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Kokousaika

Tiistai 21.6.2016 klo 9.00 – 10.55

Kokouspaikka:

Sievin kunnantalo, valtuustosali, Haikolantie 16

Läsnä:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Janne Tervo, Sievi, seutuhallituksen jäsen
Esko Valikainen, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Kaisa Haapakoski, Ylivieska, seutuhallituksen varajäsen
Juhani Kärki, Oulainen, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Eero Kippola, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Kaija-Maija Perkkiö, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen sihteeri

Poissa:

Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Esa Sippola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Markku Autio, Sievi, seutuvaltuuston I varapuheenjohtaja
Asko Männistö, Ylivieska, maakuntahall. jäsen, maakuntahall. varapj.
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Rami Rauhala, Sievi, asiantuntijajäsen

1§
2§
3§

4§
5§

6§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SEUTUSTRATEGIAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN KÄRKIHANKKEIDEN TILANNEKATSAUS (2. KIERROS): PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMISEN ASKELEET- JA P-P VERKKOPALVELUHANKKEIDEN ESITTELY
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHOITUSMALLIN KÄSITTELY
MUUT ASIAT
• Oulaskankaan sairaalan palveluvarustuksen tilanne, mm. synnytystoiminnan lakkauttaminen, sekä soten rakenneuudistuksen luomat uhat
alueelle ja kunnille
• Edustajien nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon
yhteistyöryhmään 2016 – 2018
• Tiedoksi seutujohtajan ja seutusihteerin kesälomat
• Seutukuntayhdistyksen uusi esite
SEUTUHALLITUKSEN SYKSYN KOKOUSAIKATAULU
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Pöytäkirja on todettu
kokouksen kulun mukaiseksi

Olli Ikonen, puheenjohtaja

Jukka Koivisto, pöytäkirjanpitäjä
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

3 § SEUTUSTRATEGIAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN KÄRKIHANKKEIDEN TILANNEKATSAUS (2. KIERROS): PK-YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMISEN ASKELEET- JA P-P VERKKOPALVELU-HANKKEIDEN ESITTELY
PK-yrityksen kansainvälistymisen askeleet – hankkeen projektipäällikkö Ari Alakangas Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:stä ja P-P Verkkopalvelu-hankkeen projektipäällikkö Antti Kotka Ylivieskan seutukuntayhdistyksestä kertovat hankkeiden tämän
hetkisistä tilanteista ja tuloksista.
Esitys: Käydään mahdollista keskustelua hankkeista ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin hanke-esittelyt tiedoksi. Hankkeiden esittelykalvot ovat pöytäkirjan
liitteinä.
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4§ CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TKI-RAHOITUSMALLIN KÄSITTELY
Seutuhallitus 19.4.2016 3 §:
Centria ammattikorkeakoulun uusi toimitusjohtaja ja rehtori Kari Ristimäki kertoo Centria ammattikorkeakoulun toiminnan rakenteellisesta uudistamisesta, koulutuksen järjestelyistä ja tulevaisuuden näkymistä. Erityisesti Ylivieskan toiminnan rooli ja sisältö on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kannalta
merkittävä ja miten tulevaisuudessa voidaan kehittää ja turvata työvoiman saatavuutta ja TKItoiminnnan kehittämistä elinkeino- ja yrityselämässä. Ammattikorkeakoulun koulutuksen toteutuksessa
vilisee termejä, joiden sisältö ymmärretään eri tavalla. Aikaisemmin on puhuttu aloituspaikoista, tutkintoon johtavasta nuorisoasteesta ja tutkintoon johtavasta aikuiskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta.
Aikaisemmin on saatettu käyttää muitakin termejä. Nyt OKM:n käyttämät termit ovat ainakin monimuotototeutus (opetus) ja päivätoteutus (opetus). Aikuiset ja nuoret voivat olla yhdessä koulutuksessa. Osa
koulutuksesta voi olla etäkoulutusta (sähköisten alustojen avulla) ja osa olla lähi-/läsnäkoulutusta. Digitaalisuus lisää virtuaalitoteutusten mahdollisuuksia. Eli eletään korkea-asteen koulutuksessa voimakkaassa muutoksessa. Niin teknologiaan ja ihmisten palvelemiseen liittyvään koulutukseen sisältyy fyysisiä laitteita ym. todellista tekemistä ja läsnäolemista sekä tarvitaan yhteisöllisyyttä fyysistä läsnäoloa
opetuksessa. Edellä kuvattu ei opetuksen ammattilaisen näkökulmasta arvioitua asioita, mitä ammattikorkeakoulutuksessa tapahtuu. Kari Ristimäki avaa ja kertoo tarkemmin tilanteesta ja täsmentää termit,
mitä niillä tarkoitetaan ja miten monimuoto-opetusta ja päiväopetusta toteutetaan Ylivieskassa, mitä resursseja tarvitaan ja miten niitä kehitetään ja kuinka paljon Ylivieskan toiminnassa tulevaisuudessa on
opiskeluajan asuvia opiskelijoita läsnä alueella/Ylivieskassa.
Centrian TKI-toiminta on erittäin vahvaa ja ansiokasta valtakunnallisestikin mitattuna. Ylivieskassa on
perinteisesti ollut vahva toiminta. Vesa Martinkauppi kertoo lyhyesti nykyisen toiminnan sisällön ja arvioi tulevaisuuden näkymiä. Yhä enemmän TKI -toiminta ja opetus tulee integroida toisiinsa, näin saadaan opiskelijoiden työllistymistä edistettyä ja toisaalta opiskelijoita mukaan TKI-toiminnan toteuttamiseen elinkeino- ja yrityselämässä. Liitteenä on luonnos ns. Itsekantavasta TKI-rahoitusmallista, jossa
tärkeä osarahoitusosuus on seudullisissa ja yliseudullisissa hankkeissa seutuorganisaatioiden kautta tulevassa kuntarahoituksessa ja uutena elementtinä kuntakohtainen rahoitus, jonka tavoitteena on vahvistaa Centrian TKI-toiminnan rahoitusta, mutta erityisesti hakea kunnista uusia avauksia aluekehittämiseen ja kuntien elinvoiman vahvistamiseen.
Seuturahoitusbudjetin raami 2017 (3. hankevuosi viimeinen vuosi) + raamitus Centrian 60 000 €
Yleiskustannukset (johtaminen/tukipalvelut)
145 000 €
Yritystoiminnan kehittäminen (yritysneuvonta) 146 000 € (sidottu lähes kaikki)
Centria/TKI
60 000 € (sidottu 14 000 €)
OEI/TKI
22 500 € (sidottu 14 000 €)
Jedu/TKI
10 000 € (sidottu)
OAMK/Oulainen
10 000 € (sidottu 5 000 €
Muut/työllistäminen/Hanhikivituki/Perämerenkaari ym. 49500 € (sidottu)
Yhteensä
443 000 € (10 €/as)

Esitys: Centria ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Kari Ristimäki kertoo Centria ammattikorkeakoulun rakenteellisesta uudistuksesta, sen vaikutuksesta Ylivieskan toimintoihin ja tulevaisuuden
koulutustarjontaan ja resursseihin. Käydään esityksen pohjalta keskustelua tilanteesta.
Centria Ylivieskan TKI-päällikkö Vesa Martinkauppi kertoo nykyisestä Centrian TKI-toiminnasta, tulevaisuuden näkymistä erityisesti Ylivieskan osalta ja esittelee ehdotuksen Centrian uudesta TKI:n rahoitusmallista ja sen aluelähtöisyydestä. Käydään esityksestä keskustelua ja tehdään tarvittavat päätökset.
Kari Ristimäki kertoi mm. Centrian organisaatiomuutoksista, opetuksen tutkintotavoitteista, päivä- ja
monimuoto-opetustermien sisällöistä sekä oppimisympäristöistä. Käytiin keskustelua mm. siitä, miten
opetushenkilökunta saadaan vastaamaan näihin uusiin haasteisiin; siitä, minne Centrian toiminta tule-
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vaisuudessa tulee keskittymään; ns. Centria-alueesta kehittämisen kohteena; siitä, kuinka säilyttää
Centrian vetovoimaisuus sekä tulevista tulosneuvotteluista ja toimilupa-asioista.
Vesa Martinkauppi kertoi, että Centrian toiminnan seutukuntarahoitusmallin tavoitteena on edistää
Centrian ja elinkeinoneuvonnan yhteistyön tiivistämistä ja kehittää kunnista nousevia teemoja. Keskustelussa todettiin, että mallin tarkoituksena on taata TKI-toiminnan jatkuvuus alueena, ja tällaisena strategisena valintana siitä on käytävä huolellista keskustelua. Asiaan suhtauduttiin alustavasti positiivisesti, kuntien budjettien sallimissa rajoissa.
Päätös: Merkittiin esitykset tiedoksi. Pyydetään Kari Ristimäki myös jatkossa kertomaan Centria ammattikorkeakoulun tilanteesta. Seutujohtaja valmistelee Centrian toiminnan seutukuntarahoitusmallia
eteenpäin ja esitys tuodaan myöhemmin seutuhallitukselle.

Seutujohtaja on valmistellut 19.4. seutuhallituksessa käydyn keskustelun perusteella
täsmennetyn esityksen, joka on liitteenä. Seutujohtaja esittelee lyhyesti Centrian TKIrahoitusmallin ja sen soveltamisen.
Esitys: Seutujohtajan esittelystä käsitellään Centrian TKI:n rahoitusmalli, johon tehdään mahdolliset tarkennukset kokouksessa.
• Seutukunnan kunnat varaavat 2017 talousarvioihinsa Centria TKI-rahan niin,
että Ylivieska varaa 50 % 60 000 €:sta, 30 000 € ja muitten kuntien osalta
30 000 € jakaantuu kuntien asukasluvun mukaan (Alavieska 2 800 €, Kalajoki
12 900 €, Merijärvi 1 200 €, Oulainen 7 900 €, Sievi 5 200 €).
• Seutukuntayhdistyksen talousarvion 2017 laadinnassa/käsittelyssä päätetään
OEK-osaajaorganisaatioiden kiintiöistä, jossa Centria TKI-seuturahoituksen
osuus on 60 000 € ja kokonaissumma OEK-organisaatioille 110 000 €, jossa
on ohjeelliset kiintiöt kaikille OEK-organisaatioille.
• Sidottuihin (päätetty jo 3 vuoden hankkeille) osuuksiin ei puututa. Seuturahoitus on aina osarahoitusta OEK-organisaatioille hankkeissa, sitä ei saa käyttää
yksistään selvitysrahana.
Esitys: Käydään tarvittavaa keskustelua ja päätetään seutujohtajan esityksestä vuoden
2017 pilot -vuodelle Centria TKI:n rahoitusmallista kunta- ja seuturahoituksen osalta.
Päätös: Seutuhallitus esittää, että Ylivieskan seutukunnan kunnat varaavat budjeteistaan vuoden 2017 pilot – vuodelle kunta- ja seuturahoitusta Centria TKI:n rahoitusmalliin seutujohtajan esityksen mukaisesti.
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5§ MUUT ASIAT
•

Oulaskankaan sairaalan palveluvarustuksen tilanne, mm. synnytystoiminnan
lakkauttaminen, sekä soten rakenneuudistuksen luomat uhat alueelle ja kunnille

Esitys: Käydään lyhyt keskustelu ja päätetään asian jatkokäsittelystä syksyllä. Pyydetään PoPSTer-hankkeesta asiantuntijat Johanna Kiiskilä ja Hannu Kallunki esittelemään soten rakenneuudistuksen etenemistä syksyn seutuhallituksen kokoukseen.
Käytiin keskustelua, Esko Valikainen mm. kertoi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen tekevän oikaisuvaatimuksen Valviran päätöksestä lopettaa Oulaskankaan synnytystoiminta. Samoin sairaanhoitopiirin hallitus hakee poikkeuslupaa synnytysten jatkamiselle, mikäli synnytykset jäävät alle tuhanteen.
Päätös: Pyydetään PoPSTer-hankkeesta asiantuntijat Johanna Kiiskilä ja Hannu Kallunki esittelemään soten rakenneuudistuksen etenemistä syksyn seutuhallituksen kokoukseen. Tilaisuuteen kutsutaan myös muita poliittisia päättäjiä Ylivieskan seutukunnasta (kunnanhallituksien jäsenet, kunnanhallituksen ja –valtuuston puheenjohtajat
sekä harkittaessa myös muita).

•

Edustajien nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmään 2016 – 2018

Valtioneuvosto hyväksyi järjestyksessä toiset, vuoteen 2021 ulottuvat vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 3.12.2015. Vesien- ja
merenhoidontyössä keskitytään jatkossa suunnitelmien toimeenpanoon. Samalla aloitetaan valmistelu niiden tarkistamiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Edelliselle
suunnittelukaudelle (2010–2015) asetetun yhteistyöryhmän toimintakausi päättyi joulukuussa 2015. Vesienhoidon kolmatta ja merenhoidon toista suunnittelukautta varten
nimetään nyt kolmeksi vuodeksi (2016–2018) uusi yhteistyöryhmä. Ryhmän jatkoa
tarkastellaan uudelleen mm. aluehallintouudistuksen mukanaan tuomien tarpeiden
pohjalta.
Yhteistyöryhmään pyritään saamaan mukaan tahoja, jotka voivat aktiivisesti edistää
vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa sekä osallistua kolmannen vesienhoitokauden
vesienhoitosuunnitelmien tarkistuksen valmisteluun. Yhteistyöryhmän jäsenillä on
merkittävä rooli oman toimialansa toimenpiteiden edistämisessä ja toteutuksessa. Lisäksi jäsenten odotetaan tuovan omaa osaamista ja asiantuntemusta sekä taustaryhmänsä näkemyksiä suunnitteluun, joka tähtää vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelman
tarkistamiseen. Tämä edellyttää toimivaa tiedonkulkua oman taustaryhmän kanssa.
Yhteistyöryhmän toiminnassa painotetaan vuorovaikutteisuutta ja yhdessä tekemistä.
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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Ylivieskan seutukunnan kuntia nimeämään
jäsenensä ja varajäsenensä toimialueensa yhteistyöryhmään 20.8.2016 mennessä. Esitykset kuntien jäseniksi ja varajäseniksi pyydetään seutukunnittain: kunnilla on mahdollista esittää kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä/seutukunta siten, että edustajista
toinen edustaisi suunnittelua ja rakentamista ja toinen viranomaista. Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiaan liittyvä nimeämispyyntö sekä
edellisen yhteistyöryhmän (2010 – 2015) kokoonpano.
Kukin taho vastaa itse osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Yhteistyöryhmän järjestäytymiskokous pidetään 21.9.2016 klo 9.30 alkaen Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskuksessa. Kokouksiin on mahdollista osallistua myös videon välityksellä.
Ylivieskan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho on ilmoittanut, että yhteistyöryhmän 2010 – 2015 Ylivieskan seutukunnan kuntien jäsenet ovat halukkaita jatkamaan yhteistyöryhmässä myös kaudella 2016 – 2018; ainoastaan Tuomo Perälän tilalle tulee valita uusi varajäsen. Merijärven kunnan tekninen johtaja Esa Linnala on
lupautunut varajäseneksi.
Esitys: Nimetään Ylivieskan seutukunnan kunnista Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmään kaudelle 2016 – 2018 varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:
varsinaiset jäsenet:
varajäsenet:
Tapio Koistinaho, Ylivieskan kaupunki Aino Alatalo, Kalajoen kaupunki
Markku Ketonen, Oulaisten kaupunki Esa Linnala, Merijärven kunta
Päätös: Nimetään Ylivieskan seutukunnan kunnista Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja
merenhoidon yhteistyöryhmään kaudelle 2016 – 2018 varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:
varsinaiset jäsenet:
varajäsenet:
Aino Alatalo, Kalajoen kaupunki
Markku Ketonen, Oulaisten kaupunki
Tapio Koistinaho, Ylivieskan kaupunki Esa Linnala, Merijärven kunta

•

Tiedoksi seutujohtajan ja seutusihteerin kesälomat

Timo Kiema kesälomalla 27.6. – 5.8.2016, Jukka Koivisto 11.–22.7.2016 ja 1.19.8.2016.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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•

Seutukuntayhdistyksen uusi esite

Seutukuntayhdistykselle on valmistunut uusi esite, samassa yhteydessä seutukunnan
nettisivut päivitetään. Jukka Koivisto esittelee esitteen lyhyesti. Esite tulee jakoon
kunnille kuntien käyttöön. Jakelu tehdään myöhemmin.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § SEUTUHALLITUKSEN SYKSYN KOKOUSAIKATAULU
Päätetään kokouksessa syksyn 2016 kokousaikataulu.
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätös: Seutuhallituksen syyskauden 2016 kokousajankohdat ovat seuraavat:
-

Torstaina 8.9.2016 klo 9.00 alkaen (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Torstaina 20.10.2016 klo 9.00 alkaen (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Torstaina 24.11.2016 klo 9.00 alkaen (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Torstaina 15.12.2016 klo 9.00 alkaen (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin).

