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Pöytäkirjan tarkastajat:

Maakuntavaltuusto

Aika  07.12.2016 klo 10:40 - 13:06

Paikka  Wegelius sali, ODL Hyvinvointikeskus, Albertinkatu 16, Oulu

Läsnä Kalliorinne Risto Maakuntavaltuuston pj
Ollikainen Antti Maakuntavaltuuston 2. varapj.
Kortesalmi Joukamo Maakuntavaltuuston 3. varapj.
Aitta Jari Jäsen
Autio Markku Jäsen
Brax Anna-Leena Jäsen
Enojärvi Annemari Jäsen
Eskola Päivi Jäsen
Haapanen Satu Jäsen
Hakkarainen Janne Jäsen
Hakkarainen Timo Jäsen § 12-19,

klo 10:40-12:30
Halonen Jyrki Jäsen
Halunen Janne Jäsen
Harju Yrjö Jäsen
Hautakangas Risto Jäsen
Heinonen Paavo J. Jäsen
Hentilä-Määttä Henna Jäsen
Huovinen Johannapiritta Jäsen
Huttu-Hiltunen Antti Jäsen § 12-19,

klo 10:40-12:31
Kailo Kaarina Jäsen
Kalliorinne Hilkka Jäsen
Karjalainen Esa Jäsen
Kemppainen Marja-Leena Jäsen
Korkiakoski Jouko Jäsen
Kynkäänniemi Milla Jäsen
Kyrö Sirkka Jäsen
Käsmä Pekka Jäsen
Lawson Hellu Latékoé Jäsen
Leskelä Jorma Jäsen
Mattila Hanna-Leena Jäsen
Nousiainen Matti Jäsen
Ojalehto Matias Jäsen
Parkkinen Eeva-Maria Jäsen
Parkkisenniemi Hilkka Jäsen
Piirala Pentti Jäsen § 12-19,

klo 10:40-12:26
Pramila Sauli Jäsen
Roivainen Matti Jäsen
Saari Hanna Jäsen
Saukko Viljo Jäsen
Simonen Pekka Jäsen
Simula Jenna Jäsen
Torssonen Asko Jäsen
Tykkyläinen Kari Jäsen
Viinala Jarmo Jäsen
Virtanen Pekka Jäsen
Vuolteenaho Jarmo Jäsen
Väänänen Veijo Jäsen
Vääräniemi Juhani Jäsen
Ylönen Kari Jäsen
Halonen Sari Varajäsen
Heiska Pekka Varajäsen
Kleemola Tuula Varajäsen
Mattila Teemu Varajäsen
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Myllylä Raili Varajäsen
Niska Maritta Varajäsen
Pohjola Tuija Varajäsen
Rahkola Pekka Varajäsen
Viitanen Mikko Varajäsen
Rämet Jussi Maakuntajohtaja
Pitkänen Riitta Hallintojoht,pöytäkirjanpitäjä

Muut läsnäolleet Pohjamo Samuli Maakuntahallituksen pj.
Ruonala Riikka Maakuntahallituksen jäsen
Kippola Eero Maakuntahallituksen jäsen
Niinikoski Eija-Riitta Maakuntahallituksen jäsen
Hänninen Tuomo Maakuntahallituksen jäsen
Eskelinen Olli Vs. suunnittelujohtaja
Rajala Tiina Kehitysjohtaja
Reskalenko Kirsti Maakunta-arkkitehti
Malinen Rauno Paikkatietopäällikkö
Hankivaara Arja Viestintäpäällikkö
Lipponen Markku Tietohallintopäällikkö
Saarela Anu Palvelukoordinaattori

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Risto Kalliorinne Riitta Pitkänen
Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

  Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
  Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Allekirjoitukset

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

  Aika ja paikka

  Virka-asema   Allekirjoitus
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VALITUSOSOITUS (maakuntavaltuusto)

Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Asiakohdat:
12-15, 17
Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätös koskee vain valmistelua ja
täy tän töön pa noa.

VALITUS
Asiakohdat:
16, 18, 19
Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus,  PL 189,  90101  OULU, sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, te lefax 029 564
2841.

Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vai kut taa, sekä kunnan jäsen. Alueellisella  ELY-keskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa
asiois sa valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
toi mi elin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjassa on ilmoitettava: valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta;
mil tä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir-
joittanut valituskirjan, siinä on mainittava laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös,
jos ta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä selvitys siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen
on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäse-
nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoit ta ma na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

VALITUS MAAKUNTAKAAVASTA
Asiakohdat:
20
Em. asiakohdissa tehtyihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella:
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU

Valituskirjassa on käytävä ilmi se päätös, johon muutosta haetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mi tä
muu tok sia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valitta-
jan nimi yhteystietoineen ja kotikunta. Jos valittajan puheval taa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäk-
si on ilmoitettava posti osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituk sen valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös,
jos ta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivä nä päätös on annettu tiedoksi tai muu
sel vi tys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjaan on liitettävä asiakir jat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa
tuek si, jollei niitä ole jo ai kaisemmin toimi tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL
21§:ssä säädetään.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäse-
nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoit ta ma na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, arkipyhä tai lauantai, saa vali tusasiakirjat toimittaa viranomaiselle en-
simmäisenä sen jälkeisenä arki päivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postin tai lähe tin välityksellä.
Pos tiin valitusasiakirjat on jätettä vä ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan vii meisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä..



Maakuntavaltuusto § 12 07.12.2016

Pöytäkirjan tarkastajat: 5

Kokouksen avaus

MKV 07.12.2016 § 12

Päätös: Ennen kokouksen avausta muutosjohtaja Pauli Harju VM:stä kertoi val ta kun-
nal li sen maakuntauudistuksen etenemisestä.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:40.

Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki edesmenneen maakuntavaltuuston
va ra jä se nen Paula Grekelän muistoksi.  



Maakuntavaltuusto § 13 07.12.2016
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

MKV 07.12.2016 § 13
 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston työjärjestyksen 7 §:n mukaan

kut su maakuntavaltuuston kokouk seen on lähettävä vähintään neljätoista (14)
päi vää en nen kokousta erikseen kulle kin valtuutetulle sekä niille, joilla on ko-
kouk ses sa läs näolo- ja puheoikeus. Samas sa ajassa on kokouksesta an net-
ta va yleisesti tieto jul kisen kuulutusten ilmoitustau lulle. Kokouskutsussa on il-
moi tet ta va kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston työjärjestyksen 8 §:n mukaan
esi tys lis ta, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maa-
kun ta val tuus ton päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, joll ei-
vät erityiset syyt ole esteenä.

 Perussopimuksen 13 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee maa kun-
ta val tuus toon jäsenkuntien kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi
kus ta kin jäsenkunnasta yhden jäsenen, väestötietolain 18 §:n mukaisesti kun-
nal lis vaa le ja edeltävän vuoden 31.12. päivän mukaisen asukasluvun pe rus-
teel la, alkavaa 7 000 asukasta kohden. Kullekin jäsenelle valitaan hen ki lö koh-
tai nen varajäsen sa masta  kunnasta kuin varsinainen jäsen. Maa kun ta val-
tuus ton jäsenet ja vara jä se net va li taan jäsenkuntien kunnanvaltuustojen jä se-
nis tä.

 Perussopimuksen 14 §:n mukaan maakuntavaltuuston kokouksissa on kul la-
kin jä senellä yksi ääni.

 Tämän kokouksen esityslista on postitettu 23.11.2016.

Esityslistan liitteenä on maakuntavaltuuston jäsen- ja ääniluettelo.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 58
val tuu tet tua eli kuntalain edellyttämä 2/3 osaa valtuutettujen lukumäärästä
täyt tyi.



Maakuntavaltuusto § 14 07.12.2016

Pöytäkirjan tarkastajat: 7

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

MKV 07.12.2016 § 14

Päätösehdotus: Valtuutetuille lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin siirtää esityslistan asia 20 Virkavapauden myöntäminen maa kun ta-
joh ta ja Pauli Harjulle 15.8.2017 alkaen käsiteltäväksi asiakohdaksi 19. Muilta
osin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.



Maakuntavaltuusto § 15 07.12.2016

Pöytäkirjan tarkastajat: 8

Pöytäkirjan tarkastaminen

MKV 07.12.2016 § 15

Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan maakuntavaltuuston pöy-
tä kir ja.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Milla Kynkäänniemi Oulusta ja Päivi Eskola
Sii ka joel ta.



Maakuntahallitus § 192 24.10.2016
Maakuntavaltuusto § 16 07.12.2016

Pöytäkirjan tarkastajat: 9

Eron myöntäminen Maarit Sihvoselle Pohjois-Pohjanmaan liiton tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uu-
den jäsenen valinta

MKH 24.10.2016 § 192

Tarkastuslautakunnan jäsen Maarit Sihvonen on anonut eroa tar kas tus lau ta-
kun nan jäsenyydestä liittoon 12.9.2016 toimitetulla kirjeellä. Poh jois-Poh jan-
maan liiton perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntavaltuusto asettaa tar-
kas tus lau ta kun nan. Pohjois-Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 2 §:n mu-
kai ses ti tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla val tuu tet tu-
ja.

(Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh. 050 572 7855)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Maarit Sihvoselle myön-
ne tään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi
val tuu tet tu.

Päätös: Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

MKV 07.12.2016 § 16

Maakuntahallituksen esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että Maarit Sihvoselle myön-
ne tään ero tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi
val tuu tet tu.

Päätös: Maakuntavaltuusto myönsi eron Maarit Sihvoselle tarkastuslautakunnan jä se-
nyy des tä ja hänen tilalleen tarkastuslautakunnan jäseneksi valittiin Latekoe
Law son Hellu.



Maakuntahallitus § 155 22.08.2016
Maakuntavaltuusto § 17 07.12.2016

Pöytäkirjan tarkastajat: 10

Ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä ja uuden jäsenen nimeäminen / Ii

MKH 22.08.2016 § 155

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 13 §:n mukaan, mikäli jäsen tai
va ra jä sen menettää vaalikelpoisuuden kesken toimikauden tai muusta syystä
eroaa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edus ta-
ma kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen va lit se mi-
ses ta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai va ra jä se-
nen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Maa-
kun ta val tuus ton jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien kun nan val tuus-
to jen jäsenistä.

Iin kunnanvaltuusto on myöntänyt kunnanvaltuuston kokouksessa 20.6.2016
§ 56 eron Väinö Klasilalle Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston jä-
se nyy des tä ja valinnut uudeksi edustajaksi maakuntavaltuustoon Petteri
Mäen pään.

(Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh. 050 505 2260)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittää edelleen maa kun ta val-
tuus tol le, että se merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

MKV 07.12.2016 § 17

Maakuntahallituksen esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee asian tie-
dok si.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



Maakuntahallitus § 167 19.09.2016
Maakuntahallitus § 206 14.11.2016
Maakuntavaltuusto § 18 07.12.2016

Pöytäkirjan tarkastajat: 11

Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelma 2017 - 2019

MKH 19.09.2016 § 167

Virastossa on valmisteltu alustava ehdotus Pohjois-Pohjanmaan liiton talous-
ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2017 - 2019. Perussopimuksen mukaisesti
Poh jois-Poh jan maan liiton jäsenkunnilta pyydetään luonnoksesta lausunnot,
jot ka huomioidaan lopullisessa suunnitelmassa.

Vuoden 2017 talousarvion loppusumma toimintatuottojen osalta on 5 565 200
eu roa. Toimintatuotot ovat vuoden 2016 talousarvioon verrattuna 3,9 pro sent-
tia suuremmat. Toimintamenot vuonna 2017 ovat 5 604 900 euroa, jossa on
kas vua 4,7 prosenttia edeltävään vuoteen verrattuna. Jäsenkuntien mak su-
osuus säilyy 3 421 000 eurossa.

Talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2017 - 2019 on esityslistan liit-
tee nä.

(Valmistelija: vs. hallintopäällikkö Toni Saranpää, puh. 050 572 7855)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille
2017 - 2019 jatkovalmistelun pohjaksi ja päättää pyytää kuntien lausunnot
luon nok ses ta 18.10.2016 mennessä.

Päätös: Hyväksyttiin talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2017 - 2019 jat ko-
val mis te lun pohjaksi. Maakuntahallitus valtuutti viraston tekemään luon nok-
seen kokouksessa esille tuodut korjaukset ja lisäykset. Maakuntahallitus
päät ti pyytää kuntien lausunnot luonnoksesta 18.10.2016 mennessä.

MKH 14.11.2016 § 206

Pohjois-Pohjanmaan liitto pyysi alueen kunnilta lausuntoja talous- ja toi min ta-
suun ni tel ma luon nok seen 18.10.2016 mennessä. Määräaikaan mennessä
saa pui yhteensä 17 lausuntoa, jotka ovat kokousmateriaalin liitteenä.

Annetut lausunnot on huomioitu talous- ja toimintasuunnitelmassa. Kuntien
esi tys ten pohjalta strategisissa tavoitteissa on nostettu esiin Poh jois-Poh jan-
maan liiton ja kuntien yhteistyö tulevaisuuden kuntien roolin määrittelyssä ja
val mis tau tu mi ses sa sote- ja maakuntauudistukseen, kansallinen liikennekaari
ja sen vaikutus matkaketjujen kehittämisessä, rautateiden sähköistyksen pul-
lon kau lo jen poistaminen sekä maakunnan eteläosien koulutuspaikkojen säi ly-
mi nen kaikilla koulutusasteilla.

Toimenpiteisiin on lisätty alueen toimijoiden opastus liiton en na koin ti työ ka lu-
jen käyttöön ja hyödyntämiseen, edunvalvonta valtion laajakaistatukiehtojen
koh den ta mi seen alueen tarpeiden mukaisesti, biojalostamoinvestointien edis-
tä mi nen maakunnan alueella, vaelluskalakantojen elvyttäminen Oulujoen ve-
sis tös sä, alueellisten suurhankkeiden edistäminen sekä lähialueyhteistyön ak-
ti voin ti pohjoismaisilla markkinoilla.

(Valmistelijat: maakuntajohtaja Jussi Rämet, puh. 040 5863 877; ke hi tys joh-
ta ja Tiina Rajala, puh. 040 685 4033; hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh. 050
505 2260; suunnittelujohtaja Olli Eskelinen, puh. 050 364 1349; vies tin tä pääl-
lik kö Arja Hankivaara, puh. 050 322 5797; vs. hallintopäällikkö Toni Sa ran-
pää, puh. 050 572 7855)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Poh jois-Poh-
jan maan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2017 - 2019.
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Päätös: Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

MKV 07.12.2016 § 18

Maakuntahallituksen esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Poh jois-Poh-
jan maan liiton talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2017 - 2019.

Päätös:
 Käydyssä keskustelussa Pekka Simonen esitti Hanna Saaren kannattamana

ta lous- ja toimintasuunnitelmaan sivulle 10 kohtaan Koulutuksen kehittäminen
ja turvaaminen lisättäväksi strategiseksi tavoitteeksi ” Am mat ti kor kea kou lu-
ope tuk sen kokoaminen osaksi maakunnan koulutusjärjestelmää koko maa-
kun nan alueella”. Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys. Maa kun-
ta hal li tuk sen esityksen puolesta äänestivät ”Jaa” ja Pekka Simosen esityksen
puo les ta ”Ei”. Suoritetussa äänestyksessä ”Jaa” äänesti 44 valtuutettua ja ”Ei”
11 valtuutettua. Yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Maakuntahallituksen pää tös-
esi tys hyväksyttiin.

 Tuija Pohjola esitti Johannapiritta Huovisen ja Satu Haapasen kannattamana
li sät tä väk si talous-ja toimintasuunnitelmaan sivulle 10 kappaleeseen ” Kou lu-
tuk sen kehittäminen ja turvaaminen” ensimmäisen kappaleen loppuun lau-
seen ” Lisäksi koulutuksen ja tutkimuksen työryhmässä on huomioitava mm.
vii mei sim män Pisa-tutkimuksen tulokset ja maakuntaliiton on aktiivisesti edis-
tet tä vä koulutuksen tasa-arvon toteutumista ja ehkäistävä syrjäytymistä”.
Maa kun ta val tuus ton puheenjohtajan tiedusteltua voidaanko muutosesitys hy-
väk syä yksimielisesti, todettiin muutosesitys yksimielisesti hyväksytyksi.

 Tuija Pohjola esitti Hanna Saaren, Johannapiritta Huovisen ja Viljo Saukon
kan nat ta ma na muutettavaksi talous- ja toimintasuunnitelman sivulla 10 ole-
van kappaleen ”Koulutuksen kehittäminen ja turvaaminen ” ensimmäinen lau-
se muotoon ” Ammatillisen koulutuksen reformissa on huolehdittava, että
opis ke lu paik ko ja riittää koko ikäluokalle Pohjois-Pohjanmaalla, erityisesti Ou-
lun seudulla ja maakunnan eteläosassa. Maakuntavaltuuston puheenjohtajan
tie dus tel tua voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti, todettiin muu-
tos esi tys yksimielisesti hyväksytyksi.

 Timo Hakkarainen esitti keskustan ryhmän esityksenä, jota Matias Ojalehto
kan nat ti, talous- ja toimintasuunnitelmaan sivulle 15 lisättäväksi ensimmäisen
kap pa leen jälkeen ” Myös alemman tieverkon kunnostuksista huolehditaan
raa ka-ai ne huol lon ja alkutuotannon turvaamiseksi.”  Maakuntavaltuuston pu-
heen joh ta jan tiedusteltua voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti, to-
det tiin muutosesitys yksimielisesti hyväksytyksi.

    Pentti Piirala esitti Jenna Simulan kannattamana lisättäväksi talous- ja toi min-
ta suun ni tel man sivun 16 ensimmäisen kappaleen loppuun tekstiksi ” Vael lus-
ka la kan to jen seuranta. Vesistön kuntoonsaattaminen vesipintojen vaihtelun
vä lil lä Oulu Muhos (jopa 2,5m. Maximi 60cm.) Seurataan kalaporrasta Ou lus-
sa/kiin niot to lai tet ta Muhoksella Vaelluskalakannan menetyksen vuoksi li sä-
tään rantojen hoitoa, tutkitaan mahdollisia muita korvaavia kalalajeja niiden
so peu tu mis ta vesistöön”. Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä äänestys.
Maa kun ta hal li tuk sen esityksen puolesta äänestivät ”Jaa” ja Pentti Piiralan esi-
tyk sen puolesta ”Ei”. Suoritetussa äänestyksessä ”Jaa” äänesti 42 val tuu tet-
tua ja ”Ei” 14 valtuutettua. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää. Maa kun ta hal li tuk-
sen päätösesitys hyväksyttiin.

 Johannapiritta Huovinen esitti Tuija Pohjolan ja Satu Haapasen kan nat ta ma-
na talous- ja toimintasuunnitelman sivulle 16 ” Yhteinen vesistövisio …” koh-
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dan ensimmäisen kappaleen keskiosasta lause : ” Toteutetussa esi sel vi tyk-
ses sä …” muotoon ” Toteutetussa esiselvityksessä päätettiin painotta vael lus-
ka lo jen palauttamiseen liittyviä toimenpiteitä”. Suoritettiin puheenjohtajan esi-
tyk ses tä äänestys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät ”Jaa”
ja Johannapiritta Huovisen esityksen puolesta ”Ei”. Suoritetussa ää nes tyk ses-
sä ”Jaa” äänesti 27 valtuutettua ja ”Ei” 31 valtuutettua. Johannapiritta Huo vi-
sen tekemä esitys hyväksyttiin.

 Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois - Pohjanmaan liiton talous- ja
 toimintasuunnitelman vuosille 2017 - 2019 edellä mainituin muutoksin.

Liitteet 1 TTS 2017-2019
2 TTS Lisäys- ja/tai muutosehdotukset mkv 071216
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Virkavapauden myöntäminen maakuntajohtaja Pauli Harjulle 15.8.2017 alkaen

MKH 08.08.2016 § 136

Maakuntajohtaja Pauli Harju hakee maakuntavaltuustolta virkavapautta
1.8.2016 päivätyllä kirjeellään Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtajan vi-
ras ta 15.8.2017 alkaen enintään 31.12.2019 saakka. Valtioneuvosto on ni mit-
tä nyt Harjun 7.7.2016 valtiovarainministeriön määräaikaiseen muutosjohtajan
vir kaan 15.8.2016 - 31.12.2019. Muutosjohtaja työskentelee kunta- ja alue hal-
lin to-osas tol la maakunta- ja sote-uudistuksen täytäntöönpanotehtävissä.

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 43 §:n mukaan maakuntahallitus
päät tää maakuntajohtajan virkavapaudesta enintään vuodeksi. Pidemmästä
vir ka va paas ta päättää maakuntavaltuusto.

(Valmistelija: hallintojohtaja Riitta Pitkänen, puh. 050 505 2260)

Maakuntahallituksen
puheenjohtajan esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää maa kun ta joh-

ta ja Pauli Harjulle virkavapauden 15.8.2017 alkaen siihen saakka, kun vir ka-
va pau den perusteena oleva muutosjohtajan virka kestää tai enintään
31.12.2019 saakka.

Päätös: Hyväksyttiin maakuntahallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

MKV 07.12.2016 § 19

Maakuntahallituksen esitys: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää maa kun ta joh-
ta ja Pauli Harjulle virkavapauden 15.8.2017 alkaen siihen saakka, kun vir ka-
va pau den perusteena oleva muutosjohtajan virka kestää tai enintään
31.12.2019 saakka.

Päätös: Käydyssä keskustelussa Pekka Simonen esitti Hanna Saaren ja Joukamo
Kor te sal men kannattamana, että ” Maakuntavaltuusto myöntää vir ka va pau-
den 15.8.2017 asti. Kevään 2017 aikana valmistellaan maakuntajohtajan va-
lin ta määräajaksi 31.12.2018 asti”. Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä ää-
nes tys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät ”Jaa” ja Pekka Si-
mo sen esityksen puolesta ”Ei”. Suoritetussa äänestyksessä ”Jaa” äänesti 51
val tuu tet tua ja ”Ei” 7 valtuutettua. Maakuntahallituksen päätösesitys hy väk syt-
tiin.

Liitteet 3 Maakuntajohtajan virkavapaus lisäys- ja/tai muutosehdotukset mkv
071216
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Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava, vastineet kaavaehdotusta koskeviin muistutuksiin ja maa-
kun ta kaa va eh do tuk sen hyväksyminen

MKH 14.11.2016 § 207

MKH 18.3.2013 § 55
MKH 24.6.2013 § 142
MKH 16.6.2014 § 97
MKH 15.12.2014 § 188
MKH 16.3.2015 § 56
MKH 11.5.2015 §
MKH 15.6.2015 § 126
MKH 11.4.2016 § 65
MKH 13.6.2016 § 106
MKH 22.8.2016 § 142
MKH 24.10.2016 §

  Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan aihepiirit ovat maaseudun
asu tus ra ken ne, kulttuuriympäristö, virkistys ja matkailu, seudulliset ma te ri aa li-
kes kuk set, seudulliset ampumarata-alueet ja puolustusvoimien alueet. Kaa-
va eh do tus oli julkisesti nähtävillä MRA 12 § mukaisesti liiton virastossa ja jä-
sen kun nis sa  5.9. - 4.10.2016.  Ehdotuksesta jätettiin määräaikana yhteensä
28 muistutusta, joista kunnilta ja viranomaisilta 10, yhteisöiltä ja yk si tyis hen ki-
löil tä 18.

  Suurin osa muistutuksista koski kulttuurimaisema- ja rakennetun kult tuu ri ym-
pä ris tön merkintöjä, joista  muistutuksia jättivät Oulun, Kalajoen, Nivalan ja
Raa hen kaupungit, museovirasto sekä yhdistykset ja yksityishenkilöt. Muita
ai hei ta muistutuksissa olivat mm. ampumaradat, puolustusvoimien alueet, vir-
kis tys alu eet ja -reitit.

  Liiton virastossa on valmisteltu vastineet muistutuksiin.  Muistutusten, täy den-
tä vien selvitysten ja neuvottelujen perusteella kaavaehdotukseen on tehty
seu raa via tarkistuksia:

  - Valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen suunnittelumääräyksiin
on palautettu voimassa olevan maakuntakaavan mukainen maininta Li-
min gan lakeuden ja Muhoksen peltoalueiden tärkeistä linnuston ke rään-
ty mis alueis ta.

  - Valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan
mer kin nän selitykseen on lisätty informatiiviset lauseet ”Osa kohteista ei
näy kaavakartalla. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kult tuu ri ym-
pä ris töt ja -kohteet (RKY 2009) on esitetty kaavaselostuksen liitteissä 4
ja 5.”

  - Pohjankylän raitti (Kalajoki) on poistettu kaavakartalta ja Poh jois-Poh-
jan maan arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen luettelosta (lii-
te 4). Luetteloon on lisätty kohde Pohjankylän raitin 1950-luvun asuin- ja
lii ke ra ken nuk set.

  - Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen
luet te los ta (kaavaselostuksen liite 4) on poistettu neljä kohdetta: Hiek-
ka särk kien portti- ja inforakennus ja Seuratupa (Kalajoki) , Las ten sai-
raa la (Nivala) sekä Honganpalon vesitornit (Raahe). Kaavaselostuksen
liit teen 4 luetteloon on lisätty kolme rakennusta: Ollila (Liminka), Kii ma-
la-Han no nen (Siikajoki), Temmeksen terveystalo (Tyrnävä)  sekä kuusi
van haa poroerotuspaikkaa: Heinäsuo, Huovinen ja Jurmunperä (Tai val-
kos ki), Isokangas (Kuusamo), Isokangas ja Konikaisto (Oulu).

  - Teerivaaran uuden ampumaradan (Muhos-Utajärvi) merkintä on pois tet-
tu kaavaehdotuksesta
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  - Puolustusvoimien alueiden suojavyöhykkeiden suunnittelumääräykseen
on tehty informatiivinen lisäys alueeseen sisältyvän sisemmän vyö hyk-
keen B  rajoituksista.

  - Ampumaratojen suunnittelumääräystä on täsmennetty muotoon: ”Am pu-
ma me lun leviämisaluetta koskevassa suunnittelussa tulee ottaa huo mi-
oon ampumaratojen melutasosta annetut ohjearvot.”

  - Moottorikelkkauran linjausta Haapavedellä on tarkistettu.

  Tarkistukset on tehty 14.11.2016 päivättyihin kaavakarttoihin ja merkintä- ja
mää räys osaan. Lisäksi kaavaselostukseen on tehty tarvittavat tarkistukset ja
täy den nyk set. Muutokset eivät ole niin olennaisia, että kaavaehdotusta olisi
tar peen asettaa uudelleen nähtäville. 

  Esityslistan liiteaineistona ovat vastineraportti sekä tarkistetun maa kun ta kaa-
va eh do tuk sen asiakirjat : kaavakartat (3 karttalehteä ja maakuntakaavojen
yh dis tel mä kart ta), merkintöjen selitykset ja määräykset, kaavaselostus ja sen
lii te osa. Maakuntakaavan selvitysaineisto on nähtävissä maa kun ta kaa voi tuk-
sen sivulla www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntakaava

  (Valmistelija: vs. suunnittelujohtaja Olli Eskelinen, puh. 050 364 1349)

Maakuntajohtajan esitys: Maakuntahallitus päättää
  1. hyväksyä valmistellut vastineet 2. vaihemaakuntakaavan ehdotusta kos-

ke viin muistutuksiin
  2. hyväksyä kaavaehdotuksen ja esittää maakuntavaltuustolle Poh-

jois-Poh jan maan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen hyväksymistä
  3. valtuuttaa liiton viraston tekemään tarvittaessa kaava-asiakirjoihin tek-

nis luon toi sia korjauksia ja käymään erillisneuvotteluita muistutuksen
teh nei den tahojen kanssa.

Päätös: Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.

MKV 07.12.2016 § 20

Maakuntahallituksen esitys: Maakuntavaltuusto päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan 2. vai he maa kun ta-
kaa van ehdotuksen.

Päätös:
 Käydyssä keskustelussa Raili Myllylä esitti Hannan Saaren kannattamana

Val ta kun nal li ses ti arvokkaiden alueiden osalta seuraavaa:” Rahjan saa ris to-
mai se mat ja Hiekkasärkkien alueen merkintä maakuntakaavassa maa kun nal-
li sek si arvokkaaksi maisema-alueeksi, jota on ehdotettu valtakunnalliseksi ar-
vok kaak si maisema-alueeksi, tulee poistaa ja pitäytyä nykyisin voimassa ole-
van maakuntakaavan mukaisiin.” Suoritettiin puheenjohtajan esityksestä ää-
nes tys. Maakuntahallituksen esityksen puolesta äänestivät ”Jaa” ja Raili Myl-
ly län esityksen puolesta ”Ei”. Suoritetussa äänestyksessä ”Jaa” äänesti 27
val tuu tet tua ja ”Ei” 28 valtuutettua. Raili Myllylän tekemä esitys hyväksyttiin.

 Edellä mainituin muutoksin maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan
2 vaihemaakuntakaavan ehdotuksen.

 Joukamo Kortesalmi esitti Janne Halusen kannattamana, että
maakuntakaavan tulkintaoppaaseen sivulle 50 lisätään ” Tuulivoimaloiden
vähimmäisetäisyydeksi asutukseen suositellaan vähintään 2 kilometriä.
Lisäksi maan hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa edellytetyn
ympäristö- ja terveyshaittojen riippumattoman selvityksen tulokset otetaan
myöhemmin huomioon, kun se valmistuu.” Puheenjohtajan todettua, että
maakuntakaavan tulkintaopas on vain kaavan taustamateriaalina ja siitä ei
tehdä tässä yhteydessä päätöksiä, valtuusto päätti yksimielisesti olla
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käsittelemättä asiaa.

Liitteet 4 Kaavakartta, karttalehti 1
5 Kaavakartta, karttalehti 2
6 Kaavakartta, karttalehti 3
7 Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta
8 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset
9 Kaavaselostus
10 Kaavaselostuksen liitteet
11 Maakuntakaavan tulkintaopas: Arki arvokkaalla maisema-alueella
12 Maakuntakaava Lisäys- ja/tai muutosehdotukset mkv 071216


