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Kokousaika

Torstai 23.5.2019 klo 09.00 alkaen

Kokouspaikka:

Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieska, opetussali C104, Vierimaantie 7

Jakelu:

Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Maria Sorvisto, Ylivieska, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Hannu Kaartinen, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Mauno Ranto, Sievi, seutuhallituksen jäsen
Juha Nivala, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Kati Marjakangas, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Antti Toivola, Sievi, seutuvaltuuston puheenjohtaja
Jorma Perälä, Oulainen, seutuvaltuuston I varapuheenjohtaja
Alpo Löytynoja, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Juha Pylväs, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen, kansanedustaja
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Jarmo Nahkala, Alavieska, 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
ALUEELLISEN EDUNAJAMISEN ESITYKSEN TOINEN KÄSITTELY
SEUTUJOHTAJAN KATSAUS SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TOIMINNAN
PÄÄTTÄMISEEN
SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN PURKAUTUMISEN VAIKUTUS KEVAN
ELÄKEMAKSUIHIN
MUUT ASIAT
• Tulevaisuuspajan järjestelyt tiedoksi
• Syksyn kokousaikataulu
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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 § ALUEELLISEN EDUNAJAMISEN ESITYKSEN TOINEN KÄSITTELY
Seutuhallitus 4.4.2019:
4 § ALUEELLISEN EDUNAJAMISEN ESITYS KUNTIIN
Neljän seutujohtajan työryhmä on työstänyt saadun toimeksiannon ja seutuorganisaatioissa käsiteltyjen
evästysten (sopimuspohjainen malli) perusteella liitteen 2 mukaisen esityksen kuntien tai seutuorganisaatioiden käsittelyyn sen mukaan, mikä taho mahdollisesti rahoittaa toimintaa.
Neljä seutua toimittaa käsittelyn niille tahoille ja elimille, jotka vastaavat mahdollisesta rahoituksesta.
Vastaukset pyydetään seutujohtajille kustakin seutukunnasta/seutu- tai kuntaorganisaatio 14.6. mennessä.
Mahdollinen toiminta alkaisi 2020 vuoden alusta.
Esitys: Käydään mahdollista keskustelua ja perusteltuja muutostarpeita esitykseen ja päätetään sen lähettämisestä seutukunnan kuntien käsittelyyn
Päätös: Käytiin keskustelua asiasta, painotettiin mm. henkilön rekrytoinnissa onnistumista. Päätettiin,
että kunnissa käydään asiasta ensin epävirallinen keskustelu, jonka jälkeen keskustelua jatketaan seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa. Seutujohtaja informoi muitakin seutukuntia, että käsittely olisi
heilläkin samanlainen.

Esityslistaa lähetettäessä on tiedossa, että Haapaveden – Siikalatvan seutukunta käsittelee ehdotusta myös 23.5.2019. Nivalan – Haapajärven ja Raahen seutukuntien aikataulusta ei ole vielä tietoa. Seutujohtaja on ennen seutuhallituksen kokousta yhteydessä 3 seudun mahdollisiin käsittelyihin ja tuo terveiset seutuhallituksen kokoukseen.
Käydään kunnissa käydyn epävirallisen keskustelun tuloksia läpi.
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Esitys: Käydyn keskustelun ja 3 muun seutukunnan mahdollisten käsittelytietojen perusteella päätetään, mihin jatkovalmisteluun/toimenpiteisiin voidaan seutujohtajaa ohjeistaa.
Päätös:

4 § SEUTUJOHTAJAN KATSAUS SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TOIMINNAN PÄÄTTÄMISEEN
Seututoimiston tyhjennys tehdään 14.6.2019 ja vuokratilat luovutetaan 30.6.2019
Loppuarkistoinnit on tehty, paitsi käynnissä olevien hankkeitten osalta (Netxport,
Eteenpäin, Act Now ja Kulttuuristartti). Ao. hankkeet loppuarkistoidaan niitten päättyessä. Toimiston osalta leasing -tulostin (iso kone) saadaan siirrettyä Smart Housessa
Eagle Median tiloihin korvauksetta. Konetta tarvitaan mm. Act Now maksatuksiin
(FLC/maksatusten
tarkastelua
sähköisesti
skannataan
tilintarkastajalle/allekirjoitetaan).
Projekteista My Way:sta on saatu loppumaksatus. Eteenpäin päättyy 30.5.2019 ja se
saadaan loppumaksatukseen ennen kesälomia (Jukka hoitaa, Maija-Riitta siirtyi
13.5.2019 alkaen Centrian työllisyyshankkeen vetäjäksi, My Way II). Kulttuuristartissa oli OKM:n väliraportointi, joka meni hyvin (Timo ja Jetta/Kattilakosken Kulttuuriosuuskunta osallistuivat, varsinainen vetäjä Merja äitiyslomalla). Hankkeessa on vielä
osallistamissuunnitelman viimeistely ja tiedon levittämistä muihin kuntiin sekä loppuraportointi. Hankkeesta OKM:n arviointi. NetXportissa on vielä yritysten kv-matkoja
ja se Ylivieskan seutukunnan kannalta viedään loppuun ennen kesälomia. Hanke jatkuu lokakuulle, jotain vielä voi jäädä (Nihak päähallinnoija). Yritysryhmien (Paketti
ja OulaBoost) lopputoimet Timo ottaa hoitoon ja Sirpa ohjeistaa (Sirpa 1.7.2019 Oulaisten palvelukseen). Act Now jatkuu 2020 ja keväällä 2020 on Suomessa Ylivieskassa ohjausryhmä ja mahdollisesti pienimuotoinen kv-konferenssi. Energian hallinta- ja
johtamisjärjestelmää Sievin pilotissa on varsin pitkälle viety ja seutukunnan muita
kuntia on informoitu, mm. isompi regional workshop järjestettiin nyt keväällä Ylivieskassa. Tanskassa lokakuussa on isompi kv-konferenssi, johon myös kuntaihmisiä
kutsutaan mukaan. Seutukunta järjestää ryhmämatkan, jos halukkaita löytyy. Liitteenä
alustavaa tietoa konferenssista. Sitä on esimarkkinoitu energia-asioista vastaaville
kunnissa. Kesälomien jälkeen selvitetään lähtijöitä.
Seutukunnan työntekijöistä 1 on siirtynyt virallisesti eläkkeelle ja 1 siirtyy aika lähelle
suoraan eläkkeelle, 4 siirtynyt tai siirtymässä uuden työnantajan palvelukseen ja 1
toimii yrittäjänä. Työntekijöitä, joilla vielä ei ole tiedossa syksylle uutta työpaikkaa on
ilmeisesti 2 henkilöä.
Syksy 2019 on nykyisten hankkeitten päättämisiä (Eteenpäin-hanke jotain lopputoimia, NetXport-, Act Now-, Kulttuuristartti-, Paketti- ja Oulaboost -hankkeet jatkuvat),
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mahdollisesti edunvalvonnan ja seudullisen toiminnan uudelleen järjestelyn edistämistä tarpeen mukaan ja muut lopputoimet hallinnollisesti. Kevät 2020 on kahden hankkeen hoitamista ja muita tarvittavia lopputoimia.
Kassatilanne näyttää hyvältä huolimatta siitä, että 2019 jäsenmaksu jätetään perimättä
sekä 2020 ei enää peritä.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

5 § SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN PURKAUTUMISEN VAIKUTUS KEVAN ELÄKEMAKSUIHIN
Seutukuntayhdistyksen tilintarkastaja on informoinut seutujohtajaa siitä, että kunnille
aiheutuu eläkemenoja myös purkautumisen jälkeen. Kevan verkkosivuilla
(https://www.keva.fi/tyonantajalle/palvelurakenteen-muutokset/mita-tapahtuuelakemaksuille/) mm. todetaan jäsenyhteisön purkautumisen vaikutuksista eläkemaksuihin seuraavaa:
”Kevan jäsenyhteisöistä kuntayhtymä, osakeyhtiö, säätiö tai yhdistys voivat purkautua. Jäsenyhteisölle aiheutuu eläkemenoja myös purkautumisen jälkeen:
•
•

eläkemenoperusteinen maksu, joka on aiheutunut ennen vuotta 2005 jäsenyhteisössä tehdystä työstä
varhaiseläkemenoperusteinen maksu, jos jäsenyhteisön palveluksessa ollut
henkilö jää lähivuosina purkautumisen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeelle tai
kuntoutustuelle

Päättyneen jäsenyhteisön eläkeperusteiset maksut kohdistetaan sen voimassaolon aikaisille, vielä voimassaoleville omistajajäsenyhteisöille. Ennen purkautumista omistajakuntien tulee sopia siitä, miten kuntayhtymälle, osakeyhtiölle, säätiölle tai yhdistykselle aiheutuvat eläkemaksut jaetaan jatkossa omistajien kesken.”
Kevan arvio asiasta (seutujohtajan tiedustelu/Roman Goebel/Keva/aktuaaripäällikkö,
oto eläkemaksupäällikkö:
”Olitte tiedustelleet eläkemenoperusteisen maksun jakautumisesta ja maksuvaikutuksista pitkälle tulevaisuuteen. Kevan tavoitteena on ollut korvata eläkemenoperusteinen
maksu tasausmaksulla. Tasausmaksu oli osa sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntöesitystä ja sitä olisi peritty vain kunnilta ja maakunnilta, ei siis muilta jäsenyhteisöiltä. Tasausmaksu olisi tullut voimaan 2021.
Tarve eläkemenoperusteisen maksun korvaamiseen tasausmaksulla ei ole poistunut
sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttuakaan. Mikäli asia etenee seuraavan hallituksen
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työlistalle, uskoisin että tarvittava Keva-lain muutos tulisi voimaan viimeistään 2021.
Tällöin tasausmaksua perittäisiin vain kunnilta. Tasausmaksu jaettaisiin kuntien kesken vain verotulojen ja valtionosuuksien suhteessa, eli kaikki yhteys työnantajan henkilöstöön ja eläkemenoperusteiseen maksuun katkeaisi.
Mikäli näin käy, esitetty huoli maksuvaikutuksen jatkumisesta pitkään on turha – kyse
olisi enemmänkin muutamista kuukausista. Maksun muutenkin jakautuessa useammalle kunnalle, olettaisin, että kyse ei ole oleellisesta asiasta.
Sopisiko, että tässä tilanteessa jäisimme odottamaan syksyyn, jolloin meillä ehkä on
parempi kuva siitä, millaisia asioita uusi eduskunta tulee käsittelemään ja millä aikataululla? ”
Esitys: Merkitään tiedoksi, että eläkemenoperusteisen maksun velvoitteet jäsenkunnille, kun yhdistys lopettaa toiminnan, ovat hyvin vähäiset eivätkä aiheuttane mitään
merkittäviä rasitteita kunnille. Asiaan palataan syksyllä paremmin, kun Kevasta saadaan lisäinformaatiota.
Päätös:

6 § MUUT ASIAT
•

Tulevaisuuspajan järjestelyt tiedoksi

Ohessa on liitteenä tulevaisuuspajan kulku. Ohjelma hiotaan Sampo Siikin kanssa lopulliseen muotoon ja varsinainen aineisto lähetetään ensi viikolla. Seutujohtaja esittelee lyhyesti pajan kulun.
Esitys: Käydään mahdollista evästyskeskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös:

•

Syksyn kokousaikataulu

Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätös:

