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Kokousaika

Perjantai 3.3.2017 klo 8.30 alkaen

Kokouspaikka:

Oulaisten kaupungintalo, valtuustosali, Oulaistenkatu 12

Jakelu:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Pekka Heiska, Oulainen, seutuhallituksen varajäsen
Janne Tervo, Sievi, seutuhallituksen jäsen
Esko Valikainen, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Juhani Kärki, Oulainen, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Markku Autio, Sievi, seutuvaltuuston I varapuheenjohtaja
Eero Kippola, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Kaija-Maija Perkkiö, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen
Asko Männistö, Ylivieska, maakuntahall. jäsen, maakuntahall. varapj.
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Rami Rauhala, Sievi, asiantuntijajäsen
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen sihteeri

1§
2§
3§
4§

5§
6§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN RAKENNEMUUTOSSTRATEGIA 2017 –
2019 (YSK2019) MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMISESSA
MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUKSEN VÄLIAIKAISTOIMIELIMEN
VARSINAISEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUNTIEN/ PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON YHTEISTOIMINTAALUEITA KOSKIEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASTA
HANKEASIAT
MUUT ASIAT
• 4 seutukunnan kuntakokous Raahessa 20.4. tai 27.4.
• Maakuntahallinnon SOTE-uudistuksen nimeämispyyntö uusiin työryhmiin,
tilannekatsaus/mahdollinen päätöksen tarkistaminen hallintotyöryhmän nimeämisistä (seutuhallituksen käsittely/päätös 15.12.2016)
• Vuoden 2017 jäsenmaksujen tulevat kuntiin normaalia myöhemmin
• Seuraava kokous 23.3.2017 tilinpäätöskokous
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

2 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Esitys: Vahvistetaan edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:

3 § YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN RAKENNEMUUTOSSTRATEGIA 2017 – 2019 (YSK
2019) MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMISESSA
Seutujohtaja on vieraillut kunnissa viime vuoden puolella ja käynyt kuntakohtaiset
workshopit, joissa on määritelty seutukunnan kuntien kilpailuedut ja seudullinen ja
alueellinen asemoituminen/profiloituminen. Kuntakäyntien perusteella ja muista käydyistä sidosryhmäkeskusteluista seutujohtaja on valmistellut A4 strategian pääpaperin.
Nyt laaditun päivitetyn seutustrategian rooli on olla rullaava, jatkuvasti päivittyvä lyhyen tähtäyksen strategia maakuntahallinnon uudistukseen nähden (2017 – 2019).
YSK2019 - strategiaan liittyvät tuloskortit seurantaan sekä erilliset liitteet seudullisen
yritysneuvonnan päälinjauksista, 888627- kehityskäytävästä ja varsinaiset elinkeinolliset osaamisalueet ja niitten kehittäminen määritellään OEK 2020 - osaamisstrategiassa. Tärkeän osan YSK2019 - strategiaa muodostaa 4 seutukunnan yhteistyön tiivistäminen ja edunvalvonta. Seudullinen kuntien erikoistuminen on esitetty seutukunnan
kuntia koskevassa 888627 - kehityskäytävä -liitteessä.
Seutukunnan kunnista palautteet/käsittelyt ovat tulleet Alavieskasta, Oulaisista ja Ylivieskasta.
Liitteenä on palautteitten perusteella päivitetty Ylivieskan seutukunnan rakennemuutosstrategia 2017 – 2019 (YSK2019) valmistautumisesta maakuntahallinnon uudistukseen.
Esitys: Seutujohtajan esittelystä käydään keskustelua YSK2019 - strategiasta ja erityisesti palautteet/kommentit Sievistä, Kalajoelta ja Merijärveltä. Hyväksytään YSK2019
- strategia kokouksessa tulleitten mahdollisten muutosesitysten päivittämisellä.
Päätös:
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4 § MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUKSEN VÄLIAIKAISTOIMIELIMEN VARSINAISEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUNTIEN/ PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEITA KOSKIEN
YLIVIESKAN SEUTUKUNNASTA
Maakuntahallitus on 21.2.2017 kokouksessa päättänyt väliaikaishallinnon järjestämisestä seuraavasti.
Väliaikaishallinnon valmisteluvaihe pohjautuu lakiluonnokseen maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta. Väliaikaishallinto koostuu kolmesta eri tasosta: vapaaehtoisesta poliittisesta seurantaryhmästä,
valmistelutoimielimestä ja valmisteluhenkilöstöstä. Väliaikainen valmistelutoimielin
organisoi maakunnan toiminnan ja käynnistämisen valmistelua siihen saakka, kunnes
maakuntavaltuusto on valittu alkuvuodesta 2018. Maakuntaliitto johtaa väliaikaisen
valmistelutoimielimen valmistelun sopimusneuvotteluja, jossa maakunnan alueen
maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoimintaalueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi tämän
lain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.
Pohjois-Pohjanmaalla valmistelutoimielimeen valitaan 13 jäsentä. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta annettua lakia julkisen hallinnon
ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Paikat jakautuvat seuraavasti: kunnat/ perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet yhteensä 6
paikkaa, sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri yhteensä 3 paikkaa, maakunnan liitto 1
paikka, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 paikka, työ- ja elinkeinotoimisto 1
paikka ja pelastuslaitokset yhteensä 1 paikka. Kaikille 13 jäsenelle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.
Kuntien/ perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden paikat jaetaan maakunnassa alueellisesti ja väkiluvun suhteessa seuraavasti: Oulun kaupunki 1
paikka, Oulun seutu 1 paikka, Ylivieskan seutukunta 1 paikka, Raahen seutukunta 1
paikka, Nivala-Haapajärvi + Haapavesi-Siikalatva 1 paikka ja Oulunkaari + Koillismaa 1 paikka. Jäsenille valitaan lisäksi henkilökohtainen varajäsen.
Virallista pyyntöä ei ole vielä tullut seututoimistolle, mutta koska seuraava seutuhallitus on 3.3.2017 ja esityslista lähtee 23.2.2017, on asia jo nyt 3.3.2017 seutuhallituksen
esityslistalla.
Seutujohtaja selvittää tilannetta kuntien kanssa etukäteen ennen 3.3. seutuhallituksen
kokousta ja antaa esityksen kokouksessa sen mukaan, miten asiaa seutujohtaja on ehtinyt 3.3. seutuhallitukseen valmistelemaan.
Esitys: Seutujohtajan esityksestä päätetään seutukunnasta maakuntahallinnon uudistuksen väliaikaistoimielimeen varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenen nimeäminen.
Päätös:
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5 § HANKEASIAT
•

Act NOW Itämeren Interreg -ohjelma

Hanketiimi kirjallinen käsittely:
KV-rahoitusta olisi hyvä saada enemmän aluekehittämiseen ja olemmekin pohtineet kv-rahoituksen
saamista 4 seutukunnan yhdeksi osaamisalueeksi, jota jatkossa kehitetään. Tuet ovat aika korkeita
myös. Erittäin työläitä ja varsin vaikeata on saada rahoituksia. Eivät korvaa rakennerahastoja, mutta
ovat lisäresurssina joissakin tapauksissa.
Pyydän kommentoimaan esitystä 3.2. mennessä, mikäli esitykseen ei ole hanketiimin jäsen kommentoinut 3.2. mennessä, katsotaan seutujohtajan esitys hyväksytyksi.
Olimme mukana viime ohjelmakaudella Itämeren Interregissa Itämeren maiden kanssa, jossa laadittiin
Ylivieskan seutukunnan energiastrategia, järjestettiin kv-seminaari Kalajoella ja pilotoitiin Ylivieskaan
kyläkoululle uusi lämmitysjärjestelmä. Samoja partnereita pyysi mukaan uuteen hankkeeseen, jossa
Lead Partner on tällä kretaa Bremerhaven Saksasta ja muita partnereita Baltian maista, Ruotsista,
Tanskasta, Puolasta ja Saksasta. Suomesta partnereita ovat YSK ja Centria. Ensimmäisellä yrityksellä
hanke ei läpäissyt I-vaiheen aiehakua ja päätimme yrittää toisen kerran.
Toisella kerralla sen läpäisimmekin. Hankkeen on nyt Bremerhavenin kaupunki laittanut 17.1.2017 sisään II-vaiheeseen eli varsinaiseen hakuun (70 kpl hakemuksia I-vaiheen läpäisseestä noin 30 kpl saa
varsinaisen rahoituksen). YSK/Centria osuudessa pilotoidaan kuntien rakennusten energiatehokkuutta.
YSK hankeosuus on pieni 146 405 €/3v. Palkkoja on Timolle 55 000 € oman toimen ohella sekä YSK
budjetissa on energiatehokkuuden laiteinvestointeihin 40 000 €. Centrian budjetti on isompi 217 555
€/Centria vastaa itse omarahoituksesta ja Mikko Himangan tiimi vastaa teknologisesta osaamisesta
hankkeessa. TEM on myöntänyt meille (Suomen partnerit) vastinrahoituksena meidän omarahoituksesta 70 % hankkeelle, jos hanke menee läpi II-vaiheesta. Hanke on mainittu myös YSK TTS:ssä 2017,
jonka seutuhallitus/valtuusto on hyväksynyt. Alustavasti olen kysellyt joitakin seutukunnan kuntien pilotti -kohteita, mutta kun rahoitus mahdollisesti varmistuu, käydään kunnat läpi ja valitaan muutama
hankkeeseen parhaiten esimerkiksi sopiva pilotointikohde/kohteita.
Liitteenä hankekuvaus suomeksi ja budjetti/Partner input tool.
YSK:n osuuteen omarahoitus osuus on vain 3660 €/vuosi (TEM vastaa omarahoituksestamme 70 %) ja
Timon palkkoja kohdentuu hankkeelle 3 vuoden ajan yhteensä 55 000 €. Eli tämä hanke samalla säästää Timon palkkakuluja yleiskustannuksista ja näin vapauttaa seuturahoja muuhun hankekäyttöön
yleiskustannuksista.
Seutujohtajan esitys: Mikäli Act Now läpäisee II-vaiheen rahoitushaun, hankkeelle osoitetaan seuturahoitusta 3660 €/v, yhteensä 10 980 € vuosille 2017, 2018, 2019 ja 2020.
Hanketiimin päätös: Puolletaan seutujohtajan esitystä

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:
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•

Oulu South Crea koordinointi/aktivointihanke

Hanketiimi 20.2.2015:
7 § LISÄPYKÄLÄ: OULUN ETELÄISEN ALUEEN FLOW LUOVAN TALOUDEN JA KULTTUURITUOTANNON KEHITTÄMISHANKKEEN TILANNE/HAKU 16.2.2015
”Hanketiimi 31.10.2014 käsittely: Hanke pohjautuu Kulttuurin- ja luovan talouden kehittämisohjelmaan, joka on luettavissa sähköisenä osoitteessa http://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kulttuuri. Ylivieskan
seutukunta on ollut mukana toteuttamassa esiselvitystyötä. Merja Haukipuro Ylivieskan seutukunnasta
esittelee hanketta lyhyesti. Esityslistan liitteenä on hankkeen powerpoint - esitys.
Hankkeesta on käyty neuvottelut monen tahon kanssa, joista Merja Haukipuro kertoo esittelyssä tarkemmin, mm. Nivalan – Haapajärven ja Haapaveden – Siikalatvan seutukunnat ovat suhtautuneet
hankkeeseen myönteisesti. Hanke on esitelty päärahoittajalle Pohjois-Pohjanmaan liitolle, joka on suhtautunut hankkeen valmisteluun myönteisesti.
Esitys: Suhtaudutaan hankkeen valmisteluun myönteisesti ja varaudutaan rahoittamaan hanketta enintään 9000 €/v, seuturahoitus tarkennetaan, kun päärahoittaja päättää mahdollisesta hankkeen rahoituksesta.
Merja Haukipuro esitteli hanketta. Käytiin keskustelua mm. siitä, miten kohteet valikoituvat hankkeeseen (kävijämäärät, vetovoimaisuus vai joku muu peruste?) ja todettiin, että mm. tapahtumien valinnassa tulee vielä käydä keskusteluja kuntien kanssa. Myös siitä keskusteltiin, tarvitaanko hankkeeseen seudullista rahaa. Ne kunnat, jotka hyötyvät, voisivat osallistua kuntarahoitusosuudella.
Päätös: Hankkeen jatkovalmistelua jatketaan ns. kotikuntaperiaatteella eli ne kunnat, jotka hyötyvät,
osallistuisivat kuntarahoitusosuudella. Hankevalmistelija käy eri tahojen kanssa tarkempia neuvotteluja (mm. Kalajoki ja Oulainen) hankkeen kohteista ja tapahtumien valinnasta.”
Hanke on valmisteltu niin, että Flow – hanke jakautuu kahteen päätavoitteeseen, jotka edistävät kulttuurituotannon palveluiden kehittämistä, kulttuuriyrittäjyyttä ja rohkeita kokeiluja: 1) Tapahtumatuotannon miljöön kehittäminen uudistamalla tapahtumatuotannon toimintaympäristöä ja 2) Luovien alojen liiketoiminnan edistäminen tapahtumatarjontaa monipuolistamalla, tuottamistapoja ja resursointia
kehittämällä ja verkostoitumalla
Osatavoitteena on edistää (lyhennellen): yhteismarkkinoinnin ja kulttuurituottajien yhteistyötä, aputyövoiman resursointia, JEDU:n opiskelijayhteistyötä, kansainvälistymistä ulkomaalaisten esiintyjien ja
asiantuntijoiden tarjontaa lisäämällä, parhaiden luovien alojen käytäntöjen ja innovaatioiden jakamista, luovan talouden studion käynnistämistä, kulttuurialan, matkailun ja kaupan yhteistyötä, luovien alojen yrittäjyyden ja kilpailukyvyn kehittämistä julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin yhteistyöllä, taiteen ja kulttuurin avulla asiakasvirtojen kasvua, elinvoimaisuutta ja viihtyvyyttä,
kaupunkikeskustojen elävöitymistä, luovien alojen yhdistysten, yritysten ja vapaiden taiteilijoiden keskinäistä verkostoitumista ja liiketoiminnan kehittämistä.
Projektissa on erillistavoitteena selvittää erilaisia kulttuurin kehittämisen kansallisia ja kansainvälisiä
rahoituslähteitä ja niitten käytön mahdollisuutta alueella yhteistyössä Diges ry:n, Oulun Eteläisen Europe Direct – toimiston ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston avustuksella, jossa otetaan huomioon
mm. Oulaisten musiikkiviikkojen kehittämishankkeen valmistelu, joka todennäköisesti noin kahden vuoden päästä tulee ajankohtaiseksi sekä mahdolliset muut Ylivieskan seutukunnan kuntien kulttuurituotannon/yrittäjyyden kehittämistarpeet. Projektissa käytetään ns. osatoteuttajamallia, jolla varmistetaan,
että kehitetyt toimenpiteet tulevat ja jäävät osatoteuttajien/partnerin käyttöön hankkeen päätyttyä.
Hanke on laitettu 16.2. sisään EURA2014 järjestelmään. Hankkeeseen saatiin hyvin mukaan osatoteuttajia Akustiikka/Ylivieskan kaupunki, Haapavesi Folk ry ja Nihak (joka hoitaa osittain myös Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan osuutta, joka ensin oli osatoteuttaja). Neuvotteluja käytiin intensiivisesti
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myös Kalajoen ja Oulaisten kanssa. Kalajoelta ei tähän hankkeeseen löytynyt sopivaa kulttuurituottaja
tahoa hyvistä yrityksistä huolimatta (Anita Ohtamaa yhteyshenkilö) ja Oulaisten musiikkiviikkojen osalta neuvotteluja käytiin useampaan otteeseen (Minna Vilenius yhteyshenkilö), mutta ajankohta Oulaisten
musiikkiviikkojen kehittämisen kannalta on liian aikainen. Heidän näkemys on, että kahden vuoden
päästä tilanne on otollisempi kehittämishankkeelle ja yhteistyön kehittämiseen tarvitaan paljon luovan
alan toimijoiden kesken aikaa ja luottamuksen synnyttämistä.
Seuturahoituksen tarve on saatu mahdollisimman pieneksi, kun Jukka Koiviston työtä hankkeelle saadaan jyvitettyä yhteensä 30 000 €. Seuturahoituksen määrä hakemuksessa on 40 378 €/3 v. Kun otetaan
huomioon Jukka Koivisto tekemä työ hankkeelle, todellinen seuturahoitus on 10 378 €/3v (3459 €/v).
Yritystoiminnan kärkihankkeista projektisihteerin (Jukalle suunniteltuja osioita jouduttiin huomattavasti leikkaamaan). Ylivieskan kaupungin osuus osatoteuttajana hankkeelle on 38 200 €/3 v. Yksityisrahoituksen määrää ei voi nostaa tämän tyyppisessä hankkeessa kovin korkeaksi. Päähallinnoijan, Ylivieskan seutukuntayhdistyksen osuuteen saatiin myös rahoittajaksi Nivalan – Haapajärven ja Haapaveden
– Siikalatvan seutukunnat yhteensä 12 000 €/3v.
Liitteenä on EURA2014 hakuun jätetty hakemus. Todennäköisesti, mikäli päärahoittaja myöntää, rahoituksen, EAKR – rahoitusta päärahoittaja tulee leikkaamaan (n. 380 000 €/EAKR/3 v.)
Esitys: Merkitään tiedoksi, että Flow – rahoitushakemus on laitettu 16.2. EAKR - hakuun sisään. Varaudutaan osoittamaan seuturahoitusta hankkeelle. Vahvistetaan ja päätetään erikseen seuturahoituksen määrä ja esitetään seutuhallitukselle, kun tiedetään mahdollinen päärahoittajan myöntämä rahoitus hankkeelle ja työn osuudet.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

Hanketta ei kuitenkaan kannattanut laittaa EAKR-hakuun, vaan se peruttiin ja muutettiin maaseuturahaston aktivointi/selvityshankkeeksi yhteistyössä Nivala – Haapajärven kanssa. Maaseuturahaston tuki koordinaatio- ja aktivointihankkeeseen on lähes
100 %. Tässä tapauksessa tuki on 96 % maaseuturahastosta. Hankkeesta on liitteenä
projektisuunnitelma ja hanke on saanut rahoituksen maaseuturahastosta.
Esitys: Todetaan, että hanke on saanut rahoituksen maaseuturahastosta 96 % tuella ja
seuturahoitusosuudeksi (konsortiohankkeen päähallinnoijan) Ylivieskan seutukuntayhdistyksen osalta on tullut yhteensä 3104 € vuosille 2016 ja 2017.
Päätös:

6 § MUUT ASIAT
•

4 seutukunnan kuntakokous Raahessa 20.4. tai 27.4.

4 seutukunnan seutujohtajat ovat valmistelleet asioita, mm. neljän seutukunnan kuntien yhteisen lausunnon antamista maakuntahallinnon uudistuksen lakiin kasvupalveluista ja aluekehittämisestä, yhteisestä edunvalvonnasta ja muista seudullisen aluekehitystyön haasteista uuden maakuntahallinnon aloittaessa 1.1.2019. Tähän liittyen seutujohtajat ovat suunnittelemassa kuntapäättäjien isoa tilaisuutta Raaheen 20.4. tai
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27.4., kun uudet kuntien valtuustot ovat selvillä. Tilaisuuteen kutsutaan alustajia tärkeimmistä sidosryhmistä. Tavoitteena on käynnistää seutujohtajien esityksestä selvitystyö 4 seutukunnan yhteistyöstä alueellisen elinvoiman kehittämiseen ja edunvalvonnan tehostamisesta. Seutujohtajat työstävät asiaa eteenpäin 3.3. seuraavassa tapaamisessa.
Esitys: Merkitään tiedoksi. Seutujohtaja informoi asian valmistelua seuraavassa seutuhallituksessa 23.3.
Päätös:

•

Maakuntahallinnon SOTE-uudistuksen nimeämispyyntö uusiin työryhmiin,
tilannekatsaus/mahdollinen päätöksen tarkentaminen hallinto - työryhmän
nimeämisistä (seutuhallituksen käsittely/päätös 15.12.2016)

Seutuhallitus 24.11.2016:
Lisäasiana seutukuntayhdistyksen vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä
keskustelussa tuotiin esille, että Pohjois-Pohjanmaan liitto tulee lähiaikoina pyytämään seutukunnilta
jäsenten nimeämistä Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen uusiin työryhmiin, kyseessä
ovat ns. tukipalvelut.
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätös: Työryhmien jäsenet Ylivieskan seutukunnasta nimetään seutuhallituksen kokouksessa
15.12.2016.

Seutuhallitus 15.12.2016:
Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen ohjausryhmä on päättänyt 24.10.2016 kokouksessaan perustaa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun uusia työryhmiä. Kokouksessaan 14.11.2016 ohjausryhmä valitsi työryhmille valmistelijat ja päätti työryhmien kokoonpanoista. Seutukuntia on pyydetty
nimeämään jäseniä Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen hallintotyöryhmään (omaisuus,
vastuut, sopimukset, säännöt ja organisaatiorakenne), toimitilat ja kiinteistöt – työryhmään sekä hankinnat – työryhmään. Jäsenehdotukset yhteystietoineen tulee lähettää 9.12.2016 mennessä osoitteeseen
niina.hentila@pohjois-pohjanmaa.fi (Ylivieskan seutukunta on saanut lisäaikaa 15.12.2016 asti).
Seutukuntia pyydetään esittämään jokaiseen työryhmään yhtä miestä ja yhtä naista, sekä heille varajäseniä. Lähettävä taho vastaa työryhmän jäsenten kaikista kustannuksista. Samalla se sitoutuu siihen, että työryhmän jäsenet voivat käyttää työaikaansa sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Nimeämispyynnöt kokonaisuudessaan ovat esityslistan liitteenä.
Seutujohtaja on pyytänyt Ylivieskan seutukunnan kunnanjohtajilta 12.12.2016 mennessä näkemyksiä,
miten jäseniä työryhmiin tulee esittää Ylivieskan seutukunnasta. Saadun palautteen pohjalta seutujohtaja tekee seutuhallitukselle 15.12.2016 esityksen, jonka pohjalta käydään keskustelua ja tehdään päätökset.
Esitys: Annetaan kokouksessa.
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Päätös: Seutuhallitus esittää Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen työryhmiin seuraavia
jäseniä:
Toimitilat ja kiinteistöt – työryhmä:
- Varsinainen jäsen ja esitetään työryhmän puheenjohtajaksi: kaupunginjohtaja Terho Ojanperä,
Ylivieskan kaupunki. Varajäsen: tekninen johtaja Paavo Hankonen, Sievin kunta.
- Varsinainen jäsen: tekninen johtaja Markku Ketonen, Oulaisten kaupunki. Varajäsen: tekninen
johtaja Marko Raiman, Kalajoen kaupunki.
Hallinto – työryhmä:
- Varsinainen jäsen ja esitetään työryhmän puheenjohtajaksi: kaupunginjohtaja Jukka Puoskari, Kalajoen kaupunki. Varajäsen: talousjohtaja Kauko Sarkkinen, Ylivieskan kaupunki.
- Varsinainen jäsen: hallintopäällikkö Hanna Salminen, Sievin kunta (virkavapaalla). Varajäsen:
kaupunginsihteeri Maarit Grekula, Oulaisten kaupunki.
Hankinnat – työryhmä:
- Varsinainen jäsen: tekninen johtaja Kari Kentala, Ylivieskan kaupunki. Varajäsen: kunnanjohtaja
Kari Jokela, Merijärven kunta.
- Varsinainen jäsen: talousjohtaja Pirjo Männistö, Kalajoen kaupunki. Varajäsen: henkilöstöjohtaja
Mari Saari-Somero, Kalajoen kaupunki.

Edunvalvonnallisesti nimeäminen Ylivieskan seutukunnasta seutuhallituksessa onnistui hyvin. Ainoastaan Sievin kunnan edustajan nimeäminen hallintotyöryhmään on aiheuttanut keskustelua, koska Sievin kunta on päätöksessään nimittänyt henkilön aseman perusteella ja katsoivat, että nykyinen viransijaisuutta hoitava henkilö Marianne
Ahmaoja olisi voinut osallistua varsinaisena jäsenenä kokouksiin niin kauan kuin varsinainen Sievin kunnan viranhaltija Hanna Salminen palaa vanhempainlomalta.
Seutujohtaja on vahvistanut maakuntaliittoon, että Maarit Grekula Oulaisista toimii
seutuhallituksen päätöksen mukaan niin kauan varajäsenenä maakuntahallinnon Ylivieskan seutukunnan nimeämänä jäsenenä, kunnes Sievin kunnan virkaa hoitava henkilö Hanna Salminen palaa vanhempainlomalta, ellei seuraavassa seutuhallituksessa
toisin päätetä.
Esitys: Käydään tarvittaessa mahdollista keskustelua ja tehdään 15.12.2016 tehtyyn
päätökseen Sievin kunnan esittämä muutos tai todetaan, että ei ole aihetta muuttaa
seutuhallituksen tekemään päätöstä 15.12.2016 kokouksessa, vaan Maarit Grekula jatkaa varajäsenenä niin kauan kunnes Sievin kunnan virkaa hoitava Hanna Salminen palaa vanhempainlomalta töihin.
Päätös:

•

Vuoden 2017 jäsenmaksut tulevat kuntiin normaalia myöhemmin

ALV-käytännön osalta odotetaan lopullista selvitystä verohallinnosta, miten jäsenmaksun osalta toimitaan (ilman ALV:tä vai ALV:llä). Verohallinnosta on lähiaikoina
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tulossa lopullinen päätös, jolloin tiedetään, miten seutukuntayhdistyksen jäsenmaksu
tullaan kunnista perimään. Jäsenmaksun maksuaika voi olla normaalia lyhyempi ja
kuntien toivotaan suorittavan maksun mahdollisimman nopeasti, jotta seutukuntayhdistyksen kassatilanne ei heikkene liian paljon.
Jäsenmaksua ei kannata periä vanhan käytännön mukaan, jos muutoksia ALV:n menettelyyn verohallinnosta tulee, koska joudutaan tekemään turhaa työtä jäsenmaksun
mahdolliseksi oikaisemiseksi ennen verohallinnon lopullista päätöstä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

•

Seuraava kokous 23.3.2017 tilinpäätöskokous

Seuraava seutuhallituksen kokous (tilinpäätöskokous) pidetään torstaina 23.3.2017 klo
13.00 alkaen Merijärvellä (Kilpukka).
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

