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PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Pöytäkirja on allekirjoitettu ja varmennettu sähköisesti.
Mauri Peltokangas
puheenjohtaja

Satu Kalliokoski
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on sähköisesti tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kokkolassa 30.11.2021
Johanna Paloranta
pöytäkirjantarkastaja

Antti Mäkelä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 1.12.2021
alkaen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 26
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 64 §:n
mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7
kalenteripäivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus
tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava
kuntayhtymän verkkosivuilla.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos
kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite
sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on
mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa
kokouksessa.
Tämän kokouksen kutsu on lähetetty sähköpostitse 22.11.2021
maakuntavaltuutetuille ja tiedoksi maakuntahallituksen jäsenille
ja jäsenkuntien kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu
sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja
Kalajokilaakso 22.11.2021.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 13 §:n
mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään
kaksi kolmasosaa (24/36) valtuutetuista on saapuvilla.
Puheenjohtajan ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:
Halsua
Kujala Antti
Koskela Taina
Kannus
Göös Sanna-Kaisa
Kaustinen
Mäkelä Antti
Haukilahti Tiina
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Kinnula
Urpilainen Juha
Kokkola
Herlevi Reino
Paloranta Johanna
Ruisaho Sakari
Haapasaari Emma
Teerikangas Emilia
Peltokangas Mauri, pj
Kalliokoski Matti
Heinua Susanna
Anderson Stefan
Brandt Mats
Nurmi-Lehto Anna, läsnä klo 18.00-19.14
Haimakainen Pentti
Cygnel Hanna
Kippo Hannu
Kruunupyy
Hagnäs Marika
Myllymäki Tapani
Lestijärvi
Tiala Marja
Untinen Pentti
Perho
Itäniemi Sirpa
Tamminen Mikko
Reisjärvi
Niskakoski Mervi
Kinnunen Tuomo
Toholampi
Hylkilä Marja
Rimpioja Jukka
Veteli
Torppa Hannes
Åivo Ilpo
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Muut saapuvilla olevat:
Pärkkä Timo, maakuntahallituksen puheenjohtaja
Kant Esa, maakuntahallituksen varapuheenjohtaja
Leivo-Rintakorpi Tuija, maakuntahallituksen jäsen
Palosaari Anneli, maakuntahallituksen jäsen
Orjala Jari, maakuntahallituksen jäsen, läsnä klo 18.00-19.59
Paananen Jukka, maakuntahallituksen jäsen
Kaiponen Jyrki, maakuntajohtaja
Kalliokoski Satu, hallintopäällikkö, sihteeri
Aalto Johannes, suunnittelija, kokouksen striimaus
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 28 valtuutettua ja 4
varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
-----
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, -TARKASTAJIEN VALINTA JA
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 27
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 121 §:n mukaan
pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten
valittua maakuntavaltuuston jäsentä, jollei maakuntavaltuusto
muuta päätä.
Ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista se lähetetään
sähköisesti jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon/kunnanhallitukselle
tiedoksi.
Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien ja kuntien jäsenten
katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon
sinä päivänä, jolloin pöytäkirja on asetettu nähtäville KeskiPohjanmaan liiton verkkosivuille.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntavaltuusto
1. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti,
2. asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 1.12.2021
kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen
jäsenkunnille,
3. päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa
toimia ääntenlaskijoina.
Päätös:
Maakuntavaltuusto
1. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Palorannan ja Antti
Mäkelän ja päätti, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen
jälkeen sähköisesti,
2. päätti asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 1.12.2021
kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen
jäsenkunnille,
3. päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa
toimia ääntenlaskijoina.
-----
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TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2022–2024

Maakuntahallitus 27.9.2021 § 92
Keski-Pohjanmaan liiton hallintosäännön (1.1.2019) 38 §:n
mukaan
 maakuntahallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja talousarvion
laadintaohjeet.
 maakuntavaltuusto hyväksyy talousarviossa sitovat toiminnan
ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja
tuloarviot,
 talousarviosta päättäessään maakuntavaltuusto määrittelee,
mitkä ovat sen sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet.
Maakuntavaltuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat
määräykset siitä, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat
viraston viranomaisia.
Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset
liiton tehtävien hoitamiseen turvataan.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen (2019) 22 §:n mukaan
taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava
tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi.
Keski-Pohjanmaan liiton tavoitteita vuodelle 2022 sekä
talousarvion 2022–2024 keskeisiä tunnuslukuja käsiteltiin
kuntajohtajakokouksessa 19.8.2021, jossa kunnilla oli
mahdollisuus tehdä esityksiä kuntayhtymän toiminnan
kehittämiseksi. Kuntayhtymän toiminnan kehittämistä käsitellään
keskeisesti meneillään olevan kuntakierroksen yhteydessä.
Tavoitteet vuosille 2022–2024 asetetaan edellisten vuosien
tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä laaditaan vuoden
2022 talousarvio. Maakuntahallitus ohjeistaa tässä kokouksessa
vuoden 2022 talousarvion sekä talous- ja toimintasuunnitelman
valmistelua.
Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. käy lähetekeskustelun vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta,
2. hyväksyy valmistelulinjaukset liiton toiminnalle 2022,
3. päättää ehdotuksesta kuntien maksuosuuksien
loppusummaksi vuodelle 2022.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. kävi lähetekeskustelun vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta ja
talousarviosta,
2. hyväksyi valmistelulinjaukset liiton toiminnalle 2022,
3. esittää maakuntavaltuustolle, että kuntien maksuosuuksien
loppusumma vuodelle 2022 on 1 491 200 euroa.
----Maakuntahallitus 18.10.2021 § 106
Keski-Pohjanmaan liiton suunnittelukauden 2022–2024 toiminta
perustuu hyväksytyn maakuntaohjelman linjauksiin. KeskiPohjanmaan liiton lakisääteiset tehtävät toteutetaan asetettujen
vaatimusten mukaisesti. Muut perussopimuksen 3 §:n mukaiset
tehtävät toteutetaan kustannustehokkaasti ja talouden sallimissa
rajoissa. Liiton toiminnassa otetaan huomioon aikaisempaa
tarkemmin kuntakonsernin näkökulma sekä liiton vastuut ja
velvoitteet. Keski-Pohjanmaan liiton tehtävien hoito varmistetaan
ja taloudenpito ylläpidetään kestävällä pohjalla. Riskitaso
minimoidaan.
Kuntien jäsenmaksut vuoden 2022 osalta ovat 1 491 200 euroa.
Jäsenmaksujen loppusumma on sama verrattuna vuoden 2021
kuntaosuuksiin. Tavoitteet vuodelle 2022 on asetettu edellisten
vuosien tapaan vastuualueittain. Samassa yhteydessä on laadittu
vuoden 2022 talousarvio.
Suunnitelmavuosien 2023–2024 talousarviot tulevat olemaan
samaa tasoa kuin vuoden 2022 talousarvio ja ne tarkennetaan ao.
vuoden talousarvion käsittelyn yhteydessä. Liiton toimintakulut
vuonna 2022 ovat 1 693 444,50 euroa ja toimintatuotot ovat
1 693 594,50 euroa.
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Toimintatuotot jakaantuvat seuraavasti:
 kuntien jäsenmaksut 1 491 200 euroa (TA 2021/1 491 200
€)
 tuet ja avustukset 154 346,33 euroa (TA 2021/99 081 €)
 muut toimintatuotot 48 048,17 euroa (TA 2021/60 462 €),
joka sisältää liiton omarahoitusosuudet liiton hallinnoimiin
hankkeisiin (Kumaha ja Akke-tekninen tuki 2021–2024),
5 548,17 euroa (TA 2021/9 462€).
Toimintakulut jakaantuvat seuraavasti:
 lakisääteinen toiminta 1 158 890 euroa (TA 2021/1 149
672 €)
 muu kehittämistoimi 248 687,30 euroa (TA 2021/388 916
€)
 hallinto 128 472,70 euroa (TA 2021/136 030 €)
 liiton hanketoiminta 157 394,50 euroa (TA 2021/111 854 €)
Talousarvion mukainen tilinkauden tulos on +/–nolla.
Liiton henkilöstökulut (ml. kokouspalkkiot) ovat yhteensä
1 138 536,46 € eli noin 67 prosenttia vuoden 2022 talousarvion
toimintakuluista.
Toimintamäärärahojen osuus talousarvion toimintakuluista (pl.
liiton hanketoiminta) on 397 985 euroa eli 25,9 prosenttia.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan sijaisen ehdotus:
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. hyväksyy vuosien 2022–2024 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet,
3. hyväksyy vuoden 2022 talousarvion,
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta,
liiton muu kehittämistoimi ja hanketoiminta,
5. sallii Keski-Pohjanmaan liiton tehdä tarvittavia teknisiä
muutoksia talousarvio- ja toimintasuunnitelmaan 2022–2024.
Maakuntajohtajan sijaisen muutettu ehdotus:
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. hyväksyy vuosien 2022–2024 talous- ja toimintasuunnitelman,
2. vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet,
3. hyväksyy vuoden 2022 talousarvion,
4. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta,
liiton muu kehittämistoimi ja hanketoiminta,
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lisäksi maakuntahallitus sallii
5. Keski-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden tehdä tarvittavia
teknisluonteisia muutoksia talousarvio- ja
toimintasuunnitelmaan 2022–2024 ennen sen toimittamista
valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan sijaisen muutetun
ehdotuksen kohdat 1–5 yksimielisesti.
----Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 28
Esityslistan mukana on jaettu Keski-Pohjanmaan liiton toiminta- ja
taloussuunnitelma vuosille 2022–2024.
Maakuntahallituksen esitys;
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. hyväksyy vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman,
2. vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet,
3. hyväksyy vuoden 2022 talousarvion,
4. hyväksyy, että kuntien maksuosuuksien loppusumma vuodelle
2022 on 1 491 200 euroa,
5. hyväksyy talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta,
liiton muu kehittämistoimi ja hanketoiminta.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti

1.
2.
3.
4.

hyväksyi vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelman,
hyväksyi vuoden 2022 toiminnalliset tavoitteet,
hyväksyi vuoden 2022 talousarvion,
hyväksyi, että kuntien maksuosuuksien loppusumma vuodelle
2022 on 1 491 200 euroa,
5. hyväksyi talousarvion sitovuustasoksi; lakisääteinen toiminta,
liiton muu kehittämistoimi ja hanketoiminta.
-----

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/906c7281-e6bd-4a74-a90b-9cf6b2fe962a

www.vismasign.com

Maakuntavaltuuston pöytäkirja
Maakuntahallitus 11/2021
Maakuntavaltuusto 3/2021
29 §

Sivu
87

15.11.2021/§ 117
29.11.2021/§ 29

KESKI-POHJANMAAN LIITON KONSERNIOHJE

Maakuntahallitus 15.11.2021 § 117
Kuntalain 7 luvun 47 §:n mukaan kuntayhtymäkonsernilla on
oltava konserniohje, jota sovelletaan kuntayhtymän
tytäryhteisöjen omistajaohjaukseen. Omistajaohjauksella on
huolehdittava siitä, että kuntayhtymän tytäryhteisön toiminnassa
otetaan huomioon kuntayhtymäkonsernin kokonaisetu.
Tilintarkastusyhteisö TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy
suositteli vuoden 2020 tilinpäätöksen tilintarkastuspöytäkirjassa
Keski-Pohjanmaan liittoa laatimaan kuntalain mukaisen
konserniohjeen. Tilintarkastusyhteisö on tutustunut laadittuun
konserniohjeeseen.
Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut kuntalain 7 luvun 47 §:n
mukaisen konserniohjeen. Konserniohjeella luodaan puitteet
ensisijaisesti Keski-Pohjanmaan liiton konserniin kuuluvien
yhteisöjen omistajaohjaukselle kuntayhtymän tavoitteiden
mukaisesti. Konserniohjeen tavoitteena on yhdenmukaistaa
menettelytapoja ja tehostaa Keski-Pohjanmaan liiton konsernin
johtamisen edellytyksiä siten, että konsernia ja kuntayhtymän
muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin
periaattein ja kuntayhtymän kokonaisetu huomioon ottaen.
Hyväksyttyä konserniohjetta noudatetaan Keski-Pohjanmaan liiton
konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä; KP-Cobra Invest
Osakeyhtiössä sekä Kiinteistö Osakeyhtiö Kokkolan
Säästötornissa. Konserniohjeen hyväksyy maakuntavaltuusto.
Konserniohje on toimitettu esityslistan liitteenä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan sijaisen ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton konserniohjeen.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Jäsen Tuija Leivo-Rintakorpi saapui kokoukseen pykälän
käsittelyn jälkeen klo 9.06.
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Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 29
Konserniohje on toimitettu esityslistan liitteenä.
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
hyväksyy Keski-Pohjanmaan liiton konserniohjeen.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi Keski-Pohjanmaan
liiton konserniohjeen.
-----
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KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUS

Maakuntahallitus 15.4.2019 § 43
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava sisältää teemoina
aluerakenteen, kaupan, kaivostoiminnan ja ampumaradat. KeskiPohjanmaan 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.
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-Pohjanmaan 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, EteläPohjanmaan 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
maakuntakaavoista ja 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksen
kaavamerkinnöistä, 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 mineraalipotentiaaliselvitys (2016) ja Ampumarataselvitys (2016). Taustaselvitykset
on kokonaisuudessaan luettavissa http://www.keskipohjanmaa.fi/alueidenkaytto/5-vaihemaakuntakaava.
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Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Mari Pohjola.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus hyväksyy Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan 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 KeskiPohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavaluonnoksen nähtäville
asetettavaksi. Kaavaluonnos oli nähtävillä 24.4.–24.5.2019.
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaava sisältää teemoina
aluerakenteen, kaupan, kaivostoiminnan ja ampumaradat. KeskiPohjanmaan 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. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 8.10.2015. Maakuntahallitus 19.10.2015 § 86 hyväksyi OAS:n täydennykset ja käsitteli
saadun palautteen.
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5. vaihemaakuntakaavaluonnokseen yhteensä saapui 28 lausuntoa 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 –
määräykset, yhdistelmäkartta voimassa olevista
maakuntakaavoista ja 5.vaihemaakuntakaavaluonnoksen
kaavamerkinnöistä, 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 mineraalipotentiaaliselvitys (2016) ja Ampumarataselvitys (2016). Taustaselvitykset
on kokonaisuudessaan luettavissa http://www.keskipohjanmaa.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.
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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 käsitteli 2.12.2019
maakuntakaavaan vastineiden perusteella tehdyt muutokset.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti
maakuntakaavaehdotuksesta 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
kaavamerkinnät 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.
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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.
-----Maakuntahallitus 23.3.2020 § 26
Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli
viranomaislausunnolla 18.12.2019 – 22.1.2020.
Lausuntoja annettiin 31 kpl, joissa pääosa palautteesta kohdistui
kaava-/merkintäteknisiin muutoksiin, suunnittelumääräysten
täsmentämiseen tai kaavaselostuksen täydentämiseen.
Kaavakarttaan kohdistuvia merkittäviä muutoksia ei tullut
tehtäväksi.
Lausunnot ja vastineet käytiin läpi viranomaisneuvottelussa
26.2.2020.
Erillisliitteenä ehdotusvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet.
Lisätietoja antaa vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi 5. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta saadut lausunnot, mielipiteet ja vastineet.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 21.6.2021 § 65
Ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen
alueella (TT) viranomaisneuvottelun perusteella vireillä ollut
jätealueen laajennusta koskeva Natura-arviointi on valmistunut.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto on annettu 28.4.2021
(Boliden Kokkolan Oy:n jätealueen laajennuksen Natura-arviointi,
Kokkola EPOELY/2144/2020).
ELY-keskus katsoo, ettei jätealueen laajennus merkittävästi
heikennä Natura 2000 alueen suojeluperusteena olevia
luontoarvoja edellyttäen, että hankkeessa toteutetaan yllä
mainittuja lieventäviä toimenpiteitä. Mikäli lieventäviä toimenpiteitä
ei ole hankkeessa mahdollista toteuttaa, ei voida sulkea pois
mahdollisia merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen
suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin arvioinnissa esiintyvien
puutteiden ja epävarmuustekijöiden vuoksi.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen antama lausunto mahdollistaa
5.vaihemaakuntakaavaehdotuksen edistämisen vastineehdotuksen mukaisesti.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ja 5.
vaihemaakuntakaavan vastineet on lähetetty esityslistan liitteenä.
Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavaehdotuksen materiaalit
ovat kokonaisuudessaan luettavissa ja saatavilla KeskiPohjanmaan liiton kotisivuilla (https://www.keskipohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueiden-kaytto.html).
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Tiina Rinta-Rahko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. hyväksyy Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan
ehdotuksen vastineet liitteessä esitetyllä tavalla
2. oikeuttaa liiton toimiston tekemään mahdolliset ja tarvittavat
teknisluonteiset korjaukset ja/tai täydennykset kaavaaineistoon ennen lausunnoille lähettämistä.
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3. hyväksyy liiton asettamaan kaavaehdotuksen julkisesti
nähtäville (895/1999 12§) ja laatimaan kuulemisesta
asianmukaiset ilmoitukset mahdollisten teknisluonteisten
korjausten ja/tai täydennysten tekemisen jälkeen.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. hyväksyi Keski-Pohjanmaan 5. vaihemaakuntakaavan
ehdotuksen vastineet liitteessä esitetyllä tavalla
2. oikeutti liiton toimiston tekemään mahdolliset ja tarvittavat
teknisluonteiset korjaukset ja/tai täydennykset kaavaaineistoon ennen lausunnoille lähettämistä.
3. hyväksyi liiton asettamaan kaavaehdotuksen julkisesti
nähtäville (895/1999 12§) ja laatimaan kuulemisesta
asianmukaiset ilmoitukset mahdollisten teknisluonteisten
korjausten ja/tai täydennysten tekemisen jälkeen.
----Maakuntahallitus 18.10.2021 § 107
Keski-Pohjanmaan 5. vaiheen maakuntakaavaehdotus oli
maankäyttö- ja rakennuslain 895/1999 12 §:n mukaisesti julkisesti
nähtävillä 17.8.-15.9.2021 välisen ajan.
Kaava-aineisto koostuu kaavaehdotuksesta, kaavayhdistelmästä,
kaavaselostuksesta, kumottavat merkinnät -kartasta sekä
päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavaaineisto löytyy Keski-Pohjanmaan liiton www-sivuilla osoitteessa
https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueidenkaytto.html
Muistutuksia tuli kaksi kappaletta. Esityslistan mukana on jaettu
yhteenveto muistutuksista ja laadituista vastineista. Muistutukset
eivät aiheuta muutoksia kaava-aineistoon.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
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Maakuntajohtajan sijaisen ehdotus:
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja
hyväksyy niihin laaditut vastineet liitteessä esitetyllä tavalla
2. hyväksyy 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen,
kaavayhdistelmän, kaavaselostuksen, kumottavat merkinnät kartan sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
3. valtuuttaa liiton toimiston tekemään kaava-aineistoon
mahdollisia teknis- ja oikaisuluonteisia tarkennuksia.
Päätös:
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja
hyväksyy niihin laaditut vastineet liitteessä esitetyllä tavalla
2. hyväksyy 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen,
kaavayhdistelmän, kaavaselostuksen, kumottavat merkinnät kartan sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
3. valtuuttaa liiton toimiston tekemään kaava-aineistoon
mahdollisia teknis- ja oikaisuluonteisia tarkennuksia.
----Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 30
Kaava-aineisto koostuu kaavaehdotuksesta, kaavayhdistelmästä,
kaavaselostuksesta, kumottavat merkinnät -kartasta sekä
päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavaaineisto löytyy Keski-Pohjanmaan liiton www-sivuilla osoitteessa
https://www.keski-pohjanmaa.fi/maakuntakaava-ja-alueidenkaytto.html
Muistutuksia tuli kaksi kappaletta. Esityslistan mukana on jaettu
yhteenveto muistutuksista ja laadituista vastineista. Muistutukset
eivät aiheuta muutoksia kaava-aineistoon.
Maakuntahallituksen esitys;
Maakuntahallitus esittää valtuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi kaavaehdotuksesta saadut muistutukset
ja niihin laaditut vastineet liitteessä esitetyllä tavalla,

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/906c7281-e6bd-4a74-a90b-9cf6b2fe962a

www.vismasign.com

Maakuntavaltuuston pöytäkirja
Maakuntavaltuusto 3/2021

Sivu
97

29.11.2021/§ 30

2. hyväksyy 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen,
kaavayhdistelmän, kaavaselostuksen, kumottavat
merkinnät -kartan sekä päivitetyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman,
3. valtuuttaa liiton toimiston tekemään kaava-aineistoon
mahdollisia teknis- ja oikaisuluonteisia tarkennuksia.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. merkitsi tiedoksi kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja
niihin laaditut vastineet liitteessä esitetyllä tavalla,
2. hyväksyi 5. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen,
kaavayhdistelmän, kaavaselostuksen, kumottavat
merkinnät -kartan sekä päivitetyn osallistumis- ja
arviointisuunnitelman,
3. valtuutti liiton toimiston tekemään kaava-aineistoon
mahdollisia teknis- ja oikaisuluonteisia tarkennuksia.
-----

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/906c7281-e6bd-4a74-a90b-9cf6b2fe962a

www.vismasign.com

Maakuntavaltuuston pöytäkirja
Maakuntahallitus 9/2021
Maakuntahallitus 11/2021
Maakuntavaltuusto 3/2021
31 §

Sivu
98

27.9.2021/§ 93
15.11.2021/§ 118
29.11.2021/§ 31

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASTRATEGIA 2040 JA
MAAKUNTAOHJELMA 2022-2025

Maakuntahallitus 27.9.2021 § 93
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja
maakuntaohjelman 2022–2025 sekä maakuntaohjelman
ympäristöselostuksen valmistelu on edennyt osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti lausuntovaiheeseen.
Maakuntastrategia- ja maakuntaohjelmatyön lähtökohtana on ollut
päivittää strateginen suunnitelmaosa vuoteen 2040 ja koota uusi
maakuntaohjelma vuosille 2022–2025. Tavoitteena on muodostaa
kuva Keski-Pohjanmaan menestyksen edellytyksistä,
tulevaisuuden tavoitetilasta sekä sen saavuttamiseksi tarvittavista
keinoista tavalla, johon kaikki maakunnan keskeiset toimijat ja
yhteistyökumppanit voivat sitoutua.
Aluekehittämislainsäädännön (toimeenpanolaki 756/2021)
mukaan maakunnan suunnittelusta vastaa maakunnan liitto
yhteistyössä kuntien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja
muun valtion aluehallinnon sekä muiden aluekehittämiseen
osallistuvien tahojen kanssa. Maakunnan kehittämisen asiakirjat,
maakuntastrategia ja maakuntaohjelma, pohjautuvat lakiin
alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin.
Valmistelua ohjaa laki ja asetus viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) eli ns.
SOVA-laki ja asetus. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ohjeistaa
maakunnan liittoja maakuntaohjelmien laadinnassa.
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja maakuntaohjelma
2022–2025 perustuvat maakuntajakolain mukaiseen
maakuntajakoon. Maakuntastrategiassa ja maakuntaohjelmassa
on kuitenkin otettu huomioon soveltuvin osin edunvalvontatyön
kautta mukana olevat kunnat Keski-Pohjanmaan liiton
perussopimuksen (1.1.2019) mukaisesti.
Maakuntastrategian ja -ohjelman liitteenä esitetään maakunnan
älykkään erikoistumisen keskeiset strategiset painopisteet, jotka
edistävät maakunnan osaamista, erikoistumista ja kilpailukykyä ja
ovat edellytys Euroopan unionin alue- ja tutkimusrahoitusvälineiden käytölle. Älykkään erikoistumisen tavoitteet on
yhteensovitettu maakuntaohjelman tavoitteiden kanssa osana
valmisteluprosessia.
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Maakuntastrategian vision 2040 mukaisesti Keski-Pohjanmaan
maakunnan tavoitteena on olla hyvinvoiva kestävän kasvun
maakunta. Tavoitteen saavuttamisen mahdollistavat
maakuntaohjelman 2022–2025 kolme kehittämisteemaa;
osaaminen, kilpailukyky ja saavutettavuus; sekä niihin sisältyvät
kehittämistoimenpiteet. Kehittämisteemoja läpileikkaavat tavoitteet
vahvistavat vision ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista
jokaisessa kolmessa kehittämisteemassa. Läpileikkaavat
tavoitteet ovat: vahva maaseutu, ilmasto ja ympäristö, hyvinvointi
ja yhteisöllisyys, veto- ja pitovoima sekä kansainvälisyys.
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja
maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelutyötä on toteutettu
osallisuuden ja yhteistyön periaatteiden mukaisesti laajassa
yhteistyössä ja kumppanuudessa maakunnan toimijoiden ja
sidosryhmien kanssa. Työtapoina on käytetty työpajoja ja
seminaareja, teemakohtaisia työryhmätapaamisia, neuvotteluita ja
keskusteluja. Lakiin perustuvan lausuntokierroksen lisäksi
luonnosvaiheen asiakirjoja on ollut mahdollisuus kommentoida
valmistelun eri vaiheissa.
Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu
osana valmisteluprosessia yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristöviranomaisten kanssa. Ympäristövaikutusten arviointia koordinoiva
SOVA-ryhmä seurasi arvioinnin etenemistä ja kokoontui kolme
kertaa valmisteluprosessin aikana arvioimaan maakuntaohjelman
ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten arvioinnin on
toteuttanut Ramboll Finland Oy Keski-Pohjanmaan liiton
toimeksiannosta.
Maakuntastrategian ja -ohjelman luonnos sekä
maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnos asetetaan
julkisesti nähtäville ja lausunnoille 29.9.-28.10.2021 väliseksi
ajaksi. Nähtävillä pito toteuttaa viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia
(200/2005).
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja
maakuntaohjelman 2022–2025 sekä maakuntaohjelman
ympäristöselostuksen luonnokset on jaettu esityslistan liitteenä.
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka.
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Maakuntajohtajan esitys:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian
2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 sekä
maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnokset,
2. päättää lähettää Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040
ja maakuntaohjelman 2022–2025 sekä maakuntaohjelman
ympäristöselostuksen luonnokset lausunnoille 29.9.28.10.2021 väliseksi ajaksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1–2 yksimielisesti.
----Maakuntahallitus 15.11.2021 § 118
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja
maakuntaohjelman 2022–2025 sekä sen
ympäristöselostuksen valmistelu on edennyt osallistumis- ja
arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti päätösvaiheeseen.
Aluekehittämislainsäädännön (toimeenpanolaki 756/2021)
mukaan maakunnan suunnittelusta vastaa maakunnan liitto
yhteistyössä kuntien, elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten ja muun valtion aluehallinnon sekä
muiden aluekehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa.
Maakunnan kehittämisen asiakirjat, maakuntastrategia ja
maakuntaohjelma, pohjautuvat lakiin alueiden kehittämisestä
sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valmistelua ohjaa laki ja
asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) eli ns. SOVAlaki ja asetus. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut
maakunnan liittoja maakuntaohjelmien laadinnassa.
Maakuntastrategia- ja maakuntaohjelmatyön lähtökohtana on
ollut päivittää strateginen suunnitelmaosa vuoteen 2040 ja
koota uusi maakuntaohjelma vuosille 2022–2025. Tavoitteena
on muodostaa kuva Keski-Pohjanmaan menestyksen
edellytyksistä, tulevaisuuden tavoitetilasta sekä sen
saavuttamiseksi tarvittavista keinoista tavalla, johon kaikki
maakunnan keskeiset toimijat ja yhteistyökumppanit voivat
sitoutua.
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja
maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelutyötä on toteutettu
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osallisuuden ja yhteistyön periaatteiden mukaisesti laajassa
yhteistyössä ja kumppanuudessa maakunnan toimijoiden ja
sidosryhmien kanssa. Työtapoina on käytetty työpajoja ja
seminaareja, teemakohtaisia työryhmätapaamisia,
neuvotteluita ja keskusteluja. Lakiin perustuvan
lausuntokierroksen lisäksi luonnosvaiheen asiakirjoja on ollut
mahdollisuus kommentoida valmistelun eri vaiheissa.
Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointi on
toteutettu osana valmisteluprosessia yhteistyössä EteläPohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
ympäristöviranomaisten kanssa.
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja
maakuntaohjelma 2022–2025 sekä maakuntaohjelman
ympäristöselostuksen luonnos oli julkisesti nähtävillä ja
lausunnoilla 29.9.-28.10.2021 välisen ajan. Nähtävillä pito
toteutti viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia (200/2005).
Lausunnon antoivat määräajassa seuraavat tahot:
Aktion Österbotten r.f.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (ympäristöviranomaisen
SOVA-lausunto)
Etelä-Pohjanmaan liitto
Halsuan kunta
K.H. Renlundin museo
Kannuksen kaupunki
Kaustisen seutukunta
Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä
Soite
Keski-Pohjanmaan yrittäjät
Kokkolan kaupunki
Kruunupyyn kunta
Luonnonvarakeskus LUKE
Metsähallitus
Metsäkeskus
MTK Keski-Pohjanmaa
MTK Metsälinja sekä Mhy Keskipohja
Perhon kunta
Pohjanmaan liitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
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Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Vetelin kunta
Yhteenveto saaduista lausunnoista sekä vastineet niihin on
esitetty erillisessä liitteessä. Suurimmassa osassa lausuntoja
ei tehty suoria ehdotuksia sisältökorjauksista, vaan lausunnot
olivat yleisluonteisesti asiakirjojen sisältöjä kuvaavia.
Pääsääntöisesti asiakirjojen sisältöihin ja niissä tehtyihin
valintoihin ja painopisteisiin oltiin tyytyväisiä ja asiakirjoissa
esitettyjä tavoitteita ja teemoja pidettiin onnistuneina.
Lausunnoissa esille tuodut ehdotukset täydennyksistä ja
muutoksista asiakirjojen sisältöihin on huomioitu
tekstitarkennuksina asiakirjoihin.
Lausuntoyhteenveto ja vastineet sekä lausuntojen perusteella
täydennetty Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja
maakuntaohjelma 2022–2025 sekä maakuntaohjelman
ympäristöselostus ovat esityslistan liitteenä.
Lisätietoja antaa strategiapäällikkö Marita Mutka.
Maakuntajohtajan sijaisen ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja hyväksyy niistä
laaditut vastineet Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiasta
2040 ja maakuntaohjelmasta 2022–2025 sekä
maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta,
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy laaditun
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja
maakuntaohjelman 2022–2025 sekä maakuntaohjelmaan
liittyvän ympäristöselostuksen.
Päätös:
Maakuntahallitus
1. merkitsi tiedoksi saadut lausunnot ja hyväksyi niistä
laaditut vastineet Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiasta
2040 ja maakuntaohjelmasta 2022–2025 sekä
maakuntaohjelman ympäristöselostuksesta,
2. päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
laaditun Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja
maakuntaohjelman 2022–2025 sekä maakuntaohjelmaan
liittyvän ympäristöselostuksen.
-----
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Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 31
Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 2040 ja
maakuntaohjelma 2022–2025 sekä maakuntaohjelman
ympäristöselostus ovat esityslistan liitteenä
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
hyväksyy laaditun Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian
2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 sekä
maakuntaohjelmaan liittyvän ympäristöselostuksen.
Kannatettu eriävä esitys:
Valtuutettu Matti Kalliokoski esitti perussuomalaisten
valtuustoryhmän puolesta maakuntavaltuustolle, että se
päättää, että Keski-Pohjanmaan maakuntastrategiasta
2040 ja maakuntaohjelmasta 2022–2025 poistetaan kohta
2.2.3.
Valtuutetut Susanna Heinua ja Ilpo Åivo kannattivat
muutettua esitystä.
Suoritettiin maakuntahallituksen pohjaesityksen ja
kannatetun eriävän esityksen välillä avoin äänestys
nimenhuudolla.
Äänestyksen tulos:
Maakuntahallituksen pohjaesitys: JAA
Perussuomalaisten muutosesitys: EI

24 ääntä,
7 ääntä

Päätös:
Äänestystuloksen perusteella maakuntavaltuusto päätti
hyväksyä laaditun Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian
2040 ja maakuntaohjelman 2022–2025 sekä
maakuntaohjelmaan liittyvän ympäristöselostuksen.
Eriävä mielipide:
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti asiasta eriävän
mielipiteen.
-----
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KESKI-POHJANMAAN ILMASTOTIEKARTTA

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
ilmastosopimukseen. 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
maakuntien 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 Elykeskusten 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
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selvitysten rahoitukseen sen jälkeen, kun tarvittavat selvitykset
ovat tiedossa.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Vt. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää, että Keski-Pohjanmaan liitto osallistuu
ilmastostrategian 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.
----Maakuntahallitus 21.9.2020 § 94
Euroopan unionin tavoite on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990
tasoon. Ilmastoneutraaliutta EU tavoittelee vuoteen 2050
mennessä.
Nykyisen hallitusohjelman tavoite on, että Suomi on hiilineutraali
vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalius ei ole yksiselitteinen
termi. Suomen hallitusohjelman rivien välistä voidaan löytää
tulkinta, että hiilineutraalissa Suomessa päästöjen pitäisi olla yhtä
suuret kuin hiilinielujen.
Päästöillä tarkoitetaan kasvihuonekaasupäästöjä, joita syntyy
fossiilisten polttoaineiden käytön, teollisten prosessien ja ihmisen
toiminnan muuttamien biologisten prosessien seurauksena.
Hiilinieluilla taas tarkoitetaan toimia, joilla sidotaan kasvihuonekaasupäästöjä pois ilmakehästä, kasvattaen samalla hiilivarastoa.
Hiilinielut kattavat maankäytön, maankäytön muutoksen ja
metsien käytön (LULUCF = land use, land use change and
forestry) hiilidioksidia sitovat prosessit. Mukana ovat myös
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tekniset keinot, joilla hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä tai
päästölähteestä ja varastoidaan pois hiilenkierrosta.
Suomen ympäristökeskus laskee vuosittain maakuntien kasvihuonepäästöt. Vuonna 2018 Keski-Pohjanmaan
kasvihuonepäästöt olivat 832 kt CO2e. Vuoteen 2005 verrattuna
vähennystä on tapahtunut 15 %. Suurimmat kasvihuonepäästöt
syntyvät maataloudessa (42 %), tieliikenteessä (17 %),
lämmityksessä (15 %) ja teollisuudessa (8 %). Tuulivoiman
kasvihuonepäästöjä sitova vaikutus vuonna 2018 oli 15 kt CO2e.
Keski-Pohjanmaan ilmastotavoitteita ja niiden toteutuskeinoja
määrittävä Keski-Pohjanmaan ilmastostrategia on ohjannut
päästövähennystoimia vuosina 2010–2020. Kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vuoteen 2035 KeskiPohjanmaalla edellyttää uusia toimenpiteitä. Vuoden 2019 lopulla
Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan
maakuntaliitot sekä Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus suunnittelivat
yhteisen ilmastostrategian laatimista. Yhteisen strategian
laatiminen tässä vaiheessa kaatui maakuntien tarpeiden
erilaisuuteen, erityisesti aikataulun suhteen. Keski-Pohjanmaan
liiton ilmastostrategia on vanhin ja siten meillä on kiireellisin
aikataulu uuden ilmastostrategian laatimiselle.
Maakunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet asetetaan laadittavassa
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartassa. Siinä määritellään keinot,
miten Keski-Pohjanmaa on hiilineutraali vuonna 2035. Ilmastotiekartta laaditaan Keski-Pohjanmaan liiton johdolla laajassa
yhteistyössä alueen kuntien ja toimijoiden kanssa. Tavoitteena on,
että Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta valmistuu
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi marraskuussa 2021.
Yhteystietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
1. aloittaa Keski-Pohjanmaan maakunnallisen
ilmastotiekartan laatimisen,
2. hakea EAKR tai kansallista rahoitusta hankkeeseen ja
varata siihen omarahoitusta 10 000 euroa (5 000 € vuonna
2020 ja 5 000 € vuonna 2021).
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Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi kohdat 1–2 yksimielisesti.
----Maakuntahallitus 15.2.2021 § 20
Keski-Pohjanmaan liiton johdolla ja yhteistyössä kuntien kanssa
tehdään Keski-Pohjanmaata ja sen kuntia palveleva
ilmastovaikutusten arviointi sekä laaditaan maakunnalle ja
jäsenkunnille tavoiteohjelma, johon sitoutumalla kyetään
edistämään hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista KeskiPohjanmaalla.
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartassa 2035 esitetään miten
Euroopan unionin ja Suomen ilmastotavoitteet toteutetaan KeskiPohjanmaalla. Tiekartassa määritellään tavoitteet maakunnan
kasvihuonekaasujen vähentämiseksi sekä toimenpiteet niiden
saavuttamiseksi. Tiekartta on tarkoitettu maakunnan toimijoiden
yhteiseksi ohjelmaksi
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 tavoitteena on:
 tarkastella kasvihuonekaasupäästöjen jakautumista ja
kehitystä maakunnan alueella ja kunnittain
 selvittää Keski-Pohjanmaan hiilinielujen määrä ja etsiä keinoja
hiilinielun vahvistamiseksi
 tunnistaa liiton, kuntien ja muiden maakunnan toimijoiden
mahdollisuudet ja keinot päästöjen vähentämisessä
 edistää kuntien ilmastotoimien toteutumisen edellytyksiä
kansallisen ja EU-tason edunvalvonnan keinoin
 tunnistaa eri rahoituksien mahdollisuuksia tiekartan
toimeenpanossa
Keski-Pohjanmaan liitto muodostaa valmistelun tueksi
maakunnallisen työryhmän.
Kuntien ja muiden sidosryhmien ehdotukset työryhmän
jäseniksi on lähetetty esityslistan liitteenä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
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1. nimetä valmistelun tueksi maakunnallisen työryhmän, jonka
puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja,
sihteerinä/valmistelijana yhteyspäällikkö sekä jäseninä
kuntien ja muiden sidosryhmien ehdottamat jäsenet,
2. nimetä edustajansa työryhmään.
Päätös:
Maakuntahallitus päättää
1. nimetä valmistelun tueksi maakunnallisen työryhmän, jonka
puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja,
sihteerinä/valmistelijana yhteyspäällikkö sekä jäseninä
kuntien ja muiden sidosryhmien ehdottamat jäsenet,
2. nimetä edustajakseen työryhmään Mauri Salon.
3. työryhmää voidaan täydentää muilta tahoilta mahdollisesti
myöhemmin tulevilla jäsenillä.
----Maakuntahallitus 21.6.2021 § 63
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 maakunnallisen
kokonaisuuden käsittävä ensimmäinen valmisteluvaihe on
valmisteltu. Ilmastotiekartan valmistelua jatketaan työn toisessa
valmisteluvaiheessa elo-syyskuussa 2021, jolloin valmistelussa
keskitytään maakunnan kuntien päästövähennystarpeisiin ja
laaditaan kuntien kanssa yhteistyössä kuntia koskevat tiekartat,
niiden erityispiirteet huomioiden.
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekarttaluonnos on laadittu KeskiPohjanmaan liiton johdolla ja työhön ovat osallistuneet aktiivisesti
alueen toimijoista ja asiantuntijoista koostunut työryhmä.
Ensimmäisen valmisteluvaiheen luonnos on lähetetty esityslistan
liitteenä.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035
ensimmäisen valmisteluvaiheen luonnoksen tiedoksi,
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2. antaa tarvittaessa linjaukset ilmastotiekarttatyön
jatkovalmistelua varten.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntahallitus 27.9.2021 § 94
Ilmastotiekartan toisessa vaiheessa on laadittu kuntakohtaiset
tiekartat yhdessä kuntien kanssa. Kuntakohtaisissa tiekartoissa
on keskitytty päästövähennystarpeisiin kuntien erityispiirteet
huomioiden.
Toisen valmisteluvaiheen luonnos on lähetetty esityslistan
liitteenä.
Lisätietoja antaa projektityöntekijä Katja Ristiluoma.
Jäsen Margita Lukkarinen poissa pykälän käsittelyn aikana klo
15.14–15.17.
Jäsen Jari Orjala poissa pykälän käsittelyn aikana klo 15.14–
15.21.
Varajäsen Pekka Puolimatka poissa pykälän käsittelyn aikana klo
15.14–15.21.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 toisen
valmisteluvaiheen luonnoksen tiedoksi,
2. päättää lähettää Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035luonnoksen lausunnoille 1.10.-22.10.2021 väliseksi ajaksi.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1–2 yksimielisesti.
-----
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Maakuntahallitus 15.11.2021 § 119
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 oli lausunnolla 1.1022.10.2021, jona aikana tuli neljä lausuntoa. Lausunnon olivat
pelkästään kiittäviä, eivätkä aiheuttaneet muutoksia sisältöön.
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 (2. vaiheen luonnos) on
lähetetty esityslistan mukana.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan sijaisen ehdotus:
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se
hyväksyy Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2035.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti
1. valtuuttaa Keski-Pohjanmaan liiton tekemään tarvittavat
teknisluonteiset täsmennykset Keski-Pohjanmaan
ilmastotiekarttaan 2035,
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy KeskiPohjanmaan ilmastotiekartan 2035.
----Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 32
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2035 on lähetetty esityslistan
mukana.
Valtuutettu Anna Nurmi-Lehto poistui asian käsittelyn aikana klo
19.14.
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy
Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2035.
Kannatettu eriävä esitys:
Valtuutettu Matti Kalliokoski esitti perussuomalaisten
valtuustoryhmän puolesta maakuntavaltuustolle, että se
päättää hylätä Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2035.
Valtuutetut Ilpo Åivo ja Susanna Heinua kannattivat muutettua
esitystä.
Suoritettiin maakuntahallituksen pohjaesityksen ja kannatetun
eriävän esityksen välillä avoin äänestys nimenhuudolla.
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Äänestyksen tulos:
Maakuntahallituksen pohjaesitys: JAA
Perussuomalaisten eriävä esitys: EI

25 ääntä,
6 ääntä

Päätös:
Äänestystuloksen perusteella maakuntavaltuusto päätti, että se
hyväksyy Keski-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2035.
-----
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNALLINEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

Maakuntahallitus 15.6.2018 § 53
Keski-Pohjanmaan liiton lakisääteisenä tehtävänä on vastata
maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin
käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja
kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun
suunnittelun kanssa (Laki alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista). Eduskunnan
valiokuntakäsittelyssä olevan hallituksen esityksen maantielain
muuttamisesta 45/2018 toteutuessa säädettävä laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä määrittelisi maakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman ja sen sisällön. Lakimuutosten
myötä jokaisen maakunnan tulee laatia valtakunnallisessa
liikennejärjestelmäsuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden
saavuttamiseksi ja siinä esitettyjen toimien täytäntöönpanon
edistämiseksi toimialueellaan monivuotinen maakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kahdentoista vuoden toimenpideja rahoitusohjelman sisältävä valtakunnallinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma on tulossa lainsäädäntöön
ensimäistä kertaa. Suunnittelun on tarkoitus perustua eri tasojen
väliseen vuorovaikutukseen ja toimijoiden väliseen jatkuvaan
yhteistyöhön.
Keski-Pohjanmaalla on laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma
maakuntaa laajemmassa yhteistyössä. Pohjois-Suomen liikenneja logistiikkastrategia valmistui syksyllä 2017 Pohjois-Suomen
maakuntaliittojen, ELY-keskusten ja Liikenneviraston yhteistyönä.
Sitä edelsivät vuonna 2011 laadittu ja vuonna 2014 tavoitteiltaan
päivitetty Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan
yhteinen liikennestrategia KAKEPOLI ja vuonna 2007 valmistunut
Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen alueen
liikennejärjestelmäsuunnitelma KOPIKALI. Maakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman tullessa lakisääteiseksi
maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädäntöuudistuksen
yhteydessä Keski-Pohjanmaalla on hyvä tarkastella
liikennejärjestelmän kokonaisuutta paikallislähtöisemmin. PohjoisSuomen liikenne- ja logistiikkastrategia toimii ylimaakunnallisena
strategiana maakuntakohtaisten liikennejärjestelmien
tarkistamistyössä.
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Keski-Pohjanmaan liitto tekee maakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelmaa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan
ELY-keskuksen kanssa. Työn aluksi kootaan olemassa oleva
liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä aineisto ja tarvittaessa
laaditaan täydentäviä erillisselvityksiä. Työn laatimista seurataan
Keski-Pohjanmaan liitossa toimivassa alueellisessa
liikennejärjestelmätyöryhmässä, jota täydennetään tarvittaessa ja
joka toimii liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen
ohjausryhmänä.
Liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tarkempi
työsuunnitelma tehdään omana työnä aineistojen kokoamisen
ohella. Vuoden 2019 talousarvioon tehdään varaus
liikennejärjestelmäsuunnitelman mahdollisille erillisselvityksille
sekä ostopalveluresursointiin.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen.
Aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen esitteli asian, klo 8.53–
9.08
vs. maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. päättää käynnistää Keski-Pohjanmaan maakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen,
2. valitsee ohjausryhmään maakuntahallituksen edustajan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja nimesi
ohjausryhmään hallituksen edustajaksi maakuntavaltuuston
puheenjohtaja Pentti Haimakaisen.
--Maakuntahallitus 21.6.2021 § 64
Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka
muodostuu henkilö- ja tavaraliikenteestä, niistä palvelevista
liikenneverkostoista, viestintäyhteyksistä, liikenteen
palveluista, liikennevälineistä ja liikennettä ohjaavista
järjestelmistä.
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Liikennejärjestelmän kehittäminen on olennaista mm.
alueiden käytön, alueiden kehittymisen, elinkeinoelämän
kilpailukyvyn, ilmastonmuutoksen torjunnan, kansalaisten
hyvän arjen sekä huoltovarmuuden kannalta.
Liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuvat yhteistyö eri
toimijoiden välillä ja erilaisten toimenpiteiden yhteensovittaminen. Kunnissa, kaupunkiseuduilla sekä maakuntien
liitoissa tehdään liikennejärjestelmätyötä ja –suunnittelua koko
liikennejärjestelmän osalta.
Keski-Pohjanmaan alueellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
on valmisteltu yhdessä Keski-Pohjanmaan alueellisen
liikennejärjestelmätyöryhmän jäsenten kesken. Työryhmä
koostuu jäsenkuntien, maakunnan elinkeinotoimijoiden ja
julkisen hallinnon edustajista.
Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma on yhteensovitettu
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne
12) kanssa. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitu PohjoisSuomen liikenne- ja logistiikkastrategian sekä YTA-alueen
kanssa yhteensovitettavat näkökulmat. Laadittu
suunnitelmaluonnos lähetään lausunnolle jäsenkunnille,
elinkeinoelämän edustajille, keskeisimmille liikenteen julkisen
hallinnon tahoille ja yhteistyökumppaneille.
Keski-Pohjanmaan liiton strategiset painopisteet
liikennejärjestelmänsuunnittelussa ja –työssä:
1. Alueellisten erityispiirteiden turvaaminen
 Harvaan asuttujen ja syrjäisten seutujen,
kansalaisten, elinkeinoelämän ja toimijoiden
saavutettavuus
 Matkaketjujen ja joukkoliikenteen kehittäminen
 Alueellisten raideyhteyksien kehittäminen
2. Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma turvaa
Suomelle välttämättömän vientiteollisuuden ja elinkeinon
toimivuuden tarpeet
 Kokkolan satama ja transitoliikenteen kehittäminen
ja edistäminen, olemme osa eurooppalaista TenTverkkoa
 Lentoliikenteen kehittäminen ja edistäminen
3. Palvelutason mitoitus on perustettu tarpeisiin
 Henkilöliikenne ja tavaraliikenne
4. Uusia liikenteen muotoja kehitetään ja edistetään
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älyliikenne ja ohjaus (etälennon ohjaus),
lentoliikenteen sähköistyminen
5. Ekologisuus ja vähähiilisyyden esittäminen läpileikkaavana
teemana
Keski-Pohjanmaan alueellinen liikennejärjestelmä (K-P ALJS)
-luonnos on lähetetty esityslistan liitteenä.
Lisätietoja antaa aluesuunnittelupäällikkö Tiina Rinta-Rahko.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus
1. merkitsee Keski-Pohjanmaan alueellinen
liikennejärjestelmäsuunnitelma -luonnoksen tiedoksi,
2. antaa tarvittaessa linjaukset työn jatkovalmistelua varten.
Päätös:
Maakuntahallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
----Maakuntahallitus 15.11.2021 § 120
Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma oli
lausunnolla 14.9-6.10.2021, jona aikana lausuntoja annettiin
11 kappaletta.
Esityslistan mukana on jaettu liikennejärjestelmäsuunnitelman
luonnos sekä yhteenveto saaduista lausunnoista ja laadituista
vastineista.
Lisätietoja antaa yhteyspäällikkö Teppo Rekilä.
Maakuntajohtajan sijaisen ehdotus:
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että
se
1. merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja hyväksyy niihin
laaditut vastineet liitteessä esitetyllä tavalla,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja hyväksyy niihin
laaditut vastineet liitteessä esitetyllä tavalla,
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2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman.
----Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 33
Esityslistan mukana on jaettu liikennejärjestelmäsuunnitelma
sekä yhteenveto saaduista lausunnoista ja laadituista
vastineista.
Valtuutettu Ari Huuki liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana
klo 19.46.
Valtuutettu Hans Snellman liittyi kokoukseen asian käsittelyn
aikana klo 19.51.
Maakuntahallituksen jäsen Jari Orjala poistui kokouksesta
asian käsittelyn aikana klo 19.59.
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. se merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja niihin laaditut
vastineet liitteessä esitetyllä tavalla,
2. hyväksyy Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. merkitsi tiedoksi saadut lausunnot ja niihin laaditut
vastineet liitteessä esitetyllä tavalla,
2. hyväksyi Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman.
-----
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KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 2022–2024

Maakuntahallitus 18.10.2021 § 111
Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei
asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät
henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan
kuluttua.
Yleisenä tapana on vakiintunut kunnallisten ilmoitusten
julkaiseminen myös sanomalehdissä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntaa koskevat säännökset ovat
soveltuvin osin voimassa kuntayhtymissä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Satu Kalliokoski.
Maakuntajohtajan sijaisen ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun ja
liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Päätös:
Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun ja
liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
----Maakuntavaltuusto 29.11.2021 § 34
Maakuntahallituksen esitys;
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun
ja liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,
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2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti päätti, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun
ja liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa
valita ne lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
-----
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Valitusosoitus koskee pykäliä: § 28-34
Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
1. se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
2. kuntayhtymän jäsenkunta tai kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on
toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3. päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
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Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta. Valituksessa on ilmoitettava:
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää
valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin
ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt
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representative
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förvaltare

foresatte/verge
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