YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS
SEUTUHALLITUS
1 (16.2.2016)

SIVU 1
PÖYTÄKIRJA

Kokousaika

Tiistai 16.2.2016 klo 9.00 – 10.50

Kokouspaikka:

Oulaisten kaupungintalo, valtuustosali, Oulaistenkatu 12

Läsnä:

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
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
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 **
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen sihteeri
* poistui klo 10.05
**poistui klo 10.35

Poissa:

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§

Esko Valikainen, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Rami Rauhala, Sievi, asiantuntijajäsen
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
ELY-KESKUKSEN SEUTUFOORUMIN 23.2.2016 VALMISTELU SEUTUKUNNAN KUNTIEN KANNALTA
YSK2014+ SEUTUSTRATEGIAN PÄIVITYS, ENSIMMÄISEN TYÖPAJAN
TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN YLIVIESKAN YKSIKÖN TKITOIMINNAN VAHVISTAMINEN
HANKEASIAT
SEURAAVA KOKOUS
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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 § LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Erityisesti seutukunnan kannalta ja kuntien näkökulmasta on 3. vaihemaakuntakaavan
arviointisuunnitelmassa todettu, että vaihemaakuntakaavaan voidaan tarvittaessa ottaa
mukaan työn edetessä muitakin ajankohtaisia aiheita ja tarkistaa aikaisempien maakuntakaavojen ratkaisuja. Mahdollisiksi tarkastelun kohteiksi on alustavasti tunnistettu
mm. aluerakenteellisten vyöhykkeiden (kaupunkikehittämisen kohdealueiden) ja taajama-alueiden tarkistukset, yhdyskuntatekniikan seudulliset ratkaisut, suoalueiden ja
muiden luonnonsuojelualueiden tarkistuksia ja täydennyksiä, biotalouden aluetarpeet,
rantojen käytön periaatteet, kaupan suuryksiköiden ja keskusta-alueiden tarkistukset.
Ylivieskan seutukunta on selkeä osa Perämerenkaarta, jonka osana on Meripohjolakasvuvyöhyke. Haasteellisempi 3.vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on maininta: Maakunnan eteläisen alueen ylimaakunnallinen kehittämisvyöhyke Keski-Pohjanmaan ja Kainuun suuntiin. Ylivieskan seutukunta kuuluu
myös maakunnan eteläisen alueen ylimaakunnalliseen kehittämisvyöhykkeeseen. Mm.
Centria ammattikorkeakoulun kannalta maakunnan eteläisen alueen ylimaakunnallinen
kehittämisvyöhyke on hyvä asia. Toisaalta Perämerenkaari ja sen osana Meripohjola –
kasvuvyöhyke kattaa myös Centria ammattikorkeakoulun. Luonnollista yhteyttä ja historiaa ei Kainuuseen Ylivieskan seutukunnan alueelta ole eikä ole tiedossa, mitä lisäarvotekijöitä ja etua maakunnan eteläisen alueen ylimaakunnallisesta kehittämisvyöhykkeestä on. Haittaa tässä vaiheessa ei maakunnan eteläisestä kehittämisvyöhykkeestä ole Ylivieskan seutukunnalle ja sen kunnille, mutta ei ole tarkoituksenmukaista
panostaa mitenkään merkittävästi Kainuuseen suuntaavan kehittämisvyöhyketyöhön
Ylivieskan seutukunnan aluekehitysresursseilla.
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Kolmannen vaihemaakuntakaavan sisältö ja teemakohtaiset tavoitteet on alustavasti
määritelty seuraavasti:
Pääteemat:
– Pohjavesi- ja kiviainesalueet
Tarkistetaan pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia sekä arvokkaiden harjualueiden rajauksia pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisprojektin
(POSKI-hankkeen) selvitysten pohjalta. Tavoitteena on turvata laadukkaan kiviaineksen saanti yhdyskuntarakentamiseen sekä osoittaa pitkällä aikavälillä kiviaineksen ottoon soveltuvat seudulliset alueet, otetaan huomioon luonnon- ja maisemansuojelun
sekä maa-aineslain kannalta arvokkaat kohteet sekä hyvän pohjaveden riittävyys vesihuoltotarpeisiin.
– Mineraalipotentiaali ja kaivosalueet
Selvitys Mineraalivarat ja maankäyttö – kohti kestävää kaivostoimintaa (Portti-hanke)
toteutetaan yhteistyössä GTK:n kanssa. Tavoitteena on selvittää Pohjois-Pohjanmaan
malmipotentiaaliset alueet ja kaivosalueet sekä yhteen sovittaa niitä muuhun maankäyttöön. Kalajokilaakson alueelle laaditaan myös tarkempi Master Plan -tyyppinen
maankäyttötarkastelu.
– Oulun kaupunkiseudun liikennejärjestelmä, maankäyttö ja logistiikka
Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja siihen liittyvän logistiikkaselvityksen sekä Oulun kaupunkiseudun rakennemallin 2040 pohjalta päivitetään Oulun seudun liikenteen ja maankäytön ratkaisut maakuntakaavan mukaisella tarkkuudella.
Niissä otetaan huomioon myös uuden Oulun yleiskaavan ehdotus ja muiden seudun
kuntien vireillä olevat osayleiskaavat (Kempele, Liminka, Ii, Muhos ja Hailuoto).
– Tuulivoima-alueet
Täydennetään ja tarkistetaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitettua maakunnan tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvien alueiden varauksia. Käsitellään seudullisen kokoluokan maa- ja merituulivoima-alueita vireillä olevien hankkeiden selvitysten ja
vaikutusten arviointien pohjalta. Tavoitteena on edistää tuulivoimarakentamista luomalla edellytykset keskitettyjen, seudullisesti merkittävien kokonaisuuksien toteuttamiselle maakunnan eri osiin. Samalla poistetaan kaavasta sellaiset tuulivoima-alueet,
joita ei yksityiskohtaisempien selvitysten perusteella ole mahdollista toteuttaa seudullisesti merkittävinä alueina.
– Vaalan ja Himangan maankäytön tarkistukset
Kalajoen Himangan alueella voimassa olevat Keski-Pohjanmaan vaihekaavojen merkinnät ja määräykset sekä Kainuun maakuntakaavan merkinnät Vaalassa tarkistetaan
yhdenmukaisiksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavojen kanssa.
Muut mahdolliset maakuntakaavan tarkistukset ja täydennykset
Vaihemaakuntakaavaan voidaan tarvittaessa ottaa mukaan työn edetessä muitakin
ajankohtaisia aiheita ja tarkistaa aikaisempien maakuntakaavojen ratkaisuja. Mahdollisiksi tarkastelun kohteiksi on alustavasti tunnistettu mm: aluerakenteellisten vyöhyk-
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keiden (kaupunkikehittämisen kohdealueiden) ja taajama-alueiden tarkistukset, yhdyskuntatekniikan seudulliset ratkaisut, suoalueiden ja muiden luonnonsuojelualueiden
tarkistuksia ja täydennyksiä, biotalouden aluetarpeet, rantojen käytön periaatteet, kaupan suuryksiköiden ja keskusta-alueiden tarkistukset.
Lisäksi otetaan huomioon kaavan valmisteluaikana mahdollisesti voimaan tulevat lainsäädännön muutokset, jotka aiheuttavat maakuntakaavan tarkistustarpeita. Vireillä on
mm. valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen ja merialuesuunnittelua koskeva velvoite maakunnille.
Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
esityslistan liitteenä.
Esitys: Seutuhallitus toteaa, että luonnollista tai historiallista yhteyttä Kainuuseen ei
Ylivieskan seutukunnasta ja sen kunnista ole, jolloin Ylivieskan seutuhallitus ei näe
kovinkaan suurta merkitystä maakunnan eteläisen ylimaakunnallisen kehittämisvyöhykkeen kehittämiselle kuin Keski-Pohjanmaan suuntaan. Toisaalta Perämerenkaari ja Meripohjola osana sitä kattaa vahvan ja kehittyvän yhteistyön Raahen ja Oulun ja Keski-Pohjanmaan suuntaan. Ylivieskan seutukunnan seutuhallitus kuitenkin pitää ehdottomaan tärkeänä maakunnan eteläosassa kiinteää yhteistyötä Centria Ylivieskan ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän kolmen seutukunnan (Ylivieskan, Nivalan
- Haapajärven ja Haapaveden – Siikalatvan, ns. Oulun Eteläisen) alueella ja korostaa
ja toistaa kantansa, ettei maakunnan eteläosan ylimaakunnallinen kehittämisvyöhykkeen kehittäminen ja panostaminen saa vaarantaa historiallista ja perinteistä Kala- ja
Pyhäjokilaaksojen maakunnan eteläosan yhteistyötä.
Muilta osin seutuhallitus tukee seutukunnan kuntien lausuntoja tai käydyn keskustelun
perusteella esim. onko tarvetta lausua jotain seudullisesti yhdyskuntatekniikan kehittämisen kannalta tai jonkun muun seudullisuutta koskevan asian kannalta. Seutuhallituksen kokouksessa esille tulleet asiat lisätään lausuntoon.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

4 § ELY-KESKUKSEN SEUTUFOORUMIN 23.2.2016 VALMISTELU KUNTIEN KANNALTA
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen seutufoorumin ajankohdaksi on vahvistunut
23.2.2016 klo 10.00 alkaen Kalajoen kaupungintalon valtuustosalissa. Ohessa on seutufoorumin ohjelma, joka tarkentuu seutuhallituksen kokoukseen (Jukka Koivisto ja
Sari Hekkanen/Ely valmistelevat). Tärkeä osa seutufoorumia on tuoda tilaisuuden
aluksi kuntien kuulumiset. Aikaisempien tilaisuuksien tapaan seutukuntatyön kuulumiset avaa lyhyesti seutujohtaja. Kukin seutukunnan kunta antaa oman lyhyen katsauksen kunnan kuulumisista (n. 5 min/kunta) Elyn kannalta.
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Seutufoorumin ajankohtaan sopii hyvin keskustella/tuoda esille maakuntakeskukseen
(”itsehallintoalueeseen”) siirtyvistä alueellisista kehittämistehtävistä, koska Elyn alueellisia kehittämistehtäviä voidaan siirtää kunnille rahoitusvastuun säilyessä maakuntakeskuksella. Esim. Oulun kaupunki, todennäköisesti Business Oulu tulee tähän vahvasti tarttumaan. Mitä tämä merkitsee Ylivieskan seutukunnan kuntien kannalta? Tuleeko tähän varautua? YSK2014+ seutustrategiaa ollaan päivittämässä ja tähän sopii
hyvin tarvittava ”varautuminen”, mitä se sitten merkitsee ja vaatii kuntien / seutukuntatyön kannalta?
Esitys: Vahvistetaan/todetaan seutufoorumin ohjelma, tilaisuuden puheenjohtaja, seutujohtajan kokouksessa esittelystä vahvistetaan seutukunnan terveiset. Käydään läpi,
ketkä kunnista pitävät kuntakuulumiset tilaisuudessa. Kuntakuulumisia ei erikseen
koota etukäteen, vaan kunnat tilaisuudessa tuovat kuulumiset.
Päätös: Todettiin seutufoorumin ohjelma, tilaisuuden puheenjohtaja sekä seutujohtajan
esitys. Seutujohtaja pyytää kunnista tietoa infra-hankkeista. Kunnanjohtajat pitävät
kuntien puheenvuorot seutufoorumissa.

5 § YSK2014+ SEUTUSTRATEGIAN PÄIVITYS, ENSIMMÄISEN TYÖPAJAN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
5.2.2016 seututoimistolla ensimmäisessä seutustrategian päivityksessä oli mukana
seutukunnan kunnista, Rieska-Leaderistä ja TE-toimistosta ja seutukuntayhdistyksestä
yrityskehittäjiä. Liitteen mukainen eri yrityskyselyistä saatu palaute ja YSK2014+ nykyinen seutustrategia on lähdeaineistona työpajaan. Liitteenä on myös alustus ”fläpit”
tilaisuuteen. Aineisto on Jukka Koiviston ja Timo Kieman puhtaaksikirjoituksessa ja
työpajan tulokset annetaan tiedoksi kokouksessa.
Esitys: Seutujohtajan esittelystä käydään mahdollista keskustelua seutustrategian päivityksestä ja merkitään päivityksen tilanne tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6 § CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN YLIVIESKAN YKSIKÖN TKITOIMINNAN VAHVISTAMINEN
Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan yksikön TKI – toiminta on tunnustettua ja
sen merkitys Ylivieskassa ammattikorkeakoulu-toimintojen säilymiseen on oleellinen.
Erilaisia keskusteluja on käyty maakuntatasolla ja suunnitelmia on alustavasti laadittu
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siitä, miten Centria Ylivieskan TKI kasvattaa toimintaa entisestään ja näin vahvistaa
rooliaan merkittävänä toimijana Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja osittain laajemminkin. Käydyissä keskusteluissa on nousut esille malli, jolla Centria TKI:stä tulisi
rakentaa itsekantava. Pohjois-Pohjanmaan liitosta on esitetty, että yritysten täytyisi
vakuuttaa hankkeiden tärkeys laittamalla 5 % rahoitusosuus uuteen toimintamalliin.
Tässä on alustavasti haarukoitu, että EAKR-hankkeissa voisi soveltaa mallia 80 %
PPL:stä, 5 % yrityksiltä ja 7,5 % sekä kaupungilta että seutukunnalta. Tällä mallilla
haetaan uusia liiketoimintoja ja merkittäviä uuden teknologian käyttöönottoja yrityksissä. Juhani Hongan selvitys avoimesta korkeakoulukampuksesta Ylivieskassa Centrian osalta ei riitä turvaamaan tilannetta ja nyt on aloitettava suunnittelu ja toteutus,
mitä toimenpiteitä kannattaa tehdä Centria ammattikorkeakoulun Ylivieskan osalta sen
säilymisen ja kilpailukyvyn kannalta.
Seutukunnan kuntien kannalta aluekehitystyössä Centrian Ylivieskan yksikön TKItoiminnan vahvistaminen on todettu olevan yksi avainkysymyksistä huolimatta siitä,
että se on varsin vahvaa tällä hetkellä. Centria Ylivieskan TKI-toiminta vaikuttaa yrityksissä uuden teknologian ja uusien liiketoimintojen kehittämiseen alue- ja seutukehityksen kannalta parhaiten. Uusimpana alueena on käynnistetty esim. yritysten kanssa
terveysteknologian edistämiseen suunnittelu ja tuotannollisen yritystoiminnan vahvistamiseen tuotantopuistoselvitys ja dgitalisaation ja teollisen internetin vahva kehittäminen. Selvästi esim. uudet tuotantoteknologiat, digitalisaatio, teollinen internet ja terveysteknologia luovat kasvumahdollisuuksia Centria Ylivieskan TKI-toiminnalle.
Tavoitteena nyt tehtävässä valmistelutyössä on, että 2017 rakennerahastohankkeisiin
saataisiin itsekantava rahoitusmalli, jossa Ylivieskan kaupunki ja Ylivieskan seutukunta myöntäisivät strategisen Centria – rahoituksen tiettyyn seutu/aluekehittämisen tulosodotukseen/vaikuttavuuteen nähden. On keskusteltu siitäkin, että luovuttaisiin hankekohtaisesta rahoituksesta ja siirryttäisiin strategiseen seuturahoitukseen Centria
TKI:n osalta vuoden 2017 alusta.
Tässä vaiheessa annetaan tiedoksi valmistelun aloittaminen ja seuraavassa tai sitä seuraavassa seutuhallituksen kokouksessa Centrian edustajat yhdessä PPL:n kanssa esittelevät uuden strategisen rahoitusmallin vuoden 2017 alusta sekä siihen liittyvän seurattavan tulos/vaikuttavuusodotuksen. Tämä sopisi hyvin maakuntakeskuksen / itsehallintoalueen muodostumiseen ja sen aluekehitystyön vahvistamiseen maakunnan eteläosassa.
Esitys: Käydään mahdollista keskustelua annetusta informaatiosta ja merkitään tässä
vaiheessa tiedoksi.
Päätös: Merkittiin kokouksessa annettu informaatio tiedoksi. Kutsutaan Centria ammattikorkeakoulun rehtori Kari Ristimäki seutuhallitukseen, esimerkiksi 19.4.2016
kokoukseen.
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7 § HANKEASIAT
Hanketiimin kirjallinen käsittely (vastaukset 11.2. mennessä):
Kaksi hanketta on valmistelussa, toinen on laitettu EURA2014-järjestelmään sisään, kun haku päättyi
5.2. Hankkeista toisesta (minimikrohankkeen aktivointi, YritysPuhti) on jo keskustelua käyty ja toisesta
alle vuoden työttöminä olleiden ammattitutkinnon suorittaneiden työllisyyden edistämisestä (My Way)
on valmistelija keskustellut kuntien kanssa kolmen seutukunnan alueella. Palaute on ollut ESR My Way
Lump Sum – selvityksestä, että se kannattaa tehdä. Hankkeet tukevat YSK2014+ seutustrategiaa. Korkea- ja II-asteen alle 1 vuoden työttöminä olevien työllistämisen aktivoinnin selvitysidea on tullut seutukunnan jäsenkunnista. Kustannustaso hankkeissa on varsin matala. Liitteinä on rahoitushakemukset.
Seutujohtajan esitys hanketiimille:
että se puoltaa Yrityspuhti- hankkeen laittamista maaseuturahastoon Leader –hankkeena ja hanke ei
tarvitse erikseen seuturahoitusta sekä My Way Lump Sum hankkeen ESR-hanketta, jossa Ylivieskan
seutukunnan seuturahoitus osuus on 3000 € , Nihak 2100 € ja Haapavesi-Siikalatva 900 €. Naapuriseutukunnat ovat puoltaneet esiselvityshankkeen käynnistämistä.

Hanketiimillä on seutustrategian mukaisesti päätösoikeus enintään 5000 €/v seuturahoituksiin.
Esitys: Annetaan hanketiimin kirjallisen käsittelyn päätös tiedoksi seutuhallitukselle.
Seutujohtaja kertoi, että kirjallisessa käsittelyssä hanketiimi on puoltanut seutujohtajan esityksiä.
Päätös: Merkittiin hanketiimin kirjallisen käsittelyn päätös tiedoksi.

8 § SEURAAVA KOKOUS
Seutuhallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 9.00 alkaen Alavieskan kunnantalolla.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

