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1. Nykyiset organisaatiot ja maakuntaan siirtyvät tehtävät 
 
Maankäyttö, ympäristö ja liikenne (MYL) valmisteluryhmä koostuu Etelä-Pohjanmaan elinkeino, liikenne ja 
ympäristökeskuksen sekä Keski-Pohjanmaan liiton edustajista, minkä lisäksi valmisteluryhmässä on kuntajä-
seniä Keski-Pohjanmaan kunnista. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan liiton toiminta 
lakkaa maakuntauudistuksessa ja jatkossa tehtävät hoidetaan Keski-Pohjanmaan maakunnassa. Nykytilan 
kuvaus on tehty vielä valmisteilla olevien lakiluonnosten perusteella. 
 
Toistaiseksi on päättämättä 
Alueidenkäytön ja suunnittelun sekä rakennustoimen järjestäminen on siirtymässä ELYistä maakuntiin. 
Maakuntauudistuksen aiheuttaman maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistustarve on tulossa lausunto-
kierrokselle alkuvuodesta 2017 ja hallituksen esityksenä keväällä 2017. Meneillään olevan valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisen tavoitteena on valtioneuvoston päätös vuoden 2017 kuluessa. 
 
ELY-keskusten Y-vastuualueiden nykyisten tehtävien osalta tehdään maakuntauudistuksen valmistelussa 
päätös, mitkä tehtäväkokonaisuudet siirtyvät maakuntiin ja mitkä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirasto 
LUOVAan. LUOVA muodostetaan nykyisistä aluehallintovirastoista (AVI) ja ELY-keskuksien valvontatehtävis-
tä, joita ovat ympäristövalvonta- ja luonnonsuojelutehtävät sekä ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysvi-
ranomaisen tehtävistä. Vesiasioiden jako maakuntien ja LUOVAn kesken voi vielä tarkentua. Kahdeksan 
ministeriön tehtäväalalla toimivalle LUOVA virastolle alueellinen toimipaikka jokaiseen maakuntaan.  
 
ELY-keskusten L-vastuualueiden tehtävien osalta on vielä avoimena LVM:ssä valmisteltava LIVE-yhtiön pe-
rustaminen. Valmistelussa ratkaistaan kehittääkö tieverkkoa tulevaisuudessa maakunta, valtio vai valtion-
yhtiö. Jos ELY-L toiminnot siirretään maakuntiin, töiden järjestäminen on vielä avoinna. Selvitys on liikenne-
asioiden osalta tehty skenaariolla että L-vastuualueen toiminnot siirtyvät itsehallintoalueille eli maakuntiin. 
 
Maakuntalain mukaiset maakunnan tehtävät MYL-valmisteluryhmän osalta on korostettu punaisella: 
(lakiluonnos 2.3.2017)  
 
6 § Maakunnan tehtäväalat 
Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla 
tehtäväaloilla: 
 
 
1) sosiaali- ja terveydenhuolto; 
2) hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja 
ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille; 
3) alueellinen alkoholihallinto; 
4) pelastustoimi;  
5) terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta 
sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlää-
käripalvelut (ympäristöterveydenhuolto); 
6) maatalous ja maaseudun kehittäminen; 
7) maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden 
tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö sekä kasvin-
terveyden valvonta; 
8) kalatalous ja vesitalous; 
9) aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkei-
noelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoit-
taminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, 
kulttuurin edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen 
järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen; 
10) alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulu-
tustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden 
valmistelu; 
 

11) maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus; 
12) kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen 
järjestämisen edistäminen; 
13) luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja 
kulttuuriympäristön hoito; 
14) liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- 
ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö 
sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen 
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun;  
15) yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevia valtionavus-
tustehtävät; 
16) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liitty-
vät valvontatehtävät; 
17) alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä 
muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen 
maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kaut-
ta sekä ulkoilureittitehtävät; 
18) maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kanssa; 
19) kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimen-
piteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian 
ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista; 
20) vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen 
käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueel-
liset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, 
vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta; 
21) vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestä-
minen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu; 
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22) ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden 
parantaminen; 
23) maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen 
yhteensovittaminen; 
24) maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen 
järjestäminen sekä poronhoitajien sijaisavun kustannusten 
korvaaminen; 
25) alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioi-
ta koskevat tehtävät; 
26) yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittämi-
nen; 
 
Maakunta voi lisäksi hoitaa: 
 
1) liikennepalveluiden maakunnallista kehittämistä ja järjes-
tämistä sekä julkisen henkilöliikenteen suunnittelua ja järjes-
tämistä samoin kuin sitä koskevia valtionavustustehtäviä, 
lukuun ottamatta toimintaa liikennekaaren (/) IV osan 1 
luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen kunnallisten ja 
seudullisten viranomaisten toimialueella ja näiden alueiden 
liikenteen suunnittelua ja järjestämistä, sekä raideliikennet-
tä; 
 

2) saariston liikenteen suunnittelua ja järjestämistä; 
 
3) kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällä sopimuksella 
maakunnan hoidettavaksi kunnista siirretyt, maakunnan 1 
momentissa tarkoitettuihin tehtäväaloihin liittyvät tehtävät, 
joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle 
rahoituksen; 
 
4) kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällä sopimuksella 
maakunnan hoidettavaksi kunnista siirretyt rakennusvalvon-
nan ja ympäristötoimen järjestämisen tehtävät, joiden hoi-
tamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle rahoituksen; 
 
5) maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä ja Euroopan 
unionin asioita ja yhteyksiä; 
 
Maakunnalla voi olla myös muita sille erikseen säädettyjä 
tehtäviä. 
 
Maakuntien on hoidettava tehtäviään yhteistoiminnassa ja 
maakunnalle kootusti siten kuin siitä laissa säädetään. Maa-
kuntien sopimukseen perustuvasta yhteistoiminnasta sääde-
tään 8 luvussa. 

 
 

2. Tehtäväkentän analysointi ja lähitulevaisuuden haasteet 
 

2.1 Kalatalous 
(VAR ELY, Kari Ranta-aho) 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa Varsinais-Suomen maakunnan toimialu-
een lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kalastuslaissa (VNa 1732/2015, kalastuslaki 379/2015), Euroo-
pan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista anne-
tussa laissa (1447/2006), Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansal-
lisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteisaluelaissa (758/1989), vesilaissa (587/2011), vesienhoi-
don ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) ja ympäristönsuojelulaissa (527/2014) 
säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät. 
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa edellä mainitun toimialueen lisäksi kaikki-
en elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle kuuluvat tehtävät: 

1) Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 
861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 508/2014 76−80 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden rahoittamiseksi myönnettävien 
tukien myöntämiseen, seurantaan ja valvontaan liittyvät tehtävät; 

2) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytän-
töönpanosta annetun lain (1093/2014) 4 §:n 2 momentin nojalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle siirretyt tehtävät; 

3) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014) 
tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle säädetyt tehtävät; 

4) kalastuslain (379/2015) 77 §:ssä tarkoitetut kalojen maahantuontia koskevat tehtävät sekä 87−89 
§:ssä tarkoitetut kaupallisen kalastajan rekisteröintiä koskevat tehtävät 
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EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) valvontaa koskevat säädökset ja erityisesti Itämerellä sovellettavat 
säädökset muodostavat merkittävän työkokonaisuuden. Kaupallista kalastusta ja ensikäden kauppaa tulee 
valvoa ja seurata ympärivuorokautisesti seuraavien kiintiöityjen kalalajien osalta: silakka, kilohaili, turska ja 
lohi. Toimijoilla velvollisuus antaa puretuista saaliista ja vastaavasti ensikäden ostoista tiedot ELY-
keskukselle 48 tunnin kuluessa. Valvontaa tehdään myös fyysisesti purkusatamissa, joissa ilmoitetun ja pu-
retun saaliin laji- ja kilomääräiset suhteet tarkistetaan. YKP:n täytäntöönpano- ja seuraamuslakia (sekä sen 
soveltamiseen liittyen annettu tarkempi Valtioneuvoston asetus) on astunut voimaan 1.1.2017. Tiedossa 
on, että työtehtävät lisääntyvät kun tavoitteena on siirtyä toimijakohtaiseen kiintiöjärjestelmään. Saalisre-
kisteröinnin lisäksi valvontajärjestelmään liittyy kaupallisten kalastajien rekisterin ja kalastus-alusrekisterin 
ajantasainen ylläpito valtakunnallisesti. 
Valvonnan kautta havaittuihin virheisiin ja asiakkaiden mahdollisiin laiminlyönteihin sovelletaan seuraa-
musmenettelyä, jossa ELYn ilmoitusten perusteella Maaseutuvirasto tekee harkintavaltansa puitteissa lo-
pullisen päätöksen hallinnollisesta seuraamuksesta. 
Valvonnan yhteistyö tapahtuu laajalla pohjalla. Rajavartiolaitoksen (RVL) Turun toimipisteessä sijaitsee Ka-
lastuksen seurantakeskus, jossa troolialusten operatiivista toimintaa Itämerellä voidaan seurata satelliitti-
seurannan kautta (kaikissa yli 15m troolialuksissa satelliittilähetin asennettuna ELYn toimesta). Avomeren 
fyysistä valvontaa tehdään yhteistyössä RVL:n kanssa ja vastaavasti Itämerellä on säännölliset kalastuksen 
valvojien vuorovaikutuksen lisäämiseen liittyviä valvontakampanjoita ja koulutusta eri rantavaltioissa. YKP:n 
toimeenpanoa koskevassa kansainvälisessä koulutuksessa ja riskinarvioinnissa EFCA toimii koordinaattorina 
ja vastuutahona. 
Kansallisen kalastuslainsäädännön osalta valvontatehtävät liittyvät lähinnä vaelluskala- ja muihin kalastus-
lain ja kalastusasetuksen mukaisiin hallinnollisiin tehtäviin ja fyysistä valvon-taa kohdistetaan vapaa-
ajankalastukseen erityisesti jokisuualueilla ja satunnaisemmin muualla. 
Alueellinen kalataloushallinto toimeenpanee toimialueellaan Suomen elinkeinokalatalouden toimintaoh-
jelmaa 2014-2020, jossa päärahoituslähteenä EU:n meri-ja kalatalousrahasto (EMKR). Toimintaohjelma on 
valtakunnallinen, toimeenpanossa ei sovelleta kunta-tai maa-kuntarajoja. Rahoitusta ohjataan monipuoli-
sesti paitsi koko toimialan investointeihin myös tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä ns. innovatiivisiin 
sinisen biotalouden edistämishankkeisiin. Tekniset tuet ohjelman hallinnointiin, tietojärjestelmiin ja vastaa-
vasti myös YKP:n valvontatoimenpiteisiin ja tietojärjestelmien kehittämiseen ovat myös mahdollisia ja hy-
väksyt-ty erillisellä komission vahvistuksella. EMKR:stä on erotettu omaksi kokonaisuudekseen myös ns. 
meripolitiikan ohjelman kansalliseen toteutukseen määräraha. Kansallista määrärahaa on varattu myös 
kalastusvakuutusjärjestelmän mukaisiin korvauksiin kalastusvakuutusyhdistyksille.  
Vapaa-ajankalataloutta ja kalavesien hoitoa koskevaan kehittämiseen rahoituspohjaa tulee kalastonhoito-
maksujärjestelmän kautta ja vastaavasti AVIn päätöksiin liittyvien toimenpidevelvoitteiden ja kalatalous-
maksujen kautta. Avustusta ohjataan kalastusalueille, vesienomistajille, neuvontajärjestöille sekä muille 
vapaa-ajankalataloutta edistäville toimenpiteille. 
Kansallista määrärahaa saadaan myös ns. kalatalouden kunnostusmäärärahoista sekä tämän hallituskauden 
aikana erilliset ”Kärkihanke-rahoitukset” kalataloudellisesti merkittävien vaelluskalavesistöjen kehittämis- 
ja kunnostushankkeisiin.  
Kalastusalin toimeenpanotehtävistä kannattaa mainita lakisääteiset Kalatalousalueiden yhteistyöryhmät, 
joita ELY-keskus vetää. Yhteistyöryhmiä on perustettu toimialueellamme neljä. 
Pohjoismainen saaristoyhteistyö (Nordiska skärgårdssamarbetet) sekä Venäjän kalatalous- ja matkailuvi-
ranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö (rajajokivesistöihin liittyen Kaakkois-Suomessa); vesien- ja merenhoi-
don toimeenpano-ohjelman hanketyö sekä osallistuminen yhteistyöryhmiin kalatalouden edustajina. 
 

2.2 Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus 
(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Maakunnan liitolta maakuntaan siirtyvät maakunnan suunnittelu (MRL 19 §) ja maakuntakaavoitus (MRL 25 
§). Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava 
maakuntakaava ja alueellinen kehittämisohjelma. Alueellisesta kehittämisohjelmasta säädetään erikseen. 
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Maakunnan suunnittelussa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet sovittaen ne yhteen alueiden 
käyttöön liittyvien maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan 
maakunnan tavoiteltu kehitys. Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen peri-
aatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Aluevarauksia osoitetaan vain 
siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoit-
teiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. 
Maakuntakaava osana alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää sisältää yleispiirteisen suunnitelman aluei-
den käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. (MRL 4 §) 
Maakuntasuunnitelmaa valmistellaan Keski-Pohjanmaalla yhteisenä suunnitteluasiakirjana lain alueidenke-
hittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista § 32 mukaisen maakuntaohjelman kanssa. Maa-
kuntaohjelman valmistelu vuosille 2017-2021 on aloitettu. Osana maakuntasuunnitelmaa laadittu tavoit-
teellinen aluerakenne Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa syksyllä 
2016. Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma valmistuu syksyn 2017 maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. 
Maakuntaliitto vastaa maakuntakaavan laatimisesta ja sen ajan tasalla pitämisestä. Maakuntakaava on 
kuntien kaavoitusta ohjaava yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä. Siinä pyritään löytämään ratkai-
su ylikunnallisiin, seudullisiin ja muihin vaikutuksiltaan laajoihin suunnittelukysymyksiin. Maakunnan omien 
sisäisten tavoitteiden ohella maankäytön suunnittelua ohjaavat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. 
Maakuntakaava on Keski-Pohjanmaalla laadittu ajantasaistaen vaiheittain tiiviissä yhteistyössä kuntien 
kanssa. Voimassa olevia vaihemaakuntakaavoja on neljä. Maakuntakaavan 1. vaihekaava vahvistettiin ym-
päristöministeriössä 24.10.2003. Maakuntakaavan vahvistuspäätös kumosi seutukaavat. Ensimmäisestä 
vaiheesta voimassa on yhä kehittämisperiaatemerkintöjä, yhdyskuntarakenteen aluevarauksia sekä luon-
nonsuojelulain mukaiset Natura 2000 -verkostoon kuuluvat tai siihen ehdotetut alueet. Maakuntakaavan 2. 
vaihekaava vahvistettiin valtioneuvostossa 29.11.2007. Toisesta vaihemaakuntakaavasta voimassa on tällä 
hetkellä tuulivoimaloille varattu energiahuollonalue Kokkolan suurteollisuusalueen ja sataman kupeessa, 
soiden monikäyttö kokonaisuudessaan sekä muinaismuistokohteet. Maakuntakaavan 3. vaihekaava vahvis-
tettiin ympäristöministeriössä 8.2.2012. Kolmas vaihemaakuntakaava on voimassa kokonaisuudessaan, 
kuten myös maakuntakaavan 4. vaihekaava, joka vahvistettiin ympäristöministeriössä 22.6.2016. Laaditta-
vana olevassa 5. vaihemaakuntakaava tullaan ajantasaistamaan kaupan, ampumaratojen, aluerakenteen ja 
kaivostoiminnan teemoja. 
 

2.3 Maankäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen sekä kulttuuriym-
päristön hoito 
(EPO ELY, Matti Rantala) 
 
Maakuntaan siirtyvät ELY-keskuksesta tehtävät, jotka koskevat kuntien alueiden käytön suunnittelua ja 
rakennustoimen järjestämistä, lain säädösten noudattamisen valvontaa (MRL 18§) sekä osaltaan tarpeelli-
sen seurannan järjestämisen huolehtimista (MRA 2§). Tehtävänä on tukea kuntaa sen alueidenkäytön teh-
tävissä. Valitusoikeus kuntien kaava- ja lupapäätöksistä on vielä jonkin verran epäselvä. Tältä osin toimival-
ta siirtynee uudelle valtion virastolle. 
Rakennusperinteen suojelusta annetun lain (2010/498) nojalla tehtäviin kuuluu kulttuuriympäristön hoito 
ja rakennusperinnön säilyttämisen edistäminen ja valvonta. Maakuntaan siirtyvät kulttuuriympäristön hoi-
don tehtävät. Perustettava valtion viranomainen tulee päättämään rakennuksen suojelemisesta em. lain 
nojalla. Kuntien maankäytön ja rakentamisen edistämisen. lähtökohtana on maankäyttö- ja rakennuslaki, 
mutta siihen vaikuttavat myös maantie-, luonnonsuojelu-, rakennussuojelu- ja ympäristönsuojelulait. 
Yhdyskuntarakenne on alueella hajanainen, mikä aiheuttaa haastetta maankäytön suunnittelulle. Maise-
man ja rakennetun ympäristön kulttuuriarvojen huomioiminen on vaativa tehtävä: rakennetun ympäristön 
arvoja on esimerkiksi maaseudun pohjalaistaloissa, mutta myös sotien jälkeen rakennetuissa kulttuuriym-
päristöissä. Laajojen maisema-alueiden arvojen säilymistä on pystyttävä yhdistämään maisemaa muuttaviin 
toimintoihin, kuten tuulivoimatuotantoon ja maatalouden suuryksiköiden toimintaan. Vesistöjen huomioi-
minen, ilmaston muutoksen hallinta ja tulvariskien vähentäminen ovat haastavia tehtäviä. Yhdyskuntien 
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vesihuollon turvaaminen alueidenkäytössä on tärkeä tehtävä, koska pohjavesivarat eivät jakaannu alueella 
tasaisesti ja pintavesiä käytetään yhdyskuntien vesihuoltoon. 
Kaavoituksessa ja rakentamisen edistämisessä on kyse erilaisten intressien yhteensovittamisesta siten, että 
kaavalle asetetut tavoitteet voidaan kuitenkin saavuttaa. Kaavoitustoiminnan tukeminen edellyttää, että 
pystytään oikea-aikaisesti ja selkeästi tuomaan esille maisema-, kulttuuriympäristö-, luonnonsuojelu-, ym-
päristönsuojelu-, vesistö-, ja liikenneasiat. Nämä erilaiset reunaehdot tulee saada samanaikaisesti esille ja 
sovitettuna maakunnan/kunnan kaavoitusaikatauluun. 
 

2.4 Vesihuolto  
(EPO ELY, Jyrki Palomäki) 
 
Maakuntaan siirtyvät ELY-keskuksesta vesihuollon edistämistehtävät, vesihuoltolain valvontaviranomaisen 
tehtävät sekä ainakin osa  pohjavesitehtävistä. Toimintavarma ja kustannustehokas vesihuolto edellyttää 
yhteistyötä vesihuoltolaitosten välillä. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden, kuntien tai maakuntienkaan 
rajat eivät toimivan vesihuollon järjestämisen kannalta saa olla yhteistyötä rajoittavia tekijöitä.  
Maakunnille siirtyy edistämisrooli vesihuoltolaitosten yhteistyön rakentajana. Vesihuollon alueellisen yleis-
suunnittelun, laadittujen yleissuunnitelmien toteutumisen seurannan, vesihuollon valmiussuunnittelun, 
vesihuollon valtion rahoitustuen, vesihuollon ongelmatilanteisiin liittyvän asiantuntijatuen ja vesihuoltolai-
toksille järjestettävän koulutuksen kautta käytännössä hoidetaan vesihuollon edistämistehtävää. Valtion 
rahoitustuki vesihuollolle on päättymässä ja 2017 valtion talousarvioon ei vesihuoltoavustuksille enää uutta 
määrärahaa osoiteta. Muilta osin edistämistehtävä säilyy. Vesihuoltoon liittyvä laaja-alainen suunnittelu 
toteutetaan käytännössä yhteistyöhankkeina vesihuoltolaitosten ja kuntien kanssa konsulttien osaamista 
hyödyntäen.  
Vesihuoltolaki määrittelee vesihuoltolaitosten, kuntien ja kiinteistöjen velvollisuuksia ja oikeuksia.  Maa-
kunta tulee toimimaan vesihuoltolain valvontaviranomaisena toimialallaan.  Valvontaviranomainen voi 
tarvittaessa antaa kuntaan kohdistuvan kiellon tai määräyksen. Valvontaviranomainen voi käyttää vesihuol-
tolaitoksiin ja kiinteistön omistajiin ja haltijoihin kohdistuvia pakkokeinoja. Valvontaviranomaiselle on va-
rattava mahdollisuus antaa lausunto ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä kunnassa.  
Vesihuollon lupiin (vesilain mukaiset vedenottoluvat ja ympäristönsuojelulain mukaiset jätevedenpuhdis-
tamojen ympäristöluvat) liittyy viranomaiskannanottoja yleisen edun näkökulmasta lupakäsittelyjen yhtey-
dessä ja myönnettyjen lupien valvonta. Nämä tehtävät odottavat tulevia linjauksia. 
Keski-Pohjanmaan yhdyskuntien vedenhankinta perustuu pohjaveden käyttöön. Vesihuollon turvaamiseen 
liittyy myös pohjavedensuojelutehtävät, pohjavesialueita koskevat suojelusuunnitelmat ja vesienhoito-
suunnitelmat, pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitustehtävät ja niihin liittyvät tutkimukset. Pohjavesialuei-
siin liittyvät suunnitelmat, tutkimukset ja kartoitukset siirtyvät hallinnonmuutoksen yhteydessä maakuntien 
hoidettaviksi. Muut pohjavesitehtävät odottavat tulevia linjauksia 
 

2.5 Vesistöjen käyttö ja hoito  
(EPO ELY, Liisa Maria Rautio) 
 
Maakunnan ja/tai maakuntien yhteisen tilakeskuksen vastuulle siirtyvät ELY-keskusten vastuulla olleet vesi-
oikeudelliset hankkeet lupineen ja rakenteineen. Maakunta tulee ohjaamaan myös alueensa vesistöjen 
säännöstelyä sekä omalla vastuulla olevien säännöstelyjen että muiden tahojen säännöstelyn osalta. Luvan 
haltijana maakunta vastaa esimerkiksi lupapäätösten muuttamishankkeista ilmaston muutoksen vuoksi ja 
lupapäätösten mukaisista velvoitteista, kuten vaikutusten tarkkailusta ja kalanistutuksista.  Rakenteiden 
omistajan tehtävänä ovat erityisesti kunnossapito ja perusparannus sekä patoturvallisuudesta huolehtimi-
nen. Vesistöjen käyttöön ja hoitoon kuuluu laajaa sidosryhmäyhteistyötä ja lausuntojen antoa. 
Maakunnan ja valtakunnallisen tilakeskuksen välinen työnjako vesistörakenteiden omistajana ja luvan halti-
jana odottaa valtakunnallista linjausta. Linjaus tulee koskemaan myös Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle 
vuonna 2016 keskitettyä valtakunnallista vesistörakenteiden omistajuutta. Vesilain mukaiset valvontateh-
tävät (mm. ruoppausilmoitusten käsittely ja vesistörakenteita koskevien lupien valvonta) sijoittuvat valtion 
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viranomaiseen. Yleistä puhevaltaa käyttävät jatkossa todennäköisesti sekä valtion viranomainen että maa-
kunnat. 
Keski-Pohjanmaalla on paljon maakunnan vastuulle siirtyviä vesioikeudellisia lupia ja niihin liittyviä vesira-
kenteita. Merkittävimmät keskipohjalaiset rakenteet ovat alueen kolme tekojärveä. Keski-Pohjanmaan 
maakunnassa sijaitsevat vesistörakenteet on rakennettu pääosin 1960- ja 1980-luvuilla ja tarvitsevat mer-
kittävää perusparannusta ja automatisointia. Lisäksi ilmaston muutos lisää vesistöjen säännöstelyyn ja ve-
sistörakenteiden käyttöön liittyviä moninaisia haasteita. Maakunnan vesistörakenteisiin liittyvä suurin riski 
on patojen ja pengerten patoturvallisuus. 
 

2.6 Ojitus-ja peruskuivatustehtävät  
(EPO ELY, Sari Yli-Mannila) 
 
Maakunnalle ELY-keskuksesta siirtyvät ojitus- ja peruskuivatustehtävät perustuvat pääasiassa vesilain 
(587/2011) ja peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain (947/1997) säädöksiin. Maakunnan tehtä-
viin kuuluu todennäköisesti ojitusasioihin liittyvä neuvonta ja ohjaus, ojitustoimitusten pitäminen sekä pe-
ruskuivatuksen tukihakemusten käsittely ja tuen myöntäminen. Ojitusilmoitusten käsittely siirtynee valtion 
viranomaiselle. Keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää ja edistää maakuntien toimintaa ojitusasioissa ja 
ojituksiin liittyvissä rahoitusasioissa sekä parantaa ja edistää ojitusyhteisön toimitsijoiden, konsulttien sekä 
yksittäisten kansalaisten tietoutta ojitusasioiden hoidossa (mm. laatimalla oppaita ja lomakkeita). Apuna 
tässä erikoistumistehtävässä toimii valtakunnallinen yhteistyöverkosto. 
 

2.7 Tulvariskien hallinta  
(EPO ELY, Liisa Maria Rautio) 
 
Maakuntaan ELY-keskuksesta siirtyvä tulvariskien hallinnan tehtävät perustuvat lakiin ja asetukseen tulva-
riskien hallinnasta. Maakunnat laativat merkittävästä tulvariskistä kärsiville vesistöille kuuden vuoden vä-
lein laajassa yhteistyössä tulvariskien hallintasuunnitelmat.  Tavoitteena on tulvavahinkojen vähentäminen, 
tulvariskien hallinta, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja tulviin varautumisen parantaminen. Laaditut 
suunnitelmat ja niiden toteutumisen edistyminen raportoidaan EU:lle. 
Tulvariskien hallinnan suunnittelu koostuu tulvariskien arvioinnista, tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laa-
dinnasta ja tulvariskiä vähentävien toimenpiteiden suunnittelusta ja hankkeiden edistämisestä. Tulvatilan-
teen uhatessa maakunnan tehtäviin kuuluu tulvista tiedottaminen, vesistöjen säännöstelyn tehostettu oh-
jaus ja asiantuntija-apu tulvantorjuntatöissä. Tulvariskien hallinnan haasteena Keski-Pohjanmaalla ovat 
maakunnan vastuulla olevat moninaiset rakenteet (mm. Perhonjoella) ja niiden käytön edellyttämä asian-
tuntemus. 
 

2.8 Vesien- ja merenhoito  
(EPO ELY, Vincent Westberg) 
 
Maakuntaan ELY-keskuksesta siirtyvä  vesien- ja merenhoidon tehtävät perustuvat lakiin ja asetukseen ve-
sienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien sekä Itämeren hyvä tila, 
jota varten maakunta (tai vesistöalueen maakunnat) laatii kuuden vuoden välein vesienhoidon alueellisen 
toimenpideohjelman ja yhdessä kahdeksan muun maakunnan kanssa (Kokemäenjoen - Saaristomeren- 
Selkämeren vesienhoitoalueen) yhteisen vesienhoitosuunnitelman. Erityisenä haasteena Keski-
Pohjanmaalla ovat laajat toimenpiteet, joita tarvitaan jokien ja järvien hyvän tilan saavuttamiseksi.   
Maakunnalle tulevia tehtäviä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja 
ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokit-
telu sekä vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuksen edistäminen ja yhteistyö. Käytännössä 
tämä tarkoittaa jokilaaksokohtaisten vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelua ja toteutuksen edistämistä. 
Laaditut suunnitelmat ja niiden edistyminen raportoidaan EU:lle. 
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2.9 Merialuesuunnittelu 
(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Maakunnan liitolta maakuntaan siirtyy merialuesuunnittelu (MRL 19 §), josta säädetään erikseen MRL:n 8 a 
luvussa. Merialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä 
ja kasvua, merialueen luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista. 
Merialuesuunnittelussa tarkastellaan eri käyttömuotojen, kuten energia-alan, meriliikenteen, kalastuksen ja 
vesiviljelyn, matkailun, virkistyskäytön sekä ympäristön ja luonnon säilyttämisen, suojelun ja parantamisen, 
tarpeita niitä yhteen sovittaen. Keski-Pohjanmaa laatii merialuesuunnitelman yhdessä Pohjanmaan, Poh-
jois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien kanssa. Merialuesuunnitelma laaditaan aluevesille ja talousvyöhyk-
keelle ja merialuesuunnitelmat on sovitettava yhteen. Muusta alueidenkäytön suunnittelusta ja oikeusvai-
kutteisesta kaavoituksesta erilliset merialuesuunnitelmat tulee laatia 31.3.2021 mennessä.  
 

2.10 Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötehtävien edistäminen  
(EPO ELY, Kim Klemola) 
 
Maakunnan vastuulle siirtyy ELY-keskukselle kuulunut ympäristö-, vesihuolto- ja vesistöhankkeiden yleinen 
edistäminen ja hankkeiden avustaminen. Tehtävä on antaa neuvontaa, edistää ja avustaa hankkeita, jotka 
edistävät vesistöjen monipuolista ja kestävää käyttöä, hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä, vähentä-
vät tulvimisesta ja kuivuudesta aiheutuvia haittoja, edistävät kalan kulkua tai kalakantojen luontaista lisään-
tymistä sekä vesiluonnon monimuotoisuutta mm. luonnonsuojelualueilla. Lisäksi tehtäväkenttään kuuluvat 
hankkeet, jotka täydentävät tai parantavat valtion tuella aikaisemmin toteutettuja hankkeita tai vähentävät 
niistä aiheutuneita haittoja. Hankkeiden avustaminen perustuu valtioneuvoston asetukseen 714/2015 ve-
sistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta. Vesihuollon rahoitustuesta 
on luovuttu vuoden 2017 alusta lähtien. 
Pilaantuneiden maiden kunnostukseen liittyvät tehtävät siirtynevät valtion viranomaiselle. Nykyisin Keski-
Pohjanmaan pilaantuneiden maiden kunnostuksen edistäminen on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukselle. 
 

2.11 Ympäristötieto ja seuranta  
(EPO ELY, Anssi Teppo) 
 
Maakuntiin ELY-keskuksesta siirtyvä seurantatehtävä painottuu vesien tilan ja määrän seurantaan. Ympäris-
tötiedon osalta maakunnille siirtyvät ELY-keskuksilta ympäristötiedon kokoamista ja jakamista koskevat 
tehtävät. Seurantatietoa kerätään sekä valtakunnallisesti että vesienhoitoalueen tasolla koordinoiduissa 
ohjelmissa, joiden tarkoituksena on tiedon kerääminen pintavesistä (joet, järvet ja rannikko) ja pohjavesistä 
kansainvälisiin, kansallisiin ja alueellisiin tarpeisiin. Tietoja tarvitaan mm. maakunnallisten ja kunnallisten 
päätöksenteon tueksi sekä suunnittelussa että lupa-asioihin liittyvien asiantuntija-lausunnoissa.  
Vesien tilaa koskeva seurantanäytteiden otto ja analysointi on kilpailutettu konsulttityöksi vuoden 2016 
alusta lähtien kuuden maakunnan alueelle. Hydrologisessa seurannassa on käytössä paljon paikallisia ha-
vaitsijoita (mm. voimayhtiöt ja yksittäiset kansalaiset) ja vuonna 2017 osa vedenkorkeuden ja virtaaman 
seurannasta kilpailutetaan konsulttityöksi. Hydrologiseen seurantaan liittyy kiinteä havaintoasemaverkosto, 
jonka omistajuus koko maan osalta on vuonna 2016 keskitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Havain-
toasemat laitteineen siirtyvät joko maakunnalle tai maakuntien yhteisesti omistamalle kiinteistöyhtiölle. 
Asia odottaa valtakunnallista linjausta.  Velvoitetarkkailujen hyväksymiseen liittyvien tehtävien sijoittumi-
nen odottaa myös valtakunnallista linjausta. 
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2.12 Luonnonsuojelun edistäminen 
(EPO ELY, Leena Rinkineva-Kantola) 
 
Maakuntiin siirtyvät luonnon monimuotoisuuden edistämistehtävät. Luonnonsuojelun oikeusharkintaiset 
tehtävät sijoitetaan valtion viranomaiseen.  Tehtäväkenttä perustuu ensisijaisesti luonnonsuojelulakiin 
(1096/1996). Maakunta toimii asiantuntijaorganisaationa, joka kehittää luonnonsuojelualueverkkoa vapaa-
ehtoisin keinoin ja edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä. Työnjaon myötä maa-
kuntien luonnonsuojelu painottuu ennakoivaan edistämistyöhön. Valtion viranomainen huolehtii luonnon-
suojelulain mukaisista viranomaispäätöksistä ja vastaa lain mukaisista lausuntoasioista. Ne koskevat Natura 
2000-alueita, luonnonsuojeluohjelmia, luonnonsuojelualueita yksityismailla, lajien ja luontotyyppien suoje-
lua, maisema-alueita, luontovahinkoja sekä näihin liittyviä poikkeamisia ja pakkokeinoja koskevia lupia ja 
päätöksiä. LUOVA on toimialueellaan luonnonsuojelun yleisen edun valvoja, mihin liittyy mm. lausuntojen 
antamista hankkeista ja suunnitelmista, jotka saattavat vaikuttaa luonnonsuojelualailla suojeltuihin aluei-
siin. LUOVAlla on oikeus hakea muutosta luonnonsuojelulain vastaisiin päätöksiin tilanteissa, joissa enna-
kolliset menettelyt eivät ole olleet riittäviä. 
 
Maakunnan keskeinen tehtävä on luonnonsuojelun vapaaehtoinen toteuttaminen. Tehtäväkenttä muodos-
tuu valtioneuvosto hyväksymien luonnonsuojeluohjelmien ja Natura 2000 –verkoston toteuttamisesta sekä 
luonnonsuojelualueverkoston täydentämisestä mm. vapaaehtoisuuteen perustuvan Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuuden suojelun toimintaohjelman (METSO) kautta. Alueita toteutetaan pääsääntöisesti  joko 
hankkimalla niitä valtion omistukseen tai perustamalla niistä yksityisiä suojelualueita. Vapaaehtoisen suoje-
lualueen ns. METSO-kohteen suojelun toteuttamisen prosessi vastaa luonnonsuojeluohjelmakohteiden 
toteutusta. Käytännössä maakunnan toteuttamistehtävät käsittävät kohteiden tila-arvioinnit, neuvottelut 
maanomistajien kanssa sekä kauppoihin ja yksityismaiden suojelualueisiin liittyvien dokumenttien laadin-
nan. Valtio huolehtii puolestaan suojelun toteuttamiseen liittyvistä yksityismaiden suojelupäätöksistä ja 
muista rahankäyttöön kuuluvista päätöksistä maakunnan tekemien sopimusten pohjalta. Valtio vastaa niin 
ikään pakkotoimista ja valtion edun valvonnasta niihin liittyen. LUOVAn tehtävänä on myös yksityisille kuu-
luvien luonnonsuojelualueiden rajojen merkitseminen, mikäli se on tarpeen. Luonnonsuojelun toteuttamis-
tehtävien hoito edellyttää siis kiinteää yhteistyötä maakunnan ja LUOVAN välillä. 
 
Luontotyyppien ja lajien suojelua edistetään ensisijaisesti maakunnissa kaavoituksen ja ympäristömuutos-
hankkeiden informaatio-ohjauksella. Luonnonsuojelulain kiellot ja pakkokeinot kuuluvat LUOVAn keinovali-
koimaan.  LUOVA tekee päätökset luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien rajaamisesta. LUOVAn 
vastuulle kuuluvat myös eliölajien suojeluun liittyvät kansalliset ja EU:n yhteisölainsäädännön mukaisia 
asioita. Tehtävään sisältyy mm. erityistä suojelua vaativien lajien esiintymispaikkojen rajauspäätökset, niistä 
poikkeaminen ja korvausmenettelyt sekä rauhoitettuja lajeja koskevat poikkeusluvat 
Maakunnassa luontotyyppien ja lajien hoidon edistäminen sisältää myös suunnittelu-, hoito- ja ennallista-
mistehtäviä luonnonsuojelualueverkoston ulkopuolella yhteistyössä muiden tahojen (mm. maa- ja metsäta-
lous) kanssa.  Lajisuojelua edistetään uhanalaisten lajien esiintymätietoja päivittämällä ja järjestämällä hoi-
toa sitä tarvitseville lajeille. Erityisesti liito-oravan suojelussa toimitaan yhteistyössä Suomen metsäkeskuk-
sen ja muiden metsäalan toimijoiden kanssa.  Maakunnat vastaavat myös vieraslajilain mukaisista tehtävis-
tä. Maakunnat edistävät rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyä.  Ongelmia aiheut-
tavat erityisesti kolonialinnut, esimerkiksi merimetso, naakat ja lokit, sekä kurki. Näitä ristiriitoja pyritään 
ennaltaehkäisemään ja sovittelemaan mm. erilaisten yhteistyöryhmien avulla.  
 
Maakunnat edistävät yhteistyössä Suomen metsäkeskuksen kanssa luonnon monimuotoisuuden suojelua 
metsätaloudessa alueellisen metsäohjelman linjausten mukaisesti. Lisäksi maakunnat edistävät yhteistyös-
sä metsätalouden toimijoiden ja luontojärjestöjen kanssa vapaaehtoista metsien suojelua (METSO) mm. 
viestinnän, tietopalvelujen ja hankeyhteistyön kautta. 
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Maatalousluonnon monimuotoisuutta maakunnat edistävät mm. ohjaamalla maatalouden ympäristösopi-
muksia siltä osin kun ne kohdistuvat perinnebiotooppeihin ja maatalousluonnon ja maiseman hoitoon. Li-
säksi maakunnat vastaavat perinnebiotooppien inventointien sekä hoitotoimien järjestämisestä arvok-
kaimmille tuen ulkopuolisille perinnebiotooppikohteille. 
Maakunnan tehtäviin kuuluu myös ekologisten arvojen edistäminen vesienhoidossa. Luonnon monimuotoi-
suutta edistetään vesistöjen kunnostuksessa ja hoidossa laajan sidosryhmäyhteistyön kautta. Myös Natura 
2000-verkoston suunnittelu vesialueilla edellyttää tiivistä yhteistyötä maakunnan kanssa. LUOVAn vastuulla 
ovat Natura 2000-verkoston suunnittelun sekä Natura-alueille kohdistuvien hankkeiden ja suunnitelmien 
edellyttämät tehtävät. 
 
Maakunta osallistuu maisemanhoitoalueiden perustamisen valmisteluun sekä perustettujen alueiden hoi-
toon. Muita maakuntiin siirtyviä tehtäviä ovat maastoliikennelain yleinen valvonta ja 28 §:n mukaiset liikun-
tarajoitteisten erityisluvat, lain saariston kehityksen edistämisestä mukaisten ympäristönhoitoavustusten 
käsittely sekä ulkoilulain mukaisten ulkoilureittisuunnitelmien vahvistaminen ja lakkauttaminen.  
Maakunnat voivat edistää myös luontomatkailua ja virkistyskäyttöä. Merenkurkun saariston maailmanpe-
rintökohteen erityisarvojen turvaaminen ja alueen kehittäminen on myös Pohjanmaan maakunnan tehtävä. 
Muutoin pohjalaismaakunnissa on luontomatkailun kehittämispotentiaalia erityisesti kansallispuistojen, 
jokilaaksojen, suurten suokohteiden ja saaristokohteiden alueilla. Luontomatkailun, ympäristökasvatuksen 
ja ympäristötietouden lisääminen kuuluvat maakunnille esimerkiksi osana hanketoimintaa. 
 
Valtion lupa- ja valvontavirastoon siirtyvät suurin osa luonnonsuojelualin oikeusharkintaa edellyttävistä 
tehtävistä. Ne koskevat Natura 2000-alueita, luonnonsuojeluohjelmia, luonnonsuojelualueita yksityismailla, 
lajien ja luontotyyppien suojelua, maisema-alueita, luontovahinkoja sekä näihin liittyviä poikkeamisia ja 
pakkokeinoja koskevia lupia ja päätöksiä. LUOVA on toimialueellaan luonnonsuojelun yleisen edun valvoja, 
mihin liittyy mm. lausuntojen antamista hankkeista ja suunnitelmista, jotka saattavat vaikuttaa luonnon-
suojelualailla suojeltuihin alueisiin. LUOVAlla on oikeus hakea muutosta luonnonsuojelulain vastaisiin pää-
töksiin tilanteissa, joissa ennakolliset menettelyt eivät ole olleet riittäviä. 
 

2.13 Tienpito 
(EPO-ELY-L) 
 
Tienpito ELY-keskuksessa on maantielain vaatimusten mukaan ylläpitää maantieverkkoa liikennettä tyydyt-
tävässä kunnossa. Perus-ELYn (EPO) tehtävänä on ohjata Liikenneviraston määrärahat niin, että parhaiten 
täytettäisiin maantielain, Liikenneviraston toimintalinjojen, aluehallinnolle asetetut tavoitteiden ja alueen 
tarpeiden vaatimukset.  
Alue käsittää kolme maakuntaa, 8600 km maanteitä ja väyläomaisuuden arvo on 1500 M€. 
Käytettävissä oleva perusväylänpidon määräraha ei riitä maantieverkon kunnon ylläpitämiseen eikä alueen 
tarpeiden täyttämiseen.  Investoinneista on jo vuosikausia rahoittaneet kunnat. Vuosina 2016 - 2019 on 
käytössä korjausvelkarahoitus ja lisärahoitus, joilla pystytään pysäyttämään kolmeksi vuodeksi korjausvelan 
kasvu. 
Tehtäväkenttään kuuluu toiminnan suunnittelu, tuotteiden ohjelmointi ja tuotteiden hankinta. Hankinta 
hoidetaan pääosin VAR -ELY:n toimesta. 
 

2.14 Liikennejärjestelmätyö 
(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 17 § mukaisesti maakunnan liitto 
vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän 
yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun 
kanssa muualla kuin Helsingin seudulla. Keski-Pohjanmaalla liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laaditaan yh-
teistyössä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin kanssa Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiana. 
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(ELY-L) 
 
Liikennejärjestelmätyön tulee olla maakuntarajoista riippumatonta. Liikenne ei pysähdy maakunnan rajalle. 
ELY-keskuksella on väyläasioissa historialliset yhteydet valtakunnantason suunnitteluun ja ohjaukseen, jol-
loin tienpitoasioissa asioita tarkastellaan valtion näkökulmasta. LVM:n ja Liikenneviraston tulostavoitteet ja 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet aidosti ohjaavat ELY-keskuksen toimintaa. 
Väylien kehityskäytävät ulottuvat usean maakunnan alueelle (esim. vt3, vt 8 ja vt 18). Tienpidon tiedot ke-
rätään tällä hetkellä pääosin yksittäisiä maakuntia laajemmalta alueelta. Liikennejärjestelmätyön erottami-
nen muusta tienpidosta heikentäisi merkittävästi tiedonkulkua muun tienpidon ja liikennejärjestelmäsuun-
nittelun välillä. Yhteen maakuntaan rajoitettu liikennejärjestelmäsuunnittelu heikentää edellytyksiä yhteis-
mitallisen vertailutiedon tuottamiseen maakuntien tilanteesta. Jos liikennejärjestelmätyössä rajoituttaisiin 
yhtä maakuntaa koskeviin tarkasteluihin, ei maakuntien toiminnallista liikennejärjestelmätyötä ja suunnit-
telua jatkossa enää välttämättä hoidettaisi yhtenäisin periaattein, jolloin samalla vaarannetaan tienkäyttä-
jien tasapuolinen kohtelu.  
Liikennejärjestelmätyössä tehdään Liikennevirastolle jatkuvasti paikallistuntemukseen perustuvaa asiantun-
tijatyötä, kuten esimerkiksi valtion suurten väylähankkeiden hankekorttien päivitystyö. 
Liikennesuunnittelun ja maankäytön yhteensovittamisessa ELY-keskuksella on valvottavanaan valtakunnan 
etu, joka jossain tapauksessa saattaa olla ristiriidassa maakunnan tai kunnan edun kanssa. Alueilla, joissa 
maankäyttö kehittyy voimakkaasti, on tarve investoida entistä tehokkaampiin ja turvallisempiin liikenneyh-
teyksiin. ELY-keskus huolehtii liikenteellisten tarpeiden riittävästä huomioonottamisesta kaavahankkeissa. 
Kunnassa ei välttämättä haluta panostaa maankäytön kehittämisestä saamistaan hyödyistä huolimatta riit-
tävästi liikenneverkon yhtäaikaiseen kehittämiseen ja maakunnan liitto ei ole toteuttajana. 
 

2.15 Yksityistieavustukset 
(ELY-L) 
 
Yksityistieavustusten liikenne-ELYissä (9 kpl) tehtävät muodostuvat valtionavustuskelpoisuuden määritte-
lystä ja valtionavustusten päättämisestä ja valvonnasta. 
 

2.16 Joukkoliikenne 
(ELY-L) 
 
Joukkoliikenneryhmän tehtävänä on joukkoliikenteen sekä pääasiassa henkilökuljetusten järjestäminen 
EU:n palvelusopimusasetuksen sekä joukkoliikennelain nojalla sekä alueella tehdyn palvelutasopäätöksen 
sekä järjestämistapapäätöksen mukaisesti EPO ELY:n alueella. Joukkoliikenne on käsitteenä laaja, se pitää 
sisällään eri liikennemuotojen verkon kuten bussiliikenteen, taksiliikenteen, erilaiset kimppakuljetukset, 
kuljetusten yhdistelyt, matkaketjut. 
ELY kilpailuttaa ja hankkii kannattamattomia joukkoliikennevuoroja, pääasiassa busseilla hoidettavia sekä 
myöntää valtionavustuksia kunnille lipputukeen, liikenteiden ostoihin sekä kehittämishankkeisiin. 
ELY:n joukkoliikennesektori on mukana edistämässä useita kehittämishankkeita, uusia joukkoliikenteen 
hoitomalleja haetaan intensiivisesti. Juuri tällä hetkellä esim.: 
MaaS-hanke (Liikenne palveluna), KYYTIIN-hanke (kuntien eri hallintokuntien ja kuntien välisten sekä ELY:n 
liikenteiden yhteensovittaminen sekä yhteishankinta). Matkojen yhdistely-hankkeet sekä siihen liittyvät 
digitaaliset ratkaisut. 
Joukkoliikenne käy suurta murroskautta, järjestämistapamuutos elää siirtymäkautta joka päättyy 2019 ja 
parhaillaan uusi Liikennekaari-lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Se tulee tuomaan uusia, 
suuria muutoksia sekä sitä myötä myös haasteita kuljetussektorin hoitamiseen. Lisähaaste on myös tämä 
maakuntauudistus. Liikennekaaren kantavia tavoitteita on saada aikaan laajempia kokonaisuuksia ja mikäli 
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joukkoliikenneasiat päätyvät jokaiseen yksittäiseen maakuntaan erikseen, aiheuttaa se EPO ELY:n alueella 
päinvastaisen lopputuloksen. Meillä nykyinen alue jakaantuisi siis kolmeen, joka järkevän toiminnan suun-
nittelun kannalta on todella hankalaa. 

 
3. Palvelujen asiakkaat ja sidosryhmät 
 

3.1 Kalatalous 
(VAR ELY, Kari Ranta-aho) 
 
Kalataloushallinnon asiakkaat voidaan rakenteellisesti jakaa neljään eri kategoriaan:  

1. Elinkeinokalatalouden koko toimialan yritysasiakkaat (kaupalliset kalastajat, vesiviljelijät, kalanja-
lostajat, kalastusoppaat sekä kalasatamahankkeissa kunnat ja kaupungit. Tutkimus- ja kehittämis-
hankkeissa korkeakoulut, Luonnonvarakeskus, sekä koulutus- tai muut instituutiot, kalatalouselin-
keinon edunvalvontajärjestöt, kalatalouden toimintaryhmät) 

2. Yleisen kalatalousedun valvonnassa vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaiset hankeasiakkaat, jotka 
edellä mainittujen lakien ja asetusten johdosta velvoitettu hakemaan päästö- ja toimenpideluvat 
Aluehallintovirastoista. Lupapäätösten toimeenpanossa asiakaspohja laaja mukaan lukien tutkimus- 
ja konsulttisektorin yritykset ym. 

3. Vapaa-ajan kalataloutta koskien kalastusalueet, vedenomistajat, virkistyskalastajat, kalatalouden 
neuvontajärjestöt sekä vapaa-ajankalastajien seurat ja piiri- ja valtakunnalliset järjestöt 

4. Muut lähinnä hallinnolliset asiakkaat: MMM, Tulli, poliisi, rajavartiolaitos, maakuntaliitot, ELYt, 
AVIt, kuntien liikelaitokset, maanmittauslaitos, Suomen riistakeskus, Metsähallitus, Maaseutuviras-
to, KEHA; EFCA/VIgo, Espanja (= European Fisheries Control Agency = EU:n kalastuksen valvontavi-
rasto), Itämeren rantavaltiot. Meripolitiikan toimeenpanossa Valtioneuvoston kanslia, joka vetää 
ohjausryhmää. 

 

3.2 Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus 
(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Maakunnan suunnittelussa asiakkaita ovat maakunnan kunnat ja alueella toimivat elinkeinonharjoittajat 
sekä yhteisöt. Sidosryhmiä ovat ministeriöt sekä erilaiset rahoitusohjelmat, joiden kautta maakunnan alue-
kehitykseen voidaan ohjata resursseja. 
Maakuntakaavoituksessa tärkeimpänä asiakkaana ja yhteistyökumppanina ovat maakunnan kunnat. Yleis-
piirteisenä kaavana maakuntakaava ohjaa kuntien yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Maakuntakaavassa 
yhteen sovitetaan seudullisia kysymyksiä ja maakunnan tavoitteita valtakunnallisten alueidenkäytön tavoit-
teiden kanssa. Maakuntakaavan suunnittelumääräyksissä annetaan reunaehtoja asetettujen tavoitteiden 
mukaiseen alueiden käytön suunnitteluun. Merkittävä maakuntakaavoja ja niiden taustaselvityksiä hyödyn-
tävä asiakasryhmä ovat myös kaavoja ja selvityksiä laativat konsultit. 
Kuntien ohella asiakkaita ovat maanomistajat ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa vaikuttaa.  
Maakuntakaavoituksen sidosryhmiä ovat viranomaistahot ja yhteisöt, jotka kuntien ja muiden yksittäisten 
asiakkaiden ohella osallisina osallistuvat maakuntakaavan laatimiseen vuorovaikutusmenettelyn kautta.  
 

3.3 Maankäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen sekä kulttuuriym-
päristön hoito 
(EPO ELY, Matti Rantala) 
 
Kunta on alueidenkäytön ja rakentamisen edistämisen tärkein yhteistyötaho ja asiakas. Se hyväksyy kaavat 
ja käsittelee rakentamista varten tarvittavat luvat.  Kaavoja koskevia selvityksiä ja kaavoja laativat usein 
konsultit, jotka ovat merkittäviä asiakkaita. Runsaan tuulivoimakaavoituksen myötä energiayhtiöiden määrä 
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asiakaskunnassa on selvästi kasvussa. Kaavoja koskevat viranomaisneuvottelut käydään kuntien kanssa, 
mutta käytännössä yhteydenpitoa on myös eri sektoreiden toimijoiden kanssa. Rantoja koskevassa kaavoi-
tuksessa maanomistajat ovat iso asiakasryhmä. Rakentamisasiaoissa kunta ja sen rakennusvalvonta on kes-
keinen asiakas.  
Kulttuuriympäristön hoidon edistämistehtävässä asiakkaina ovat kohteiden omistajat, yhdistykset ja järjes-
töt, konsultit ja kunnat.  
Rakennussuojeluasiassa asiakkaana ovat kohteiden omistajat ja suojeluesityksen tekijät (omistaja, kunta, 
maakunta, rekisteröity yhdistys). 
Keskeisiä sidosryhmiä ovat naapurimaakunnat, maakuntamuseo, museovirasto, metsähallitus, liikennevi-
rasto, ympäristöministeriö ja opetus-ja kulttuuriministeriö. 
 

3.4 Vesihuolto  
(EPO ELY, Jyrki Palomäki) 
 
Vesihuollossa tärkeimpinä yhteistyökumppaneina ja asiakkaina ovat vesihuoltolaitokset ja kunnat. Suunnit-
telu- ja tutkimushankkeissa myös hankkeiden vaikutusalueen toiminnanharjoittajat, asukkaat, hankkeissa 
mukana olevat konsultit ja GTK.   
Pohjavedensuojeluasioiden hoidossa pääasialliset asiakkaat ovat pohjavesialueiden toiminnanharjoittajat 
(yrittäjät, maanviljelijät, maa-aineksen ottajat…) ja kunnat (ympäristönsuojeluviranomaiset, rakennusval-
vonta ja kaavoitus).  
 

3.5 Vesistöjen käyttö ja hoito  
(EPO ELY, Liisa Maria Rautio) 
 
Vesivarojen käytössä keskeisiä asiakkaita ovat erilaiset vesien käyttäjät, kuten ranta-asukkaat, kalastajat ja 
erilaisista vesitilanteista kärsivät maanomistajat sekä kunnat. Runsaasti asiakassuhteita on myös voimalai-
toksiin, erilaisiin kuivatusyhteisöihin, pengerrysyhtiöihin ja muihin vastaaviin tahoihin, joille on vesilain pe-
rusteella annettu vesistöihin kohdistuvia velvoitteita.   Koska vesistörakenteet sijaitsevat yksityisten maan-
omistajien omistamalla maapohjalla, niin vesistörakenteiden ylläpidossa merkittävä yhteistyötaho ovat 
vesistörakenteiden alapuolisen maapohjan omistajat. Vesistörakenteiden ylläpitoa hoidetaan pääosin eri-
laisina urakoina ja tältä osin keskeisiä asiakkaita ovat konsultit ja urakoitsijat. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat 
muut maakunnat, valtion lupaviranomainen, Suomen ympäristökeskus, maa-ja metsätalousministeriö ja 
patoturvallisuusviranomainen (2019 alkaen Kainuun maakunta). 
 

3.6 Ojitus-ja peruskuivatustehtävät  
(EPO ELY, Sari Yli-Mannila) 
 
Sidosryhmät koostuvat pääasiassa asiakkaista suunnittelijoineen, maakunnallisista toimijoista, kunnan ym-
päristösuojeluviranomaisesta ja valtion lupaviranomaisesta. Maanmittauslaitos on mukana kirjaamisviran-
omaisena ja ojituksiin liittyvissä tilusjärjestelytoimituksissa. Asiakkaat ovat yleensä maanomistajia tai 
maanomistajiin liittyviä yhteisöjä. Maakunnan vastuulle mahdollisesti tulevassa valtakunnallisessa asiantun-
tijatehtävässä yhteistyötä tehdään myös Suomen ympäristökeskuksen, valtion lupaviranomaisten, Maaseu-
tuviraston sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. 
 

3.7 Tulvariskien hallinta  
(EPO ELY, Liisa Maria Rautio) 
 
Tulvariskien hallinnan suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa kyseisen vesistöalueen toimijoiden 
kanssa. Vesistöalueen keskeisistä maakuntien, valtion ja kuntien toimijoista kootaan lakisääteinen tulva-
ryhmä, joka vastaa suunnitteluprosessista. Tulvatilanteessa asiakkaina ovat tulvariskialueiden toimijat ja 
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keskeisiä yhteistyötahoja ovat Tulvakeskus (Suomen ympäristökeskus ja Ilmatieteenlaitos), pelastusviran-
omaiset, kunnat ja vesistöjen säännöstelyä hoitavat tahot, kuten voimalaitokset. Suomen ympäristökeskus 
hoitaa tulvariskien hallintaan liittyvää EU-raportointia. 
 

3.8 Vesien- ja merenhoito  
(EPO ELY, Vincent Westberg) 
 
Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. Alueen 
keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista kootaan lakisääteinen yhteistyöryhmä, joka osallistuu 
vesien- ja merenhoidon suunnitteluun. Alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesien- 
ja merenhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen. Vesien- ja merenhoidon palveluista ja sidos-
ryhmistä on laadittu erillinen kuvaus. Suomen ympäristökeskus hoitaa vesien- ja merenhoitoon liittyvää EU-
raportointia. 
 

3.9 Merialuesuunnittelu 
(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Merialuesuunnittelussa sidosryhmiä ovat merialuesuunnittelualueen muut maakunnat, merialuetietoa 
tuottavat organisaatiot, tutkimuslaitokset ja Ruotsin vastaava merialuesuunnittelualue. Asiakkaita ovat 
maakunnan elinkeinotoimijat, kunta, valtio, EU ja viranomaiset. 
 

3.10 Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötehtävien edistäminen  
(EPO ELY, Kim Klemola) 
 
Keskeisiä asiakkaita ovat ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötehtäviä tarvitsevat toimijat, kuten vesistöjen 
umpeenkasvusta kärsivät rannanomistajat. Tyypillisiä asiakkaita ovat yksittäiset kansalaiset, paikalliset vesi-
alueen omistajat, kyläyhdistykset ja kalastusalueet sekä kunnat. Laaja-alaisten hankkeiden edistäminen 
edellyttää erilaisia alueellisia neuvottelukuntia (esim. Perhonjoen ja Lestijoen neuvottelukunnat) ja työryh-
miä.  
 

3.11 Ympäristötieto ja seuranta  
(EPO ELY, Anssi Teppo) 
 
Ympäristötiedon keskeisiä asiakkaita ovat mm. kansalaiset, toimittajat, kunnat, konsultit ja viranomaiset. 
 

3.12 Luonnonsuojelun edistäminen 
(EPO ELY, Leena Rinkineva-Kantola) 
 
Luonnonsuojelun asiakkaita suojelualueiden perustamisessa ovat niin yksityiset, yhteisöt, kunnat, seura-
kunnat kuin yhtiötkin. Luonnonsuojelun tärkeimpiä sidosryhmiä ovat valtion lupa-ja valvontavirasto, Met-
sähallitus, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, kunnat, Maanmittauslaitos, TUKES, Riistanhoi-
topiiri, kansalaisjärjestöt ja konsultit.  
Metsähallituksella ja ELY-keskuksella on tiivis yhteistyö liittyen suojelualueiden hallintaan ja Natura 2000 –
verkoston kehittämistehtäviin. Mm. luonnonsuojelualueita koskeva tieto on talletettu niiden yhteiseen 
ULJAS-tietokantaan. Laji- ja luontotyyppiseurannoissa merkittävin yhteistyötaho on Suomen ympäristökes-
kus, jonka johdolla käydään mm. lajisuojelun priorisointineuvottelut. Vapaaehtoisen suojelun (METSO) teh-
dään yhteistyötä Metsäkeskuksen, muiden metsäalan toimijoiden ja luontojärjestöjen kanssa. ELY-
keskusten asiantuntijoilla on toimivat yhteistyöverkostot mm. luonnonsuojelupäälliköiden, luonnonsuoje-
lun lakimiesten, lajisuojelusta vastaavien, Natura 2000-tehtäviä hoitavien ja luonnonsuojeluohjelmien to-
teutuksesta vastaavien kesken. 
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3.13 Tienpito 
(EPO-ELY-L) 
 
Asiakkaat ovat laajasti katsottuna Suomen yhteiskunta. Tarkemmin asiakkaina käsitetään maanteiden käyt-
täjät ja tievarren asukkaat/toiminnot. Asiakkaaksi voisi laskea myös toimeksiantaja eli maksava asiakas Lii-
kennevirasto.  Merkittävät sidosryhmät ovat kunnat, maakuntien liitot, elinkeinoelämä.  Myös paljon maan-
teitä käyttävät järjestöt ovat toiminnan suunnittelussa mukana. 
Asiakkaat ovat usein myös sidosryhmiä (kunnat) riippuen asiasta. 
 

3.14 Liikennejärjestelmätyö 
(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Liikennejärjestelmäsuunnitelman asiakkaita ovat alueen elinkeinoelämä ja asukkaat, tienpidonsuunnittelun 
viranomaiset, rahoituksesta vastaava poliittinen päätöksenteko sekä alueellinen edunvalvonta. Sidosryh-
mänä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa yhteistyössä laativat maakunnat, ELY-keskukset ja Liikennevirasto 
sekä strategiatyötä laativa konsultti. 
 
(ELY-L) 
 
Liikennejärjestelmätyö kattaa laajasti ajateltuna kaiken tien ja liikenteen parissa tehtävän työn ja asiakkaina 
ovat siten kaikki liikennejärjestelmän käyttäjät tai siitä hyötyvät/haitatut tahot. Liikennejärjestelmätyö on 
mm. tiedon keruuta, ammattitaitoa vaativaa kerätyn tiedon analysointia, vaihtoehtojen vertailua, niistä 
keskustelua ja esittelyä päättäjille. Liikennejärjestelmätyötä pyritään tekemään laaja-alaisesti yhteistyössä 
ja vuorovaikutuksessa mahdollisimman monien asianosaisten kesken. Yhteydet Liikenneviraston asiantunti-
joihin/tietojärjestelmiin ovat vielä olemassa vaikkakin merkittävästi Tiehallintoajoista heikentyneinä. Maa-
kuntauudistus näyttää heikentävän tätä yhteyttä entisestään paitsi tietojärjestelmien tasolla myös ohjauk-
sen ja tietojen vaihdon näkökulmasta. 
 

3.15 Yksityistieavustukset 
(ELY-L) 
 
Asiakkaina ovat tiekunnat ja tärkein sidosryhmä on kunnat.  Myös biotalouden puu- ja turvekuljetukset 
hyötyvät merkittävästi. 
 

3.16 Joukkoliikenne 
(ELY-L) 
 
Kuljetusten pääasiallisia käyttäjäryhmiä ovat koululaiset, opiskelijat, työssäkävijät-pendelöijät, asiointimat-
kustajat sekä kuntien vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain mukaiset matkustajat. Myös sairausvakuu-
tuslain mukaiset matkat on mahdollista sisällyttää näihin liikennepalveluihin. 
Sidosryhmiä ovat mm. liikenteenharjoittajat, kunnat, liitot, ELY:t, Liikennevirasto, LVM, Kela, Linja-
autoliitto, Matkahuolto, Taksiliitto, VR. 
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4. Keskeisiä yhteistyösuhteita ja rajapintoja 
 

4.1 Kalatalous 
(VAR ELY, Kari Ranta-aho) 
 
Rannikkoalueen kalatalouspalvelut (8 maakuntaa) keskitetty VARELyyn v. 2015 lähtien liittyen MMM:n kala-
talouden aluehallintoa koskevaan strategiseen linjaukseen keskittää tietyt hallinnolliset palvelut työtehok-
kuuden noston ja rationaalisen työnjaon kautta henkilöstöhallinnon vähentämistavoitteet huomioivalla 
tavalla. Yllä säädöspohjassa todettu myös erityisesti merialueen kaupallista kalastusta koskien se, että VA-
RELYn Kalatalouspalvelut-yksikkö hoi-taa valtakunnallisesti koko merialueen kalastuksen valvonnan sekä 
rekisteröintiä (kaupallisten kalastajien rekisteri-, kalastusalusrekisteri- ja saalisrekisteri) koskevat tehtävät 
mukaan lukien LIS-järjestelmään liittyvät tehtävät (LIS= laiton ilmoittamaton saalis; erillinen tarkastus- ja 
hyväksuntätehtävä kolmansista maista saapuville kalastustuote-erille). Myös sisävesien kalastaja- ja alusre-
kisteritehtävät hoidetaan VARELYssä valtakunnallisesti. 
Toimipisteverkko: Päätoimipiste Turku, Kaakkois-Suomessa Kouvola, Uudellamaalla Helsinki/Pasila, Poh-
janmaalla Vaasa. 
 

4.2 Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus 
(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Maakunnan suunnittelussa yhteistyösuhteet rakennerahasto-ohjelmien valmisteluun ja ylläpitoon niin kan-
sallisesti kuin kansainvälisesti ovat tärkeitä. Yhteistyösuhteet sidosryhmiin ovat merkittäviä niin ministeriöi-
hin, EU-ohjelmiin kuin paikallisiin toimijoihin. 
Maakuntakaavoituksessa yhteistyö kuntiin ja asianomaisiin ministeriöihin tai viranomaistahoihin edistää 
yhteen sovittavan yleispiirteisen kaavan laadintaa. Avoin ja oikea-aikainen vuorovaikutus kaavan laadinnan 
aikana sujuvoittaa kaavan laadinnan prosessia. Maakuntakaavan taustaselvityksissä hyödynnetään verkossa  
fyysisiä eri viranomaislähteiden paikkatiedon avoimia rajapintoja ajantasaisimman aluetiedon lähteenä. 
 

4.3 Maankäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen sekä kulttuuriym-
päristön hoito 
(EPO ELY, Matti Rantala) 
 
Tehtävien hoidossa keskeisessä asemassa on ympäristöasioita hoitavien tahojen yhteistyö. Kaavoitus sovit-
taa yhteen erilaisia intressejä siten, että kaavalle kunnan asettama tavoite on lähtökohtana. Laadukkaan 
toiminnan välttämättömänä edellytyksenä on sisäinen yhteistyö maakunnan sisällä ja valtion lupaviran-
omaisen kanssa. 
Seurantatoimen hoitamisen ja paikkatietojärjestelmien hyödyntämisen näkökulmasta Suomen ympäristö-
keskus on merkittävä yhteistyökumppani ja tuki.  
Substanssiosaamista ja resurssien käyttöä voidaan tulevassa tilanteessa parantaa maakuntien välisellä yh-
teistyöllä. Vaikka maakunnat eroavat toisistaan monissa asioissa, on kaavoituksen ja rakentamisen sekä 
kulttuuriympäristön hoidon tehtävissä samat lähtökohdat eli valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkit-
tävien asioiden turvaaminen. Toiminnan suunnittelulle ympäristöministeriö antaa suuntaviivat, joten yh-
teistyön toimivuus on olennaisen tärkeää. 
Museovirasto toimii valtakunnallisena rakennetun kulttuuriympäristön suojelusta vastaavana asiantuntija-
viranomaisena. Alueellisella tasolla tehtävien hoidosta on Museovirasto sopinut maakuntamuseoiden kans-
sa. Keski-Pohjanmaalla maakuntamuseo hoitaa rakennetun kulttuuriympäristön viranomaistehtäviä  
(ei erityislailla, kuten rakennussuojelu- tai kirkkolailla suojellut kohteet) ja Museovirasto vastaa arkeologi-
sen kulttuuriperinnön viranomaistehtävistä. Kolmen pohjalaismaakunnan alueella (Pohjanmaa, Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaa) toimii kulttuuriympäristön yhteistyöryhmä, jossa on edustettuna ELY-keskus, maakunta-
liitot, kunnat ja maakuntamuseot. Yhteistyöryhmissä käydään läpi mm. rakennusperinnön hoidon avustuk-
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set sekä yleisiä ja ajankohtaisia kulttuuriympäristöön liittyviä asioita.  Museolain ja muinaismuistolain uu-
distuksen yhteydessä myös museoiden tehtäviin voi tulla muutoksia. 
 

4.4 Vesihuolto  
(EPO ELY, Jyrki Palomäki) 
 
Vesihuollon tehtäväkenttään kuuluvien edistämis- ja valvontatehtävien hoitaminen on perusteltua järjestää 
pohjalaismaakuntien yhteistyöllä riittävän erityisosaamisen ja tehokkaan toiminnan turvaamiseksi tehtävä-
kentän hoitamiseen. Vesihuollon kehittämistarpeet eivät noudattele maakuntien rajoja ja näkemys laa-
jemman alueen vesihuollon tilanteesta antaa lisäarvoa vesihuoltotehtävien hoidolle.   
 

4.5 Vesistöjen käyttö ja hoito  
(EPO ELY, Liisa Maria Rautio) 
 
Kaikkien maakuntien yhteisen vesistörakenneomaisuuden hallinta keskitetään mahdollisesti maakuntien 
yhteiseen tilakeskukseen tai johonkin pohjalaismaakuntaan ja tältä osin keskeisiä yhteistyötahoja ovat 
maakunnat, joiden alueella vesistörakenteet sijaitsevat sekä maa- ja metsätalousministeriö ja Liikenneviras-
to. Jos vesistörakenneomaisuus ja sitä hoitava henkilökunta siirtyy maakuntien yhteiseen tilakeskukseen, 
niin Etelä-Pohjanmaan maakunnan tärkein yhteistyötaho on mainittu kiinteistöyhtiö. Resurssien riittävyy-
den kannalta maakuntien välinen laaja yhteistyö on täysin välttämätöntä. Tehtävien lainsäädännöllinen 
ohjaus kuuluu maa-ja metsätalousministeriölle, ympäristöministeriölle ja oikeusministeriölle. 
 

4.6 Ojitus-ja peruskuivatustehtävät  
(EPO ELY, Sari Yli-Mannila) 
 
Etelä-Pohjanmaalle mahdollisesti keskitettävän valtakunnallisen asiantuntijatehtävän osalta yhteistyötaho-
ja ovat kaikki maakunnat sekä mm. Suomen ympäristökeskus ja Maaseutuvirasto. Peruskuivatushankkeet 
eivät noudattele maakunta- tai kuntarajoja, jolloin yhteistyötä tarvitaan naapurimaakunnan kanssa. Vesilain 
valvontaviranomaisena kunnissa toimivat ympäristönsuojeluviranomaiset kääntyvät maakunnan puoleen 
erityisesti ojituksiin liittyvissä kiista-asioissa.  
 

4.7 Tulvariskien hallinta  
(EPO ELY, Liisa Maria Rautio) 
 
Tulvariskien hallinta edellyttää aina koko valuma-alueen kattavaa suunnittelua. Myös tulvantorjunnassa 
jokilaakson yhdistävä tiedonvälitys ja torjuntatyö on välttämätöntä.  Resurssien riittävyyden vuoksi tarvi-
taan maakuntien välistä laajaa yhteistyötä sekä Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijapalveluja. Tehtä-
vän lainsäädännöllinen ohjaus kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. 
 

4.8 Vesien- ja merenhoito  
(EPO ELY, Vincent Westberg) 
 
Vesienhoidon suunnittelu on valuma-aluekohtaista suunnittelua, jossa huomioidaan myös pohjavedet ja 
rannikkovedet. Erityisesti yhteiset vedet edellyttävät maakuntien tiivistä yhteistyötä. 
Tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii myös Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesien-
hoitoalueen yhteen sovittavana viranomaisena ja vastaa vesienhoitoalueen toiminnan koordinoinnista yh-
deksän maakunnan alueella. Koordinoiva viranomainen vastaa asiakirjan sisällöstä ja oikeellisuudesta EU:n 
komission raportointia varten. Resurssien riittävyyden vuoksi tarvitaan laajaa vesienhoitoalueen kattavaa 
maakuntien yhteistyötä ja Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijapalveluja.  

4.9 Merialuesuunnittelu 
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(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Yhteistyösuhteet merialuesuunnitelman alueen muihin maakuntiin, kahteen muuhun merialuesuunnittelu-
alueeseen sekä naapurimaihin ovat edellytys merialuesuunnitelmien yhteensovittamiselle. 
 

4.10 Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötehtävien edistäminen  
(EPO ELY, Kim Klemola) 
 
Vesistötehtävien ja hankkeiden edistäminen koostuu koko valuma-alueen kattavasta edistämisestä. Tulva-
riskien hallintasuunnitelmat ja vesienhoidon toimenpideohjelmat on tehty valuma-alueittain, jolloin näitä 
tukevat edistämistehtävät edellyttävät maakuntien tiivistä yhteistyötä.  
Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusten edistämisessä yhteistyötahoja ovat kunnat. 
 

4.11 Ympäristötieto ja seuranta  
(EPO ELY, Anssi Teppo) 
 
Ympäristötiedon kokoamisen kannalta tarvitaan laajaa yhteistyötä mm. Suomen ympäristökeskuksen, LU-
KE:n, metsäkeskuksen, metsähallituksen ja tilastokeskuksen kanssa.  
Keskitetyn hydrologisen seurannan osalta keskeisiä yhteistyötahoja ovat kaikki maakunnat ja Suomen ym-
päristökeskus, joka toimii valtakunnallisena hydrologisena laitoksena. Maakunnan tasolla keskeisiä yhteis-
tahoja ovat havaitsijat sekä voimalaitokset ja heidän palveluntuottajansa. Hydrologisten palvelujen ostot 
tehdään joko valtakunnallisina ja tai usean maakunnan yhteisinä kokonaisuuksina. 
Vesien tilan seurannan kannalta keskeinen yhteistyötaho on Suomen ympäristökeskus. Seurannan kilpailut-
taminen on jatkossakin todennäköisesti järkevää hoitaa maakuntien laajana yhteistyönä. 
 

4.12 Luonnonsuojelun edistäminen 
(EPO ELY, Leena Rinkineva-Kantola) 
 
Luonnonsuojelun henkilöresurssien jakaminen valtion lupa- ja valvontaviranomaisen ja maakunnan välillä 
edellyttää maakuntien ja valtion lupa- ja valvontaviranomaisen toimimista mahdollisimman yhtenäisenä 
kokonaisuutena ilman organisaatioiden välistä raja-aitaa, koska useat luonnonsuojelun päätehtävät ovat 
prosesseja, joissa on sekä edistämistehtäviä että oikeusharkintaisia tehtäviä tai työvaiheita. Jotta Pohja-
laismaakuntien alueella pystytään turvaamaan riittävä luonnonsuojeluosaaminen, edellyttää se näiden 
yhteistyötä koko luonnonsuojelun tehtäväkentän hoidossa. 
 

4.13 Tienpito 
(EPO-ELY-L) 
 
Yhteistyötä tehdään eniten Liikenneviraston kanssa, substanssiasioiden syvempi asiantuntemus haetaan 
usein keskushallinnon resursseista. Maantielain mukainen hallinnollisessa käsittelyketjussa on LiVi:llä rat-
kaiseva tehtävä. 
Muiden maakuntien kanssa on keskusteltava yhteishankkeista (rajan yli menevät parantamishankkeet, yllä-
pidon urakat ovat tehokkaista jos ne voidaan muodostaa ilman maakuntarajoja, maanteiden hoitotason 
määrittäminen). 
Kuntien kanssa tehdään yhteistyötä hankkeiden rahoituksen ja töiden yhteensovittamisessa. Myös ka-
tu/maantie rajapinta on yhteistyön kohde. 
 
 
 

4.14 Liikennejärjestelmätyö 
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(Keski-Pohjanmaan liitto, Janna Räisänen) 
 
Yhteistyösuhteen liikennestrategiaa laativien maakuntien ja viranomaisten kesken sekä alueella toimivien 
sidosryhmien vuorovaikutteinen osallistuminen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa.  
 
(ELY-L) 
 
Liikennejärjestelmätyössä tärkeänä yhteistyöprosessina on tienpito, kuntien ja maakuntien kaavoitustyö 
sekä ELY:n ja kaupunkien joukkoliikennetyö.  
Liikenne ei pysähdy maakunnan rajalle, joten liikennejärjestelmätyön tulee olla maakuntarajoista riippuma-
tonta. Yhteistyösuhteet lähimaakuntiin tulee olla siis vahvat. ELY-keskuksella on väyläasioissa historialliset 
yhteydet valtakunnantason suunnitteluun ja ohjaukseen, jolloin tienpitoasioissa asioita tarkastellaan valtion 
näkökulmasta. Liikenneviraston tulostavoitteet ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet aidosti ohjaavat 
ELY-keskuksen toimintaa. 
 

4.15 Yksityistieavustukset 
(ELY-L) 
 
Keski-Suomen ELY koordinoi yksityistie- ja pientieasioita sekä Pirkanmaan ELY hoitaa keskitetysti maksatuk-
set, käytössä olevan ATK-sovelluksen ylläpidon ja hakemusten vastaanoton ja käsittelyn. 
Kuntien ja kuntaryhmien kanssa tehdään paljon yhteistyötä, lähes jokaisen kunnan kanssa säännöllisesti. 
Yhteisiä joukkoliikenteen ja kuljetusten suunnittelu- ja kehittämishankkeita sekä yhteisiä liikennepalvelujen 
hankintoja jokaisen kolmen maakunnan alueella ja näitä hankkeita on myös yli maakuntarajojen. Myös 
liikenteiden hankinnat sijoittuvat jokaisen kolmen maakunnan alueelle. 
 

4.16 Joukkoliikenne 
(ELY-L) 
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5. Käytössä olevat henkilöresurssit htv-tasolla 
 

5.1 Keski-Pohjanmaan liitto 
 
Keski-Pohjanmaan liitossa käytössä oleva henkilöresurssi on maakunnan suunnitteluun 2 htv ja maakunta-
kaavoitukseen, merialuesuunnitteluun ja liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistämiseen on yhteensä 
1 htv. Aluesuunnittelussa tehdään soveltuvin osin yhteistyötä naapurimaakuntien kanssa ja ostetaan lisä-
resurssia tarpeen mukaan konsulttityönä. Konsulttityönä ostettua resurssia ei ole arvioitu vuositasolla. Laki-
sääteisten tehtävien hoidon kannalta yhden henkilön resurssi missään tapauksessa ole riittävä. Koko maa-
kunnan liiton toiminnan ajan tätä resurssia on vahvistettu ostopalvelulla ja kuntayhteistyöllä. 
 

5.2 Etelä-Pohjanmaan ELY-Y 
 
Arvio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristövastuualueen henkilöstöresurssista eri tehtävissä on tehty 
ennakoiden vuoden 2019 alussa olevaa henkilöresurssia. Arviossa on mukana sekä vakinainen että määrä-
aikainen henkilöstöresurssi palkkausmomentista riippumatta. Vakinaisesta henkilökunnasta (xx htv) on 
pääosa palkattu toimintamenoista, mutta vesistötehtävissä on xx htv palkattu erillismäärärahoilla. Maakun-
taan mahdollisesti siirtyvän määräaikaisen henkilökunnan määrä on xx htv.  
Alla olevassa taulukossa on esitetty karkea arvio Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen Y-vastuualueen koko-
naisresurssin (htv) jakaantumisesta eri tehtäviin. Valtakunnallisissa tehtävissä on huomioitu vain vuonna 
2017 keskitettynä olleet tehtävät. Todennäköisesti vesivarojen käytön ja hoidon tehtävistä vähintään 3 htv 
ja mahdollisesti runsaat 16 htv siirtyy vuoden 2019 alusta maakuntien yhteiseen tilakeskukseen hoitamaan 
vesistörakennusomaisuutta.  
Toistaiseksi ratkaisemattomiin tehtäviin on kirjattu mm. luonnonsuojelun kehittämiseen ja pohjavesitehtä-
viin arvioitu htv-määrä 
 

 
 

5.3 Etelä-Pohjanmaan ELY-L 
 
Liikennevastuualueen resurssit ovat käytössä 3 maakunnan alueelle. 
 
Tienpidon suunnittelussa on resurssit n.8 htv, sekä 2 htv maanteiden ja rataverkon maanhankinta ja rajaa-
mistehtävissä. Lisäksi VAR-ELY:ssä hankinta-resursseja kohdistuu EPO ELY:n alueelle 8 - 9 htv. 

Arvioitu vakituinen htv-määrä 1.1.2019

15.2.2017
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YHTEENSÄ

Etelä-Pohjanmaa 3,5 +/-0,5 <0,5 1,5 +/-0,5 3,0 +/-0,5 11,5 *+/-0,5 1,5 +/-0,5 1,0  +/-0,5 1,5 +/-0,5 1,5 +/-0,5 26 *  +/-2

Keski-Pohjanmaa 2,0 +/-0,5 <0,5 1,5 +/-0,5 2,0 +/-0,5 8,0* +/-0,5 3,0 +/-0,5 1,0  +/-0,5 0,5 +/-0,5 1,5 +/-0,5 19  +/-2

Pohjanmaa 3,0 +/-0,5 <0,5 1,5 +/-0,5 2,0 +/-0,5 2,5 +/-0,5 1,5 +/-0,5 1,0  +/-0,5 1,0  +/-0,5 1,5 +/-0,5 15  +/-2

Valtakunnalliset ja VHA:n tehtävät 1,5 3,0  * 0,5 1,5 noin 7 *

  

YHTEENSÄ 9 1 7 7 25 6 3,5 3,5 6 28 19 115

Lisäksi määräaikaisia arviolta 6 - 10 htv

* mahdollisesti tilayhtiöön  siirtyvä htv-määrä voi olla  yli 15 htv, joka vähentää merkittävästi vesivarojen käytön ja hoidon htv-määrää Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla 
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Liikennejärjestelmätyön resurssit noin 5,5 htv, sekä joukkoliikenneasioissa kolmen maakunnan alueella 2,5 
htv. 
lisäksi tieverkon hallinnoinnin parissa 1 htv. 
Yksityistieasioissa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien aluetta hoitaa 0,2 htv. 
 
Kaikkiaan 2019 resurssit kolmelle maakunnalle 18 htv+ VAR 9 htv. 
 
Tienpitoa ja liikennettä palvelevia resursseja ostetaan lisäksi konsulteilta ja urakoitsijoilta vaihtelevasti 1 - 5 
htv/v. Liikennevirastossa tehdään ELY:jen tienpitoa tukevaa työtä, jonka määrää ei ole arvioitu. 
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6. Tehtäviin käytettävissä olevat määrärahat 
(!!selvitystyö kesken) 
 

6.1 Keski-Pohjanmaan liitto 
 
350 000 euroa, 25 % lakisääteisten tehtävien sekä hallinnon kulurakenteesta…. 
 

6.2 Etelä-Pohjanmaan ELY-Y 
 
Toimintamenojen henkilöstökulujen lisäksi määrärahoja on viime vuosina ollut käytettävissä seuraavasti:  
 
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin (ympäristönsuojelun edistäminen) avustusmäärärahaa on vuosit-
tain Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueelle yhteensä saatu 0 – 50 000 €. 
  
Avustuksia rakennusperinnön hoitoon on vuosittain Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan 
maakuntien alueelle yhteensä saatu 70 000 – 100 000 € 
 
Vesitalouden kehittämiseen on vuosittain Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunti-
en alueelle yhteensä saatu yhteensä 200 000-250 000 €. Määrärahasta pääosa on viimevuosina käytetty 
pohjavesialueiden rakenneselvityshankkeisiin.  
 
Vesivarojen käyttöön ja hoitoon on Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella käytetty vuosittain 1 000 000 – 
2 000 000 euroa nykyiseltä MMM:n momentilta 30.40.21.  Pääosin rahoitus on kohdistunut Lex Kyrönjoen 
velvoittamiin toimenpiteisiin. Määräraha on käytetty erilaisiin hankintoihin (suunnittelu, rakenteiden ylläpi-
to ja perusparannus, velvoitetyöt) ja osin palkkoihin. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY on koordinoinut tämän 
sektorin kokonaisrahoitusta, joka on noin 5 milj. euroa/vuosi. Mahdollisesti koko tämä rahoitus siirtyy maa-
kuntien yhteiselle kiinteistöyhtiölle.  
 
Ojitus- ja peruskuivatustehtäviin käytetään Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilla 
vuosittain noin 150 000 - 250 000 € nykyiseltä MMM:n momentilta 30.40.21. Etelä-Pohjanmaan maakun-
nan osuuden arvioidaan olevan keskimäärin noin 50 - 60 %. Rahaa on käytetty määräaikaisten työntekijöi-
den palkkaukseen, valtakunnallisen asiantuntijapalvelutehtävän hoitamiseen (toiminnan kehittäminen, 
oppaat, nettisivut yms.) sekä valtion vastuulla olevien vanhojen (ennen 1.11.1997 vireille tulleiden) perus-
kuivatushankkeiden suunnitteluun. Peruskuivatustoiminnan tukemiseen liittyvät maksatukset hoidetaan 
osana maatalouden rakennetukitehtäviä.  
 
Tulvariskien hallintaan käytetään Etelä-Pohjanmaan maakunnassa vuosittain arviolta 50 000 -200 000 ny-
kyiseltä MMM:n momentilta 30.40.21. Määrärahan tarve riippuu suurelta osin vuosittaisesta tulvatilantees-
ta. 
 
Vesien- ja merenhoidon koordinointiin on vuosittain saatu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen 100 000 – 
150 000 euron määräraha, joka on käytetty pääosin koko vesienhoitoalueen (10 maakuntaa) yhteisiin teh-
täviin.  
 
Ympäristö-, kalatalous- ja vesistötehtävien edistämisen tehtävään on käytetty Etelä-Pohjanmaan, Pohjan-
maan ja Keski-Pohjanmaan alueilla vuosittain arviolta YM:n rahoja 200 000 - 300 000 euroa ja MMM:n ra-
hoja 300 - 600 000 euroa. Määräraha käytetään kokonaisuudessaan avustuksiin. Rahoituksen jakautuminen 
maakuntien välillä vaihtelee vuosittain tulevien avustushakemuksien mukaan 0 – 70 %/maakunta.  
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Ympäristötietoon ei ole ollut käytössä vuosittain toistuvaa erillisrahoitusta. Hydrologiseen seurantaan on 
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella saatu vuosittain MMM:n määrärahoja noin 
50 000 euroa ja vesien tilan seurantaan YM:n määrärahoja noin 200 000 euroa. Etelä-Pohjanmaan osuus 
näistä määrärahoista on ollut arviolta 25 – 40 %. Rahat käytetään pääosin konsulttipalkkioihin, havainto-
asemien automatisointiin ja tiedonsiirron kustannuksiin. 
 
Luonnonsuojelun toteuttamiseen käytettävissä oleva määräraha Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja 
Pohjanmaan maakunnissa on ollut viimevuosina yhteensä n. 2, 3 miljoonaa €. Luonnonsuojelualueiden 
inventointiin ja hoitoon on ollut käytettävissä vuosittain n. 55 000 €, uhanalaisten lajien hoitoon ja inven-
tointiin n.20 000 €, Hyypänjokilaakson maisemanhoitoalueen hoitoon ja kehittämiseen 10 000 €. Rauhoitet-
tujen lajien aiheuttamiin vahinkoihin osoitettu määräraha vaihtelee sen mukaan, mitä vahinkoja on aiheu-
tunut ollen keskimäärin 100 000 €. Saariston ympäristönhoitoavustuksiin rahaa on saatu vuosittain keski-
määrin 15 000 €. Saariston ympäristöhoitoavustukset jaetaan maakuntiin. Muut määrärahat säilyvät eril-
lismäärärahoina ja jaetaan LUOVAlle, joka tekee maakuntien kanssa yhteistyötä. 
 

6.3 Etelä-Pohjanmaan ELY-L 
 
Perusväylänpidon määrärahat ovat vielä arvaus, mutta suuruusluokka on 42 - 44 M€. Lisäksi arviomäärära-
haa maanteiden ja rata 
-alueiden lunastuksiin ja korvauksiin muutama milj. euroa- 
Yksityistiemääräraha on vaihdellut 0,3 - 1.0 milj. euron välillä kolmen maakunnan alueella. Tänä vuonna oli 
käytettävissä 0,7 milj. euroa. Seuraavat kolme vuotta taso on noin 1,3 M€, minkä jälkeen rahoitus pudon-
nee tasoon alle 0,3 M€/v. 
 
Toimintamenomäärärahat: palkat matkakulut selvitettävissä, KEHA vastaa suuresta osasta muita kuluja 
suuruus selvitettävä. Tukipalvelut (KEHA, konsultit, LIVI) maksavat myös jotain. 
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7. Muut selvitettävät asiat 
(!!selvitystyö kesken) 
 

7.1 Käytössä olevat ICT-ratkaisut 
 
Keski-Pohjanmaan liitto 

- paikkatietoratkaisuna ArcGIS ja Qgis sovellukset 
- YKR-aineisto ja Liiteri elinympäristön tietopalvelu 
- M-files asianhallintajärjestelmä 
- … 

 
Etelä-Pohjanmaan ELY-Y 

- Ympäristöhallinnon tietojärjestelmät (eritellään tarvittaessa) 
- ELY-keskusten tietojärjestelmät (eritellään tarvittaessa) 

 
Luonnonsuojelutehtävien hoidon kannalta on keskeisen tärkeää nykyisten tietojärjestelmien keskeytykse-
tön käyttö myös maakunnissa. Luonnonsuojelun toteuttamisen edellytyksenä on, että Metsähallituksen ja 
ELY-keskusten yhteisesti käytössä oleva luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmä ULJAS on käytössä myös 
maakunnissa. Järjestelmää tarvitaan myös kaavoituksen ja hankkeiden ohjauksessa, sillä se sisältää myös 
muuta suojelualueita koskevaa luontotietoa. Myös SYKEn ylläpitämät tietorekisterit ja muut aineistopalve-
lut ovat keskeinen luonnonsuojelun työkalu. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-L 

- Valtakunnallinen YA-järjestelmä 
- VALLU-luparekisteri 
- SAMPO 
- paikkatietoratkaisut 

 

7.2 Käytössä olevat toimipaikat ja toimitilat 
 
Keski-Pohjanmaan liitto 

- Rantakatu 14, maakunnan liiton  
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-Y 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käytössä toimitiloja Etelä-Pohjanmaalla Alvar Aallon kadulla (vuokran 
maksusta vastaa tällä hetkellä KEHA) ja Impivaarassa (vuokra maksetaan ELY-keskuksen erillismäärärahois-
ta) sekä muutamia pieniä varastotiloja (erillismäärärahat). Lisäksi Etelä-Pohjanmaan alueen tehtäviä hoita-
via henkilöitä työskentelee Vaasassa ja Kokkolassa. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-L 

- Korsholmanpuistikko 44, vuokratila 
 
 

7.3 Käytössä oleva irtain ja kiinteä omaisuus 
 
Keski-Pohjanmaan liitto 

- kuinka yksityiskohtaisesti ajatellen luetellaan…? 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-Y 
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Etelä-Pohjanmaalla on vesistötehtäviin liittyen runsaasti irtainta ja kiinteää omaisuutta, kuten patoja, pen-
kereitä, kanavia, pumppaamoja, sulkuluukkuja, hydrologisia mitta-asemia ja  tekojärvien huoltoteitä ja nii-
den siltoja. Vesistöomaisuuteen liittyy myös monenlaisia mittalaitteita ja tiedonsiirtovälineitä. Kaikkien ELY-
keskusten vesistörakenneomaisuus sekä hydrologiset havaintoasemat ja -laitteet on syksyllä 2016 siirretty 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen omaisuuskirjanpitoon.  
ELY-keskuksella  on omistuksessa  myös vanhaa kuljetuskalustoa, kuten autoja ja peräkärryjä. 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-L 

- Ei ole, jos maatieomaisuus pysyy valtiolla 
 

7.4 Voimassa olevat sopimukset 
 
Keski-Pohjanmaan liitto 
 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-Y 
Maakuntaan tai kiinteistöyhtiöön siirtyy runsaasti vesistörakenteiden rakentamiseen ja hoitoon liittyviä 
pysyviä sopimuksia, joista tärkeimmän kokonaisuuden muodostavat vesilain mukaiset eri oikeusasteiden 
antamat lupapäätökset. Osa päätöksistä koskee yhtä aikaa sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan maa-
kuntaa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakun-
tiin siirtyvistä vesilain mukaisista luvista on laadittu erillinen liite. 
Myös hydrologisiin havaintoasemiin ja hydrologisen tiedon havainnointiin liittyy paljon sopimuksia. Suureen 
osaan säännöstelypadoista, pumppaamoista ja osaan hydrologisista havaintoasemista tulee sähköt, johon 
liittyen on tehty erilliset sähkösopimukset. 
Pääosassa ELY-keskuksen käytössä olevista autoista on 3-4 vuoden leasing-sopimukset.   
Maakuntiin tulee siirtymään myös hankintoja koskevia pitkäaikaisia konsulttisopimuksia(esim. vesinäyt-
teenotto ja -analytiikka, virtaamamittaukset, velvoitteina hoidettavat kalastukset). 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-L 

- alueurakoiden sopimukset, arvo 15-20 M€/v, muut pienemmät palvelusopimukset 3-4 Me ja li-
särahoitusurakat ehkä 5 M€ 

- Kuka ohjaa meitä jatkossa joukkoliikenneasioissa (Livi, vai joku muu)? 
-  
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LIITTEET: 
 
- Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesitalous- ym. luvat 
 


