YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS
SEUTUHALLITUS
6 (27.9.2016)

SIVU 1
PÖYTÄKIRJA

Kokousaika

Tiistai 27.9.2016 klo 9.00 – 11.10

Kokouspaikka:

OAMK Oulaisten kampuksen auditorio, Kuntotie 2, 86301 Oulainen

Läsnä:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, 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 10.55
**poistui klo 11.05

Poissa:

Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
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
Kokous pidetään laajennettuna seutuhallituksena ja lisäksi on kutsuttu
Ylivieskan seutukunnan kuntien kunnanhallituksien jäsenet sekä kunnanhallituksien ja – valtuustojen puheenjohtajat 3§ saakka.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
MAAKUNNALLISEN SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUN ARVIOINTI
YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN KUNTIEN KANNALTA SEKÄ ALUEHALLINNON UUDISTUKSEN ETENEMINEN
SEUTURAHOITUSBUDJETTI 2017 JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELU
HANKEASIAT
SEURAAVA KOKOUS
LISÄPYKÄLÄ: SEUTUHALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMASTA 2017 – 2018
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Pöytäkirja on todettu
kokouksen kulun mukaiseksi

Olli Ikonen, puheenjohtaja

Jukka Koivisto, sihteeri
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1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi seutuhallituksen
jäsenten osalta ja todetaan laajennetun seutuhallituksen läsnäolijat.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi seutuhallituksen
jäsenten osalta ja todettiin laajennetun seutuhallituksen läsnäolijat.

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

3 § MAAKUNNALLISEN SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUN ARVIOINTI YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN KUNTIEN KANNALTA SEKÄ ALUEHALLINNON UUDISTUKSEN ETENEMINEN
Pohjois-Pohjanmaalla maakunnallisen SOTE-uudistuksen edistämiseen on käynnistetty maakunnallinen PoPSTer -hanke. Johanna Kiiskilä tulee PoPSTer - hankkeesta kertomaan valmistelun etenemistä. Erityisesti seutuhallitus viime kokouksessa päätti, että
Ylivieskan seutukunnan kunnissa on hyvä kuulla kuntien näkökulmasta arvioiden
valmistelu seutufoorumissa, jossa keskustelun kautta peruskuntien kannalta avataan
uudistukseen liittyviä asioita kuntien kannalta, vaikka työryhmiä ja ohjausryhmiä kokoontuu kuntien edustajilla PoPSTer:n toteuttamisessa.
Kimmo Hinno on valittu aluehallinnon uudistuksen projektipäälliköksi. Kimmo Hinno
esittelee aluehallinnon uudistuksen etenemistä.
Seuraavista asioista halutaan käydä keskustelua ja vaihtaa näkemyksiä PoPSTer:n Johanna Kiiskilän kanssa ja Kimmo Hinnon kanssa aluehallinnon uudistuksesta.
SOTE – uudistuksen kiinnostavat kysymykset:
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•
•

Valinnanvapaus, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaa.
Kaupungin/kunnan oikeus tuottaa SOTE-palveluja uudistuksen jälkeen, kokonaisulkoistus, kunta osakkaana yhteisyrityksessä mutta alle 50 % omistus, osaulkoistus.
Maakunnan suunniteltu palvelurakenne (palveluketjut, lähipalvelu, erikoispalvelut),
palvelun tuottamistavat, saavutettavuus.
Tukipalvelujen valmistelutilanne: kuka valmistelee ja mitä on tähän asti tehty, millaista palveluverkkoa suunnitellaan?
Miten pienemmät/paikalliset/alueelliset yksityiset palvelutuottajat pysyvät mukana?

•
•
•

Aluehallinnon uudistuksen kiinnostavat kysymykset:
•

•

Toimivaltajako valtio/maakunta/kunnat: mikä muuttuu nykyiseen verrattuna suhteissa paikallishallinto(kunta)-aluehallinto(ELY,AVI,maakunta) ja aluehallintovaltio. esim. kaavoitus ja maankäyttö, elinkeinopalvelut, maaseutuelinkeinojen kehittäminen jne. Esim. Tarasteen selvitysraportissa on toteamus: ”Elyn aluekehitystehtäviä voidaan siirtää kunnille rahoitusvastuun säilyessä maakuntahallinnolla.”
Edelliseen liittyvä hieman toisella tavalla ilmaistu: ”Miten uudistuksessa otetaan
huomioon kuntien rooli elinvoiman kehittäjänä, työnjako/vastuut, onko kyseessä
vaan Elyn ja PPL:n fuusio ja lähinnä maakuntahallinnon yhden organisaation muodostaminen => SOTE siirtyy maakuntahallinnolle, jatkaako muu aluekehittäminen
ja viranomaistoiminta aluehallinnossa yhden organisaation toimesta, kun aiemmin
oli kaksi?”
Esitys: Johanna Kiiskilän esityksen jälkeen käydään keskustelua edellä olevien kysymysten ja muun esille nousevien asioitten pohjalta. Tehdään mahdollisia tarvittavia
seutuhallituksen päätöksiä toimenpiteiksi SOTE-uudistukseen varautumiseen. Merkitään esitelty asia tiedoksi.
Kimmo Hinnon esityksen jälkeen käydään keskustelu aluehallinnon osalta nousseitten
kysymysten pohjalta. Tehdään mahdollisia, tarvittavia päätöksiä seutuhallituksen toimenpiteiksi aluehallinnon uudistukseen varautumiseen. Merkitään esitelty asia tiedoksi.
Päätös: Merkittiin Johanna Kiiskilän ja Kimmo Hinnon esitykset tiedoksi, esitysaineistot ovat pöytäkirjan liitteenä.
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4 § SEUTURAHOITUSBUDJETTI 2017 JA TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELU
Seutukunnan hanketiimin kokouksessa käytiin läpi liitteenä esitetty seuturahoitusbudjetti vuoden 2017 osalta ja 2018 valmistelun tilanne.
Hanketiimi kävi Timo Kieman esittelystä seuturahoitusbudjetin ja arvioi jäsenmaksun
suuruudeksi 10 €/as, joka tulee vuoden 2015 virallisen asukasluvun mukaan vuodelle
2017.
Käydään mahdollista keskustelua toimintasuunnitelman valmisteluun, erityisesti onko
aihetta kirjata jotain SOTE/aluehallinnon uudistuksesta.
Esitys: Seutuhallitus toteaa ja päättää, että seutukuntayhdistyksen talousarvion valmistelun pohjaksi otetaan 10 €/as ja lopullinen jäsenmaksu ja toimintasuunnitelmaa käsitellään 20.10. seutuhallituksessa.
Päätös: Esityksen mukaisesti. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan SOTE/aluehallinnon uudistus.

5. HANKEASIAT
•

Lyhde, pienten sote-yritysten valmiuksien kehittäminen maakunnan SOTEuudistukseen
Hanketiimin päätös: Lyhde, läpäisee seutustrategian mukaiset kriteerit hanketiimin
kommentein ja myönnetään seuturahoitus 2017/2500 € ja 2018/2500 € toteutuneiden
kustannusten mukaan. Hallinnoija Ylivieskan seutukuntayhdistys. Ehtona seuturahoitukselle on, että kaikki SOTE -alueet/organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa (myös Raahe) lähtevät mukaan hankkeeseen. Merkitään tiedoksi seutuhallitukselle.
Seutuhallituksen päätös: Merkittiin tiedoksi.

•

Sievin alueellisen digiajan tuotantopuiston AIKO -hanke, liitteenä toimintaympäristötuen selvitysraportti. Lyhyestä jatkohankkeesta on käyty rahoitusneuvottelu Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa ja jatkovaihe on kehotettu laittamaa AIKO-hakuun,
joka päättyy 23.9.2016. Centria on hakija. Liitteenä lyhyen jatkohankkeen sisältö
Hanketiimin esitys: Merkitään seutuhallitukselle tiedoksi, että myönnetään 23.9.
päättyvään AIKO-hakuun alueelliselle Sievin digiajan tuotantopuiston jatkohankkeeseen, jonka budjetti on noin 30 000 €, seuturahoitus 1500 €/2017 ja 1500 €/2018,
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Centria vastaa 1500 €/2017 ja 1500 €/2018 ja Sievin kunta 1500 €/2017 ja 1500
€/2018, AIKO-rahoitus on 21 000 €.
Seutuhallituksen päätös: Merkittiin tiedoksi.

•

Teollisuuden oppimisympäristöjen kehittäminen, TOKE
Hankehakemus on liitteenä ja arviointi.
Hanketiimin esitys seutuhallitukselle: TOKE, hanke läpäisee seutustrategian kriteerit
hanketiimin kommentein ja esitetään hankkeelle seuturahoitus 2017/5000 €,
2018/6000 €, 2019/6000 € ja 2020/1000 € toteutuneiden kustannusten mukaan.
Seutuhallituksen päätös: Myönnetään hankkeelle rahoitus hanketiimin esityksen mukaisesti.

6 § SEURAAVA KOKOUS
Seuraava seutuhallituksen kokous pidetään 20.10.2016 klo 9.00 alkaen.
Esitys: Merkitään tiedoksi, päätetään kokouspaikka.
Päätös: Seutuhallituksen seuraava kokous pidetään torstaina 20.10.2016 klo 9.00 alkaen Ylivieskassa (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin).

7 § LISÄPYKÄLÄ: SEUTUHALLITUKSEN LAUSUNTO MAAKUNTAOHJELMAN
TOIMEENPANOSUUNNITELMASTA 2017 – 2018
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2017–2018 käsitellään maakunnan yhteistyöryhmässä 19.10.2016. Pohjois-Pohjanmaan liitto pyytää oheisesta toimeenpanosuunnitelman luonnoksesta lausuntoanne. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla 5.10.2016 mennessä osoitteeseen paivi.keisanen@pohjois-pohjanmaa.fi.
Liitteenä on seutujohtajan luonnokseen punaisella merkitsemät kohdat, joihin seutuhallituksen lausunto perustuu.
Esitys: Käydään läpi esittelystä lausuntoon tulevat tarkennukset TOPSU 2017 – 2018
luonnokseen ja valtuutetaan käydyn keskustelun perusteella seutujohtaja laatimaan lopullinen lausunto maakuntaliittoon. Lausunto lähetetään tiedoksi jäsenkuntiin.
Päätös: Esityksen mukaisesti.

