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MYL valmistelutyöryhmä, 4. kokous 
 
Aika: perjantaina 17.3.2017 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 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 ja valmistelutyöryhmän täydentäminen 
Aulis Rantala avasi kokouksen, todettiin läsnäolijat ja valmistelutyöryhmän täydentyminen. 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

3. Muutosjohtajien maakuntakierroksen ryhmätyön yhteenveto 
Janna Räisänen esitteli valmistelutyöryhmälle Kannuksen tilaisuudessa ryhmätyössä tuotetun 
yhteenvedon (kokousmateriaalin liitteenä). 

4. Maakuntauudistuksen valmistelutilanne Keski-Pohjanmaalla /Petri Jylhä 
Maakuntakonsernin hahmotus tässä kuussa työnalla. Yhteistyöneuvottelut aloitettu 
maakuntien välillä. Väliaikaishallinnon edustajia kootaan parhaillaan. Maakunnan 
rahoituksesta alustavat laskelmat. 
Yhteistyöneuvotteluihin maakuntien välisistä yhteistehtävistä on vastuutettu Alueiden 
käytön osalta Janna Räisänen, Aulis Rantala ja Ann Holm. Ryhmä on täydennettävissä ja 
lisäksi Etelä-Pohjanmaan edustus on tarkoituksen mukaista huomioida. Keskusteltiin 
yhteistyöneuvottelujen suhteesta valmisteluryhmän ja sen alaryhmien työskentelyyn. 
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Käytännössä yhteisinä valmistelutyöryhmän alaryhminä on jo kokoonnuttu keskustelemaan 
tehtävien järjestämisestä maakuntien välillä. Härmän tilaisuuden suunnittelukokouksen 
mukainen puheenjohtajisto lienee sopiva ”virallinen” kokoonpano näihin neuvotteluihin 
päätöksenteon kanavointia varten. 
 
Keski-Pohjanmaan organisoitumisen rakenteesta on tällä hetkellä kaksi vaihtoehtoa. 
Erillislakien valmistuttua nähdään toimintojen sijoittuminen viraston ja perustettavien 
liikelaitosten välillä ja organisoituminen tulee tarkentumaan. 
 
Liikenne: Veijo Voutilainen 
Liikenteen raamitus aika heikkoa vielä tällä hetkellä. Henkilöstö on siirtymässä maakuntiin, 
mutta rahoituksen osalta on vielä avointa, tuleeko olemaan yleiskatteellista/korvamerkittyä. 
Kokonaisuuden toimintatavasta on lakiluonnoksen perusteluissa tarkentumaton kuvaus. 
Mikäli henkilöstö siirtyy maakuntaan paras vaihtoehto olisi, että yhdeksää liikenne ELYä ei 
purettaisi, vaan toimittaisiin yhtenä toimielimenä. Kolmeen (ja valtakunnan tasolla 18) 
maakuntaan jakautumisen problematiikan ohella on valtakunnallisesti keskitettyjä 
toimintoja, kuten joukkoliikenneluvat Etelä-Pohjanmaalle ja suuralueita, kuten Varsinais-
Suomeen keskitetty Läntisen hankinta-alueen kunnossapidon ja investointien toiminnot. ELY-
L:n toiveena on, että keskitettyjä palveluja ei lähdetä maakuntauudistuksessa purkamaan. 
 
Kalatalous: Markus Leppikorpi 
Toiveena on, että toteutettua keskittämistä ei purettaisi, mutta vielä ei ole varmistettu. Tällä 
hetkellä henkilöstöä on Turussa, Vaasassa, Helsingissä ja Kouvolassa. Pääpaikka Varsinais-
Suomen ELY-keskuksessa. 
 
Luonnonsuojelu: Leena Rinkineva-Kantola 
Asiakokonaisuutena osallistuttu tähän asti maakuntien ja ELYn yhteisen alueidenkäytön 
alatyöryhmän valmistelutyöhön. Organisaatiomallia ja organisoitumisen eri vaihtoehtojen 
toimivuutta pohdittaessa luonnonsuojelutehtävien osata on suhteessa alueidenkäyttöön 
myös omia erityistarpeita, jotka huomioitava jatkovalmistelussa. 
 
5. Maakuntalaki eduskunnan käsittelyyn; katsaus tehtäviin  
Todettiin 2.3.2017 mukainen eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys maakuntien 
tehtäviksi. Keskusteltiin yksityisteiden avustuksen kokonaisuudesta. Monet kunnat avustavat 
yksityisteitä nykyisellään vapaaehtoisesti. Yksityisteiden avustukset valtion määrärahoista on 
hoidettu ELY-keskuksesta käsin. Jatkossa tehtävä kokonaisuudessaan tulossa maakunnalle. 
 
6. MYL nykytilaraportin päivitys, päivitystarpeet 
Nykytilaraportit toimivat maakuntauudistuksen valmistelun työasiakirjoina. MYL raporttia on 

tarpeen vielä täydentää etenkin kolmen viimeisen kappaleen osalta. 

Kalatalouden hallinnon nykytilan kuvaus puuttuu kokonaisuudessaan vielä 16.2.2017 

päivätystä luonnoksesta. Keskusteltiin tavoitteesta saattaa raportti vielä puuttuvilta ja 

valmistelun edetessä edelleen täydentyviltä osilta valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä. 

7. Digipalveluiden kehittäminen 
Keskusteltiin maakuntien digipalveluiden kehittämisen tilasta. Valmistelutyöryhmälle ei ole 

selvänä kuinka paljon saadaan valtiohallinnon valmistelusta tiedoksi ja mikä tulee olemaan 

ICT -palvelukeskuksen rooli kokonaisuudessaan. Pohdittiin tulisiko kootusti käytössä olevista 
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ohjelmistoista maakuntauudistuksen valtakunnalliselta valmistelutaholta sellainen kooste, 

jota kukin voisi tarkistaa omalta osaltaan. Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksessa Mika 

Kivelä on käytännön järjestäjänä ICT-asioissa.  

8. Valmisteluryhmän esitys kunnille ympäristötoimen järjestämisestä maakunnassa 
- pohjakeskustelu esityksen valmistelemisen käynnistämiselle 

Poliittiselta ohjausryhmältä on valmisteluryhmiin saatu toimeksianto esityksen valmistelusta 

kunnilta mahdollisesti maakunnalle siirtyvistä tehtävistä. Puheenjohtaja tiedusteli, jos sitä 

varten on tarve selvittää kunnilta mitä tehtäviä ympäristötoimessa ja rakennusvalvonnassa 

on ja miten ne on resursoitu henkilömäärän ja rahoituksen osilta tällä hetkellä. Michael 

Hagström kertoi, että Kokkolan kaupungin kannalta vaihtoehtotarkastelua ympäristötoimen 

tehtävistä on jo tehty sisäistä kokousta varten ympäristövaikutusten arvioinnin vuoksi, jotta 

mahdolliseen päätöksentekoon olisi realistisia vaihtoehtoja. Kunnissa resurssia 

ympäristötoimessa on vain kahdessa kunnassa ja muissa ostopalvelujen kautta. 

 

Todettiin olevan järkevää selvittää tehtävien järjestämistä kerralla useamman mahdollisen 

asiakokonaisuuden osalta; ympäristötoimi, rakennusvalvonta ja rakennusasiantuntijapalvelu, 

julkinen henkilöliikenne ja alueidenkäytön suunnittelu -yhteistyötarpeet keskusteltavaksi 

kuntiin. Jatketaan esityksen valmistelua yhteisesti sharepoint työtilassa. Hagström toimittaa 

Kokkolan jo koostamaa aineistoa valmistelun lähtötiedoksi. 

 

Taustatiedon täsmennyttyä viedään asiakokonaisuudet projektiryhmään, jossa valmisteltu 

esitys voidaan yhdistää muiden valmisteluryhmien vastaaviin selvitystarpeisiin kunnille 

toimitettavaa yhteiskyselyä varten. 

 

9.  Alueidenkäytön tehtävien järjestäminen Pohjalaismaakunnissa 
- kuntakyselyn tulokset; Keski-Pohjanmaalla vastaus% 100 
Janna Räisänen esitteli kolmen maakunnan yhteenvetodiagrammit 
kysymyskokonaisuuksittain. Kolmen maakunnan alueidenkäytön suunnitteluryhmä miettii 
tältä pohjalta.  
 
Vesivara ja vesien hoidon tehtäviä koskeva alatyöryhmä, Tommi Mäki ja Jukka Pakkala 
Vesilain mukaiset luvat koottu kasaan, tehty alustavia listauksia htv:sta ja pohdittu mitä 
tarkoittaa, jos jokainen maakunta hoitaa tehtävät itse. Kun Tilakeskukseen siirtyvistä 
henkilöistä ei vielä ole tietoa, on kokonaistilanne avoin. 
 
Sovittiin, että myös alatyöryhmien muistiot tallennetaan jatkossa sharepoint -työtilaan koko 
valmisteluryhmän luettavaksi. Janna Räisänen varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus 
kirjautua työtilaan ja työstää sinne tallennettavaa yhteisesti koottavaa materiaalia.  
 

10. Tämän hetkinen näkemys työryhmän tehtäväalueen tulevasta toimintamallista  
- työpaja organisoitumisesta ja tehtävien järjestäytymisen vaihtoehdoista 

o yhteistyö maakuntien välillä ja rajapinnat oman maakunnan toimialueiden välillä 

Todettiin asialistalla esitetty organisoituminen Alueidenkäytön palveluyksiköksi olevan tässä 

vaiheessa valmistelua organisaatiorakenteen mallinuksen pohjaksi hyvä kokonaisuus ja 
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sopiva työnimeksi.  Organisoitumisen rakenne tarkentuu valmistelun edetessä ja 

palveluyksikön sisäistä rakennetta voidaan myöhemmin tarkentaa etenkin yhteisten 

rajapintojen osalta. Tarpeen mukaan rakenteessa huomioidaan jatkossa eri sektoreiden 

erityistarpeita ja rajapinnat maakuntaa laajempiin kokonaisuuksiin. 

 

 

11. Tulevia kokouksia ja tilaisuuksia maakuntauudistukseen liittyen 
- tiedoksi ja tarpeen mukaan kalentereihin 
 
Projektiryhmän kokoukset, paikka Keski-Pohjanmaan liiton videoneukkari 
- 20.3.2017 klo 13.00, 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: 
- 24.3.2017, 21.4.2017, 19.5.2017 ja 21.6.2017 
Ohjausryhmän kokoukset, paikka Soiten auditorio, klo 9:00–12:00: 
- 31.3.2017, 28.4.2017, 24.5.2017 ja 30.6.2016.  
 

12. Seuraava kokous ja kokoukseen valmisteltavista asioista sopiminen 
11.4.2017 klo 9, ELYn Kokkolan toimisto, Kallentori, NH2 

13. Muut asiat 
Ei muita asioita. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:00 

 


