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MYL valmistelutyöryhmä, 2. kokous 
 
Aika: tiistaina 10.1.2017 klo 9–11 
Paikka: Keski-Pohjanmaan liitto, 3 krs. kokoushuone 
 
Kutsuttu: 
Työryhmän jäsenet: 

Aulis Rantala, pj. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus aulis.rantala@ely-keskus.fi  

Veijo Voutilainen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus veijo.voutilainen@ely-keskus.fi  

Jyrki Palomäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jyrki.palomaki@ely-keskus.fi  

Tommi Mäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tommi.maki@ely-keskus.fi 

Jukka Pakkala Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jukka.pakkala@ely-keskus.fi 

Janna Räisänen, vpj. Keski-Pohjanmaan liitto janna.raisanen@keski-pohjanmaa.fi 

Jari Penttilä Halsuan kunta jari.penttila@halsua.fi 

Esko Ahonen Lestijärven kunta esko.ahonen@lestijarvi.fi 

Arto Alpia Kaustisen kunta arto.alpia@kaustinen.fi 

Jouni Laitinen Kokkolan kaupunki jouni.laitinen@kokkola.fi 

Michael Hagström Kokkolan kaupunki michael.hagstrom@kokkola.fi 

Mikko Tervo Kokkolan kaupunki mikko.tervo@kokkola.fi 

   

   

Muut osallistujat: Petri Jylhä, maakuntapalveluiden projektivastaava 
 
 

1. Kokouksen avaus, läsnä olevien toteaminen 
Aulis Rantala avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat. Kokouksen aiheena on maakuntien 
välinen yhteistoiminta Keski-Pohjanmaan näkökulmasta.  
 
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3. Maakuntauudistuksen valmistelutilanne Keski-Pohjanmaalla 
Petri Jylhä kävi läpi maakuntauudistuksen valmistelun päivittyneen tilanteen, johon on tehty 
viimeksi kuluneen kuukauden aikana rakenteellisia muutoksia. Maakuntapalveluiden sisällön  
valmistelutyöryhmien työ jatkuu aiemmin sovitusti. Materiaali liitteenä. 

4. MYL nykytilaraportti 
Janna Räisänen kävi läpi nykytilaraportin tämän hetkisen tilanteen maankäytön, ympäristön 
ja liikenteen osalta. Nykytilan raportti 21.12.2016 toimitettu kokouksen ennakko-
materiaalina. Raporttia täydennetään, kun vielä päättämättömistä asioista saadaan 
valmistelusta linjauksia. Jylhä valmistelee ensimmäisen yhteenvedon maakuntapalveluiden  
nykytilaraporteista.  

5. Lakiesityksen tilanne 
Muuttuneiden pykälien kuvaus kokouksen ennakkomateriaalissa. Käytiin tehtäväkohtaiset 
muutokset läpi ja keskusteltiin vaihtoehtoisista tavoista järjestää rakennusvalvonnan, 
ympäristötoimen tehtäviä. Jylhä vie projektiryhmään/työvaliokuntaan/ohjausryhmään 
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keskusteltavaksi, onko valmistelutyöryhmän tarpeen valmistella esitys kunnille kannanoton 
pyytämiseksi näiden tehtävien järjestämisestä. Todettiin työryhmän laajennustarve luonnon  
monimuotoisuuden suojelun edistämistehtävien suhteen. 

6. Tehtävien järjestämisen tavoitteet uudessa maakunnassa 
Keskusteltiin tehtävien hoitamisesta ja niiden resursoinnista maakunnassa ja pohdittiin 
kokonaisuuksien järkevää järjestämistapaa. Jylhä totesi valtakunnallisesti valmisteltavan  
kansallista palveluarkkitehtuuria. 

7. Tulevia kokouksia ja tilaisuuksia maakuntauudistukseen liittyen 
- tiedoksi ja tarpeen mukaan kalentereihin 
 
Pohjalaismaakuntien yhteinen maankäyttö, ympäristö/luonnonvarat ja liikenne 
-teemaryhmien tapaaminen, paikka Härmän kuntokeskus (huom! ilmoittautumiset 9.1.) 
- 20.1.2017 klo 12-16 (mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen klo 11-) 
Työvaliokunta, paikka Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, klo 9:00 – 12:00: 
- 20.1.2017, 17.2.2017, 24.3.2017, 21.4.2017, 19.5.2017 ja 21.6.2017 
Ohjausryhmän kokoukset, paikka Soiten auditorio, klo 9:00-12:00: 
- 27.1.2017, 24.2.2017, 31.3.2017, 28.4.2017, 24.5.2017 ja 30.6.2016.  
MMM - ROAD SHOW 2017 
- 27.1.2017 Vaasa 
Maakuntaohjelman ja maakuntastrategian skenaariopäivä 
- 10.2.2017 
Muutosjohtajien Harju ja Salo maakuntakierros Keski-Pohjanmaalla + työpaja 
- 23.2.2017 klo 9 - 11, Kannus, seurakuntakeskus 
 

8. Seuraava kokous ja kokoukseen valmisteltavista asioista sopiminen 
Seuraava kokous pidetään 14.2. klo 13-15 Kallentorin kokoustilassa, NH1 (videoyhteys). 
Käsitellään nykytilaraportin päivitystarvetta,lakiesitysten tilannetta ja maakuntapalveluiden  
käytännön järjestämisen kysymyksiä. 

9. Muut asiat 
Ei muita asioita. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:15 

 


