneet 
takaisinperintäpäätösten muuttamiseen. Kesällä 2018 kaksi (2) 
hanketahoa hakivat muutosta oikaisuvaatimuksia koskeviin 
päätöksiin Vaasan hallinto-oikeudelta. Keski-Pohjanmaan liitto on 
antanut syyskuussa 2018 vastineet hanketoimijoiden Vaasan 
hallinto-oikeudelle jättämiin valituksiin. Valitusten käsittely Vaasan 
hallinto-oikeudessa on edelleen kesken.  
 
Hallintoviranomainen (TEM) päätti 4.12.2018 neuvottelu-
menettelyn päättämisestä ja palautti Keski-Pohjanmaan liitolle 
rakennerahastovarojen myöntövaltuudet. TEM:n antaman 
palautteen perusteella Keski-Pohjanmaan liitossa oli tehty 
4.7.2018 TEM:n antaman palautteen jälkeen määrätietoisesti 
työtä sen eteen, että myöntövaltuudet saadaan takaisin Keski-
Pohjanmaalle. Myöntövaltuuksien palautuminen takaa sen, että 
positiivinen kehittämistyö maakunnassa voi jatkua. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto käynnisti heti myöntövaltuuksien 
palauttamisen jälkeen vuoden 2018 valtuuden haun 17.12.2018 
klo 12.00 hanketoimijoille suunnatulla infotilaisuudella. Haku 
päättyi helmikuun lopussa. Haussa Keski-Pohjanmaan liitolle 
jätettiin kaikkiaan 20 hakemusta, joissa haetun rahoituksen 
yhteissumma on 8,271 milj. €. Hakemusten tarkastelu ja 
hakijoiden kuuleminen on parhaillaan meneillään. Tavoitteena on 
saada rahoituspäätökset hankkeista tehdyksi vielä ennen 
kesäkauden alkua.  
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 51 
 
Valtionvarainministeriön (VM) tarkastusyksikkö suoritti 
vuosisuunnitelman mukaisen rakennerahastohallinnointia 
koskevan järjestelmätarkastuksen liittoon 28.2. – 1.3.2019. 
Tarkastus toteutettiin myönteisessä hengessä. VM antaa raportin 
tarkastuksen tuloksista arvion mukaan vielä ennen kesäkautta 
2019.   
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  

1. merkitsee tiedoksi saadun selvityksen 
2. päättää antaa selvityksen asiasta edelleen 

maakuntavaltuustolle. 
 
Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 52 
 
52 §  ETELÄ- JA KESKI-POHJANMAAN METSÄNEUVOSTON JÄSENYYS 
 

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 52 
 

Nykyisten maakunnallisten metsäneuvostojen toimikausi päättyy 
14.5.2019. Uudet metsäneuvostot asetetaan nelivuotiskaudeksi 
15.5.2019 - 14.5.2023. Maakunnallisten metsäneuvostojen 
tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään Metsäkeskuslain 
(1421/2014) 6 §:ssä. Metsäneuvostot edistävät maakunnallisia 
metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektorin yhteistyötä.  
 
Maakunnalliseen metsäneuvostoon voi kuulua enintään 15 
jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
Metsäneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 
Metsäneuvoston jäsenten on edustettava laaja-alaisesti 
maakunnan metsään perustuvien elinkeinojen kehittämisen 
kannalta keskeistä asiantuntemusta. Metsäneuvoston 
asettamisessa tulee myös ottaa huomioon alueella asuvat 
metsänomistajat.  
 
Uusia maakunnallisia metsäneuvostoja asetettaessa pyritään 
laajentamaan jäsenten edustamien tahojen kattavuutta 
entisestään mm. nimittämällä varsinainen ja varajäsen joissain 
tapauksissa eri taustaorganisaatiosta. Tarkoituksena on, että 
varajäsenet, joiden taustayhteisöllä ei ole varsinaista jäsentä 
metsäneuvostossa, voivat osallistua kokouksiin sovitusti. 
  
Nykyisessä metsäneuvostossa molemmilla alueen maakunta-
liitoilla (E-P ja K-P) on varsinaisen ja varajäsenen paikka. 
Maakuntien oppilaitoksista vain SEDUlla on tällä hetkellä paikka 
(jäsen ja varajäsen) metsäneuvostossa.  
 
Tulevalle kaudelle Suomen metsäkeskus esittää ratkaisua, jossa 
uudeksi varsinaiseksi jäseneksi metsäneuvostoon kutsutaan 
KPEDU:n edustaja, ja SEDU:lle tulee oppilaitospuolen 
varajäsenyys. Vastaavasti maakuntaliittojen osalta Suomen 
metsäkeskus esittää, että seuraavalla kaudella Etelä-Pohjanmaan 
liitolla on varsinaisen jäsenen paikka ja Keski-Pohjanmaan liitolla 
on maakuntaliittojen varajäsenen paikka. 

 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus nimeää yhteyspäällikkö Teppo Rekilän Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan metsäneuvoston varajäseneksi kaudelle 
15.5.2019-14.5.2023. 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 52 
 
Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  -----   
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Maakuntahallitus 4/2019  25.4.2019 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS  
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet 

Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 

136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. 

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei 

saa hakea muutosta valittamalla. 

Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä 

tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta. 

Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm. 

markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä 

perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja 

työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely 

on vaihtoehtona). 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite: 

Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 

Kokkola kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi  

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

Muutosta haetaan 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 asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen. 
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Maakuntahallitus 4/2019  25.4.2019 
 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:  

 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA 
vaasa.hao@oikeus.fi 

 
Maakuntakaavaa koskevat valitukset: 

Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 

Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi 

Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirja 

Valituskirjassa on ilmoitettava: 

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- muutosvaatimuksen perusteet. 

Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan 

laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta 

ja postiosoite. 

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 

oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava. 

Valituskirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 

valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuin-

maksulain mukaisesti. 

Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai 

määräysten taikka Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön 

julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu 

julkisista hankinnoista annetun lain 9a §:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella 

markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet markkinaoikeudesta: 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi  

HUOM: kansallisen kynnysarvon 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia 

julkisista hankinnoista. 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

