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Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019 
 
KOKOUSAIKA  16.12.2019 klo 12.30 – 15.02  
KOKOUSPAIKKA  Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola 
 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET  

Pärkkä Timo puheenjohtaja 
Kant Esa varapuheenjohtaja, poissa § 

126-130 aikana klo 13.24-
14.09 

Haapalehto Raimo jäsen 
Lankinen Minna jäsen 
Nurmi-Lehto Anna jäsen 
Paloranta Johanna jäsen, poistui § 128 aikana 

klo 13.42 
Pihlajamaa Arto jäsen 
Salo Mauri  jäsen 
Timonen Marlén jäsen 
Mustasaari Erkki varajäsen 
Pelkonen Esko varajäsen 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET 
Haimakainen Pentti valtuuston puheenjohtaja 
Hentelä Raimo valtuuston I varapj 
Tastula Seppo valtuuston III varapj., poistui 

§ 132 jälkeen klo 14.23 
Kaiponen Jyrki vt. maakuntajohtaja/esittelijä 

 Turkulainen Harri hallintopäällikkö/sihteeri 
Mutka Sampo asiantuntija, läsnä § 126 

aikana klo 12.30-13.13 
Mutka Marita työsuojeluvaltuutettu, 

strategiapäällikkö, läsnä § 
126 aikana klo 12.30-13.13 
ja § 134 ajan klo 14.29-14.43 

Levaniemi Marjo työsuojelun varavaltuutettu, 
läsnä § 126 aikana klo 
12.30-13.13  

Heikkilä Eija-Liisa asiantuntija, läsnä § 127 ajan 
klo 13.30-13.40 

Pohjola Mari aluesuunnittelupäällikkö, 
läsnä § 130 ajan klo 13.58-
14.09 

Rekilä Teppo yhteyspäällikkö, läsnä § 132 
ajan klo 14.12-14.23 ja § 135 
ajan klo 14.44-14.50 
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POISSA    Harju Ulla-Riitta jäsen 
Tuikka Jukka-Pekka jäsen 
Leppälä Pekka valtuuston II varapj 
 

 
ASIAT § 125 – 138  
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS  
   

 
Timo Pärkkä                Harri Turkulainen 
puheenjohtaja               pöytäkirjanpitäjä 
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Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan 
käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. 
  
Kokkola 16.12.2019    
   Anna Nurmi-Lehto Arto Pihlajamaa  

     pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
 
 
 
 
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla  17.12.2019.
   

 



 Maakuntahallituksen pöytäkirja Sivu 
  267 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 
 Pvm ja allekirjoitus 
 

Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019/§ 125 
 
125 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI 
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 125 

 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja 
päätösvaltainen, 
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan 
ja Arto Pihlajamaan. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus  
1. totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen (11/11), 
2. valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna Nurmi-Lehdon 

ja Arto Pihlajamaan. 
- - - 
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Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019/§ 126 
 
126 §  TYÖHYVINVOINTIKYSELY 
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 126 

 
Liiton henkilökunnan vastattavana on ollut ajalla 4.-17.11.2019 
työpaikan psykososiaalista kuormittavuutta mittaava tikka-kysely. 
Vastaava kysely tehtiin vuosi sitten. Kyselyn toteuttaa liiton 
työterveyshuollosta vastaava TyöPlus Oy. 
 
Tikka-kyselyn tuloksia tulee esittelemään TyöPlussan 
työterveyspsykologi Heidi Ruohotie. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi liiton työhyvinvointikyselyn 
tulokset. 
 
Käsittely kokouksessa:  
TyöPlus Oy:n puolesta esittelyn teki työterveyspsykologi Sampo 
Mutka. Vt. maakuntajohtaja sekä hallintopäällikkö poistuivat 
kokouksesta esittelyn ajaksi. Esittelyn aikana paikalla olivat liiton 
työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtaja toimi esittelyn ajan 
pöytäkirjanpitäjänä. 
 
Esa Kant poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana klo 
13.24.  

 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  ----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 40 
Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019/§ 127 
 
127 §  KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN LOPPURAPORTTI 
 
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  
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 40 
Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019/§ 127 

 
maakunta olisi muodostunut, hankittu omaisuus olisi siirtynyt 
perustettavan maakunnan omaisuuteen.  
 
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 valmistelua 

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.  
----- 

 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 127 

 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen jätettyä eronpyyntönsä 
8.3.2019 Tasavallan presidentille, maakunta- ja soteuudistuksen 
valmistelu keskeytettiin maakunnissa. Tämän jälkeen Keski-
Pohjanmaan liitossa maakunta- ja soteuudistuksen työ on 
suunnattu valmistelun päättämiseen, tehdyn työn dokumentointiin 
ja uudistuksen hallittuun alasajoon.  
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Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019/§ 127 
 
Keski-Pohjanmaalla on toteutettu valtiovarainministeriön antamien 
ohjeiden mukaiset alasajotoimet. Viimeisetkin valmistelu-
henkilöstön palvelussuhteet maakuntauudistuksen valmistelu-
organisaatioon ovat päätetty 1.9.2019 lukien.  

 
Keski-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu 
toteutettiin vuosina 2017-2019 valtiovarainministeriön avustus-
rahoituksen turvin. Esivalmisteluun saatiin valtiovarainministeriön 
avustusta kuudella eri päätöksellä yhteensä 1 497 006 euroa.  

  
Sote- ja maakuntauudistuksen ICT & DIGI -valmistelua toteutettiin 
valtiovarainministeriön neljän eri rahoituspäätöksen mukaisesti 
vuosina 2017-2019. Rahoitusta saatiin yhteensä 907 478 €. 
Tämän lisäksi STM myönsi vuoden 2018 alussa maakunnan sote-
koordinaattorin palkkaamista ja toimintamenoja varten avustusta 
142 777 euroa.  
 
Valtionavustuksia saatiin yhteensä 2 547 261 euroa. Avustukset 
on myönnetty Keski-Pohjanmaan liiton/maakuntavalmistelun 
anomuksesta. Valtionavustusten käyttötarkoituksena on 
maakuntien maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelutyöt. 
Valtionavustusta (yleinen valmistelu ja ICT) saatiin alkuvaiheessa 
90 %:iin esivalmisteluvaiheen hyväksytyistä arvonlisäverottomista 
kustannuksia, joten maakunnan omarahoitusosuudeksi 
alkuvaiheessa jäi vähintään 10 %. Valtionavustus nousi 1.6.2018 
alkaen 95 %:iin eli omarahoitusosuus oli 5 %, ja 1.10.2018 
valtionavustus oli 100 % valmistelun hyväksytyistä 
kustannuksista. Sote-koordinaattorin valtionavustuksessa ei ollut 
omavastuuosuutta. 
 
Valmistelun keskeytymisen ja alasajon vuoksi rahoitusta 
palautetaan valtiovarainministeriölle takaisin n. 600 000 €. VM 
ilmoittaa myöhemmin loppuraportin jättämisen ja käsittelyn 
jälkeen, kun se pyytää palauttamaan rahat. ICT-valmistelusta on 
jo palautettu rahaa n. 133 000 €. 
 
Vt. muutosjohtaja Eija-Liisa Heikkilä on vastannut, yhteistyössä 
sote-koordinaattori Eija Kellokoski-Karin ja ICT-valmisteluista 
vastanneen Mika Kivelän kanssa VM:n ja STM:n edellyttämien 
loppuraporttien laatimisesta.  
 
Keski-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen loppuraportti 
erillisenä liitteenä. 
 
Lisätietoja antaa Eija-Liisa Heikkilä (Soite). 
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Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019/§ 127 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus 
1. merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakunta- ja 

soteuudistuksen loppuraportin, 

2. päättää antaa raportin valtiovarainministeriölle. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-2 yksimielisesti. 
  ----- 
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128 §  MAAKUNTAJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 128 

 
Vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen käsittelee ajankohtaisia, 
Keski-Pohjanmaan liiton toimintaan vaikuttavia asioita. Näitä ovat 
esimerkiksi:  

• tulevan koheesiokauden 2021-2027 valmistelun tilanne, 

• VM:n digituki hankkeen käynnistyminen sekä 

• sidosryhmäkysely 2019 – tulokset valmistuneet 

• kuntien muuttoliikkeen hinta -tutkimuksen tulosten 
esittely/Perlacom Oy 9.1.2020 

• P-S ja IP neuvottelukuntien vuoden 2020 toimintakalenteri 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa ajankohtais-
katsauksen. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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129 §  TALOUSARVION TOTEUTUMA 1-11/2019 
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 129 

 
Maakuntahallitukselle raportoidaan säännöllisesti liiton talouden 
toteutumisesta. Liiton talousarvion toteutuma lähetetään 
maakuntahallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle, 
tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle kuukausittain. 
 
Talousarvion toteutuma 1-11/2019 on toimitettu erillisenä liitteenä 
aiemmin. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi talousarvion 1-11/2019 
toteutuman. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  ----- 
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Maakuntahallitus 4/2019  15.4.2019/§ 43 
Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 82 
Maakuntahallitus 11/2019  16.12.2019/§ 130 
 
130 § KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUS-

VAIHEEN KUULEMINEN  
 
Maakuntahallitus 15.4.2019 § 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 
arviointisuunnitelman (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. 
 

http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
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Maakuntahallitus 7/2019  26.8.2019/§ 82 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaa-
kuntakaavan valmisteluaineiston lähetettäväksi 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. 
----- 

 
Maakuntahallitus 26.8.2019 § 82 

 
Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 15.4.2019 § 43 Keski-
Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksen nähtäville 
asetettavaksi. Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.4.–24.5.2019. 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava sisältää teemoina 
aluerakenteen, kaupan, kaivostoiminnan ja ampumaradat. Keski-
Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan laatiminen on aloitettu 
maakuntavaltuuston 26.11.2014 § 10 päätöksellä.  
 
Maakuntahallitus päätti 25.8.2015 § 70 asettaa osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville 1.9.–30.9.2015. Aloitus-
vaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 8.10.2015. Maakunta-
hallitus 19.10.2015 § 86 hyväksyi OAS:n täydennykset ja käsitteli 
saadun palautteen.  
 
5. vaihemaakuntakaavaluonnokseen yhteensä saapui 28 lausun-
toa tai mielipidettä, joista kuntien ja seutukuntien lausuntoja 8 kpl, 
viranomaisten 7 kpl, naapurimaakuntien ja -kuntien 5 kpl sekä 
yhteisöjen, yhdistysten ja muiden osallisten mielipiteitä 8 kpl. 
Lausuntoja pyydettiin yhteensä 53 taholta. Keski-Pohjanmaan 5. 
vaihemaakuntakaavaan saadut lausunnot ja mielipiteet sekä 
niihin laaditut ehdotukset vastineiksi ovat liitteenä.  
 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan valmisteluaineistoon 
kuuluvat maakuntakaavakartta sisältäen kaavamerkinnät ja – 
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määräykset, yhdistelmäkartta voimassa olevista maakunta-
kaavoista ja 5.vaihemaakuntakaavaluonnoksen kaava-
merkinnöistä, 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.  
 
Erillinen liite: Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava  – 
Lausunnot, mielipiteet ja vastineet (19.8.2019).  
 
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus hyväksyy vastineet Keski-Pohjanmaan 5. 
vaihemaakuntakaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja 
mielipiteisiin. 
 
Päätös:  
Maakuntahallitus hyväksyi erillisen liitteen mukaiset vastineet 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksesta 
saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin. 
----- 

 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 130 
 

Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnosvaiheen 
vastineet hyväksyttiin maakuntahallituksessa 26.8.2019 § 82. 
Keski-Pohjanmaan liitossa on valmisteltu kaavaehdotus 5. 
vaihemaakuntakaavaksi hallituksen hyväksymien vastineiden 
mukaisesti. Maakuntakaavakarttaa, -merkintöjä ja määräyksiä 
sekä kaavaselostusta on muokattu ja täydennetty tarpeiden 
mukaan. Maakuntakaavaan liittyviä selvityksiä on täydennetty 
luonnosvaiheen palautteen perusteella. Ampumaratojen 
kehittämissuunnitelma ja Keski-Pohjanmaan mineraalipotentiaali-
selvityksen päivitys on laadittu täydentävinä selvityksinä. Lisäksi 
vaikutusten arviointia on täydennetty erityisesti Natura-
vaikutusten sekä kaupan ja kaivostoiminnan liikennevaikutusten 
osalta. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavoituksen ohjausryhmä  

http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
http://www.keski-pohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava
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käsitteli 2.12.2019 maakuntakaavaan vastineiden perusteella 
tehdyt muutokset.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaava-
ehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä 
lausunto eri viranomaistahoilta (MRA 13 §), minkä jälkeen 
kaavasta järjestetään viranomaisneuvottelu (MRA 11 §). 
Lausunnot pyydetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
määritellyiltä viranomaisilta.  
 
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen 
aineistoon kuuluvat maakuntakaavakartta sisältäen kaava-
merkinnät ja -määräykset, yhdistelmäkartta voimassa olevista 
maakuntakaavoista ja 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksen 
kaavamerkinnöistä, kaavaselostus, kartta 5. vaihemaakunta-
kaavalla kumottavista kaavamerkinnöistä sekä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma. 
 
Aineisto erillisenä liitteenä. 
 
Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavaan tehdyt 
keskeisimmät muutokset esitellään hallituksen kokouksessa. 
 
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. hyväksyy Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan 

ehdotuksen lähetettäväksi viranomaislausunnoille.  
2. oikeuttaa liiton toimiston tekemään teknisluonteisia korjauksia 

ja täydennyksiä kaava-aineistoon ennen lausunnoille 
lähettämistä. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-2 yksimielisesti. 
  ------ 
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131 §  KESKI- JA ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTIEN ESITTÄYTYMINEN 

HELSINGISSÄ KESÄLLÄ 2020 
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 131 

 
Helsingin Keskipohjalaiset ry ja Helsingin Eteläpohjalaiset ry ovat 
tehneet Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liitoille yhteisen 
esityksen toteuttaa ensi kesäkuussa 2020 sopivana ajankohtana 
toritapahtuma Helsingissä. 
 
”Tapahtumassa nostettaisiin Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 
näkyvyyttä, tunnettuutta ja omaleimaisuutta pääkaupunkiseudun 
asukkaiden keskuudessa. Yhdistysten mielestä useat maakunnat 
esittäytyvät Helsingissä useammin kuin pohjalaismaakunnat. 
 
Tapahtumassa voitaisiin tuoda esiin maakuntien elinvoimaisuutta 
asuinpaikkana ml. työllisyys mahdollisuudet, palvelut, ja 
ympäristö- ja luontoarvot. Pääkaupunkiseudulla käytetään paljon 
maakuntien yrittäjien tuotteita ja ratkaisuja.” 
 
Helsingin kaupunki kutsuu vuosittain yhden maakunnan kerrallaan 
esittäytymään toritapahtumassa. Tämä tapahtuma Senaatintorilla 
on kolme-neljän päivän mittainen laaja esittäytyminen, johon on 
kasattu erittäin laaja yrittäjien, taiteilijoiden, esiintyjien ym. kirjo ko. 
maakunnasta.  
 
Näiden tapahtumien järjestelyt vaativat yleensä ennakolta 
vähintään vuoden valmistautumisen ja koordinoinnin ja pelkästään 
järjestävän tahon kulut ovat tuhansia euroja. Lisäksi jokainen 
yrittäjä vastaa pääsääntöisesti omista kuluistaan tapahtumaan 
osallistumisessa. Pelkästään talkootyöllä tämänkaltaisia 
tapahtumia ei voi järjestää. 
 
Senaatintori-tapahtuman vuoksi toisen/toisten maakuntien 
esittäytyminen samaan aikaan on haastavaa, vaikka muita tori- tai 
vastaavia alueita Helsingistä toki löytyy. Kuitenkin tapahtumaa ei 
kannata lähteä viemään kovin kauan ydinkeskustasta, koska sen 
tavoitettavuus tällöin kärsii. 
 
Keski-Pohjanmaan liitto ei ole varautunut vuoden 2020 
talousarviossa osallistumaan toisen suuremman tilaisuuden 
järjestämiseen kuin oma maakuntajuhla elokuussa Kokkolassa. 
Liitolla ei olisi myöskään irrottaa henkilöresurssia organisoimaan 
ja koordinoimaan tällaisen tapahtuman järjestämistä. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. merkitsee tiedoksi Helsingin Keskipohjalaiset ry ja Helsingin 

Eteläpohjalaiset ry esityksen, 
2. toteaa, että Keski-Pohjanmaan liitto ei ole varautunut äskettäin 

hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa 2020-2022 järjestämään 
esitetyn kaltaista tapahtumaa Helsingissä 

3. päättää, että asiaa selvitetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan 
liiton kanssa mahdollisen myöhemmän yhteisen, 
pääkaupungissa toteutettavan, esiintymisen varalle.   

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-3 yksimielisesti. 
 
  Esa Kant saapui kokoukseen asian käsittelyn alkaessa klo 14.09. 
  ----- 
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132 §  MAAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKITAVOITEEET 2020 – 2021  
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 132 

 
Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu moni-
puolisen kasvun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten 
turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen.  
 
Maakunnan kehittämisen keskeinen missio ja tavoitetila on 
”Vahva maakunta keskellä kasvuvyöhykettä”. 
 
Keski-Pohjanmaan maakunta on vahvasti riippuvainen koko 
alueen vetovoimasta ja pitovoimasta. Kasvua ja elinvoimaa 
maakuntaan luovat uudistumiskykyinen, innovatiivinen ja 
vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja 
kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina 
keskuskaupunki Kokkola, Kokkolan alueen suurteollisuus sekä 
koko maakunnan elinvoimainen maatalous. 
 
Keski-Pohjanmaan maakunnan menestyksen kasvattaminen ja 
kilpailukyvyn lisääminen edellyttää edunvalvontaa. Vaikuttamisen 
ja edunvalvonnan kohteina ovat mm. valtion talousarvio, 
lainsäädäntö sekä valtionhallinnon eri ohjelmat ja suunnitelmat. 
EU-edunvalvontaa toteutetaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen 
EU-toimiston toimesta ja avustamana. Erityisesti edunvalvonnalla 
tulee pyrkiä hankkimaan rahoitusta hankkeisiin, jotka vahvistavat 
maakunnan osaamista ja vetovoimaa sekä parantavat liikkuvuutta 
maakunnasta ulospäin ja maakunnan sisällä. 

 

Edunvalvonnan tavoitteiden toteutuminen vaatii usein moni-
vuotista ja laajaa yhteistyötä. Vaikuttamistyötä tehdään yhdessä 
maakunnan kuntien, yritysten, kouluttajien, tutkimuslaitosten, 
valtionhallinnon edustajien ja vaalipiirin kansanedustajien kanssa. 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi 10.12.2018 
viisitoista (15) edunvalvontatavoitetta vuosille 2019-2020. 
Tavoitteiden toteutumiseksi on tehty töitä laajalla rintamalla 
yhteistyössä kuntien ja eri toimijoiden kanssa. Suurimpina 
onnistumisina voidaan pitää 8-tien saamista kokonaisuudessaan 
kansalliseen runkotieverkkoon sekä Ylivieska-Iisalmi radan 
sähköistämisen rahoitusta lisätalousarviossa.  
 
Edunvalvontatavoitteiden toteutumista on arvioitu elo-lokakuussa 
2019 pidetyissä Keski-Pohjanmaan liiton ja jäsenkuntien välisissä 
tapaamisissa. Samalla on tarkistettu tavoitteet ja keskeiset  
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toimenpiteet vuosille 2020-2021. Jäsenkuntien tarpeena on pitkälti 
edelleen vahvistaa niitä tavoitteita, jotka ovat esitetty joulukuussa 
2018 hyväksytyssä edunvalvontasuunnitelmassa.  
 
Maakuntahallitus vahvistaa vuosittain Keski-Pohjanmaan 
edunvalvontatavoitteet. Tässä asiakirjassa esitetyt maakunnan 
edunvalvontatavoitteet vuosille 2020-2021 on käsitelty 
kuntajohtajien kokouksessa 12.12.2019. 
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. hyväksyy esitetyt Keski-Pohjanmaan maakunnan 

edunvalvontatavoitteet vuosille 2020-2021, 
2. ohjeistaa tarvittaessa edunvalvontatavoitteiden 

jatkovalmistelua. 
 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-2 yksimielisesti. 
 

Seppo Tastula poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 
14.23. 

  ----- 
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133 §  MERENKURKUN NEUVOSTO EAYY:N YHTYMÄSOPIMUKSEN JA 

PERUSSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 
 
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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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. 
 ----- 

 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 133 

 
Merenkurkun neuvoston kaikki jäsenet ovat ilmaisseet tukensa 
aloitteelle muodostaa Merenkurkun neuvosto ry:n tilalle Meren-
kurkun neuvosto EAYY. Käytännössä se tarkoittaa Merenkurkun 
neuvosto ry:n lakkauttamista ja toiminnan lopettamista heti, kun 
Merenkurkun neuvosto EAYY on rekisteröity ja perustettu. Keski-
Pohjanmaan liiton on tulevana perustajajäsenenä tehtävä 
virallinen päätös yhtymäsopimuksen ja perussäännön 
hyväksymisestä sekä hyväksyttävä liitolle määrätty 9 700 euron 
vuotuinen jäsenmaksu. 
 
Merenkurkun neuvosto EAYY:n yhtymäsopimus ja perusääntö 
erillisinä liitteinä 1-2. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 

  Maakuntahallitus 
1. hyväksyy Merenkurkun neuvosto EAYY:n yhtymäsopimuksen, 
2. hyväksyy Merenkurkun neuvosto EAYY:n perussäännön, 
3. hyväksyy Merenkurkun neuvosto EAYY:n vuotuisen jäsen-

maksun 9 700 euroa sekä 
4. päättää, että toistaiseksi Merenkurkun neuvosto ry:n 

hallituksessa Keski-Pohjanmaan liittoa edustaa vt. maakunta-
johtaja Jyrki Kaiponen, varalla Kajsa Kouvo. 
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Päätös: 
Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-4 yksimielisesti. 
----- 
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134 §  KESKI-POHJANMAAN OSAAMISSTRATEGIA  
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 134 

 
Keski-Pohjanmaan osaamisstrategian laadinta aloitettiin 
21.2.2019 Keski-Pohjanmaan liiton koolle kutsuman osaavaa 
työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -keskustelun lopputuloksena. 
Osaamisen, työvoiman ja työllisyyden teemojen ympärille koolle 
kutsutut alueen sidosryhmät totesivat, että osaavan työvoiman 
puutteesta on tulossa merkittävä maakunnan kasvua hidastava 
tekijä, johon on yhteisesti vaikutettava. 
  
Osaamisstrategian lähtökohtana on turvata keskipohjalaiselle 
elinkeinoelämälle ja muille organisaatioille osaavaa työvoimaa nyt 
ja tulevaisuudessa sekä vahvistaa ja konkretisoida Keski-Pohjan-
maan maakuntaohjelmassa asetettuja osaamisen kehittämiseen 
liittyviä tavoitteita ja teemoja. Keski-Pohjanmaan osaamisstrategia 
on osa Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelmaa ja maakunta-
ohjelmaa, jonka kehittämisteemat pitävät sisällään useita osaami-
seen, työvoimaan, työllisyyteen, maakunnan vetovoimaisuuteen 
ja elinvoimaisuuteen sekä elinkeinojen kehittämiseen ja kilpailu-
kykyyn liittyviä tavoitteita. 
 
Osaamisstrategia on laadittu yhteistyössä alueen osaamisen ja 
työllisyyden sekä osaavan työvoiman saatavuuden kehittämiseen 
liittyvien tahojen kanssa. Strategian laadinta aloitettiin sidos-
ryhmille suunnatulla sähköisellä SWOT-kyselyllä huhtikuussa 
2019. Kyselyn perusteella koottu SWOT toimi pohjana touko-
kuussa pidetylle työpajalle, jossa muotoiltiin strategian tavoitteita. 
Osaamisstrategian teemat olivat esillä myös kesäkuun alue-
kehittämispäivän työpajoissa. Toimenpiteiden kokoamiseen 
liittyvä työpaja pidettiin marraskuussa, jonka jälkeen osaamis-
strategiaan liittyvä taustamateriaali ja työpajojen tulokset koottiin 
yhteen strategia-asiakirjaksi. 
 
Osaamisstrategiassa käsitellään aluksi tiiviisti maakunnan 
kehitystä ja ilmiöitä osaamisen ja työllisyyden teemojen kautta. 
Lisäksi esitetään visio, SWOT, tavoitteet sekä toimenpiteet 
strategian toteutuskaudelle 2020-2025. Osaamisstrategian 
tavoitteet ovat: työn ja osaamisen murrokseen vastaaminen ja 
innovaatiot, yhteistyön tiivistäminen, kansainvälistymisen 
lisääminen sekä vetovoiman vahvistaminen. Kaikkia tavoitteita on 
käsitelty osaamisen, työllisyyden ja osaavan työvoiman 
saatavuuden näkökulmasta. Strategian käytännön toteuttaminen 
aloitetaan perustamalla Keski-Pohjanmaan liiton koordinoima  
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työryhmä, joka laatii kevään 2020 aikana tarkemman toiminta-
suunnitelman strategian toimenpiteiden toteuttamiseksi. 
 
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus  
1. hyväksyy Keski-Pohjanmaan osaamisstrategian 2020 – 2025, 
2. päättää perustaa Osaavaa työvoimaa Keski-Pohjanmaalle -

työryhmän, jota Keski-Pohjanmaan liitto koordinoi ja joka 
kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa, 

3. antaa työryhmän tehtäväksi laatia osaamisstrategian toimeen-
panosuunnitelman toukokuun 2020 loppuun mennessä. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-3 yksimielisesti. 
 

Raimo Hentelä poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 
14.43. 

  ----- 
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135 §  KESKI-POHJANMAAN, ETELÄ-POHJANMAAN JA POHJANMAAN 

ILMASTOSTRATEGIAN LAADINTA  
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 135 
 

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja 
luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. 
Kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä 
muutosta yhteiskunnassa. 
 
Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut Pariisin ilmasto-
sopimukseen. Eduskuntapuolueiden yhteisen linjauksen mukaan 
tavoite edellyttää pitkän aikavälin ilmastotoimien rakentamista 
siten, että EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen vuotta 2050. 
Rinteen hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassa toimimaan siten, 
että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen 
nopeasti sen jälkeen. Yhtenä keinona hallitus on päättänyt 
edistää kuntien ja alueiden omien hiilineutraaliussuunnitelmien 
valmistelua ja ilmastotoimien toimeenpanoa. 
 
Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maa-
kuntien alueella on vanhat päivitystä edellyttävät ilmastostrategiat. 
Alueella ei ole toistaiseksi yhtään Hinku-kuntaa (hiilineutraali 
kunta) tai Canemure-maakuntaa (www.hiilineutraalisuomi.fi). 
Hinku-kuntien verkostoon kuuluu jo 67 kuntaa Suomessa ja 
Canemure-maakuntia on seitsemän. Keski-Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaliitot yhdessä Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan Ely-keskusten kanssa ovat 
keskustelleet yhteisen ilmastostrategian valmistelusta.  
 
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on hakenut 75 000 euroa Työ- ja 
elinkeinoministeriöltä. Tällä rahoituksella Ely-keskus palkkaa 
ilmastokoordinaattorin koordinoimaan ilmastostrategian 
valmistelua. Maakuntaliitoilla ei ole varattuna rahoitusta 
ilmastostrategiaa varten vuodelle 2020.  
 
Ilmastokoordinaattorin ensimmäisenä tehtävänä on kartoittaa 
tarvittavat selvitykset. Maakuntaliitot päättävät osallistumisestaan 
selvitysten rahoitukseen sen jälkeen, kun tarvittavat selvitykset 
ovat tiedossa.  
 
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä 
 
 
 
 

http://www.hiilineutraalisuomi.fi/
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus: 
Maakuntahallitus  
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu ilmasto-

strategian laadintaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja 

Pohjanmaan maakuntaliittojen sekä Etelä-Pohjanmaan ja 

Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa siten, että strategiaosuus 

valmistellaan vuoden 2020 aikana, 

2. päättää osallistumisesta selvitysten kustannuksiin, kun 

tarvittavat selvitykset ovat tiedossa. 

 

Päätös: 

Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-2 yksimielisesti. 

----- 
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136 §  EHDOTUS KESKI-POHJANMAAN SIIRTOLAISUUSTUTKIMUKSEKSI  
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 136 

 
Rainer Smedman Kokkolasta, Juha Tainio Kannuksesta ja Kauppi 
Virkkala Kaustiselta ovat jättäneet Keski-Pohjanmaan liitolle ja 
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitolle kirjallisen esityksen siitä, että 
molemmat liitot tekisivät päätöksen Keski-Pohjanmaan 
siirtolaisuuden tutkimushankkeen aloittamiseksi vuoden 2020 
alusta. 
 
Esityksen tehneet ehdottavat hankkeen kotipesäksi Keski-Pohjan-
maan Kulttuuriliitto ry, joka toimisi Keski-Pohjanmaan liiton 
tukemana alustana kyseiselle hankkeelle. Siirtolaisuushankkeen, 
joka huomioi kaikki jo tehdyt paikalliset tutkimukset ja selvitykset, 
alueeksi ehdotetaan nimettäväksi Kokkolanseutu, Perhonjoki-
laakso ja Lestinjokilaakso. 
 
Siirtolaisuushanke toimisi ensisijaisesti sähköisin välinein, mitä 
varten ehdotetaan perustettavaksi maakunnallinen, kaikkien 
käytettävissä oleva portaali pilvipalveluineen kulttuuriliiton ja 
maakuntaliiton päättämällä tavalla. Myös kirjallinen keruu-
materiaali on erittäin tervetullutta.  
 
Jatkotoimista, kuten tarkemmat tutkimukset, opinnäytteet, 
julkaisut, äänikirjat ja tapahtumat, päätetään erikseen.  
 
Esityksen tehneet esittävät perustettavaksi toimikunta, jonka 
Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry nimeäisi. Myös Keski-Pohjan-
maan kulttuurikoordinaattorin työpanosta toivotaan mukaan 
esitettyyn hankkeeseen.  
 
Esityksen tehneet näkevät hankkeen edellyttämän rahoituksen 
hankinnan hajautuvan eri paikkakunnille ja eri toimijoiden 
vastuulle. Lopputuloksena on todennäköisesti vuosia kestävä 
hanke, millä hankkeen esittäjien mielestä voidaan monin tavoin 
vahvistaa liittojen sääntöjenkin mukaisesti maakunnallista 
kulttuuri-identiteettiä. 
 
Asiasta on käyty 27.11.2019 neuvottelu Keski-Pohjanmaan 
Kulttuuriliitto ry:n hallituksen puheenjohtajan kanssa. 
 
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen 
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Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton vastuulle 
esitettyjen asiakohtien osalta valmistelun jatkettavan siten, että 
1. esitetyn siirtolaisuushankkeen valmistelijoina Keski-Pohjan-

maan Kulttuuriliitolle toimivat esityksen tehneet Rainer 
Smedman Kokkolasta, Juha Tainio Kannuksesta ja Kauppi 
Virkkala Kaustiselta. 

2. hankkeen omistaa Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto ry, joka 
ohjaa valmisteluorganisaatiota.  

3. hankkeesta tulee valmistella hanke-esitys Keski-Pohjanmaan 
Kulttuuriliitto ry:n hyväksyttäväksi, jossa on määritetty 
yksityiskohtaisesti hankkeen toteutus, aikataulu, rahoitus, 
toimijat ja tulostavoitteet. Myös siirtolaisuushankkeen 
päättymisen jälkeinen tietovarantojen ja internetliittymien 
ylläpito tulee suunnitella.   

4. hankkeen toimeenpanon edellyttämä rahoitus tulee perustua 
hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan ja rahoitus tulee hankkia 
mahdollisilta ulkopuolisilta rahoittajilta, kuten esim. Keski-
Pohjanmaan rahasto tms. 

5. Keski-Pohjanmaan liitto tukee hanketta lähinnä liiton 
kulttuurikoordinaattorin hankeasiantuntemuksella.  

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-5 yksimielisesti. 
  ----- 
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137 §  KESKI-POHJANMAAN LIITON PANKKIPALVELUT 
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 137 

 
Keski-Pohjanmaan liiton pääasiallisena pankkina on ollut Danske 
Bank (ja ennen sitä Sampopankki) vuodesta 2008 lähtien. Liiton 
välitysvarojen (EU- ja kansalliset rahat) pankkina Danske Bank (ja 
sitä ennen Sampopankki) on ollut jo vuodesta 1994. Liitolla on 
myös tili Osuuspankissa, mutta sitä käytetään vain liiton palkkojen 
maksun välitystilinä. 
 
Danske Bank on 4.10.2019 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut 
muutoksesta tilien korkoehtoihin.  
 
”Euroon kohdistuneet markkinapaineet ovat painaneet EKP:n 
talletuskoron -0,50 %:iin eikä korkotason nousua ole odotettavissa 
lähiaikoina. Samoin DKK:n, SEK:n, JPY:n ja CHF:n osalta 
talletuskorot ovat negatiivisia. Negatiiviset keskuspankkien 
talletuskorot ja muutenkin poikkeuksellinen korkotaso vaikuttavat 
myös Danske Bankin talletusten hinnoitteluun siten, että Danske 
Bank on päättänyt ottaa käyttöön negatiiviset talletuskorot.” 
 
Uusi hinnoittelu ja korkoehdot astuvat liiton tilien osalta 1.12.2019 
alkaen. Jatkossa korkonoteerauksen ollessa negatiivinen liitolta 
peritään negatiivista talletuskorkoa koron ollessa 1 kk euribor 
(365) kyseisten tilien osalta. Negatiivista talletuskorkoa peritään 
siltä osin, kuin tileillä olevat varat ylittävät 250 000 euroa. 
 
Tämä ilmoitus koskee sekä liiton käyttötiliä että välitysvarojen 
tilejä. Käyttötilillä saldo ylittää tällä hetkellä tuon 250 000 euroa ja 
välitysvarojen tileillä saldot ovat huomattavasti suurempia. 
Suuntaa antava laskelma tämän päivän tiedoilla tarkoittaisi, että 
Danske Bank perisi liitolta negatiivista korkoa 

• käyttötililtä vuodessa n. 400-450 euroa  

• EU-tililtä vuodessa n. 7 000 euroa 

• Kansallisten varojen tililtä vuodessa n. 0 euroa (~saldo tällä 

hetkellä alle 250 000 €) 

Laskelmassa täytyy muistaa, että saldot vaihtelevat kuukausittain 
mm. sen mukaan miten kuntien maksuosuudet maksetaan tilille 
sekä miten TEM toisaalta maksaa myöntövaltuuksien mukaan 
myönnettyjä varoja meille ja me puolestaan maksamme hanke-
toteuttajille heidän rahoitusosuuksiaan. 
 
Eräät muutkin maakuntaliitot, jotka ovat Danske Bankin 
asiakkaina ovat saaneet vastaavanlaisia ilmoituksia. Summa,  
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jonka ylittävältä osalta negatiivista korkoa perittäisiin, vaihtelee 
saadun tiedon mukaan liitoittain. 
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan maakuntahallitus vastaa liiton 
rahatoimen hoidosta. 
 
Virasto on pyytänyt valmistelevana toimena pankeilta tarjouksia 
liiton pankkipalvelujen hankinnasta. Tarjouspyyntö lähetettiin 
1.11.2019 viidelle pankille (Kokkolan Osuuspankki, Kyrönmaan 
Osuuspankki, Avain Säästöpankki, Nordea ja Danske Bank). 
Määräaikaan 26.11.2019 klo 12.00 mennessä tuli yksi tarjous – 
Kyrönmaan Osuuspankilta (~POP-Pankki). 
 
Danske Bankin nykyisen palvelumaksuhinnoittelun ja Kyrönmaan 
Osuuspankin (POP-Pankki) antaman tarjouksen mukaisen 
hinnoittelun vertailu osoittaa, että POP-Pankin palvelumaksut ovat 
kautta linjan edullisemmat tai samaa tason Danske Bankin 
maksujen kanssa.  
 
Tarjousvertailu liitteenä nro: 1. 
 
Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista lopettaa myös 
Kokkolan Osuuspankin tili, koska sitä käytetään vain välitystilinä 
henkilökunnan palkkoja ja luottamushenkilöiden palkkioita 
maksettaessa. 
 
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen. 
 
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus päättää 
1. hyväksyä Kyrönmaan Osuuspankin (POP-Pankki) tarjouksen 

Keski-Pohjanmaan liiton pankkipalveluista, 
2. lopettaa Keski-Pohjanmaan liiton Danske Bankissa olevat tilit 

ja siirtää niillä olevat varat Kyrönmaan Osuuspankkiin (POP-
Pankki) avattaville tileille sekä valtuuttaa Kyrönmaan 
Osuuspankin tekemään nämä tilien lopettamiset, 

3. irtisanoa Keski-Pohjanmaan liiton Kokkolan Osuuspankissa 
oleva tili (FI52 5162….36) ja siirtää sillä olevat varat 
Kyrönmaan Osuuspankkiin (POP-Pankki) avattavalle 
käyttötilille sekä valtuuttaa Kyrönmaan Osuuspankin 
tekemään tilin lopettamisen, 

4. myöntää tilinkäyttöoikeuden uusille tileille vt. maakuntajohtaja 
Jyrki Kaiposelle ja hallintopäällikkö Harri Turkulaiselle 
kummallekin yksin, 
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5. myöntää tilien käyttöoikeuden myös Keski-Pohjanmaan liiton 
talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajan 
Kokkolan kaupungin kirjanpitäjille Harriet Tuurinmaa ja Marika 
Plusisaari erillisen palvelusopimuksen mukaisesti. 

 
Päätös:  

  Maakuntahallitus hyväksyi esityksen kohdat 1-5 yksimielisesti. 
  ----- 
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138 §  TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 
 
Maakuntahallitus 16.12.2019 § 138 

 
1. Vt. maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 13.11.-12.12.2019 

- Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 
kokoonpanoon (§ 17) 

- Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 
kokoonpanoon (§ 18) 

2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat 
viranhaltijapäätökset 13.11.-12.12.2019 

3. Kehittämispäällikön tekemät rahoituspäätökset 13.11.-
12.12.2019 
- RoboSote 
- CarboTech - Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot 

(kehittämisosio) 
- CarboTech - Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot 

(investointiosio) 
- Osaamista Keski-Pohjanmaalle (kielteinen päätös)  
- WELCOME (kielteinen päätös)  
- AIKKU-hanke, aineettoman kulttuuriperinnön kestävä 

hyödyntäminen (kielteinen päätös) 
4. Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle tulvariskilain 

muuttamisesta. 
5. Kommentointi ympäristöministeriölle alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää koskevista alustavista 
pykäläluonnoksista (Maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisuudistus). 

6. Vastaus TEM:lle rakennerahastojen ohjelmakauden 2021-
2027 hallintojärjestelmän valmistelusta. 

7. TEM (Ministerit Harakka ja Kulmuni): Keski-Pohjanmaan, 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen yhteinen 
kannanotto ulkomaisen työvoiman tulorajojen alueellisesta 
harkinnasta. 

8. Lausunto MMM:lle valtakunnallisten kalavarojen hoito-
suunnitelmien vahvistamisesta. 

 
 

Vt. maakuntajohtajan ehdotus:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön ja 
kehittämispäällikön tekemiä viranhaltijapäätöksiä ja merkitsee 
tiedoksi kohdat 2-8. 
 
Maakuntahallituksen puheenjohtajan esitys:  
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi vt. maakuntajohtajan 
tekemiä viranhaltijapäätöksiä. 
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Päätös: 

  Maakuntahallitus hyväksyi ehdotukset yksimielisesti. 
  ----- 
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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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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:  

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

 
Maakuntakaavaa koskevat valitukset: 

Ympäristöministeriö, 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 (1455/2015) mukaisesti hallinto-oikeudessa 250 euroa. 

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

