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Kokousaika

Torstai 27.9.2018 klo 09.00 alkaen

Kokouspaikka:

Oulaisten kaupungintalo, valtuustosali, Oulaistenkatu 12

Jakelu:

Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Maria Sorvisto, Ylivieska, seutuhallituksen 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
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
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
SEUTUHALLITUKSEN KOKOONPANON MUUTOKSET
SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN, TALOUSARVION JA JÄSENMAKSUN ALUSTAVA KÄSITTELY SEKÄ SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN LOPETTAMISTOIMIEN TARKENNETTU SUUNNITELMA
LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2019 - 2021
HANKETYÖN AVUSTAVAT TYÖT JA RAJATON-HANKKEEN LOPPUTULOSTEN ESITTELY
ALUEELLISEN EDUNVALVONNAN TYÖSEMINAARI 9.10.2018
MUUT ASIAT
• SEURAAVA SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS
• SEUTUVALTUUSTON SYYSKOKOUKSEN AJANKOHDASTA
PÄÄTTÄMINEN
• SEUTUJOHTAJAN PÄÄHUOMIOITA LYHYESTI TURUN KAUPUNKIFOORUMISTA JA KUNTAMARKKINOILTA
• OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUKSEN KOKOUS/OSAAMISSTRATEGIAN PÄIVITYS
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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 § SEUTUHALLITUKSEN KOKOONPANON MUUTOKSET
Seutuvaltuusto valitsi kevätkokouksessaan 24.5.2018 seutuhallituksen varsinaisiksi
jäseniksi meneillään olevalle kaksivuotiskaudelle 2017 – 2019 Janne Tervon tilalle
1.6.2018 alkaen Sievin kunnanjohtajan Mauno Rannon ja Terho Ojanperän tilalle
1.8.2018 alkaen Ylivieskan kaupunginjohtajan Maria Sorviston. Terho Ojanperä on
toiminut seutuhallituksen varapuheenjohtajana nykyisellä kaksivuotiskaudella
Esitys: Seutuhallitus esittää seutuvaltuuston syyskokoukselle Ylivieskan kaupunginjohtajan Maria Sorviston valitsemista seutuhallituksen varapuheenjohtajaksi nykyiselle kaksivuotiskaudelle 2017 – 2019.
Päätös:

4 § SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN VUODEN 2019 TOIMINTASUUNNITELMAN, TALOUSARVION JA JÄSENMAKSUN ALUSTAVA KÄSITTELY SEKÄ SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN LOPETTAMISTOIMIEN TARKENNETTU SUUNNITELMA
Yhdistys on tavoitteena purkaa lopullisesti ennen kesälomia 2020 (ilmoitus yhdistysrekisteriin/PRH). Seutujohtaja on käynyt neuvottelut tilitoimiston ja tilintarkastajan
kanssa lopettamis- ja purkamisprosessista sekä kuullut työsuhdeasiantuntijoita.
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Liitteenä on esitetty alustava TTS 2019, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Talousarvioon jäsenmaksun esitys on 3,5 €/as. Vuonna 2020 tehdään lopputoimia, mutta erillistä jäsenmaksua ei kanneta eikä tehdä talousarviota.
Esitys: Seutujohtajan esittelystä käydään keskustelua alustavasta TTS:sta vuodelle
2019 ja yhdistyksen purkamistoimenpiteistä ja mahdollisine muutoksineen hyväksytään seutujohtajan valmisteltavaksi 22.11.2018 seutuhallitukseen käsittelyyn ja päätösesityksen esitykseen seutuvaltuustolle syyskokoukseen.
Päätös:

5 § LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2019 – 2021
Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähettänyt jäsenkunnille ja seutukunnille 18.9.2018 tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten talous- ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuosille 2019 – 2021.
Liiton toiminnan strategisissa linjauksissa ja tavoitteissa korostuvat kansainvälisyys,
kasvu ja kilpailukyky; vaikuttaminen EU:n 2021 – 2027 koheesiopolitiikan valmisteluun; uudistuva osaaminen ja koulutus; saavutettavuus kilpailukyvyn edellytyksenä;
rakenteellisiin muutoksiin valmistautuminen sekä hyvinvointi ja kulttuuri maakunnan
vetovoimatekijänä.
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää näkemyksiä asetetuista strategisista linjauksista ja
tavoitteista, toiminnalle asetetuista tavoitteista sekä talous- ja toimintasuunnitelman
muusta sisällöstä.
Mahdollinen lausunto tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liittoon viimeistään
16.10.2018 mennessä osoitteella kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai Sepänkatu 20,
90100 Oulu.
Luonnos seutujohtajan laatimasta seutuhallituksen lausunnosta Pohjois-Pohjanmaan
liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnokseen vuosille 2019 – 2021 on esityslistan
liitteenä.
Esitys: Käydään keskustelua seutujohtajan esittelystä ja tehdään tarvittavat muutokset
ja valtuutetaan seutujohtaja viimeistelemään lausunto ja seututoimisto lähettämään
lausunnon Pohjois-Pohjanmaan liittoon.
Päätös:
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6 § HANKETYÖN AVUSTAVAT TYÖT JA RAJATON-HANKKEEN LOPPUTULOSTEN
ESITTELY
Sieviin kahdella esiselvityshankkeella seutukuntayhdistyksen hallinnoimana (Elyn
toimintaympäristötuki ja Aiko -rahoitus) valmisteltu Digiajan tuotantopuisto -hanke
(EAKR) näyttää vihdoin saavan rahoituksen. Hankkeen kannalta oli suuri takaisku,
kun Pohjois-Pohjanmaan liitto ei hyväksynyt Aalto yliopistoa, Tampereen ja Lappeenrannan teknillistä yliopistoa osatoteuttajaksi. Kansallinen huippuosaajaverkosto oli
hankkeen yksi punainen lanka. Mm. Arki -hankkeessa ei maakunnan ulkopuolisia osatoteuttajia vierasteta Ely:ssä niin paljon kuin Pohjois-Pohjanmaan liitossa. Digiajan
tuotantopuistossa on Centria päähallinnoija, Oulu yliopisto ja Sievin Teollisuuspuisto
osatoteuttajina.
Seutujohtajan tekemän rekrypilotti -selvityksen, Eteenpäin ja My Way -projektien ja
seutukunnan ST4 -ryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella on YTEK valmistellut
Aiko -rahoitushankkeen ja My Way’n pohjalta laittaa Centria sisään ESR -hakuun uuden työllisyyshankkeen. Eteenpäin -hankkeesta saatujen hyvien kokemusten pohjalta
seutukuntayhdistys järjesti laajan kuntakokouksen laajemman alueellisen Merinki hankkeen pitkäaikaistyöttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien aktivointiin syksyn
ESR -hakuun. Johtuen maakuntauudistuksesta ja pitkäaikaistyöttömien aktivoinnin ja
palveluiden epäselvyyksistä vain kolme kuntaa (Alavieska, Merijärvi ja Haapavesi)
lopulta ilmoitti kiinnostuksensa hankkeeseen. Hankkeen valmisteluun kynnyksen aiheutti se, että päähallinnoijaa ei ole vielä löydetty. Seutukuntayhdistys ei enää ota hallinnointivastuuta hankkeista. Hankeidea on siirretty myös Haapaveden – Siikalatvan
seudun kuntayhtymälle tiedoksi. ESR -rahoitusta on runsaasti työllisyysasioihin jäljellä ja niitä kuntien kannattaisi hyödyntää. Merinki -ideaa mahdollisesti työstetään kevään 2019 ESR -hakuun, mikäli maakuntahallinnon uudistus selkeytyisi työllisyysasioissa ja hallinnointiin löytyy vastuutaho.
Oulaisten kaupungin kanssa on valmisteltu yhdessä Taukokankaan kanssa Arki hanketta ESR -hakuun hyvinvointi ja tuottavuus -osioon. Centria on suunniteltu päähallinnoijaksi. Hankkeen valmistelun osalta otettiin aikalisä ja hanke suunnitellaan
kevään ESR -hakuun. Hankkeeseen Centria hakee myös investointihankkeen (EAKR)
rinnalle ja heidän aikatauluun sopii kevään haku hyvin.
Isoimpiin maakunnan EAKR -hankkeisiin kuuluva, Rajaton (neljän seudun yhteinen,
Ylivieskan, Nivalan – Haapajärven, Haapaveden – Siikalatvan ja Raahen seudun)
päähallinnoijana seutukuntayhdistys on päättynyt. Projektin loppuvaiheessa Sari Anderssonin siirryttyä Varkauteen projektipäälliköksi, Tapio Rasmus ja Jukka Koivisto
ovat hoitaneet projektin päätökseen yhdessä osatoteuttajien kanssa. Seutusihteeri esittelee hankkeen keskeisiä tuloksia.
Esitys: Käydään mahdollista keskustelua, merkitään tiedoksi.
Päätös:
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7 § ALUEELLISEN EDUNVALVONNAN TYÖSEMINAARI 9.10.2018
Pidetään 9.10.2018 klo 9 – 13 Centria ammattikorkeakoulussa.
Kutsut: kuntien ja seutukuntien puheenjohtajisto, kuntajohtajat, seutuhallitukset/vastaavat ja alueen kansanedustajat. Mikäli et pääse itse paikalle, toivomme, että
saat sijaisen tilallesi.
Avainsanat: Sotepalveluiden saatavuus, ammatillisen koulutusjärjestelmien sekä logistiikan kilpailukyky.
Edunvalvonnan merkitys entisestään kasvaa ja kuntien ja seutujen kannalta keskeisiä
teemoja ovat ammatillisen koulutusjärjestelmän kilpailukyky ja resurssit, sosiaali- ja
terveyspalveluiden saatavuus, logistiikka alueen saavutettavuuden kannalta. Nämä
kärkiteemat vaikuttavat yritysten ja ihmisten sijoittumiseen ja pysymiseen alueella.
Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa on edunvalvontaa harjoitettu varsin hajanaisesti eikä
punaista lankaa ole löytynyt lukuisista yrityksistä huolimatta. Pohjois-Pohjanmaan
eteläosa muodostaa alueen, johon jokilaaksoittain on keskittynyt asukkaita, yrityksiä
ja palveluita merkittävästi. Edunvalvonnan merkitys alueen ja kuntien kannalta tulevaisuudessa kilpailun lisääntyessä ja maakuntahallinnon uudistuksen edetessä on entistä tärkeämpi.
Tavoitteena työseminaarissa on löytää nykyistä tehokkaampi menettely- ja toimintatapa alueen edunvalvonnassa.
Työseminaarin ohjelma
Aloituskahvit
1.

Työseminaarin avaus/edunvalvonnan historiaa ja nykytila/Antti Toivola/seutuvalt.puh.joht./Ylivieskan seutukunta

2.

Puheenvuorot - kilpailutekijät, niistä huolehtiminen/kehittäminen, mitä kunnilta/alueelta ja
maakunnan eteläosan toimijoilta odotetaan, mikä on erityisen kriittistä teemassasi maakunnan
eteläosan kannalta?
• Ammatillinen koulutus
i. Centria ammattikorkeakoulu/Kari Ristimäki/rehtori
ii. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (Jedu)/Keijo Makkonen/kuntayhtymän
johtaja
iii. Oulun ammattikorkeakoulu/Aini Ojala/kehittämis- ja innovaatiojohtaja
• Sosiaali- ja terveyspalvelut/Jouko Luukkonen/LGR-Consulting Oy
• Logistiikka/Timo Kiema/seutujohtaja Ylivieskan seutukunta
• Kommenttipuheenvuoro/Menestyvät jokilaaksot työryhmä/elinkeinoelämä/Jari Tuovinen/toim.joht. ja Maria Juurikka/palv.sektorin esimies
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3.

Työpajat teemoittain. Miten edunvalvonta tulee järjestää jokilaaksoissa, maakunnan eteläosassa, vaihtoehtojen pohdinta ja esityksiä (tavoite, että työpajat tuottavat useamman kuin yhden
vaihtoehdon)?
• Työpajojen lyhyet esitykset
• Seutujohtajat tiivistävät yhteenvedon/Toni Krankkala/Nivalan – Haapajärven seutukunta ja Hannu Saarinen/Haapaveden – Siikalatvan seutukunta

4.

Keskustelu, johtopäätökset ja jatkotoimenpiteistä päättäminen/Antti Toivola

Päätöslounas

Tarjoiluihin varautumiseksi ilmoittautumiset 5.10.2018 mennessä jukka.koivisto@ysk.fi . Ilmoitathan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

8 § MUUT ASIAT
•

SEURAAVA SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

Seuraava seutuhallituksen kokous pidetään torstaina 22.11.2018 klo 9.00 alkaen Ylivieskan kaupungintalolla.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

•

SEUTUVALTUUSTON SYYSKOKOUKSEN AJANKOHDASTA PÄÄTTÄMINEN

Seutuvaltuuston syyskokouksessa vahvistetaan seutukunnan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi ja päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta. Syyskokous on pidettävä marras-joulukuussa ja se on yleensä pidetty joulukuun
puolivälin tietämillä.
Suomen metsäkeskus on lähestynyt seutukuntia Metsäbiotalouden mahdollisuuksia
Pohjois-Pohjanmaalla -kiertueen 10-12/2018 tiimoilta. Suomen metsäkeskus on järjestämässä infotilaisuuksia Pohjois-Pohjanmaan kuntapäättäjille syksyn ja loppuvuoden
aikana. Tarkoituksena on tavata kuntapäättäjiä ja virkamiehiä laajalla rintamalla esimerkiksi seutukuntavaltuustojen tai muiden vastaavien tapahtumien yhteydessä. Tilai-
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suudet järjestetään Pohjois-Pohjanmaan metsäneuvoston aloitteesta yhteistyössä seutukuntien, oppilaitosten ja Puutuoteteollisuuden kanssa.
Kiertueen agendana on Metsäbiotalouden mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Miniseminaareissa kuullaan esityksiä alueellisista ja paikallisista metsäbiotalouden mahdollisuuksista, kuntien energian käyttöön liittyvistä asioista sekä kuntien mahdollisuuksista puurakentamisen edistämisessä. Ohjelmaa voi räätälöidä ja täydentää myös
alueellisten tarpeiden näkökulmasta. Myös paikalliselle yrityskentälle annetaan mahdollisuus esittää näkemyksiään esimerkiksi puurakentamisen haasteista ja mahdollisuuksista.
Ajallisesti tilaisuudet olisivat 1,5 – 2,0 tunnin mittaisia (esim. 4 kpl 20 min. alustuksia
+ kysymykset/keskustelutuokio päälle). Toimintamalli kiertueen järjestelyn suhteen
on, että Metsäkeskus tuo puhujat tilaisuuksiin ja seutukunnat vastaavat tilojen ja kahvitusten järjestämisestä. Tilaisuuden puheenjohtajuudesta ja medianäkyvyydestä sovitaan tapauskohtaisesti.
Esitys: Päätetään kokouksessa seutuvaltuuston syyskokouksen ajankohdasta ja sen yhteydessä järjestettävästä Metsäbiotalouden mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla infotilaisuudesta.
Päätös:

•

SEUTUJOHTAJAN PÄÄHUOMIOITA LYHYESTI TURUN KAUPUNKIFOORUMISTA JA KUNTAMARKKINOILTA

Seutujohtaja avaa lyhyesti, miten kaupunkitutkimusta hyödyntävät isot kaupungit päätöksenteossa, seutuistumisen kehityskaarta ja tulevaisuuden haastetta (mm. kaupunkiseudun ja seudun tason päätöksenteko on monimutkaista). Logistiikan/tietoliikenteen
merkitys. Seutukaupungeilla onko tulevaisuuden roolia, miten siihen tulisi vaikuttaa?
Yliopistojen ja osaamisorganisaatioiden merkityksestä kokonaisvaltaisesti kaupunkien
kehittymiseen. Hallitus miettii parhaillaan, millaista aluepolitiikkaa tehdään: C21 kaupungit, seutukaupungit, kasvusopimukset ja maaseutu? Miksi kunnat ovat yhtiöittäneet yrityspalvelut ja miten se tuli tehokkaasti tehdä? Työllisyyspalveluissa maakuntahallinnon uudistuksessa riittää haasteita kunnille? Alustavia tietoja uudesta EU:n ohjelmakaudesta.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:
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•

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUKSEN
OSAAMISSTRATEGIAN PÄIVITYS

ESITYSLISTA
KOKOUS

/

Oulun Eteläisen korkeakoulukeskuksen verkoston kokous pidetiin 5.9.2018. Keskusteltiin, että kannattaako jatkaa verkoston työtä, kun maakuntahallinnon uudistus on
muuttanut toimintaympäristöä tietämättäänkin alueellista ajattelusta kuntien ja maakunnan väliseen suoraan vuoropuheluun. Myös Ylivieskan seutukuntayhdistys lopettaa
toimintansa, jolloin ST4 -ryhmän jäsenet osallistuivat kokoukseen ja seutujohtaja jatkaa asiantuntijana ryhmässä. Yksimielisesti päätettiin, että verkostolla on edelleen
merkittävä rooli ja jatkaa toimintaansa sekä osaamista, työtä ja kasvua, Oulun Eteläinen 2020 -osaamisstrategia päivitetään. Päivitetty esitys tulee kunnille tiedoksi ja hyväksyttäväksi ja on tärkeä dokumentti älykkään erikoistumisen, koulutuksen ja osaamisen kehittämisessä ja tarvitsee alueen kunnilta vahvan tuen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös:

