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Kokousaika

Torstai 23.3.2017 klo 13.00 alkaen

Kokouspaikka:

Merijärven kunta, Kilpukan koulukeskus, Merijärventie 106

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
Esa Sippola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
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
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUKSEN VÄLIAIKAISTOIMIELIMEN
VARSINAISEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUNTIEN/ PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON YHTEISTOIMINTAALUEITA KOSKIEN YLIVIESKAN SEUTUKUNNASTA
TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY
4 SEUTUKUNNAN SEUTUHALLITUSTEN NEUVOTTELUTILAISUUS 27.4.
RAAHESSA MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMISESTA JA YHTEISEN LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA
KASVUPALVELUISTA
HANKEASIAT
MUUT ASIAT
• Maakuntahallinnon SOTE-uudistuksen nimeämispyyntö uusiin työryhmiin,
päätöksen tarkistaminen hallintotyöryhmän nimeämisestä Sievin kunnan
kannalta (seutuhallituksen käsittely/päätös 15.12.2016 ja 3.3.2017)
• Seuraava kokous 20.4.2017
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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 § MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUKSEN VÄLIAIKAISTOIMIELIMEN VARSINAISEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KUNTIEN/ PERUSTERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEITA KOSKIEN
YLIVIESKAN SEUTUKUNNASTA
Seutuhallituksen käsittely 3.3.2017 kokouksessa:
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 yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja 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
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maakunnassa alueellisesti ja väkiluvun suhteessa seuraavasti: Oulun kaupunki 1 paikka, Oulun seutu 1 paikka, Ylivieskan seutukunta 1 paikka, Raahen seutukunta 1 paikka, NivalaHaapajärvi + 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.
Seutujohtajan muutettu esitys: Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen 23.3.2017.
Päätös: Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen 23.3.2017.

Nimeämispyyntö on tullut kuntiin 7.3.2017 ja se on esityslistan liitteenä. Seutuhallituksen puheenjohtaja ja seutujohtaja ovat pyytäneet seutukunnan kuntien edustajat
koolle 22.3.2017 klo 18 seututoimistolle, jossa valmistellaan esitys varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsen nimeämisestä. Kuntaneuvottelun tulos esitetään seutuhallituksen kokouksessa.
Esitys: Seutujohtajan esittelystä päätetään maakuntahallinnon uudistuksen väliaikaistoimielimeen varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen
kuntien/perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueita koskien Ylivieskan seutukunnasta.
Päätös:
4 § TILINPÄÄTÖKSEN KÄSITTELY
Tilinpäätös on juuri valmistumassa, mutta vielä puuttuvat työterveyden palautukset,
joista tieto saadaan lähipäivinä. Arvio tässä vaiheessa tuloksesta on lähellä +/- 0, mutta tulos selviää lopullisesti tilinpäätöksen valmistuessa. Toimintakertomus on myös
valmistumassa. Tilinpäätös kokonaisuudessa lähetetään seutuhallitukselle heti, kun se
valmistuu. Tilintarkastus on sovittu pidettäväksi 5.4.2017.
Esitys: Seutujohtajan esityksestä käydään mahdollista keskustelua toimintakertomuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista ja tilinpäätöksestä ja esitetään toimintakertomus
ja tilinpäätös tarkastettavaksi tilintarkastajalle ja seutuvaltuustolle.
Päätös:
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5 § 4 SEUTUKUNNAN YHTEINEN KUNTAKOKOUS 27.4. RAAHESSA MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUKSEEN VALMISTAUTUMISESTA JA YHTEISEN LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI
ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA
Tilaisuuden järjestää 4 seutukunnan seutujohtajien työryhmä Raahessa 27.4. klo 14.00
alkaen. Tilaisuudessa alustetaan maakuntahallinnon aluehallinnon uudistusta ja sen
haasteista seudulliseen ja alueellisen kehittämiseen ja tarvittavaan rakenteelliseen uudistamiseen kuntien elinvoiman vahvistamisessa. Myös tärkeänä teemana tilaisuudessa
pohditaan edunvalvonnan tehostamista maakunnan eteläosan 4 seutukunnan alueen/kuntien palveluvarustuksen kannalta. Seutujohtajat kokoontuvat 10.4. valmistelemaan tilaisuutta. Tilaisuuteen osallistuu maakuntajohtajan sijainen Jussi Rämet ja
maakuntahallinnon uudistuksen valmistelussa mukana olevia keskeisiä henkilöitä ja
tavoitteena on mm. saada Kuntaliitosta edustaja paikalle.
Tilaisuuteen kutsutaan nykyiset toiminnassa olevat seutuhallitukset ja vastaavat, mutta
kutsu laitetaan myös kaikille 4 seutukunnan kuntien uusille valtuutetuille, joille myös
annetaan mahdollisuus osallistua tilaisuuteen.
Seutujohtajien tapaamisessa ja aiemmissa keskusteluissa seutuhallituksissa ja vastaavissa on tullut esille, että laista alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista on hyvä antaa maakunnan eteläosasta alueellinen yhteinen lausunto. Mm. Raahen seutuorganisaatio on jo päättänyt 4 seutukunnan yhteisen lausunnon antamisesta.
Kunnat halutessaan voivat lisätä jotain omia erityisnäkemyksiä lausuntoon. Lausunto
annetaan web-pohjaiseen kyselyyn ja todennäköisesti kopioimalla 4 seutukunnan seutujohtajien lausunto pystytään toimittamaan kuntiin tiedoksi. Etukäteistietona ei ole
vielä tiedossa, pystytäänkö lopussa tulostamaan web-pohjaisen lausunnon vastaukset
omaan käyttöön. Lausunto lain luonnoksesta pitää antaa 26.4.2017 mennessä.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: LAUSUNTOKYSELY ALKE- ja kasvupalvelulaki
Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internet-osoitteesta: http://tem.fi/lausuntopyynnot
Linkki lakiin aluekehittämisestä ja kasvupalveluista: http://tem.fi/documents/1410877/4281155/he-alkeja-kasvupalvelulaki-luonnos-1.3.2017.pdf/4d6600da-13c9-4d79-923d-484610434861

Esitys: Käydään mahdollista evästyskeskustelua koskien 27.4. tilaisuutta ja seutuhallitus antaa valtuudet seutujohtajalle laatia yhdessä Raahen, Nivalan – Haapajärven ja
Haapaveden – Siikalatvan seutukuntien kanssa lausunnon laista aluekehittämisestä ja
kasvupalveluista.
Päätös:
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6 § HANKEASIAT
•

MURTTi – Meripohjolan uudistuvan rakennustuoteteollisuuden tuottavuus
ja työhyvinvointi – hankkeen rahoituksen täsmennys

Seutuhallitus 20.10.2016:
•

Meripohjolan uudistuva rakennustuoteteollisuus

Hanketiimi 20.9.2016:
RTTNK, rakennustuoteteollisuuden tiekartan käynnistyshanke, seuturahoitusesitys 7667 €/v. Hallinnoija
Centria. Hanke-esitys liitteenä.
RTTNK-hankkeesta keskusteltiin, että seutukuntaosuudet tulisi tulla yritysten määrän mukaan. Hankkeen työpaketit ovat laajoja, niiden määrää olisi harkittava.
Esitys: Käydään keskustelua Timon laatimien arviointien perusteella, jotka esitetään kokouksessa ja
päätetään seuturahoitusesityksistä seutuhallituksen 27.9. kokoukseen. Niitten hankkeiden osalta, joista
ei ole saatu riittävästi tietoa, siirretään käsittely seuraavan hanketiimiin ja 19.10. seutuhallitukseen.
Päätös: Esitetään hankkeen jatkovalmistelua syksyn 2016 hakuun ja varaudutaan esitettyyn seuturahoitukseen. Seuturahoituspäätös siirretään seuraavaan hanketiimin kokoukseen.
Hanketiimi 17.10.2016:
Liitteenä on hankkeen hankehakemus sekä hankehakemuksen liitteenä rahoittajalle mennyt suunnitelma. Hakija esittää Ylivieskan seutukunnalle seuturahoitusosuudeksi 23 000 €/3v => 7700 €/v.
Esitys: Timon esittelystä päätetään seuturahoituksesta.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle:
Esityslistan liitteenä on hankkeen hankehakemus sekä hankehakemuksen liitteenä rahoittajalle mennyt
suunnitelma. Seutujohtaja esittelee tarkemmin hanketta.
Esitys: Seutujohtaja kertoo hanketiimin kokouksessaan 17.10.2016 tekemän päätösesityksen, jonka pohjalta seutuhallitus tekee rahoituspäätöksen.
Hanketiimi 17.10.2016:
Keskustelussa todettiin, että hankesuunnitelman kohta 5.6.1 (Tehtävä 5.1 Laatuosaamisen koulutukset)
on päällekkäinen Tuottava rannikkoseutu – hankkeen toimenpiteiden kanssa. Samoin kohta 5.4. hankesuunnitelmassa (Työpaketti 3: Prosessien kehittäminen ja automatisointi) voi olla osittain päällekkäinen Tuottava rannikkoseutu – hankkeen toimenpiteiden kanssa. Hakijaa pyydetään käymään nämä kohdat läpi yhdessä Tuottava rannikkoseutu – hankkeen kanssa. Hakijan kannattaa myös olla yhteydessä
Lehto Groupiin Mikko Kinnuseen. Hanketta pidettiin hyvänä ja yrityslähtöisenä ja se tukee myös mm.
DigiPro-hanketta.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Hanketiimi esittää seutuhallitukselle, että hankkeelle
myönnetään seuturahoitusta yhteensä 23 000 euroa, 7 700 euroa / vuosi, toteutuneiden kustannusten
mukaisesti ja hanketiimin kommentit huomioiden.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin päätösesityksen mukaisesti.
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Seutuhallitus myönsi siis kokouksessaan 20.10.2016 MURTTi-hankkeelle seuturahoitusta yhteensä 23 000 euroa. Hakija Centria-ammattikorkeakoulu on ELY-keskuksen
kehotuksesta perunut lokakuussa 2016 jätetyn hakemuksen ja jättänyt 20.2.2017 ELYkeskukseen uuden hakemuksen, joka vastaa paremmin rahoittajan tarpeita ja korvaa
viimesyksyisen hakemuksen. Ylivieskan seutukunnan seuturahoitusosuus pienenee;
hakija hakee seuturahoitusta koko hankeajalle 15 194 euroa.
Hankkeen rahoitushakemus ja projektisuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.
Esitys: Muutetaan seutuhallituksen 20.10.2016 päätöstä niin, että hankkeelle myönnetään koko hankeajalle 23 000 euron sijasta 15 194 euroa, toteutuneiden kustannusten
mukaisesti.
Päätös:

•

Bioetanolin tuotannon lopputuotevirtojen jatkojalostamisen mahdollisuuksien selvitys/BusinessBio

Esityslistan liitteenä on hankkeen hankehakemus, eli hankkeelle on myönnetty aiemmin seuturahoitusvarausta enintään 7 000 euroa vuodelle 2015 seutuhallituksen kokouksessa 26.8.2014. Kuitenkin hanke on peruttu, koska Biotanolitehtaan rakentaminen
on viivästynyt Sievissä ja seutuhallituksen päätöksellä nyt varaus puretaan ja asiaan
voidaan palata seuturahoituksella ja vastaavalla selvitys-/kehityshankkeella, kun mahdollisesti tehdasinvestointi etenee niin pitkälle, että ao. tyyppinen hanke kannattaa
käynnistää.
Esitys: Todetaan, että hankkeelle myönnetty seuturahoitusvaraus, seutuhallituksen
päätös 26.8.2014, puretaan tässä vaiheessa ja mahdollisesti asiaan palataan tarpeen
mukaan myöhemmin, kun tehdasinvestointi Sievissä etenee.
Päätös:
7 § MUUT ASIAT
•

Maakuntahallinnon SOTE-uudistuksen nimeämispyyntö uusiin työryhmiin,
päätöksen tarkistaminen hallintotyöryhmän nimeämisestä Sievin kunnan
kannalta (seutuhallituksen käsittely/päätös 15.12.2016 ja 3.3.2017)

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,
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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.
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.
Seutuhallitus 3.3.2017:
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: Todettiin, ettei ole aihetta muuttaa seutuhallituksen 15.12.2016 tekemää päätöstä.
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Sievin kunta (edustajat olivat estyneitä osallistumaan 3.3.2017 seutuhallitukseen, jossa
asia oli käsittelyssä) on pyytänyt ottamaan asian vielä kerran esille ja tuovat oman perustelunsa ja näkemyksensä maakuntahallinnon uudistuksen hallintotyöryhmän varsinaisen jäsenen nimeämiseen seutukunnan kunnista Sievistä aseman perusteella eikä
henkilön perusteella. Tällä hetkellä Maarit Grekula Oulaisista osallistuu varajäsenenä
kokouksiin, kun Hanna Salmi Sievistä on pitkällä vanhempainlomalla ja häntä sijaistaa
Marianne Ahmaoja.
Esitys: Sievin kunnan esittelystä käydään keskustelua tilanteesta ja päätetään lopullisesti, miten tällä hetkellä maakuntahallinnon uudistuksen hallinnontyöryhmässä Ylivieskan seutukunnasta nimettyjen varsinaisen ja varajäsenen kohdalla menetellään,
kun Sievin kunta näkee, että varsinaisen jäsenen nimeäminen hallintotyöryhmään perustuu asemaan eikä henkilöön.
Päätös:

•

Seuraava kokous 20.4.2017

Seuraava seutuhallituksen kokous pidetään torstaina 20.4.2017 klo 9.00 alkaen Sievin
kunnantalolla.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

