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1 
Kokouksen avaus 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 69 § mukaan maakuntavaltuuston toiminnan sisäistä 
järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja, jollei 
maakuntavaltuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen 
muista sihteerintehtävistä vastaa maakuntavaltuuston määräämä viranhaltija. 

 

Puheenjohtajan esitys 

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen ja maakuntavaltuuston kokouksen 
pöytäkirjanpitäjäksi ja sihteeriksi määrätään Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintojohtaja. 

 

Päätös 

  



 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  7/36 

Maakuntavaltuusto 

Esityslista 1/2022 

2 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 73 § mukaan maakuntavaltuuston kokouskutsun antaa 
maakuntavaltuuston puheenjohtaja, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, sekä käsiteltävät asiat. 

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen maakuntavaltuuston kokousta kullekin 
valtuutetulle, sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on 
kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Hallintosäännön 74 § mukaan esityslista, joka 
sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset maakuntavaltuuston päätöksiksi, lähetetään 
kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. 

Hallintosäännön 80 § mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai 
nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Maakuntavaltuuston kokous 
on päätösvaltainen, jos vähintään kaksi kolmasosaa (50) valtuutetuista (75) on läsnä. 

Maakuntavaltuuston kokouksen 13.6.2022 kokouskutsu ja esityslista on lähetetty hallintosäännössä 
määrätyille henkilöille ja asetettu nähtäville kuntayhtymän verkkosivuille 25.5.2022. 

 

Puheenjohtajan esitys 

1. Pidetään nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut; 
2. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi; 
 

Päätös 
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3 
Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 91 § mukaan maakuntavaltuusto valitsee jokaisessa 
kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin 
pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 

Samoin hallintosäännön 91 § mukaan maakuntavaltuuston pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvilta 
osin, mitä pöytäkirjasta hallintosäännössä toisaalla määrätään. Täten maakuntavaltuuston pöytäkirja 
laaditaan kuten hallintosäännön 130 §:ssä määrätään. 

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa maakuntavaltuuston määräämä 
pöytäkirjanpitäjä maakuntavaltuuston puheenjohtajan johdolla. Jos puheenjohtaja ja 
pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan 
näkemyksen mukaan. 

Maakuntavaltuuston pöytäkirjan allekirjoittaa maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varmentaa 
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) hallintosäännön 91 § mukaan valittua 
pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Puheenjohtajan esitys 

Maakuntavaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös kokouksen 
ääntenlaskijoina. 

 

Päätös 
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4 
Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton hallintosäännön 83 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa 
järjestyksessä, ellei maakuntavaltuusto toisin päätä. 

 

Puheenjohtajan esitys 

Maakuntavaltuusto hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. 

 

Päätös 
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5 
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 

 

Mkh 14.03.2022 § 36 

 

Asian esittely 

Kuntalain 113 §:n mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. 
Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Hallituksen on 
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä 
tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä 
talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät 
tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten 
tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen 
allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja maakuntajohtaja.  

Vuodelle 2021 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 5 601 087 euroa ja toteutuneet 
toimintakulut olivat 5 462 465,78 euroa.  

Suurin menoerä olivat henkilöstökulut 3 590 208,83 euroa, jotka kasvoivat budjettiin nähden 74 
581,83 euroa. Ylitykseen vaikuttivat muun muassa KVTES:n mukaiset yleiskorotukset ja paikallinen 
järjestelyerä sekä projekti- ja rakennerahastotehtäviin tehdyt rekrytoinnit.  

Toinen suuri menoerä oli palvelujen ostot 1 134 467,76 euroa. Ne alittuivat budjettiin nähden 338 
742,24 euroa. Menot alittuivat budjettiin nähden edellisvuoden tapaan matkustus- ja 
majoituskulujen, kokouskustannusten sekä tilaisuuksien järjestämisen osalta. Koronaepidemian 
vuoksi liiton henkilöstön ja luottamushenkilöstön matkustaminen loppui käytännössä lähes kokonaan 
vuosina 2020 ja 2021. Kokoukset ja tilaisuudet pidettiin pääsääntöisesti sähköisessä 
toimintaympäristössä. 

Toimintatuottoja budjetoitiin 5 606 887 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 5 680 264,64 
euroa.  

Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 489 399,99 euroa.  

Toimintakatteeksi muodostui 217 798,86 euroa. Tunnusluku Toimintatuotot/Toimintakulut, % on 
103,99 % (105,62 % vuonna 2020).  



 
 

Pohjois-Pohjanmaan liitto  11/36 

Maakuntavaltuusto 

Esityslista 1/2022 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 1 029,99 euroa, joten vuosikatteeksi muodostui 218 828,85 
euroa.   

Poistoja koneista ja kalustosta kirjattiin poistosuunnitelman mukaan yhteensä 5 802,01 euroa.  

Tilikauden tulokseksi muodostui 213 026,84 euroa.  

Kehittämisrahastosta tuloutettiin 69 006,38 euroa. Tilikauden ali-/ylijäämä on 282 033,22 euroa.  

 

Liiton maksuvalmius on ollut hyvä. Kassan riittävyys oli 167 päivää (170 päivää vuonna 2020) 

Taseen loppusumma oli 20 848 663,03 euroa (21 440 067,24 euroa vuonna 2020).  

Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2021, joka pitää sisällään liiton 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat. 

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 322 5797) 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus päättää 
1) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja 
tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla 
2) allekirjoittaa tilinpäätöksen 
3) toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 
tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi 
4) esittää maakuntavaltuustolle tilikauden 213 026,84 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 
tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 69 006,38 euroa. 
Kirjataan 282 033,22 euroa taseen yli-/alijäämätilille.  

 

Päätös 

Käydyssä keskustelussa Mika Antikka esitti Mirka Väyrysen kannattamana, että Pohjois-Pohjanmaan 
liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 asiakirjasta s. 8 poistetaan seuraava lause "Kolmessa 
eniten kiinteistöverotilitystä kasvattaneessa kunnassa on otettu käyttöön uusia tuulivoimaloita 
vuosina 2020-2021". Puheenjohtaja totesi, että maakuntajohtajan tekemään esitykseen talous- ja 
toimintakertomukseksi on tullut kannatettu muutosesitys ja sen vuoksi asiasta on äänestettävä. 
Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi nimenhuutoäänestyksen. Suoritetussa äänestyksessä "jaa" 
äänestivät maakuntajohtajan esitystä kannattavat ja "ei" äänestivät Antikan tekemää esitystä 
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kannattavat. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: "Jaa" äänestivät Jussi Ylitalo, Esa Aalto, 
Kaarina Kailo, Matti Peltola, Marjut Lehtonen, Hanna Markkanen, Jari Nahkanen, Teija Myllylä, Lauri 
Nikula, Sari Nurro ja Juha Pylväs. "Ei" äänestivät Mika Antikka ja Mirka Väyrynen. 
Puheenjohtaja totesi, että maakuntajohtajan esitys sai 11 ääntä ja Antikan esitys 2 ääntä. Käydyn 
äänestyksen jälkeen maakuntahallitus päätti maakuntajohtajan esityksen mukaisesti  
1) hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja 
tuloksen muodostumisen yllä esitetyllä tavalla 
2) allekirjoittaa tilinpäätöksen 
3) toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 
tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi 
4) esittää maakuntavaltuustolle tilikauden 213 026,84 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: 
tuloutetaan kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 69 006,38 euroa. 
Kirjataan 282 033,22 euroa taseen yli-/alijäämätilille. 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

82/02.00.01/2022 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto 
1) käsittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
2) päättää tilikauden 213 026,84 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa: tuloutetaan 
kehittämisrahastosta hankkeiden omavastuuosuuksien suuruisesti 69 006,38 euroa. Kirjataan 
282 033,22 euroa taseen yli-/alijäämätilille. 

 

Päätös 

   

Liitteet 

 Liite 1 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 
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6 
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021 

 

TARK 01.04.2022 § 25 

 

 

Asian esittely 

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu arvioida, ovatko 
maakuntavaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet, ja onko toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään 
arviointikertomuksessa, joka on annettava maakuntavaltuustolle vuosittain. Tarkastuksen kohteena 
ovat kuntayhtymän talous sekä maakuntavaltuustonasettamien toiminnallisten tavoitteiden 
toteutuminen.  

Tarkastuslautakunnan vuodelle 2021 laatiman arviointisuunnitelman mukaan tarkastuksen 
painopiste asettuu hallinnon ja talouden tulosalueelle (1.8.2021 alkaen hallinnon vastuualue).  
 
Arvioinnissa tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin kokonaisuuksiin: 
- talous- ja henkilöstöhallinnon ulkoistamisen sekä tietohallinnon puitesopimuksen toimivuus ja 
tehokkuus  
- tiedonhallinta 
- tietoturva 
- digitalisaation eteneminen 
- vuoden 2020 poikkeusolojen hallinto ja johtaminen sekä kriisiviestintä. 
 

Puheenjohtajan esitys 

Tarkastuslautakunta käy lähetekeskustelun arviointikertomuksesta ja päättää sen jatkovalmistelusta 

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta kävi lähetekeskustelun arviointikertomuksen laatimisesta.  
 
Käytiin läpi arviointikertomuksen sisältörakenne. Arviointikertomuksessa kiinnitetään erityistä 
huomiota vuoden 2021 arviointisuunnitelman mukaisiin painopisteisiin sekä työhyvinvointiin ja 
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henkilöstön jaksamiseen liittyviin seikkoihin.  
 
Sihteeri valmistelee alustavan luonnoksen, joka toimitetaan jäsenille täydennettäväksi ja 
kommentoitavaksi.  
 
Tarkastuslautakunta viimeistelee ja hyväksyy arviointikertomuksen kokouksessaan 13.5.2022. 

 

TARK 13.05.2022 § 32 

 

 

Asian esittely 

Tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen käsittelyn 
yhteydessä. Tarkastuslautakunnan valmistelema arviointikertomus lähetetään maakuntavaltuuston 
jäsenille valtuuston kevätkokouksen aineiston yhteydessä. 

Tarkastuslautakunnalle on toimitettu arviointikertomusluonnos ennen kokousta. Tarkastuslautakunta 
laatii lopullisen arviointikertomuksen luonnoksen pohjalta. 

 

Puheenjohtajan esitys 

Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointikertomuksen, joka allekirjoitetaan sähköisesti sekä 
toimittaa arviointikertomuksen maakuntavaltuustolle. 
 
Tarkastuslautakunta esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. 

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta viimeisteli arviointikertomuksen, joka allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
Tarkastuslautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee arviointikertomuksen 
tiedoksi. 
 
Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

149/00.04.01/2022 

 

Tarkastuslautakunnan esitys 

Maakuntavaltuusto merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi. 

 

Päätös 

   

Liitteet 

 Liite 2 Arvointikertomus 2021 
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7 
Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös 

 

TARK 01.04.2022 § 22 

 

Asian esittely 

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden 
liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätös on laadittava 
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 
tarkastettavaksi. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on 
myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehty selkoa 
tuloslaskelmassa tai taseessa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta 
kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä 
johtopäätöksistä.  

Hyväksyessään tilinpäätöksen maakuntavaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja 
mahdollisesti tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.  

Kuntayhtymän tulos vuodelta 2021 muodostuu seuraavasti: 

Toimintatuotot 5 680 264,64 € 

Toimintakulut 5 462 465,78 € 

Toimintakate  217 798,86 € 

Rahoitustuotot/kulut  1 029,99 € 

Vuosikate   218 828,85 € 

Poistot   5 802,01 € 

Tilikauden tulos  213 026,84 € 

Kehittämisrahastosta 69 006,38 € 

Tilikauden yli-/alijäämä  282 033,22 € 

Maakuntahallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 14.3.2021 pidetyssä 
kokouksessaan. Hyväksytty tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä.  
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Maakuntajohtaja Pauli Harju sekä hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen esittelevät asiaa.  

 

Puheenjohtajan esitys 

Tarkastuslautakunta merkitsee tilinpäätösaineiston ja siitä saadun lisäinformaation tiedoksi. 

 

Päätös 

Maakuntajohtaja Pauli Harju sekä hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen esittelivät Pohjois-
Pohjanmaan liiton tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä henkilöstötilinpäätöksen.  
 
Merkittiin tiedoksi.  
 
Pirkko Mattila poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.00.  
 
Pauli Harju ja Riitta Pitkänen poistuivat tämän pykälän käsittelyn päättyessä klo 13.45. 

 

TARK 13.05.2022 § 33 

 

Asian esittely 

Maakuntahallitus on 14.3.2022 § 36 hyväksynyt ja allekirjoittanut kuntayhtymän tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen vuodelta 2021, toimittanut sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja 
tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.  

Vastuunalainen tilintarkastaja Marko Paasovaara on tarkastanut Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 
2021 hallinnon, kirjanpidon sekä tilinpäätöksen ja laatinut tilintarkastuskertomuksen.  

Mikäli tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu lain tai 
valtuuston päätösten vastaisesti, asiasta on kuntalain 125 §:n mukaan tehtävä 
tilintarkastuskertomuksessa tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 sekä tilintarkastuskertomus 2021 ovat esityslistan liitteenä.  
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Maakuntavaltuusto 

Esityslista 1/2022 

Puheenjohtajan esitys 

Tarkastuslautakunta päättää 
 
1. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi  
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 
tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden. 

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta päätti  
 
1. esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi  
2. esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 
tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden. 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

1/00.02.02/2022 

 

Tarkastuslautakunnan esitys 

Maakuntavaltuusto 
1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi  
2) hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan liiton vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille 
vastuuvapauden. 

 

Päätös 

   

Liitteet 

 Liite 3 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 

 Liite 4 Tilintarkastuskertomus 2021 Pohjois-Pohjanmaan liitto 
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8 
Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt 

 

Mkh 23.05.2022 § 76 

 

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuusto perusti Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston 
sekä hyväksyi kehittämisrahaston säännöt ja käytön periaatteet päätöksellään 10.6.2013 § 13. 
Voimassaolevien kehittämisrahaston sääntöjen 5 § mukaisesti rahaston sääntöjen muuttamisesta 
päättää maakuntavaltuusto maakuntahallituksen esityksestä. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastolle on valmisteltu uudet säännöt, joissa on tehty 
tarkennuksia rahaston käyttötarkoitukseen ja rahoituksen myöntämisen perusteisiin. Lisäksi rahastoa 
koskevaa päätösvaltaa on päivitetty siten, että maakuntajohtaja päättää kehittämisrahaston käytöstä 
60000 euroon saakka, euromääräinen raja on tällöin sama kuin hankinta-asioissa. Tätä suurempien 
summien osalta rahaston käytöstä päättää maakuntahallitus. 

(Valmistelija: erityisasiantuntija, hallinto, Elmo Nuutinen, p. 040 685 4031). 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy käyttöön uudet Pohjois-
Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt. 

 

Päätös 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se hyväksyy käyttöön uudet Pohjois-
Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt. 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

216/00.01.02/2022 
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Maakuntavaltuusto 

Esityslista 1/2022 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto hyväksyy käyttöön uudet Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahaston säännöt. 

 

Päätös 

   

Liitteet 

 Liite 5 Ehdotus, kehittämisrahaston säännöt 
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9 
Taseen yli-/alijäämätilin varojen siirtäminen Pohjois-Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon 

 

Mkh 23.05.2022 § 77 

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan liitto perusti vuonna 2013 kehittämisrahaston, jonka tarkoituksena on tukea 
Pohjois-Pohjanmaan liiton hankkeiden toteuttamista maakunnan liiton perussopimuksen 2 §:n 
mukaisesti. Rahastoa kartutetaan siirtämällä siihen maakuntavaltuuston osoittamat varat. Rahasto 
voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 

Edellisten vuosien aikana yli-/alijäämätilille on kertynyt ylijäämää 981 106,75 euroa. 
Kehittämisrahastossa on 401 097,37 euroa sitomattomia varoja (tilanne 24.3.2022). 

Maakuntavaltuusto on hyväksyessään Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian vuosille 2020–2024 
asettanut maakuntaliitolle vaativia kehittämishaasteita. Pystyäkseen toimimaan asetettujen 
strategisten tavoitteiden ja tuleville vuosille asetettujen toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti liitto 
hankkii toiminnan toteuttamiseksi hankerahoitusta. Lähes kaikki hankerahoitus vaatii organisaatiolta 
omarahoitusosuuden, joista osa katetaan kehittämisrahastosta talousarvion tasapainottamiseksi.  

On perusteltua, että osa liiton yli-/alijäämätilille kertyneestä ylijäämästä siirretään Pohjois-
Pohjanmaan liiton kehittämisrahastoon, jotta rahaston avulla voidaan turvata liiton maksukyky 
koskien liiton toteuttamien hankkeiden omarahoitusosuuksia. 

(Valmistelija: viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, puh. 050 322 5797)  

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se päättää siirtää edellisten tilikausien yli-
/alijäämätililtä 500 000 euroa rahastopääomat, kehittämisrahasto -tilille. 

 

Päätös 

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se päättää siirtää edellisten tilikausien yli-
/alijäämätililtä 500 000 euroa rahastopääomat, kehittämisrahasto-tilille. 
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Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

221/02.00.01/2022 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto päättää siirtää edellisten tilikausien yli-/alijäämätililtä 500 000 euroa 
rahastopääomat, kehittämisrahasto-tilille. 

 

Päätös 
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10 
Eron myöntäminen maakuntahallituksen jäsenyydestä (Eija-Riitta Niinikoski) ja uuden jäsenen valinta 

 

Mkh 23.05.2022 § 78 

 

Asian esittely 

Maakuntahallituksen jäsen Eija-Riitta Niinikoski (kesk, Nivala) on pyytänyt 20.4.2022 lähettämällään 
sähköpostilla eroa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen jäsenyydestä tultuaan valituksi Pohjois-
Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseneksi.  

Maakuntavaltuusto käsittelee eronpyynnön ja valitsee uuden jäsenen maakuntahallitukseen hänen 
tilalleen toimikauden loppuajaksi.   

Kuntalain 70 § nojalla luottamushenkilö voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää 
luottamushenkilön valinnut toimielin.  

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee 
maakuntahallituksen jäsenet. 

(Valmistelija viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797) 

 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että 
1) Eija-Riitta Niinikoskelle myönnetään ero maakuntahallituksen jäsenyydestä 
2) maakuntahallitukseen valitaan uusi jäsen toimikauden loppuajaksi. 

 

Päätös 

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että 
1) Eija-Riitta Niinikoskelle myönnetään ero maakuntahallituksen jäsenyydestä 
2) maakuntahallitukseen valitaan uusi jäsen toimikauden loppuajaksi. 
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Maakuntavaltuusto 

Esityslista 1/2022 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

442/00.00.05/2021 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto 
1) myöntää Eija-Riitta Niinikoskelle eron maakuntahallituksen jäsenyydestä 
2) valitsee maakuntahallitukseen uuden jäsenen toimikauden loppuajaksi. 

 

Päätös 
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11 
Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Reetta Tuovinen-Salo) ja uuden varajäsenen valinta 

 

Mkh 23.05.2022 § 79 

 

Asian esittely 

Maakuntahallituksen varajäsen Reetta Tuovinen-Salo (kesk, Utajärvi) on pyytänyt 20.4.2022 
lähettämällään sähköpostilla eroa Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen varajäsenyydestä 
muuttuneen työtilanteen vuoksi. 

Maakuntavaltuusto käsittelee eronpyynnön ja valitsee uuden varajäsenen maakuntahallitukseen 
hänen tilalleen toimikauden loppuajaksi.   

Kuntalain 70 § nojalla luottamushenkilö voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää 
luottamushenkilön valinnut toimielin.  

Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee 
maakuntahallituksen jäsenet. 

(Valmistelija viestintä- ja hallintopäällikkö Arja Hankivaara, p. 050 322 5797) 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että 
1) Reetta Tuovinen-Salolle myönnetään ero maakuntahallituksen varajäsenyydestä 
2) maakuntahallitukseen valitaan uusi varajäsen toimikauden loppuajaksi. 

 

Päätös 

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että 
1) Reetta Tuovinen-Salolle myönnetään ero maakuntahallituksen varajäsenyydestä 
2) maakuntahallitukseen valitaan uusi varajäsen toimikauden loppuajaksi. 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

442/00.00.05/2021 
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Maakuntavaltuusto 

Esityslista 1/2022 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto 
1) myöntää Reetta Tuovinen-Salolle eron maakuntahallituksen varajäsenyydestä 
2) valitsee maakuntahallitukseen uuden varajäsenen toimikauden loppuajaksi. 

 

Päätös 
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12 
Sidonnaisuusilmoitukset 

 

TARK 13.05.2022 § 35 

 

Asian esittely 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus 
johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa 
yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä 
virka- tai luottamustehtäviä hoidettaessa. Sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava 
viivytyksettä. 

Velvollisuus sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen on säädelty 84 §:n 2 momentissa. Pohjois-
Pohjanmaan liitossa velvollisuus koskee maakuntahallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia sekä maakuntajohtajaa. 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden 
noudattamista.  Tarkastuslautakunta saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi 
myös kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä 
ilmoitusta. 

Sidonnaisuusilmoituksista pidetään rekisteriä kuntayhtymän internetsivuilla, jollei salassapitoa 
koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai 
tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä. 

Maakuntavaltuusto merkitsi 7.6.2021 § 11 tarkastuslautakunnalle ajalla 5.5.2020–7.5.2021 toimitetut 
sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. Maakuntavaltuusto ei ollut päätösvaltainen kyseisen asiakohdan 
käsittelyn aikana, jonka vuoksi maakuntavaltuustolle saatetaan tiedoksi sekä ajalla 9.5.2020–7.5.2021 
että 8.5.2021–13.5.2022 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset 

 

Puheenjohtajan esitys 

Tarkastuslautakunta: 

1. merkitsee tiedoksi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset; 
2. merkitsee tiedoksi, että sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla; 
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Maakuntavaltuusto 

Esityslista 1/2022 

3. toteaa, onko joitakin ilmoitusvelvollisia syytä kehottaa tekemään sidonnaisuusilmoitus tai 
täydentämään tehtyä ilmoitusta. 

4. päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 9.5.2020–
7.5.2021 sekä 8.5.2021–13.5.2022 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

 

Päätös 

Tarkastuslautakunta totesi, ettei sille ollut toimitettu uusia sidonnaisuusilmoituksia, 
sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla ja ettei tarvetta esittää kehotuksia 
sidonnaisuusilmoitusten päivittämiseen ole. 
 
Tarkastuslautakunta päätti esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tarkastuslautakunnalle 
ajalla 9.5.2020 - 7.5.2021 sekä 8.5.2021 - 13.5.2022 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

   

Tarkastuslautakunnan esitys 

Maakuntavaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnalle ajalla 9.5.2020 - 7.5.2021 sekä 8.5.2021 - 
13.5.2022 toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi. 

 

Päätös 
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13 
Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaava, tilannekatsaus 

 

Mkh 11.10.2021 § 129 

 

Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen ja päivittämisen tarvetta aiheuttavat useat 
kansainväliset, valtakunnalliset ja maakunnalliset strategiat ja poliittiset linjaukset sekä 
lainsäädännön muutokset. Ilmastonmuutos on vahvana teemana kaikessa valtakunnallisessa 
päätöksenteossa, ja ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää uusiutuvien energiamuotojen käyttöön 
ottamista. Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on uudistettu. Monien merkittävien 
hankkeiden, kuten liikenne-, infrastruktuuri- sekä muiden suurhankkeiden toteuttamisen 
edellytyksenä on ajan tasalla oleva maakuntakaava. 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatiminen on ohjelmoitu 
toteutettavaksi vuosina 2021-2023. Pohjois-Pohjanmaa on mukana energiamurroksessa, joka 
edellyttää uusia energian tuottamisen, varastoinnin ja siirron ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen 
hillinnän ja siihen sopeutumisen kannalta energia on keskeinen alueidenkäytöllinen kysymys, johon 
sisältyy sekä energian tuotantoon että kulutukseen liittyvä alueidenkäytön yleispiirteinen ohjaus. 
Ilmastomaakuntakaava käsittelee koko maakunnan alueidenkäyttöä ja sen suunnitellut pääteemat 
ovat: 

Aluerakenne ja saavutettavuus (kansallinen alueidenkäytön kehityskuvatyö ja aluerakennetyö) 

- Liikennejärjestelmä ja logistiikka-alueet (LJ-työ, infrahankkeet, edunvalvonta, Oulun 
seudun Kehityskuva 2030+) 

- Energiantuotanto, varastointi ja siirto (TUULI-hanke ja erillisselvitys) 
- Viherrakenne ja ekosysteemipalveluiden tarkastelu (TUULI-hanke) 
- Energiamurroksen vaikutukset maankäytön suunnitteluun ja ilmastovaikutusten arviointi 

(Pohjois-Pohjanmaan energiamurros ja ilmastovaikutusten arviointi maakuntakaavassa on 
maakuntaohjelman 2022-2025 Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa -teeman 
kärkihanke)   

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 § mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun 
lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että 
alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa 
huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 
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(osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 
lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. 

MRL:n 63 § mukaisesti laaditussa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa 
noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä vaikutusten arvioinnista. Lisäksi 
esitetään tietoja maakuntakaavan lähtökohdista, tavoitteista, laadittavista selvityksistä ja 
aikataulusta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esityslistan liiteaineistona. Suunnitelmaa 
päivitetään kaavoituksen edetessä siten, että se on jatkuvasti ajan tasalla, ja asiakirjan 
ajantasaisuudesta voi myös antaa palautetta. 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan vireilletulosta kuulutetaan ja OAS 
asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään osallisten lausunnot ja mielipiteet. 

(Valmistelijat: suunnittelujohtaja Ilpo Tapaninen p. 050 301 7546 ja kaavoituspäällikkö Mari 
Kuukasjärvi p. 040 685 4015) 

 

Maakuntajohtajan esitys 

   

Maakuntahallitus päättää 

1. käynnistää Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan laatimisen ja kuuluttaa 
kaavan vireilletulosta 

2. asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 

3. pyytää lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

4. valtuuttaa liiton toimiston tekemään asiakirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.  

 

Päätös 

Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. 

 

Mkh 14.03.2022 § 38 
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Asian esittely 

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
oli julkisesti nähtävillä 22.10.-3.12.2021. Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 
yhteensä 31 kappaletta, näistä kahdeksan jäsenkunnilta. Naapurimaakuntaliitoilta saatiin kolme 
lausuntoa ja muita pyydettyjä lausuntoja kirjattiin yhteensä 14 kappaletta. Kuulemisaikana saatiin 
kolme kuntalais- ja kansalaismielipidettä, ja samoin kolme muuta osallispalautetta yhdistyksiltä ja 

yhteisöiltä. Mielipiteitä jättäneiden yksityishenkilöiden nimet on henkilötietolain nojalla 
poistettu vastineraportin julkisesta versiosta. 

Päästöttömän ja uusiutuvan energiantuotannon edellytykset maakunnassa sekä sähköenergian siirto 
ja varastointi nousivat tärkeimmäksi palautteiden kohteeksi. Hajautetun ja keskitetyn 
aurinkoenergian potentiaalin selvittämistä esitetään mukaan otettavaksi koko maakunnan osalta. 
Esille nostettiin myös maakunnalliset mittakaavan biokaasun tuotantolaitokset sekä vihreän vedyn 
tuotanto ja vedyn siirtoverkoston potentiaalin selvittäminen maakunnallisella tasolla. Sähkönsiirto eli 
uudet alueverkon voimalinjat ja kantaverkon laajentuminen herättävät huolta palautteen antajissa 
samoin kuin tuulivoiman voimakkaan lisääntymisen vaikutus luonnon monimuotoisuuden ja 
hiilinielujen vähenemiseen. Teollisen tuulivoiman sijainti suhteessa asutukseen ja erämaiseen 
luontoon nosti esille odotetusti keskenään täysin vastakkaisia kannanottoja, tuulivoimaa pitäisi tuoda 
sekä lähemmäksi että kauemmaksi asutuksesta. Ilmastovaikutusten arviointia ja viherrakenteen 
käsittelyä maakuntakaavassa pyydettiin tarkentamaan. Osassa palautteesta viherrakenteen 
käsittelyä haluttiin laventaa mm. metsätalousvaikutusten arvioinnin suuntaan, ja osassa supistaa 
siten, ettei metsiä käsitellä osana viherrakennetta. Suojelualueiden merkintätapa ja sen 
oikeusvaikutteisuus maakuntakaavassa herätti myös kannanottoja. Pohjois-Pohjanmaalla näihin 
teemoihin keskitytään käynnissä olevassa TUULI-hankkeessa ja käynnistyvässä EMMI-hankkeessa 
(Energiamurros ja maankäytön ilmastovaikutusten arviointi Pohjois-Pohjanmaalla).  

Liikennejärjestelmän osalta nostettiin esille valtakunnallisten ja eurooppalaisten ydinverkkojen 
merkitys, maakuntakaavassa nyt olevien ohitustievarausten tarkastelutarve sekä kävelyn ja pyöräilyn 
ylikunnalliset reitit. Liikennejärjestelmää tarkastellaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen kanssa sekä jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä että kaavaprosessin aikana.  

Valtaosa palautteen antajista koki maakuntakaavan tavoitteet ja kaavassa käsiteltävät 
sisältökokonaisuudet hyvin perustelluiksi ja tarpeellisiksi, toki vastakkaistakin palautetta saatiin. 
Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan teemoja pidettiin yleisesti ajankohtaisina, samoin kiitosta 
saa ilmastovaikutusten arviointiin paneutuminen maakunnan tasolla.   

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ohjaa vaihemaakuntakaavatyötä, ja asiakirjaa 
päivitetään tarvittaessa kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman palautekooste, 
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joka sisältää maakunnan liiton toimiston suunnittelu- ja osaaminen -vastuualueen laatimat vastineet 
on asiakohdan liitteenä. Hyväksytty vastineraportti toimitetaan tiedoksi palautteen antajille.  

(Valmistelija: kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi p. 040 685 4015) 

 

Maakuntajohtajan esitys 

Maakuntahallitus päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut vastineet vaihemaakuntakaavan jatkovalmistelun 
pohjaksi. 

 

Päätös 

Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti. 

 

Mkh 23.05.2022 § 75 

 

Asian esittely 

Maakuntahallitus kävi kokouksessaan 25.4.2022 (§ 56) lähetekeskustelun käynnissä olevan TUULI-
hankkeen (Kestävä tuulivoimarakentaminen Pohjois-Pohjanmaalla) sijainninohjausmallista ja 
alustavista tavoitteista energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan jatkovalmisteluun. Valmistelutyötä 
on jatkettu tältä pohjalta. Maakuntahallitus on käsitellyt TUULI-hankkeessa valmistuneita selvityksiä 
20.12.2021 (työpaketit 3a, 3b, 3c ja 4). Hankkeen visiotyö (työpaketti 1) valmistuu syksyllä 2022. 
TUULI-hankkeen alkuvaiheessa sisältöä esiteltiin maakuntahallitukselle 17.2.2020 otsikolla Kestävän 
tuulivoiman edistäminen, ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puolsi hankehakemuksen EAKR-
rahoitusta 3.6.2020. TUULI-hankkeessa on tehty aktiivista sidosryhmä- ja kuntayhteistyötä. 
Monisyisen kaavaprosessia edeltävän ja vaihemaakuntakaavan aikana käytävän osallistamisen kautta 
maakunnan jäsenkunnilla ja eri toimijoilla on mahdollista sitoutua yhteisiin periaatteisiin ja 
tuulivoimarakentamista ohjaaviin suunnittelumääräyksiin. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) määritellään maakunnan liittoa sitovat maakunnan 
suunnittelun periaatteet. Maakuntakaava ohjaa yleispiirteisenä alueiden käyttöä koskevana 
suunnitelmana kuntatason yleiskaavalla ja asemakaavalla tapahtuvaa yksityiskohtaisempaa 
suunnittelua (MRL 32 § mom. 1). Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 §). Selvitystarve määritellään 
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kaavaprosessin aikana lain mukaisten maakuntakaavan sisältövaatimusten perusteella (MRL 28 §). 
Maakuntakaavatasolla on kyse pitkän tähtäimen suunnittelusta, jota täsmennetään 
yksityiskohtaisessa suunnittelussa tehtävillä selvityksillä.  Maakuntakaava ei ole suoraan 
rakentamista ohjaava kaava eikä tuulivoimalle soveltuvia sijainteja osoittava 
erityisominaisuusmerkintä suoraan rajoita muita toimintoja.  

Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan tärkein taustaselvitys on käynnissä 
oleva TUULI-hanke, jossa tuotetaan uutta tietoa Pohjois-Pohjanmaan alueen soveltuvuudesta 
tuulivoimatuotantoon ja etsitään ratkaisuja toimialan ympäristökysymysten ratkaisemiseen. 
Tavoitteena on luoda edellytyksiä tuulivoima-alan kehittymiselle ja siten päästöttömän 
sähköntuotannon lisäämiselle Pohjois-Pohjanmaan alueella kestävän kehityksen eri näkökulmat 
huomioon ottaen. Hankkeen tuloksena voidaan esittää Pohjois-Pohjanmaan tuulivoimapotentiaali 
sekä maakunnallinen näkemys tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvista alueista. 
Sähkönsiirtoa on tarkasteltu omana kokonaisuutenaan (työpaketti 4). TUULI-hankkeen 
sijainninohjausmallissa (työpaketti 2) on tunnistettu tuulivoimarakentamiseen soveltuvia alueita ja 
määritelty alueita, jotka ovat mahdollisia tulevaisuuden tuulivoima-alueita. Menetelminä on käytetty 
paikkatietoanalyysiä, jossa on suljettu suoja-/puskurivyöhykeanalyysillä pois tuulivoimatuotantoon 
soveltumattomat alueet, joilla on selkeitä sijoittumisen esteitä. Poissulkevan analyysin jälkeen jäljelle 
jääneet alueet ovat edenneet jatkotarkasteluun. Alueita ja mahdollisesti toteutuvan 
tuulivoimarakentamisen vaikutuksia on tarkasteltu huomioiden ympäristölliset, sosiaaliset ja 
teknistaloudelliset näkökulmat. Näitä ovat mm. puolustusvoimien toimintaan liittyvät vaikutukset, 
kuntien ja kaupunkien antama palaute alueista, paliskuntien sidosryhmäkuulemisessa saadut 
kommentit poronhoidon kannalta tärkeistä alueista sekä sähkönsiirtoverkkoon ja -kapasiteettiin, 
maaperään ja tieverkkoon liittyvät ominaisuudet. Sijainninohjausmallin tavoitteena on kartoittaa 
uusia tuulivoima-alueita, joten esille nousseista alueista rajattiin pois ne alueet, joille on toteutettu 
tuulivoimapuisto. Lisäksi pois rajattiin ne alueet, joille on laadittu tuulivoimayleiskaava tai joille 
voimalat ovat jo saaneet rakennusluvat. Nämä alueet esitetään vaihemaakuntakaavan 
valmisteluvaiheessa laadittavalla tuulivoima- ja sähkönsiirtokokonaisuutta esittävällä teemakartalla.  

TUULI-hankkeen aikana on toteutettu kattavat vuorovaikutusmenettelyt, ja eri sidosryhmien 
näkemykset on huomioitu lopputuloksessa. Hankkeen aikana käydyt menettelyt eivät kuitenkaan 
korvaa maakuntakaavaprosessin aikana toteutettavaa vuorovaikutusta. Maakuntakaavoituksen 
jälkeen alueiden lopullinen toteutus ratkaistaan kuntakaavoituksessa ja YVA-menettelyissä. Myös 
hankesuunnitteluvaiheessa on tärkeää kiinnittää huomioita kattavaan vuorovaikutukseen.  
Paikallistasolla on tärkeä huolehtia siitä, että myös tuulivoimarakentamiselta vapaita alueita jää 
riittävästi. Alueita tarvitaan myös muulle maankäytölle ja esimerkiksi virkistyskäyttöön. Se, ettei 
alueita osoiteta liiallisesti samalle maankäyttömuodolle, parantaa myös alueiden 
muuntojoustavuutta eli kykyä reagoida ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. 
Tuulivoimarakentamisessa on hyvä tavoitella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
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mukaisesti keskitettyjä usean voimalan yksiköitä. Tulevaisuudessa vetytalous voi entisestään lisätä 
tarvetta tuulivoimarakentamiselle. Myös maailmanpoliittisesta tilanteesta aiheutuvat 
huoltovarmuustavoitteet lisäävät tarvetta toteuttaa uusiutuvaa kotimaista energiaa hajautetusti. 
Sähkönsiirto on yksi keskeinen alueiden toteuttamiseen vaikuttava tekijä. Tämänhetkinen 
sähkönsiirron kapasiteetti vaihtelee maakunnan eri osissa, ja sähkönsiirtoverkkoa olisi tärkeä saada 
lähitulevaisuudessa vahvistettua kapasiteetiltaan heikoilla alueilla. 

TUULI-hankkeen selvitysten ja sijainninohjausmallin tulokset ovat maakuntakaavakartalla ja muissa 
kaava-asiakirjoissa esitettävän tuulivoimaohjauksen lähtökohtina. Sijainninohjausmallissa on 
tunnistettu merkittävä määrä potentiaalisia uusia tuulivoima-alueita Pohjois-Pohjanmaan 
maakunnan alueelta. Selvitystyö toimii yhdessä muiden TUULI-hankkeen työpakettien kanssa 
maakuntakaavan taustaselvityksenä. Alueiden osoittaminen ja rajaukset tarkentuvat 
maakuntakaavaprosessissa. Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnokseen poimitaan 
sijainninohjausmallin ja jatkoarvioinnin mukaan toteutumiskelpoisimpia alueita. Maakuntakaava-
aineistossa juridista painoarvoa omaavat ratkaisut esitetään kaavakartalla, kaavamerkinnöissä ja -
määräyksissä (MRL 29 §). Tätä oikeusvaikutteista kaava-aineistoa taustoittaa selostus, jossa 
esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden 
arvioimiseksi tarpeelliset tiedot siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään (MRA 9 § ja 10 §). 
Kaava-aineistoa voidaan lisäksi havainnollistaa selostuksen liitteeksi tulevilla teemakartoilla. 
Tulevassa Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluaineistossa 
esitetään tuulivoiman ja sähkönsiirron kokonaisuus erillisellä teemakartalla. 

Maakuntakaavassa esitettävien merkitykseltään seudullisten tuulivoima-alueiden rajaus on 
luonteeltaan osa-alueen erityisominaisuutta kuvaava merkintä. Erityisominaisuuksia osoittavat 
merkinnät voivat olla päällekkäisiä muiden kaavamerkintöjen kanssa, jolloin maankäytön eri 
toiminnot limittyvät toisiinsa. Pohjois-Pohjanmaan lainvoimaisissa ensimmäisessä ja kolmannessa 
vaihemaakuntakaavassa on käytetty merkintöjä tv-1 (maatuulivoima) ja tv-2 (merituulivoima). 
Maakuntakaavamääräyksissä on lisäksi annettu kaikkea maakunnassa tapahtuvaa 
tuulivoimasuunnittelua ohjaavia yleisiä suunnittelumääräyksiä tuulivoimaloiden rakentamisesta. 
Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksessa kaavakartalle tuodaan uusi merkintä tv-3, 
jolla esitetään tietyin reunaehdoin mahdolliset seudullisesti merkittävät tuulivoima-alueet. Myös 
tuulivoimaloiden yleistä suunnittelumääräystä täydennetään tarvittaessa. Vaihemaakuntakaavan 
valmisteluaineisto käsitellään maakuntahallituksen 21.6.2022 kokouksessa, maakuntavaltuustolle 
energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan kokonaisuutta esitellään 13.6.2022 kokouksen 
yhteydessä. Vaihemaakuntakaava etenee ehdotusvaiheeseen loppuvuodesta 2022, jolloin 
laaditaan maisemaselvitys, maakotkan elinympäristömalliselvitys ja liikennöitävyys-
/erikoiskuljetusselvitys sekä arvioidaan tuulivoima-alueiden yhteisvaikutukset.  

Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ohjausvaikutus ja periaatteet esitellään 
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maakuntahallituksen kokouksessa. Esityslistan liitteenä ovat TUULI-hankkeen sijainninohjausmallin 
raportti, kohdekuvausesimerkkejä ja sijainninohjausmallin karttaesitykset. Merituulivoiman osalta 
aineisto tarkentuu valmisteluvaiheen kuulemiseen. 

(Valmistelijat: suunnittelujohtaja Markus Erkkilä p. 040 685 4045, ympäristöpäällikkö Erika 
Kylmänen p. 040 685 4041 ja kaavoituspäällikkö Mari Kuukasjärvi p. 040 685 4015) 
 

Maakuntajohtajan esitys 

1) Maakuntahallitus päättää hyväksyä esitetyt periaatteet Pohjois-Pohjanmaan energia- ja 
ilmastovaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen jatkovalmistelun pohjaksi.  
 
2) Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

Päätös 

Maakuntahallitus  
1) hyväksyi esitetyt periaatteet Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan 
valmisteluvaiheen jatkovalmistelun pohjaksi ja 
2) esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

Maakuntavaltuusto 13.06.2022    

413/05.00.00/2021 

 

Maakuntahallituksen esitys 

Maakuntavaltuusto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

 

Päätös 

   

Liitteet 

 Liite 6 Liitekartta1 kyllä ehkä alueet 
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 Liite 7 Liitekartta2 kyllä ehkä ei alueet 

 Liite 8 Liitekartta 3 kyllä ehkä alueet ja hankkeet 

 Liite 9 Liitekartta4 Kulttuuriympäristö 

 Liite 10 Liitekartta5 Suojelu 

 Liite 11 TUULI kohdekuvaukset 170522 luonnos 

 Liite 12 TUULI SOM raportti 170522 luonnos 


