Miten maakuntahallintouudistus muuttaa kuntien ja seutujen roolia
Uusi aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki ja sen vaikutukset aluekehittämiseen
sekä työvoima- ja yrityspalveluihin
Maakuntahallintouudistus etenee nopeaa vauhtia ja uusi väliaikaishallinto aloittaa toiminnan jo
1.7.2017. Varsinainen uusi maakuntahallinto aloittaa puolestaan 1.1.2019. Mitä tämä todella iso muutos
suomalaisessa hallinto- ja palvelujärjestelmässä pitää sisällään ja mitä se merkitsee kuntien ja kuntien
ylläpitämien seutuorganisaatioiden toimintaan ja miten Pohjois-Pohjanmaan neljän seutukunnan
kuntien alueella kuntien elinvoimaa ylläpidetään ja harjoitetaan tehokasta edunvalvontaa?
Seminaari on yhteinen Raahen, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan ja Nivala-Haapajärven seutujen
kunnille

Aika		
Paikka
		

31.5.2017, klo 13.15 kahvitarjoilu ja seminaari 14.00-17.00
Raahen Kauppaporvarin kulttuuri- ja kongressitilat,
Raahe-sali, Kirkkokatu 28, Raahe

Kutsutilaisuus

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille neljän seudun valtuutetuille, kuntajohtajille, elinkeino-ja yrityspalveluja tuottaville seudullisille ja kunnallisille tahoille sekä kuntien johtaville virkahenkilöille.

Ohjelma
13.15 - 14.00

Kahvitarjoilu 2. kerroksen aulassa

14.00 - 14.10

Tilaisuuden avaussanat
Puheenjohtaja, kansanedustaja emerita Inkeri Kerola

14.10 - 14.40

Maakuntauudistuksen merkitys kunnille ja seuduille Pohjois-Pohjanmaalla,
alueiden maakunnassa. Uudistuksen tuomat uudet mahdollisuudet alueelliselle
kehittämistyölle
Maakuntauudistuksen johtoryhmän puheenjohtaja, maakuntajohtaja Jussi Rämet

14.40 - 15.10

Aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki – mitä uusi laki tarkoittaa kuntien ja seutujen näkökulmasta?
Elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän puheenjohtaja, vastuualuejohtaja Petri Keränen

Ohjelma jatkuu ->

15.10 - 15.30

Maaseutupalvelut – mikä niiden osalta muuttuu uudessa maakuntauudistuksessa?
Maaseutupalvelut, ympäristöterveydenhuolto, luonnonvarat ja vesistöt sekä lomituspalvelut -työryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi

15.30 - 15.50

Miten uudistus huomioi pelastuspalvelut ja varautumisen, ja miten palvelutaso turvataan Pohjois-Pohjanmaan seutukuntien eteläosassa?
Pelastustoimi ja varautuminen -työryhmän puheenjohtaja,
pelastusjohtaja Petteri Helisten

15.50 - 16.10

Sote-uudistuksen palveluverkon kattavuus ja saatavuus Pohjois-Pohjanmaan
neljän seutukunnan alueella, mahdolliset vaikutukset elinkeinoelämään –
haasteet ja mahdollisuudet
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja,
sosiaalineuvos Hannu Kallunki

16.10 - 16.50

Paneelikeskustelu maakuntahallintouudistuksen vaikutuksesta seutujen ja
kuntien elinvoiman edistämiseen ja yritysten sekä niiden toimintaympäristön
kehittämiseen.
Panelisteina tilaisuuden luennoitsijat sekä:
• seutujohtaja Timo Kiema
• toimitusjohtaja Toni Krankkala
• kehittämiskeskuksen johtaja Risto Pietilä
• seutukuntajohtaja Hannu Saarinen

16.50 - 17.00

Tilaisuuden päätössanat, puheenjohtaja Inkeri Kerola

Tervetuloa todella ajankohtaiseen seminaariin.
Pyydämme ilmoittautumaan keskiviikkoon 24.5. mennessä osoitteella:
yrityspalvelut@raahe.fi, tai puh. elinkeinosihteeri Sanna Manninen 044 439 3288.
Pyydämme samalla ilmoittamaan mahdolliset erikoisruokavaliot.
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