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MYL valmistelutyöryhmä, 5. kokous 
 
Aika: tiistaina 11.4.2017 klo 9–11 
Paikka: Kallentorin kokoustila, NH2 (videoyhteys) 
 
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 

Leena Rinkineva-Kantola Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus leena.rinkineva-kantola@ely-keskus.fi 

Markus Leppikorpi VARELY kalatalousyksikkö markus.leppikorpi@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 

Kimmo Aaltonen Ympäristöterveydenhuolto kimmo.aaltonen@kokkola.fi 

Pirkko Järvelä Maakuntamuseo pirkko.jarvela@kokkola.fi 

Vesa-Pekka Simula henkilöstö vesa-pekka.simula@ely-keskus.fi 

   

Muut osallistujat: Petri Jylhä, Jukka Ylikarjula, Tiina Harjunpää 
 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus, läsnä olevien toteaminen  
Aulis Rantala avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat. 
 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin muistio. 

 
3. Maakuntauudistuksen valmistelutilanne Keski-Pohjanmaalla /Petri Jylhä 
- toimeksianto Alueidenkäytön palvelujen maakuntien välisestä yhteistyöstä; ehdotukset 

työn ja resurssien jaosta huhtikuun loppuun mennessä 
 
Petri Jylhä kävi läpi maakuntauudistuksen valmistelun tämän hetkistä tilannetta. 
Väliaikaishallinnon nimeäminen on käsitelty ohjausryhmässä. Avoinna on toimialuetason 
muutosjohtajahaku 19.4. asti, minkä jälkeen puheenjohtajisto kokoontuu 26.4. 
valintakokoukseen. Palvelualuetason muutosjohtajahaku käynnistyy huhtikuussa 
ohjausryhmän jälkeen. MYL -valmistelutyöryhmän vastuualueella toimialuetasona on 
alueidenkäytön palvelut ja palvelualuetasoina alue ja liikennesuunnittelu sekä 
luonnonvarat.  
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Väliaikaishallinto siirtyy käyttämään Ewaldin tiloja huhtikuussa. Syksyllä aletaan 
valmistella maakuntastrategiaa, jonka maakuntavaltuusto hyväksyy ensi vuonna. 
Maakuntastrategia yhdistää nykyiset strategiat ja soten ja on samanaikaisesti kehittämis- 
ja organisaatiostrategia. Maakuntastrategiaan tulee tavoitteelliset mittarit taustalle. 
 
Tukipalveluiden yhtiöittämisprosessi on valmisteilla, samoin sen kokonaisuuden 
kehittäminen. Erillislait ovat tulossa lausunnoille lähiaikoina, luonnokset pitkälle 
valmisteltu. 
 
Valmistelutyöryhmät, kuten MYL, todennäköisesti jatkavat toimintaansa edelleen. 
Muutosjohtajat haetaan nyt ensin toimialuetasolle, jatkossa palvelualuetasoille. Nyt 
haettavat muutosjohtajat valmistelevat asioita väliaikaishallinnon päätettäväksi. 
Väliaikaishallinto on maakuntalain mukainen toimielin ja käytännön toiminta alkaa, kun 
maakuntalaki tulee voimaan. Väliaikainentoimielin (vate) on päätöksentekoelin 9 
kuukauden ajan, niiden työjärjestys saadaan kuntaliitosta. 
 

4. MYL nykytilaraportin päivitykset; päivitys sharepoint työtilassa 
Luonnonsuojelun päivitykset ovat tulossa, muiden selvitettävien asioiden osalta on 

päivitystarpeita. Työryhmän jäsenet voivat tarkistaa päivitystarpeita työtilassa. 

 

Veijo Voutilainen esitteli Liikenteen ajankohtaisia kuulumisia kalvosarjalla, joka oli 

maakuntajohtajien tapaamisesta 21.3. (/Anne Berner). 

- parlamentaarisen työryhmän toimikausi 3/2018 asti 

- liikennehallinto ja maakuntauudistus 

o ELY-L tehtävät siirtyvät pääsääntöisesti hoidettavaksi maakunnissa (350 htv), 

poikkeuksena valtakunnallisesti keskitetyt 70 htv, jotka siirtyvät 

Liikennevirastoon ja Trafiin 

o maakuntalain 6 § mukaiset alakohdat 14) ja 15) sekä mahdolliset muut 

- tienpitäjän vastuu ja yleinen ohjaustehtävä säilyvät valtiolla, maantiet säilyvät valtion 

omistuksessa ja taseessa, liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena, tienpidon 

hoito maakuntien yhteistyönä 

- muutokset toteutetaan erillislaeilla; maantielaki (valmistuu kesäkuussa), yksityistielaki ja 

tieliikennelaki sekä liikennekaaren muutos 

- rahoitus 

o yleiskatteellisena joukkoliikennepalveluiden ostot ja kehittäminen, 

valtionavustukset yksityisteille ja liikkumisen ohjaukseen 

o tienpidon rahoitus säilyy erillisrahoituksena LVM:n momentilla, määräraha 

jaetaan maakunnille sopimusten ja maantielaissa märitettyjen periaatteiden 

mukaisesti 

o investointien osalta maakunnat voivat antaa lausunnon. 

- keskusteluaiheita; tehtävien koonneista, vapaaehtoisten tehtävien hoitamisesta, 

neuvottelusta valtion kanssa, ohjausmekanismeista, henkilöstön asema, sopimukset ja 

niiden siirto 

(Kokousmateriaalin liitteenä Ylimaakunnalliset tehtävät ja maakuntien yhteistoiminta 

yhdistelmä, joka ELY-keskuksen yhteisten tehtävien osalta selattiin kokouksessa) 
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Keski-Pohjanmaan valmistelukalvoissa vilahtanut 8 htv ei riitä liikennetehtävien hoitoon. 

Mille tasolle asti lainsäädännössä mennään ja minkä verran jää sovittavaa. Ei tietoa tällä 

hetkellä. Nykyisten ELY-L alueiden yhteistyökuvioita ei haluta lähteä purkamaan. Etelä-

Pohjanmaalla ELY-L liikenteen henkilöstö on keskitetty Vaasaan. 

 

5. Vesienhoidon alatyöryhmän kuulumiset /Jukka Pakkala 
Jukka Pakkala esitteli vesienhoitoryhmässä valmistellun tehtävien jakaantumisen malleja. 
Vesienhoidon tehtäviä tehdään arvioilta 55 htv Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 
alueella. Arvioitu erilaisia vaihtoehtoja tehtävien hoitamiseen. Vaihtoehdot 1/2a/2b/2c 
(luonnos kokousmateriaalin liitteenä). Raportti luonnosvaiheessa, valmistuu huhtikuussa. 
 

6. Alueidenkäytön alatyöryhmän kuulumiset /Jyrki Palomäki 
Jyrki Palomäki esitteli alueidenkäytön työryhmässä keskustellun tehtävien järjestämisen 
vaihtoehtoja. Yhteistyön vaihtoehdoista ollut valmistelun aikana esillä laajan yhteistyön 
vaihtoehto, josta 17.3. kokouksessa todettiin, että edellytyksiä näin laajalle yhteistyölle 
ei ole. Jäljelle jääneet vaihtoehdot kaikki tehtävät hoidetaan omin voimin tai 
maakuntakaava hoidetaan itse ja muita tehtäviä yhteistyönä. Käytössä olevat 
resursseista vaihtelee maakuntien välillä. ELY-keskuksessa asiantuntijaresurssia 7 htv 
sekä avustavia 2-3 htv. Mikäli kaikki tehtävät hoidettaisiin omin voimin, olisi maakuntien 
liittojen nykyisten resurssien lisäksi maakuntiin siirtymässä 1-3 htv, joista Keski-
Pohjanmaalle 1,5 htv. Vastaava raportti tulossa kuluvan viikon aikana luonnoksena ja 
kuun loppuun valmiina. 
 
Leena Rinkineva-Kantola kävi läpi vastaavasti luonnonsuojelun tehtäväkokonaisuutta. 
Luonnonsuojelupuolella 11 htv, joista valtion puolelle on menossa noin puolet. 
Maakuntiin on jäämässä 5 htv vapaaehtoisen suojelun edistämiseen sekä muu luonnon 
suojelun edistäminen. Keski-Pohjanmaalle 1 htv, edellyttää henkilöstön osaamisen 
laajentamista ja lisäresurssin tarvetta. 
 

Yhteenvetona 4-6: Keskusteltava hyväksytäänkö maakunnissa vesienhoidossa noin puolet 
tehtävistä maakunnille, noin puolet yhteisesti; alueidenkäytössä maakuntakaavoitus omana 
kokonaisuutena ja yhteistyössä muuta tehtäväkokonaisuutta; luonnonsuojelu yhteisenä 
kokonaisuutena. Alatyöryhmien valmistelun jälkeen, huhtikuun loppuun mennessä 
lähetetään vaihtoehtoiset esitykset työryhmän kommentoitavaksi. Ryhmien 
puheenjohtajiston kesken kokoonnutaan maakuntien yhteisen näkemyksen kokoamista 
varten. Esitys on valmis 11.5. mennessä, jolloin on maakuntien yhteinen kokous Seinäjoella. 

 
7. Valmisteluryhmän esityksen jatkovalmistelu kuntien tehtävien järjestämisestä 

maakunnassa 
Valmistelutyöryhmän käyttöön toimitetaan Kokkolassa valmisteltu koonti. Sen pohjalta 
työstetään edellisessä kokouksessa keskustellut tehtävät esityspohjaksi työtilaan. 

 
8. Keskustelu työryhmän tehtäväalueen tulevasta toimintamallista  

o yhteistyö maakuntien välillä ja rajapinnat oman maakunnan toimialueiden välillä 

Vastuuhenkilöt hauissa tavoitteena on nimetä henkilöt, joilla edes periaatteessa on 
jyvitetty työaikaa valmisteluun. Henkilöitä ja käsiä lisää valmisteluihin. Työryhmässä 
tehtävä oto säilyy, mutta siinä ei päästä yksityiskohtiin. Pystyykö yksi toimialuevastaava 
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menemään riittävästi yksityiskohtiin? Vastuuhenkilöistä koostuva tiimi voisi yhdessä 
miettiä valmistelua. Edelleen virkamiesten valmisteluvastuu pysyy. Lopullista 
organisaatiota tässä ei vielä ratkaista. Keskusteltiin, jos 2-3 hengen tiimillä saataisiin 
valmistelussa enemmän aikaan, kuin yksilöimällä kullekin tarkasti substanssialat. 
 

 

Palvelualuetasojen sisältöjen tarkennuksena: Alue- ja liikennesuunnittelu sisältää 
liikennesuunnittelun, maakuntakaavoituksen, kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja 
rakennustoimen järjestämisen edistämisen, kulttuuriympäristön hoidon, 
merialuesuunnittelun, luonnonsuojelun tehtäviä. 
Luonnonvarat sisältää vesienhoidon, vesivaratehtävät, vesihuollon ja pohjavedet. 
 

9. Tulevia kokouksia ja tilaisuuksia maakuntauudistukseen liittyen 
- tiedoksi ja tarpeen mukaan kalentereihin 
 
Projektiryhmän kokoukset, paikka Keski-Pohjanmaan liiton videoneukkarissa 
- 19.4.2017 klo 9.00, 15.5.2017 klo 13.00, 14.6.2017 klo 9.00 
Työvaliokunta, paikka Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, klo 9:00–12:00: 
- 21.4.2017, 19.5.2017 ja 21.6.2017 
Ohjausryhmän kokoukset, paikka Soiten auditorio, klo 9:00–12:00: 
- 28.4.2017, 24.5.2017 ja 30.6.2016.  
 

10. Seuraava kokous ja kokoukseen valmisteltavista asioista sopiminen 
Kokkola ELY, Kallentori tiistaina 9.5. klo 12-14; yhteistyöasiat, kuntien yhteiset tehtävät 

 
11. Muut asiat 
Ei muita asioita. 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:05. 


