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Kokousaika

Perjantai 13.10.2017 klo 8.00 alkaen

Kokouspaikka:

Oulaisten kaupungintalo, valtuustosali, Oulaistenkatu 12

Jakelu:

Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Hannu Kaartinen, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Rami Rauhala, Sievi, seutuhallituksen varajäsen
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
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Jarmo Nahkala, Alavieska, asiantuntijajäsen
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta
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SEUTUHALLITUKSEN KOKOONPANON TOTEAMINEN JA KOKOUKSEN
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
LAUSUNTOPYYNTÖ MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 2018 –
2021
ALUEELLISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMINEN
MUUT ASIAT
•
•

UUSIEN RAKENNRAHASTOHANKKEIDEN VALMISTELUN TILANNE
KIRJE KUNTIIN SEUTUKUNTATYÖN TULEVAISUUDESTA

SEURAAVA KOKOUS
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1 § SEUTUHALLITUKSEN KOKOONPANON TOTEAMINEN JA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Puheenjohtaja käy läpi uuden seutuhallituksen kokoonpanon ja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

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

3 § LAUSUNTOPYYNTÖ MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA 2018 – 2021
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoja kunnilta ja muilta aluekehitykseen
liittyviltä sidosryhmiltä. Pyyntö on tullut myös seututoimistoon. Lausunto on toimitettava viimeistään 13.10.2017 mennessä. Lisäaikaa ei ole saatavissa. Seutujohtaja on
liitteenä olevassa esityksessä katsonut läpi ne seutukunnan kuntien lausunnot, jotka
olivat esityslistaa kirjoitettaessa saatavissa.
Kohtuullisen nopeasti laatinut seudullisesta näkökulmasta seutukunnan kuntien kannalta erityismainintoja ja tarkennuksia.
Esitys: Käydään keskustelua seutukuntayhdistyksen lausuntoluonnoksesta ja tehdään
tarvittavat muutokset ja valtuutetaan seutujohtaja viimeistelemään lausunnon ja seututoimisto lähettämään lausunnon Pohjois-Pohjanmaan liittoon.
Päätös:

4 § ALUEELLISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMINEN
Keskeiseksi anniksi nousi otsikon teema uuden seutuvaltuuston järjestäytymiskokouksessa. Aihe on ollut esillä useaan otteeseen ja jatkuvasti (mm. 4.10. Kauppakamarin
kutsumassa tilaisuudessa, tosin Kalajokilaakson osasto), että kuntien ja alueen kannalta edunvalvonta on heikkoa. Se on hajanaista ja sitä tehdään jälkijunassa ja adhoc -
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periaatteella. Toisaalta esim. amk -toiminnan säilyttämisessä on onnistuttu Raahen
seutua paremmin, infra-asioissa varsin hyvin. Myöskään tuhkaan kieriskelyyn ei tarvitse ryhtyä. Kaupungistuminen ja osittain maakuntahallinnon uudistus edellyttää, että
seutukunnan kuntien ja alueen kannalta edunvalvontaa on kerta kaikkiaan kuitenkin
parannettava. Asiasta puhutaan paljon, kansanedustajat, luottamushenkilöt ja viranhaltijat tekevät edunvalvontaa, mutta se tarvitsee yhtenäisen ja kumulatiivisen prosessin.
Seutukuntatyössä edunvalvonta on yksi keskeisimmistä tavoitteista. Monia yrityksiä
sen tehostamiseksi on yritetty. Mm. Asko Ojamäki ja Timo Kiema ehdottivat laajemman alueorganisaation perustamisen selvitystyön käynnistämistä, johon oli jo kysytty
maaherra Siuruainen selvityshenkilöksi. Antti Rantakankaan johdolla pohdittiin työryhmässä vastaavanlaista kuviota, mutta työryhmä totesi, että sinä ajankohtana ei ollut
asian edistämiseen kannatusta ja yksimielisyyttä riittävästi. Aihe on kuin kuumaperuna, josta kukaan ei saa otetta.
Nyt on hedelmällinen aika ottaa aihe konkreettisesti esille ja lähteä sitä konkretisoimaan, kun maakuntahallinnon uudistus etenee, vaikka siihen voi tulla vielä joitain
muutoksia. Tilannehan on haastava 4 seudun osalta, kun ei ole yhtään keskisuurta kaupunkia alueen etua ajamassa, Pohjois-Pohjanmaan liitto lopetetaan ja tilalle astuu valtion rahoittama valtion viranomainen ilman verotusoikeutta ja vaarana on olla, että
varsin väkirikas 4 seudun alue jää heitteille Oulun – Kokkolan – Kajaanin -kolmion
sisällä. Timo Kiema on asiassa ollut aktiivinen ja kysynyt lähtisivätkö 4 seudun kansanedustajat keulahahmoina asiaa edistämään, Antti Rantakangas, Hanna Halmeenpää, Juha Pylväs ja Katja Hänninen. Vastaukset ovat olleet myönteiset, tosin toimintavasta ei ole tarkemmin keskusteltu kuin, että ajankohtainen yhteinen informaatio pitäisi olla saatavissa päivitettynä riittävän usein.
Kartoitustyössä tulee määrittää valtionhallinnon suuntaan eri elimet/aihealueittain, arvioida ja suunnitella, miten vaikutetaan valtionhallintoon Hgiin ja miten uudessa maakuntavaltuustossa. Koko ajan kumulatiivisesti pitää olla tiedossa Hgin päässä ja maakuntavaltuutetuilta alueelta, mitä yhteistä agendaa he kulloinkin ajavat. Myös Kauppakamariin ja Yrittäjiin päin informaatiota tulee toimittaa ja käydä tiedonvaihtoa.
Asian konkretisoimiseksi perustetaan alueen edunvalvonnan työryhmä (esim. nimi
”Kala – Pyhä – Siikajokialueen etu”), jossa on edustettuna 4 seudun seutujohtajat,
isommat kaupungit ja pienemmistä kunnista edustus, kauppakamari ja yrittäjäyhdistys
sekä alueelta ammatillisen koulutuksen edustus (edustuksen määräytyminen eri kuntakoon mukaan kannattaa harkita?). Ideana oli myös, että Hgin päässä istuvat alueen
kansanedustajat muodostavat etäpäätteen, jolle tietoa jäsennetysti ja päivitetyssä muodossa toimitetaan. Kansanedustajat järjestäisivät myös tarpeellisia ministerin/ministeriöiden edustajien tapaamisia. 1. edunvalvontatyöryhmän tapaamisessa laaditaan toimenpideohjelma, joka ottaa huomioon alueen kannalta merkittävät vetovoimatekijät
(luonnoksen laativat seutujohtajat yhdessä kuntien kanssa) yhteiseen edunvalvontaan.
1. edunvalvontatyöryhmän tapaaminen olisi lähtölaukaus edunvalvontaprosessille ennen vuoden vaihdetta. Edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajuus olisi vuorotteluperiaatteelle alueen suurimpien kaupunkien kaupunginjohtajalla. Seutujohtajat ottavat
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käynnistysvaiheessa vastuun toiminnan operatiivisesta käyntiin lähtemisestä, kokoon
kutsumisesta ja asioiden etukäteisvalmistelusta. Kokoon kutsujana toimisi seutuorganisaatio esim. vuosittaisella vuorotteluperiaatteella. Edunvalvontatyöryhmän kausi on
määräaikainen 2018 - 2019. Kahden vuoden jakson jälkeen arvioidaan työn tulokset,
toimintatapa ja miten jatketaan, toimintaa kehitetään ja parannetaan.

Esitys: Ylivieskan seutukunnan seutuhallitus valtuuttaa Timo Kieman neuvottelemaan
asiasta naapuriseutujen johdon ja sidosryhmien kanssa kanssa.
Päätös:

5 § MUUT ASIAT
•

UUSIEN RAKENNRAHASTOHANKKEIDEN VALMISTELUN TILANNE

Liitteenä tiedoksi seutukunnan elinkeino- ja hanketiimin esityslista, hanketiimi
kokoontuu 10.10. sisällöllisesti ja rahoituksellisesti arvioimaan yliseudullisia
hankkeita ja antamaan esityksiä marraskuun seutuhallitukselle, joka todennäköisesti pystyy tekemään seuturahoituspäätöksiä, kun TTS 2018 ja linjaus seutukuntatyöstä 2019/2020 saadaan tehtyä, miten rakennerahastohankkeiden
koko 3 vuotiskausi ollaan mukana tai ei olla mukana. Keväällä 2018 tulee uusi
haku, johon kuntien kannalta myös yliseudullisia projektisuunnitelmia syntyy.
Kaikkiin nyt haettuihin hankkeisiin ei rahoitusta saada, kun rahoituskiintiöt rakennerahasto-ohjelmassa ylittyvät.
Esitys: Merkitään tiedoksi ja varaudutaan marraskuun seutuhallituksessa käsittelemään syksyn 2017 rakennerahastohaun hankkeita seutukunnan kuntien
kannalta.
Päätös:
•

KIRJE KUNTIIN SEUTUKUNTATYÖN TULEVAISUUDESTA

Seutukunnan kuntiin on seututoimisto lähettänyt lausuntopyynnön seutukuntayön tulevaisuudesta 2019/2020 ja seutukuntatyön jälkeisen kuntayhteistyön
ja edunvalvontaan ideoita ja näkemyksiä. Lausunnot on pyydetty 11.11.2017
mennessä.
Esitys: Käydään kunnittain läpi, onko lausuntoa jo valmisteltu ja tuleeko se
ajallaan.
Päätös:
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6 § SEURAAVA KOKOUS
Seuraavassa kokouksessa on käsittelyssä TTS 2018, linjaus seutukuntatyöstä
2019/2020 sekä syksyn 2017 yliseudullisten rakennerahaston hankkeiden haut ja kuntarahoituksen myöntäminen. Seutuvaltuuston muut mahdolliset asiat. Joulukuussa pidetään mahdollisesti kokous, jos tarve vaatii.
Esitys: Tulee pitää marraskuussa esim. vko 47 tai 48 ja varaus joulukuun mahdollisesta kokouksesta.
Päätös:

