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Muutostoimisto: Jukka Ylikarjula, Petri Jylhä 
 

1 Suunnittelutilanne ja ryhmän toimeksianto 
 
Muutosjohtaja Jukka Ylikarjula kävi kokouksen aluksi läpi maakuntauudistuksen 
valmistelutilannetta Keski-Pohjanmaalla. Maankäyttö liikenne ja ympäristö ryhmässä on 
vahvasti esillä perustettaviin maakuntiin siirtyvät ELY-tehtävät. Tiekartasta on valmisteilla 
word -pohjainen raportointi, josta tehtäväkokonaisuudet on avattu palveluiksi. 
 
Joulukuusta alkaen henkilöstöedustajat liitetään valmisteluryhmiin mukaan, 7.12. 
muutostoimistolle on sovittu asiaa käsittelevä kokous. Valmisteluryhmissä käsitellyt asiat 
viedään projektiryhmän kautta työvaliokuntaan ja ohjausryhmään päätettäväksi. 
Käsiteltävänä valmistelussa on lausunnoilla olevia lakiehdotuksia sekä siirtyviä 
tehtäväkokonaisuuksia. 
 
Valtakunnallisessa valmistelussa aikataulun mukaan tammikuun loppuun mennessä on 
maakunnan rahoituslaki, maakuntalaki ja sote järjestämislaki tulossa hallituksen esityksinä 
eduskunnalle. Valinnanvapauslaki tullee helmikuussa. Joulukuun puoliväliin mennessä 
luonnosesitykset tulossa kiertoon. Väliaikaishallinnon käynnistäminen on tulossa 1.7. tai 
kuten ministeriöiden valmistelun puolelta on keskusteltu, jos siirtyy 1.8. käynnistyväksi. 
 
Valmisteluryhmien työ on lähtenyt käyntiin. 10.2. skenaariotyöpaja maakuntaohjelmatyöhön 
liittyen, missä yhteydessä myös maakuntauudistus huomioidaan. Perjantain työvaliokuntaan 
tehdään ryhmien osalta asettamiskortit, joissa kuvataan kokoonpano, tehtävät ja aikataulu 
sekä maakuntalain kohdista tekstit. Tiedot tullaan viemään Keski-Pohjanmaan maakunta-
uudistuksen web-sivulle, joka on tulossa käyttöön 9.12. www.kp2019.fi osoitteessa. 
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Puheenjohtaja Aulis Rantalan johdolla käytiin läpi työryhmän tarve, kokonpano ja 
tavoiteaikatauluja. Perustettaviin maakuntiin on lakiluonnosten perusteella siirtymässä 
tehtäviä ELY-keskuksen elinkeinopuolelta kokonaisuudessaan, liikenteen osalta valmistelu on 
vielä kesken, ympäristö puoli jakaantuu valtion viranomaiselle ympäristö lupa tehtävien 
osalta ja maakuntiin maakuntalakiluonnoksen tehtävälistan mukaan. 
 
MYL työryhmään liittyvät maakuntalain mukaiset maakunnan tehtävät lakiluonnoksen 
31.8.2016 mukaan, uusille maakunnille 
8 kalatalous ja vesitalous; elyssä keskitetty nykyisellään kolmeen 
11-13 alueidenkäytön suunnittelun tehtävät kokonaisuutenaan 
14-15 liikennepuolen tehtäväalueet kokonaisuutenaan 

kohta 14 auki Live Oy yhtiön valmistelu, jonka perusteella suuri osa kohdan 14 
tehtävistä alueellinen tienpito, tieliikenneolot menisi perustettavaan yhtiöön. 
liikennevirastosta suuri osa Live yhtiöön, Liikenneviraston lakkaaminen, jolloin 
loput siirrettäisiin Trafiin (esisselvitys liikenehallinnon virastouudistuksesta 
käynnissä) Tämän hetken valtakunnallisessa valmistelussa ohjauksen ja 
rahoituksen valmisteluryhmästä alueellisen tienpidon linjauksessa rahoitusta 
ei tässä vaiheessa siirrettäisi maakunnille. Henkilöstö tulisi, rahoitus ei, valtion 
verkkoyhtiön pohjalta linjaukset tehdään käsittelyn aikana tarpeen mukaan 

18 kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen 
19 vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, … 
20 vesien ja merensuojelu, vesien ja me…, merialuesuunnittelu 
21 ympäristötiedon tuottaminen  
 
Kuntien kanssa sovittavista tehtävistä niin sovittaessa 

1) liikennepalveluiden järjestäminen 
4) kuntien rakennusvalvonta, mikäli kunnat haluavat 
 

Nykyisen tehtäväkuvauksen ohella ajatuksena on tarkastella, mitkä ovat asiakkuudet nyt ja 
jatkovalmistelussa pohtia miten niitä jatkossa hoidetaan maakunnista käsin. 
 
Työryhmän kokoonpanon yhteydessä käytiin läpi osallistujien esittäytymiskierros. 

- valtioedustus, maakuntaliiton edustus, kuntien edustus on edustettuna valmistelussa 
- henkilöstöjärjestöjen nimeämät edustajat tulossa ryhmään mukaan joulukuun alusta 
- asettamiskirje laaditaan 25.11. työvaliokuntaan ja liitetään nettisivuille 9.12. 

ohjausryhmässä virallisesti lukittuna 
- sijaisen voi nimetä osallistumaan kokoukseen tilanteen mukaan 

 
Työryhmän tavoitteena on vastuualueen mahdollisimman tehokas organisointi vuoden 2019 
alusta alkaen uuden maakunnan toiminnan käynnistyessä. 
Alustavaa aikataulua valmistelulle Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen valmistelusta: 
27.1. ohjausryhmässä tehtäväkuvaukset valmiina 
24.2. ohjausryhmässä resurssijaot määriteltyinä 
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2. Tehtäväalueen nykytila 
 
ELY/ Alueidenkäyttö, Jyrki (diaesitys) 
Maakunnan liitto, alueidenkäyttö, maakuntakaavoitus ja maakuntasuunnitelma, Janna 
ELY/ Liikenne, Veijo 
Vaasassa liikennepuolen henkilöt kolmen maakunnan alueen tehtävissä, lisäksi yhteisiä 
toimintoja Pirkanmaalla (liittymäluvat, eriku luvat…) Rovaniemellä vahingonkorvausasiat ja 
hylättyjen ajoneuvojen poistopäätökset, monessa paikkaa hoidetaan koko maata, VAR ELYllä 
investointien hankinnat ja hoidon kilpailuttaminen Länsi-Suomen alueella. Hajautetut 
henkilöt tavoitteena edelleen palvella maakuntaa suurempaa aluetta. Tällä hetkellä 
Kokkolassa yksi Varsinais-Suomen aluevastaava ELY-L resurssia. 

Maakunnat sopivat resurssiyhteistyöstä maakuntien keskinäisillä sopimuksilla. 
Maakunnan liitto, liikennejärjestelmäsuunnitelma, Janna 
ELY/ Vesistöjen käyttö ja hoito, Ojitus- ja peruskuivatustehtävät, Tulvariskien hallintaTommi 
 ylläpidon tehtävät osana alueurakoita yhteistyössä liikennesektorin kanssa 

Patana, Vissavesi ja Venetjärvi Keski-Pohjanmaan tekojärviä, vesistöjen 
säännöstely 

 eniten henkilöitä vesivaratehtävissä 
ELY/ Vesien- ja merenhoito, Jukka P 
 9 maakunnan alueella yhteistyötä 

vesistöjen tilan seuranta ja parantaminen, vesienhoitosuunnitelmien toinen 
kausi menossa 

 jokikohtaiset toimenpideohjelmat ja neuvottelukunnat, osallistava suunnittelu 
Maakunnan liitto, merialuesuunnittelu, Janna 
ELY/ Ympäristö-, vesihuolto ja vesistöhankkeiden edistäminen, Jyrki (diat) 
 Keski-Pohjanmaan vesihuollon seminaari pidettiin Toholammilla syksyllä 
ELY/ Ympäristötieto ja seuranta, Jukka P 
 SYKEn kautta ohjelmointi, seuranta ulkoistettu  

ELYllä yöperhosseuranta, perhosten lajeja ja vierasainepitoisuuksia 
  
Michael Hagström nosti esiin ilmanlaadun tarkkailu kuntien yhteistyönä, toimii tällä hetkellä, 
mutta kenellä jatkossa? entä hylkeet ja merimetsot? 

lupa-asiat jos Luovalle, entä toimenpideohjelmat? kalatalous tulossa 
maakunnille, joten turvetuotanto-ohjelmat ym. tulossa maakunnille 

Keskusteltiin mahdollisista kuntien yhteisesti hoidettavista tehtävistä ja järjestämisen 
vaihtoehdoista eri tehtäväryhmittäin. Maakuntalakivalmistelussa esitettyjen maakunnan 
mahdollisesti hoidettavaksi kunnista yhteisillä päätöksillä siirtyvien tehtävien ohella 
tunnistettiin muitakin tehtäväaloja, joissa kuntien välillä voisi olla synergiaa yhteistyöstä. 
 
3. Olemassa oleva valmisteluaineisto  
 
Puheenjohtaja kertasi edellä läpikäydyn valmistellun nykytilakuvauksen kokonaisuuden, joka 
luonnoksena on edelleen täydennettävänä tässä vaiheessa ELY-keskuksessa ja maakunnan 
liitossa siirtyvien tehtävien osalta. Käytiin läpi asettamispäätökseen liitettävät MYL 
valmisteluryhmän tehtävänkuvaukset. Niihin todettiin lisäystarve kunnista mahdollisesti 
siirtyvistä tehtävistä keskustelun osalta sekä maakuntien yhdessä ja yhteisesti järjestettävistä 
tehtävistä. 
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4. Työryhmän tuleva kokousaikataulu 

- 10.1. klo 9 -11 Keski-Pohjanmaan liitto 3. krs 
asialistalla mitä on tavoitteena tehdä yhdessä 

- 24.1. Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan MYL ryhmien yhteinen 
kokoontuminen Härmässä  

 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15. 


