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MYL valmistelutyöryhmä, 3. kokous 
 
Aika: tiistaina 14.2.2017 klo 13–15 
Paikka: Kallentorin kokoustila, NH1 (videoyhteys) 
 
Kutsuttu: 
Työryhmän jäsenet: 

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

Veijo Voutilainen Vesa Leino 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 

 VARELY kalatalousyksikkö ?  
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 

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

   

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

1. Kokouksen avaus, läsnä olevien toteaminen ja valmistelutyöryhmän täydentäminen 
Puheenjohtaja avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat. Valmistelutyöryhmää on täydennetty 
luonnonsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja henkilöstön edustajilla. Lisäksi on pyydetty 
Varsinais-Suomen ELY-keskusta nimeämään kalatalousyksikön edustaja valmisteluun. 
 
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3. Maakuntauudistuksen valmistelutilanne Keski-Pohjanmaalla 
Petri Jylhä esitteli keskeisen meneillään olevan valmistelun maakuntauudistuksessa. Erillislait 
ovat tulossa lausunnolle, maakuntalakia odotetaan huhtikuulle ja maakunnat aloittavat 
väliaikaishallinnolla 1.7.2017. Keski-Pohjanmaalla edetään omaan käyttöön valmistellun 
tiekartan mukaan. Väliaikaishallinnon neuvottelut käynnistyvät Ilkka Luoman johdolla. 
Yhteistoimintaelimen toiminta on käynnistynyt Timo Rajaniemen koordinoimana. Siinä 
ryhmässä on henkilöstön edustus kaikista toimipaikoista tärkeää olla mukana. 
Maalis-huhtikuulla keskustellaan maakuntien välillä yhteisesti hoidettavista tehtävistä 
naapurimaakuntien suuntaan. 
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Keskusteltiin tietojärjestelmien valmistelun tilanteesta ja tavoitteista. Valtiolle ja maakunnille 
yhtenäiset systeemit tietohallinnossa niin pitkälle kuin mahdollista, mutta kuinka pitkälle 
yhtenäisellä järjestelmällä päästään, valmistelu on ICT ryhmissä kesken. MYL työryhmän 
huolena on käytössä olevien järjestelmien huomioiminen ja tuleva yhteensovitus. 
 
4. Maakunnan palvelukokonaisuudet, valtakunnallisessa maakuntauudistustyötilassa 

alueiden käytön palvelut (liitetaulukko) 
vesien ja merenhoidon palvelut (liitetaulukko) 
vesi- ja kalatalouden palvelut (liitetaulukko) 
joukkoliikennepalvelut (liitetaulukko) 

Petri Jylhä esitteli valtakunnallisen palvelut ja prosessit työryhmän 12 palvelukokonaisuuden 
alatyöryhmien työstämät taulukot käynnissä olevasta työstä. Pöystin työryhmä on linjannut 
kyseisen työryhmän työn lähtökohdaksi palvelukokonaisuuksien muodostamisessa. 
Paikallisesti voimme tähän perehtyä ja katsoa, onko linjassa oman valmistelumme kanssa. 
Jatkossa palveluita kirjatessa ja toteutettaessa valtakunnallisen valmistelun pohjat toimivat 
hyvänä työkaluna organisoinnissa. Liitetaulukot on poimittu muutosjohtajien aineistoista 
valmistelutyöryhmän sisäiseen käyttöön Alueuudistus.fi alustalta. 
 
Katsotaan oman sektorin osalta tehtäväkokonaisuudet ja niiden kommentointitarve. 
Valtakunnalliset palvelukuvaukset täydentyvät jatkossa ja seurataan niiden tilaa. 
 
Paikallisesti saatiin viesti valmisteluryhmien työtilasta. Työtilaan kirjaudutaan Microsoft-tilillä 
tai Office365 tunnuksilla. Työtilan avauduttua on MYL aineisto siellä yhteisesti työstettävänä. 
 
5. MYL nykytilaraportin päivitys 
Päivitetään ja täydennetään vastaamaan tämän hetken tilannetta. Päivitystarvetta 
jatkossakin edelleen, kunnes tehtävänjaot valmistelussa olevista linjauksista selviävät. 
 
6. Härmän yhteistilaisuuden tulokset 
ryhmätyöt: YM vesitehtävät / MMM vesitehtävät / liikenne / maankäyttö ja luonnonsuojelu 
Loppupäätelmänä alueidenkäytön tehtävät eniten sen luontoisia, että jokainen maakunta 
tekee omalla alueellaan, samoin vesihuolto osittain. Selvitystasolla näissäkin yhteistehtäviä. 
Muiden tehtävien osalta nähtiin, että on välttämätöntä tehdä ylimaakunnallista yhteistyötä.  
 
Keskusteltiin olemassa olevien tehtävien hoitamisen mahdollisuuksista ja lainsäädännössä 
valmisteilla olevista yhteistyövelvoitteista esimerkiksi vesistöaluekokonaisuuksien suhteen. 
Jako kolmeen maakuntaan ja lisäksi valtion lupatehtäviin on meidän valmistelualueella 
useampien tehtäväkokonaisuuksien osalta haasteellinen. Todettiin, että valmisteluvaiheessa 
tulee eri vaihtoehtoja ja kokonaisuuksia punnita. Valmistelu selkenee, kun valtakunnalliset 
linjaukset maakunnan ja valtion tehtävien suhteen on ratkaistu niin luonnonsuojelun, 
pohjavesiasioiden kuin liikenteen osalta.  
 
Ylimaakunnallista yhteistyötä käsittelevät valmistelutyöryhmien erillisryhmät toimivat 
valmistelutyöryhmän taustalla ja tuottavat tietoa valmistelun käyttöön: 
Alueidenkäyttö: Keski-Pohjanmaan valmistelusta mukana Janna Räisänen, Jyrki Palomäki ja 
Jouni Laitinen. Härmän kokouksen jälkeen kokoontunut 3.2. ja seuraavan kerran 14.3. 
Kunnille lähetetään kysely maakunnissa tarjottavista palvelukokonaisuuksista. 
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Vesivaratehtävien yhteistyön osalta esitetty tarve vastaavalle ylimaakunnalliselle 
erillisryhmälle. Keski-Pohjanmaan valmistelusta mukaan Tommi Mäki, Jukka Pakkala sekä 
kuntaedustajina Patrik Knutar Vetelistä ja Vetelin energian Juha Kauppinen. 
 
7. Tämän hetkinen näkemys työryhmän tehtäväalueen tulevasta toimintamallista  
Työvaliokunnassa perjantaina keskustellaan kuntien mahdollisuudesta siirtää tehtäviä 
maakunnalle. Kuluvan viikon projektiryhmään ja työvaliokuntaan on toivottu 
valmistelutyöryhmistä kuvaus tämän hetkisestä näkemyksestä organisoitumiselle. 
 
Petri Jylhä kävi läpi kalvosarjan, jossa MYL valmistelu kokonaisuus oli nimetty ”Ympäristö, 
liikenne ja luonnonvarat” yksiköksi. Todettiin kalvosarjassa tarkistamisen tarvetta ja 
keskusteltiin osittain kansallisessa valmistelussa keskeneräisestä tehtävärakenteesta valtion 
ja maakuntien tehtävien suhteen. Keski-Pohjanmaan valmistelussa on tavoite saada ylätason 
organisoituminen maaliskuun lopulle, samoin isommat alatosikot lohkoille. Liikenteen ja 
luonnonsuojelun osalta tehtäviä täydennettiin saman tien. Muutoin sovittiin, että palautetta 
tehtävittäin voi kokouksen jälkeen lähettää Jannalle/Aulikselle/Petrille, jotta perjantain 
työvaliokunnan ja seuraavan viikon ohjausryhmän kokouksessa on tarkistettu pohjaesitys 
alustavaksi organisaatiomalliksi. 
 
Keskusteltiin organisaatiorakenteen valmistelusta ja todettiin valmisteluryhmässä tarve 
aivoriihelle, jossa tehtävien järjestämisen eri vaihtoehtoja voidaan vertailla. 
 

8. Tulevia kokouksia ja tilaisuuksia maakuntauudistukseen liittyen 
- tiedoksi ja tarpeen mukaan kalentereihin 
Työvaliokunta, paikka Keski-Pohjanmaan liiton kokoushuone, klo 9:00–12:00: 
- 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: 
- 24.2.2017, 31.3.2017, 28.4.2017, 24.5.2017 ja 30.6.2016.  
Muutosjohtajien Harju ja Salo maakuntakierros Keski-Pohjanmaalla + työpaja 
- 23.2.2017 klo 9–15, Kannus, seurakuntakeskus 
 
9. Seuraava kokous ja kokoukseen valmisteltavista asioista sopiminen 
Seuraava kokous perjantaina 17.3. kello 13, ELY-keskus, Kallentori, NH1. Kokouksessa 
käsitellään organisoitumista ja tehtävien järjestäytymisen vaihtoehtoisia malleja. 
 
10. Muut asiat 
Ei muita asioita. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:15. 
 
 

 
 


