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Kokousaika

Tiistai 19.4.2016 klo 9.00 – 11.30

Kokouspaikka:

Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien huone, Kalajoentie 5

Läsnä:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Esa Sippola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Janne Tervo, Sievi, seutuhallituksen jäsen **
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Kaisa Haapakoski, Ylivieska, seutuhallituksen varajäsen
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
Rami Rauhala, Sievi, asiantuntijajäsen **
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen sihteeri
*saapui klo 9.20
**poistui klo 11.05

Poissa:

1§
2§
3§

4§
5§
6§
7§
8§

Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Esko Valikainen, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILANNEKATSAUS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ERITYISESTI YLIVIESKAN TOIMINNAN KANNALTA JA TKI-RAHOITUKSEN ITSEKANTAVAN MALLIN EHDOTUKSEN ESITTELY
SEUTUSTRATGIAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TUOTTAVA
TYÖ -KÄRKIHANKKEEN ESITTELY (2. KIERROS)
HANKEASIAT
MUUT ASIAT
SEURAAVA KOKOUS
LISÄPYKÄLÄ: LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA
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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 § CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TILANNEKATSAUS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT ERITYISESTI YLIVIESKAN TOIMINNAN KANNALTA JA TKIRAHOITUKSEN ITSEKANTAVAN MALLIN EHDOTUKSEN ESITTELY
Centria ammattikorkeakoulun uusi toimitusjohtaja ja rehtori Kari Ristimäki kertoo
Centria ammattikorkeakoulun toiminnan rakenteellisesta uudistamisesta, koulutuksen
järjestelyistä ja tulevaisuuden näkymistä. Erityisesti Ylivieskan toiminnan rooli ja sisältö on Pohjois-Pohjanmaan eteläosan kannalta merkittävä ja miten tulevaisuudessa
voidaan kehittää ja turvata työvoiman saatavuutta ja TKI-toiminnnan kehittämistä
elinkeino- ja yrityselämässä. Ammattikorkeakoulun koulutuksen toteutuksessa vilisee
termejä, joiden sisältö ymmärretään eri tavalla. Aikaisemmin on puhuttu aloituspaikoista, tutkintoon johtavasta nuorisoasteesta ja tutkintoon johtavasta aikuiskoulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta. Aikaisemmin on saatettu käyttää muitakin termejä.
Nyt OKM:n käyttämät termit ovat ainakin monimuotototeutus (opetus) ja päivätoteutus (opetus). Aikuiset ja nuoret voivat olla yhdessä koulutuksessa. Osa koulutuksesta
voi olla etäkoulutusta (sähköisten alustojen avulla) ja osa olla lähi-/läsnäkoulutusta.
Digitaalisuus lisää virtuaalitoteutusten mahdollisuuksia. Eli eletään korkea-asteen koulutuksessa voimakkaassa muutoksessa. Niin teknologiaan ja ihmisten palvelemiseen
liittyvään koulutukseen sisältyy fyysisiä laitteita ym. todellista tekemistä ja läsnäolemista sekä tarvitaan yhteisöllisyyttä fyysistä läsnäoloa opetuksessa. Edellä kuvattu ei
opetuksen ammattilaisen näkökulmasta arvioitua asioita, mitä ammattikorkeakoulutuksessa tapahtuu. Kari Ristimäki avaa ja kertoo tarkemmin tilanteesta ja täsmentää
termit, mitä niillä tarkoitetaan ja miten monimuoto-opetusta ja päiväopetusta toteutetaan Ylivieskassa, mitä resursseja tarvitaan ja miten niitä kehitetään ja kuinka paljon
Ylivieskan toiminnassa tulevaisuudessa on opiskeluajan asuvia opiskelijoita läsnä alueella/Ylivieskassa.
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Centrian TKI-toiminta on erittäin vahvaa ja ansiokasta valtakunnallisestikin mitattuna.
Ylivieskassa on perinteisesti ollut vahva toiminta. Vesa Martinkauppi kertoo lyhyesti
nykyisen toiminnan sisällön ja arvioi tulevaisuuden näkymiä. Yhä enemmän TKI toiminta ja opetus tulee integroida toisiinsa, näin saadaan opiskelijoiden työllistymistä
edistettyä ja toisaalta opiskelijoita mukaan TKI-toiminnan toteuttamiseen elinkeino- ja
yrityselämässä. Liitteenä on luonnos ns. Itsekantavasta TKI-rahoitusmallista, jossa
tärkeä osarahoitusosuus on seudullisissa ja yliseudullisissa hankkeissa seutuorganisaatioiden kautta tulevassa kuntarahoituksessa ja uutena elementtinä kuntakohtainen rahoitus, jonka tavoitteena on vahvistaa Centrian TKI-toiminnan rahoitusta, mutta erityisesti hakea kunnista uusia avauksia aluekehittämiseen ja kuntien elinvoiman vahvistamiseen.
Seuturahoitusbudjetin raami 2017 (3. hankevuosi viimeinen vuosi) + raamitus Centrian 60 000 €
Yleiskustannukset (johtaminen/tukipalvelut)
145 000 €
Yritystoiminnan kehittäminen (yritysneuvonta)
146 000 € (sidottu lähes kaikki)
Centria/TKI
60 000 € (sidottu 14 000 €)
OEI/TKI
22 500 € (sidottu 14 000 €)
Jedu/TKI
10 000 € (sidottu)
OAMK/Oulainen
10 000 € (sidottu 5 000 €
Muut/työllistäminen/Hanhikivituki/Perämerenkaari ym. 49500 € (sidottu)
Yhteensä
443 000 € (10 €/as)

Esitys: Centria ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Kari Ristimäki kertoo
Centria ammattikorkeakoulun rakenteellisesta uudistuksesta, sen vaikutuksesta Ylivieskan toimintoihin ja tulevaisuuden koulutustarjontaan ja resursseihin. Käydään esityksen pohjalta keskustelua tilanteesta.
Centria Ylivieskan TKI-päällikkö Vesa Martinkauppi kertoo nykyisestä Centrian TKItoiminnasta, tulevaisuuden näkymistä erityisesti Ylivieskan osalta ja esittelee ehdotuksen Centrian uudesta TKI:n rahoitusmallista ja sen aluelähtöisyydestä. Käydään esityksestä keskustelua ja tehdään tarvittavat päätökset.
Kari Ristimäki kertoi mm. Centrian organisaatiomuutoksista, opetuksen tutkintotavoitteista, päivä- ja monimuoto-opetustermien sisällöistä sekä oppimisympäristöistä.
Käytiin keskustelua mm. siitä, miten opetushenkilökunta saadaan vastaamaan näihin
uusiin haasteisiin; siitä, minne Centrian toiminta tulevaisuudessa tulee keskittymään;
ns. Centria-alueesta kehittämisen kohteena; siitä, kuinka säilyttää Centrian vetovoimaisuus sekä tulevista tulosneuvotteluista ja toimilupa-asioista.
Vesa Martinkauppi kertoi, että Centrian toiminnan seutukuntarahoitusmallin tavoitteena on edistää Centrian ja elinkeinoneuvonnan yhteistyön tiivistämistä ja kehittää
kunnista nousevia teemoja. Keskustelussa todettiin, että mallin tarkoituksena on taata
TKI-toiminnan jatkuvuus alueena, ja tällaisena strategisena valintana siitä on käytävä
huolellista keskustelua. Asiaan suhtauduttiin alustavasti positiivisesti, kuntien budjettien sallimissa rajoissa.
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Päätös: Merkittiin esitykset tiedoksi. Pyydetään Kari Ristimäki myös jatkossa kertomaan Centria ammattikorkeakoulun tilanteesta. Seutujohtaja valmistelee Centrian toiminnan seutukuntarahoitusmallia eteenpäin ja esitys tuodaan myöhemmin seutuhallitukselle.

4 § SEUTUSTRATGIAN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TUOTTAVA TYÖ KÄRKIHANKKEEN ESITTELY (2. KIERROS)
Projektipäällikkö Pirjo Jylhä-Ollila kertoo hankkeen tämän hetkisestä tilanteesta ja tuloksista. Ketkä ovat hankkeessa tekijöitä? Mitä ovat tavoitteet? Mitä on tehty? Mitä
yrityksiä on mukana? Mitä näkemyksiä yrityksistä on tullut? Mikä on tulosodotus
hankkeesta?
Hanke on alkanut 1.11.2014 ja päättyy 30.9.2017 (mahdollinen jatkoaika). Hankkeen
päähallinnoija on Ylivieskan seutukuntayhdistys ja osatoteuttaja on Taukokangas. Nyt
alkava esittelykierros on järjestyksessään toinen. Tällä kierroksella käydään myös
kaikki TKI-rakennerahaston kärkihankkeet esittelyillä läpi seutuhallituksessa.
Esitys: Käydään mahdollista keskustelua hankkeesta ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin hanke-esittely tiedoksi. Pöytäkirjan liitteenä on taustatietoa hankkeesta.

5 § HANKEASIAT
Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen toiminnallisuuden kehittäminen
Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen toiminnallinen kehittäminen-hankkeen
tavoitteena on PK-yritysten toimintaympäristön kehittäminen, uusien toimintojen sijoittumisen mahdollistaminen ja PK-yritysten kilpailukyvyn ja kansainvälistymisedellytysten parantaminen Kalajoen Hiekkasärkkien matkailukeskuksen eteläisen sisäänkäynnin vaikutusalueella. Hankkeessa suunnitellaan matkailukeskuksen yrityspuiston
toiminnallisuutta sen ydinalueella, nk. Hilmantorin alueella sekä sen vaikutusalueella
uusien yritysideoiden mahdollistamiseksi ja toteutetaan yritystoimintaa palveleva paikoitus, torikojualue sekä Hilmantorin alue. Hankkeen tuloksena matkailukeskuksen
PK-yritysten toimintaympäristö parantuu ja saavuttaa kansainväliselle matkailukeskukselle asetetut vaatimukset ja samalla PK-yritysten saavutettavuus, toimintaympäristö ja logistiset yhteydet yrityksiin kohentuvat sekä noin 50 PK-yrityksen mahdollisuudet investoida ja kehittää omaa toimintaansa mahdollistuu, mikä antaa kasvusysäyksen matkailukeskuksen työllistävyyteen sekä matkailutuloon. PK-yritysten kilpailu-
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kyky ja saavutettavuus paranevat ja heidän asiakkaidensa sekä muiden käyttäjien turvallisuus ja viihtyisyys kohentuvat. Hankkeen tuloksena matkailukeskukseen syntyy
uusia investointeja n. 46 Milj. euron arvosta.
Vuoden 2015 seutukuntayhdistyksen tilinpäätökseen on seutuhallituksen päätöksellä
varattu n. 10 000 € matkailun kehittämiseen Jedun/Kalajoen ammattiopilaitoksen
hankkeeseen. Hanke ei ole vieläkään käynnistynyt. Varaukseen edelleen Jedun matkailun hankkeelle jää vuosille 2016 ja 2017 ja mahdollisesta 2018 rahoituksesta hankkeelle päätetään erikseen, mikäli hanke realisoituu. Seutujohtaja selvittää hankkeen tilanteen.
Esitys: Tehdään muutospäätös vuoden 2015 ao. n. 10 000 € rahoituksesta esitetylle
hankkeelle. Varsinainen esitys on tulossa Kalajoen kaupungilta kokoukseen ja seutujohtaja antaa esityksen hankkeen rahoituksesta kokouksessa. Hanketta ei ole käsitelty
hanketiimissä ja se pyritään vielä mahdollisuuksien mukaan käsittelemään kirjallisesti
hanketiimissä. Esitetty hanke on iso ja kotikuntaperiaatetta voidaan vain osittain soveltaa seuturahoituksen osalta, joka kohdentuu kehittämistoimiin.
Päätös: Jätettiin asia pöydälle. Hanketiimi käsittelee ensin asiaa kokouksessaan
21.4.2016.

Kalajoen kaupungin Yrityspalvelukeskuksen rahoitushakemus biohiilipohjaisten
kasvualustojen vientimahdollisuuksista ja markkinoista Japanin ja Etelä-Korean
alueelle
Kalajoen kaupungin Yrityspalvelukeskus on lähettänyt 11.4.2016 päivätyn rahoitushakemuksen Ylivieskan seutukunnalle biohiilipohjaisten kasvualustojen vientimahdollisuuksista ja markkinoista Japanin ja Etelä-Korean alueelle:
”Haemme rahoitusta vientimahdollisuuksien selvittämiseen Japanin ja Etelä-Korean
markkinoiden osalta. Asiantuntijamme osallistuu TEM:n järjestämälle vienninedistämismatkalle toukokuussa 2016.
Tarvitsemme biohiilipohjaisten kasvualustojen vientimahdollisuuksista tietoa eri maista nopeassa aikataulussa. Aasian maat ovat nousseet alustavissa markkinaselvityksissä
tärkeänä kohteena, etenkin suurkaupungit (parveke- ja kattoviljely). Maakohtaisten
kumppaneiden löytäminen onnistuu parhaiten järjestämällä tapaamisia ko. maissa. Tähän viennin edistämismatka antaa hyvät mahdollisuudet.
Haettava määrä
Viennin asiantuntijakustannukset olisivat yhteensä 3000,00 €.
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Taustaa
Kalajoki on mukana Bioarvolanta – Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla – projektissa. Hankkeen hallinnoija on Luonnonvarakeskus ja
Kalajoen kaupunki on osatoteuttajana. Hanke on maaseudun yrityksien kehittämiseen
kohdentuva, mukana on 4 kpl turkistarhoja, haketuottaja, biohiilen valmistaja, turvetuottaja ym. 2016 toteutamme mm. caseja Golf-kentällä ja parvekeviljelyssä. Hankkeessa haetaan turkistarhojen ravinne- ja kasvihuonepäästöjen sekä hajuhaittoihin ratkaisuja. Turkistarhojen lanta on ongelmajätettä. Mahdollisuudet tehdä ongelmajätteestä, sekoittamalla eri seosaineita, on mahdollista saada lannasta syntymään orgaanisen
lannoitteen raaka-ainetta ja edelleen tuotekehityksen kautta esimerkiksi kasvualustoja
kansainvälisille markkinoille. Turkistarhat ovat maaseudun yksi tärkeimmistä alueen
vientiyrityksistä, joten alueellinen merkitys on suuri.
Biohiilen käyttö lannan seosaineena on uutta. Hankkeessa on tavoite löytää biohiilen
ominaisuuksia hyödyntämällä liiketoiminnalliset ratkaisumallit turkistarhojen lannan
hyödyntämiseen, jatkokäsittelyyn sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen. Hankkeessa on rakennettu innovaatioverkostoa, joka koostuu maaseutuyrityksistä. Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto, rahoitus tulee EAKR-rahoituksesta.
Huomioitavaa on myös, ettei Bioarvolanta-hankkeeseen saa sisältyä viennin edistämistä ja markkinointia.
Toivomme, että suhtaudutte maaseutua koskevaan hankkeeseemme myötämielisesti”.
Miia Himanka, elinkeinojohtaja
Esitys: Ylivieskan seutukunnan maaseututiimi on kirjallisessa käsittelyssä käsitellyt
hankkeen, puoltanut sitä ja myöntänyt sille rahoituksen esitetyllä summalla. Merkitään
maaseututiimin päätös tiedoksi.
Päätös: Merkittiin maaseututiimin päätös tiedoksi.

6 § MUUT ASIAT
Vuoden 2015 tilintarkastuksen yhteydessä 12.4.2016 todettiin, että tilintarkastaja Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallintoa vuoden 2014 osalta tarkastaessaan 27.3.2015
on antanut muistion Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallinnosta Ylivieskan seutukuntayhdistyksen jäsenille tiedoksi. Muistion sisältö tuodaan vielä kertauksena tiedoksi:
”Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallinnon tarkastuksen yhteydessä on tullut esille
seuraavia hallitukselle tiedoksi saatettavia havaintoja.
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Ylivieskan seutukuntayhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaan seutuvaltuuston kevätkokouksessa valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka toinen vuosi kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen kokouksessa 1.10.2014 on päätetty, että ”Sievin kunnanjohtaja Janne Tervo ottaa seutuhallituksen kokouksen 1.10.2014 jälkeen hoitaakseen seutuhallituksen
puheenjohtajuuden ja Alavieskan tuleva kunnanjohtaja Olli Ikonen varapuheenjohtajuuden seutuvaltuuston kevätkokoukseen 2015 asti. Seutuvaltuuston kevätkokouksessa 2015 seutuvaltuusto nimeää seuraavalle kaksivuotiskaudelle uuden puheenjohtajiston kierron mukaisesti”.
Hallitus on siten valinnut puheenjohtajiksi henkilöt, joita seutuvaltuusto ei ole valinnut hallitukseen. Lisäksi puheenjohtajien valinta kuuluu seutuvaltuuston toimivaltaan.
Yhdistyksen sääntöjen 7 pykälän mukaan kevätkokous pidetään huhti – toukokuussa.
Vuonna 2014 se on pidetty kesäkuussa. Sääntöjen 13 §:n mukaan tilinpäätöksen tulee
olla valmis maaliskuun loppuun mennessä. Vuoden 2013 tilinpäätös on käsitelty huhtikuun alussa ja vuoden 2014 tilinpäätös tulee käsiteltäväksi vasta huhtikuussa”.
Ylivieskassa 27. maaliskuuta 2015
BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö
Risto Hyvönen
JHTT
Esitys: Todetaan asia, noudatetaan vastaisuudessa tarkemmin seutukuntayhdistyksen
sääntöjä. Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 § SEURAAVA KOKOUS
Seutuhallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 17.5.2016 klo 9.00 alkaen Sievin
kunnantalolla.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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8 § LISÄPYKÄLÄ: LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTA
Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamisen toinen vaihe (2. vaihemaakuntakaava) koskee maaseudun asutusrakennetta, kulttuuriympäristöä, virkistys- ja matkailualueita, materiaalikeskus- ja jätteenkäsittelyalueita, ampumaratoja ja puolustusvoimien alueita. Vaihemaakuntakaavan luonnos on ollut nähtävillä keväällä 2015.
Maakuntakaavojen vahvistusmenettelystä luopumista koskeva maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka on tullut voimaan 1.2.2016, muuttaa maakuntakaavaehdotuksen
prosessia. Lausunnot maakuntakaavaehdotuksesta on pyydettävä ja viranomaisneuvottelu järjestettävä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Maakuntahallitus on 11.4.2016 päättänyt pyytää lausunnot Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaisesti.
Jakelussa mainituilta viranomaisilta ja keskeisiltä yhteisöiltä pyydetään lausuntoa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Lausuntoaineisto ei ole vielä
maakuntahallituksen hyväksymä kaavaehdotus. Lausuntoaineistoon kuuluu:
- Maakuntakaavakartta: 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus
- Kaavamerkinnät ja – määräykset
- Kaavaselostus ja erillinen liiteosa
- Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta
Lausuntoaineisto ja taustaselvitykset ovat saatavissa Pohjois-Pohjanmaan liiton internet-sivuilla osoitteessa www.pohjois-pohjanmaa.fi/maakuntakaava > Vireillä olevat
kaavat > 2.vaihemaakuntakaava.
Maakuntahallitukselle osoitetut lausunnot pyydetään toimittamaan 13.5.2016 mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse osoitteella Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, 90100 Oulu.
Lisätietoja maakuntakaavaehdotuksesta antavat Olli Eskelinen puh. 050 3641 349,
Jussi Rämet puh. 040 5863 877, sähköposti etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi
sekä muut kaavan valmistelijat, joiden vastuualueet ja yhteystiedot on esitetty yllä
mainitulla maakuntakaavoituksen verkkosivulla.
Esitys: Käydään keskustelua, onko seutuhallituksella tarvetta antaa lausuntoa PohjoisPohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.
Päätös: Seutukuntayhdistys pyytää kunnista kuntien lausunnot pohjaksi seutuhallituksen lausunnolle.

