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Kokousaika

Tiistai 6.2.2018 klo 9.00 – 10.55

Kokouspaikka:

Kalajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone, Kalajoentie 5

Läsnä:

Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Hannu Kaartinen, Oulainen, seutuhallituksen jäsen poistui klo 10.30
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
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta

Poissa:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhallituksen jäsen
Alpo Löytynoja, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Juha Pylväs, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen, kansanedustaja
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Jarmo Nahkala, Alavieska, asiantuntijajäsen

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

8§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
NIMEÄMISPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN OHJAUSRYHMÄÄN
NIMEÄMISPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTA-ASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN
YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN TOIMENPIDEOHJELMAN 2018 – 2019 VALMISTELU
OPERATIIVISELLA TASOLLA (KUNTIEN ELINKEINO-/ELINVOIMAJOHTAJAT) SEUTUYHTEISTYÖN UUDEN TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO
HANKEASIAT
• MENEILLÄ OLEVAT HANKKEET
• UUSIEN HANKKEIDEN SUUNNITTELUAPU
MUUT ASIAT
• YLIVIESKASSA SEUTUTOIMISTO MUUTTANUT UUSIIN TILOIHIN
• SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TOIMINTA KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA TULKITTIIN LOPULLISESTI YLEISHYÖDYLLISEKSI YHDISTYKSEKSI
• KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018
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Pöytäkirja on todettu
kokouksen kulun mukaiseksi

Kari Jokela, 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 § NIMEÄMISPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN OHJAUSRYHMÄÄN
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat käynnistämässä
Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa. Suunnitelmassa on
tarkoitus toteuttaa Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiassa määritettyjä linjauksia, tarkentaa suunnittelua maakunnalliselle tasolle sekä käsitellä maakunnan sisäisiä liikennejärjestelmän kehittämisasioita. Työn taustalle kootaan olemassa oleva
liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvä aineisto sekä laaditaan tarvittaessa täydentäviä erillisselvityksiä.
Suunnitelmaa ohjaamaan perustetaan valtion, kuntien, elinkeinoelämän sekä etujärjestöjen liikenteen ja logistiikan asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän
toimintaa on tarkoitus jatkaa suunnitelman valmistumisen jälkeen maakunnallisena
liikennejärjestelmäryhmänä. Ohjausryhmällä on mahdollisuus tarkentaa kokoonpanoaan sekä kutsua tarvittaessa muita asiantuntijoita kokouksiin.
Ohjausryhmätoiminnan lisäksi työn ohessa järjestetään kaksi työpajaa, joihin on vapaa
osallistuminen elinkeinoelämälle, kunnille ja muille osallisille. Ensimmäisessä työpajassa kootaan laajemman sidosryhmän kehittämistavoitteet. Toinen työpaja keskittyy
tavoitteiden toteuttamiseen liittyviin toimenpidetarpeisiin.
Pyydämme teitä nimeämään varsinaisen edustajan ja varaedustajan ohjausryhmään
seuraavasti:
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (liikennejärjestelmä, hankekehitys ja joukkoliikenne)
- Liikennevirasto
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- Haapaveden-Siikalatvan seutu
- Koillismaan seutu
- Oulun seutu
- Oulunkaaren seutu
- Nivala-Haapajärven seutu
- Raahen seutu
- Ylivieskan seutu
- Oulun kauppakamari
- Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät
- Perämeren satamat (Kalajoki, Raahe ja Oulu)
- Finavia
- SKAL
- Oulun seudun joukkoliikenneviranomainen
Seutujohtaja on valmistellut viimeisen Ylivieskan seutukunnan seutuhallituksen lausunnon strategiaan yhteistyössä seutukunnan kuntien elinkeinovastaavien/kuntien
kanssa ja lausuntoa on yhteensovitettu suurissa teemoissa Nivalan – Haapajärven,
Raahen ja Haapaveden – Siikalatvan seutukuntien kanssa. Seutujohtaja on osallistunut
myös Kakepoli -strategian laadintaan.
Logistiikkakysymykset ovat tärkeitä Ylivieskan seutukunnan kunnille. Nimeämispyynnössä on ohjausryhmän mahdollisuus myös tarkentaa kokoonpanoaan ja kutsua
muita asiantuntijoita.
Keskeisessä asemassa logistiikkakysymyksissä ovat kaikki seutukunnan kunnat, Ylivieskan ja Kalajoen kuntien asema on logististen solmukohtien kannalta tärkeä.
Nimeämiseen seutujohtaja on pyytänyt lisäaikaa, jotta nimeämiset voidaan tehdä vuoden 2018 ensimmäisessä seutuhallituksessa.
Esityslistan liitteenä on alustava tietopaketti Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön sisällöstä.
Esitys: Käydään keskustelua varsinaisesta ja varaedustajasta Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman ohjausryhmään ja tehdään päätös varsinaisesta ja varaedustajasta. Seutujohtaja ilmoittaa heti kokouksen jälkeen valinnat Pohjois-Pohjanmaan
liittoon.
Päätös: Nimetään Ylivieskan seutukunnasta ohjausryhmään varsinaiseksi edustajaksi
tekninen johtaja Kari Kentala Ylivieskan kaupungista ja varaedustajaksi tekninen johtaja Markku Ketonen Oulaisten kaupungista. Varsinainen edustaja ja varaedustaja työskentelevät työparina keskenään ja sopivat sisäisesti työskentelytavan.
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4 § NIMEÄMISPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON KUNTA-ASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN
Pohjois-Pohjanmaan liiton pyyntö esitykseksi alueenne edustajan nimeämiseksi Pohjois-Pohjanmaan liiton kunta-asioiden yhteistyöryhmään vuosille 2018 – 2020:
Maakuntahallitus perusti kokouksessaan 11.12.2017 § 242 liiton toimintaa tukevat
toimikunnat ja työryhmät vuosille 2018-2020. Kunta-asioiden yhteistyöryhmä on
kunta-asioiden asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka toimii kunta-asioiden asiantuntijatiedon välittäjänä maakunnan liiton edunvalvontaan ja päätöksentekoon. Työryhmä seuraa aktiivisesti kunta-valtiosuhteen muutoksiin liittyvää valtakunnallista
valmistelutyötä ja välittää tietoa Pohjois-Pohjanmaan kuntien tarpeista ja näkökulmista Suomen kuntaliiton ja valtiovallan suuntaan. Tärkeä tehtävä on ollut myös maakuntahallituksen ja virkamiesten aktiivinen evästäminen kunta-asioihin liittyvissä tehtävissä ja lausunnoissa.
Työryhmän jäseniksi kutsutaan jokaisen seutukunnan alueelta yksi edustaja sekä yksi
edustaja Oulusta ja yksi edustaja Oulun seudulta. Työryhmään tullaan kutsumaan
maakunnan alueen edustajat Kuntaliiton hallituksessa, Kuntaliiton valtuuskunta tulee
valitsemaan uuden kuntaliiton hallituksen 15.2.2018 järjestäytymiskokouksessaan. Lisäksi työryhmään on kutsuttu toimialan kannalta merkittävissä valiokunnissa työskenteleviä kansanedustajia. Maakuntaliiton viranhaltijoista työryhmässä on toiminut
maakuntajohtaja, hallintojohtaja ja hallintopäällikkö. Työryhmän puheenjohtajana
toimii maakuntahallituksen puheenjohtaja.
Pyydämme esitystä alueenne edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan liiton kunta-asioiden
yhteistyöryhmään 28.2.2018 mennessä osoitteeseen: kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi.
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO
Riitta Pitkänen
hallintojohtaja
Perinteisesti ao. yhteistyöryhmään on seutukunnasta nimetty seutuhallituksen puheenjohtaja ja hänen varaedustajaksi varapuheenjohtaja. Nimitykset ovat menneet kulloisenkin varsinaisen ja varapuheenjohtajan mukaan (nimitys ei ole henkilönimitys, vaan
aseman perusteella)
Esitys: Nimetään yhteistyöryhmään nykyinen seutuhallituksen puheenjohtaja Kari Jokela Merijärven kunnasta ja seutuhallituksen varapuheenjohtaja Terho Ojanperä Ylivieskan kaupungista. Nimitykset menevät kaudelle 2018 – 2020 sen mukaan, ketkä ovat
kulloinkin seutuhallituksen varsinainen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seutukuntayhdistys toimii operatiivisesti 2019 loppuun, jolloin vuoden 2019 aikana päätetään,
miten nimitykset jatkuvat vuoden 2020 aikana
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Päätös: Nimetään yhteistyöryhmään Ylivieskan seutukunnan alueen edustajaksi seutuhallituksen puheenjohtaja (Merijärven kunnanjohtaja) ja seutuhallituksen varapuheenjohtaja (Ylivieskan kaupunginjohtaja). Nimitykset menevät kaudelle 2018 – 2020 sen
mukaan, ketkä ovat kulloinkin seutuhallituksen varsinainen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Seutukuntayhdistys toimii operatiivisesti 2019 loppuun, jolloin vuoden
2019 aikana päätetään, miten nimitykset jatkuvat vuoden 2020 aikana.
5 § YLIVIESKAN SEUTUKUNNAN TYÖVOIMAN SAATAVUUDEN TOIMENPIDEOHJELMAN 2018 – 2019 VALMISTELU
Timo Kiema on valmistellut yksinkertaisen luonnoksen toimenpideohjelmaksi, oheistettu liitteenä (käytetään nimitystä rekrytoimenpideohjelma), joka käsiteltiin Ylivieskan seutukunnan laajennetussa SeutuYP:n kokouksessa (kuntien elinkeinojohtajat/vastaavat, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja Elyn edustus, Rieska Leader , Centria,
OAMK ja Jedun edustajat).
Laajennettu SeutuYP päätti jatkaa valmistelua seuraavalla tavalla:
•

•
•
•

•
•

•
•

•

Polkaistaan heti käyntiin moniammatillisen työryhmän toiminta ja rekrytoimenpideohjelman toteuttaminen akuuttiin työvoiman tarpeeseen ja samalla lähdetään toimintaa kehittämään ennakoivaan työvoiman rekrytointiin.
Suuri haaste on pienet yritykset (95 % yrityskannasta), näitten palvelemista/auttamista pitää miettiä erityisesti.
Pilotti -alueeksi sopii hyvin Ylivieskan seutukunnan kunnat, tämä voisi olla kasvupalveluiden pilottikin.
Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on kertoa peruskoulun 9. luokkalaisille + vanhemmat mukaan, mitä työpaikkoja on tarjolla (EAKR -hanke voi edistää, toisaalta Kalajoella on yhdessä Jedun kanssa tehty oman toimen ohessa ao. työtä ja
hakijamäärät ovat olleet hyviä Jedun Kalajoen yksikössä) tai ei tarvita hanketta
oppilaitosten ja koulun välille, vaan Kalajoen kaupungin kokemusten mukaan,
voidaan tätä tehdä kumppanuudella Kalajoen kaupunki/yrityspalvelut, ammatillinen oppilaitos, peruskoulu ja yritykset, kun yhteishaku on tulossa.
Piilotyöpaikkojen selvitys on tärkeää, niitä on paljon. Samalla miettiä, miten yrityksiä voidaan auttaa täyttämään ne.
Timo pyytää eri tahoja nimeämään edustajan moniammatilliseen työryhmään,
kunnista edustajat ovat elinkeino/elinvoimajohtajia ja vastaavia. Timo etsii myös
sopivia yritysedustajia. Yrityksillä voi olla paljon annettavaa/ideoita työvoiman
rekrytointiin. Pyydetään myös edustajat yrittäjäjärjestöistä ja kauppakamarista
moniammatilliseen työryhmään.
Timo Kiema käy haastattelemassa/kokemukset Teuvo Vähäsarjan/Jokilaakson
virtaa -hankkeesta.
Ari Mickos jatkaa rakennerahastoprojektin, alueen yritystoiminnan kirittäjä,
osaajat tarpeeseen (4 seutukunnan hanke), valmistelua ja katsotaan rajapinta rekrytoimenpideohjelmaan.
Mahdollisesti joidenkin käynnissä olevien hankkeiden resursseja voitaisiin käyttää rekrytoimenpideohjelman toteuttamiseen.
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Esitys: Seutujohtaja jatkaa toimenpideohjelman valmistelua laajennetun SeutuYP- kokouksen päätösten mukaan ja merkitään tiedoksi.
Keskustelussa työvoiman saatavuuden toimenpideohjelman runkoa pidettiin hyvänä,
mutta siihen toivottiin vahvempana painotuksena erityisesti työperäistä maahanmuuttoa.
Päätös: Seutujohtaja jatkaa toimenpideohjelman valmistelua, huomioiden kokouksessa
esitetyt kommentit. Merkittiin tiedoksi.
6 § OPERATIIVISELLA TASOLLA (KUNTIEN ELINKEINO-/ELINVOIMAJOHTAJAT)
SEUTUYHTEISTYÖN UUDEN TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖNOTTO
Seutukuntayhdistys on mm. työvoiman saatavuusohjelman valmistelussa kutsunut kokoon tarpeen mukaan Ylivieskan seutukunnan SeutuYP:n (kuntien elinkeinojohtajat,
Rieska Leader, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja Ely ja tarvittaessa muita asiantuntijoita) edistämään yritystoiminnan yleisiin edellytyksiin liittyvää toimintaa.
Muissa kuntia koskevissa elinvoima- ja hankeasioissa kuntien elinkeino/elinvoimajohtajat ovat alkaneet kokoontua keskenään ja seutujohtaja hankeasioissa ja muissa mahdollisissa seutuasioissa tarpeen mukaan asiantuntijana osallistuu kokouksiin. Uusien
hankkeitten osalta kuntien elinkeinojohtajien työryhmä käsittelee kuntarahoituksia ja
ottaa kantaa hankkeisiin seutukunnan kuntien näkökulmasta. Päätöksen teossa noudatetaan kuntien käytäntöä.
Seutujohtaja tukee uuden toimintamallin käyttöönottoa tarpeen mukaan ja vuoden
2018 aikana siirtymävaihetta arvioidaan ja kehitetään. Kuntien elinkeino/elinvoimajohtajat raportoivat toimintaa isäntäkuntiinsa. Seutujohtajan arvio on, että toimintamalli on saatu hyvin käyntiin eikä mitään katkeamaa ole tullut operatiiviseen aluekehitys- ja elinvoimatyöhön Ylivieskan seutukuntien kannalta.
Esitys: Käydään tarvittavaa keskustelua, merkitään tiedoksi.
Keskustelussa pidettiin hyvänä toimintatapojen miettimistä. Työnjaosta on hyvä keskustella. Kehittämiskohteena tuotiin esille tiedonkulun kannalta nopeampi tiedonvälitys
yhteisten hankkeiden kehittämiselle (aikajänne ei toimi, vaan pyynnöt hankkeisiin tulevat liian nopeasti eri seutukunnista).
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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7 § HANKEASIAT
• MENEILLÄ OLEVAT HANKKEET
Seutujohtaja antaa lyhyen raportin meneillä olevista hankkeista, mm. Act Now -hankkeeseen (Itämeren ohjelman Interreg) ollaan valitsemassa kiinteistöä kuntapilotiksi ja
valittu kuntapilotti on tiedossa kokoukseen mennessä.
Esitys: Merkitään tiedoksi seutujohtajan esittely.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan liitteenä on seutujohtajan esittelemä raportti
meneillään olevista hankkeista, joita Ylivieskan seutukuntayhdistys hallinnoi ja toteuttaa.
• UUSIEN HANKKEIDEN SUUNNITTELUAPU
Seutujohtaja on avustanut kolmen uuden hankkeen valmistelua, alueen yritystoiminnan kirittäjä, osaajat tarpeeseen (YTEK päähallinnoija, useita osatoteuttajia, selvitetään EAKR -rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitosta) sekä Rakennettu ympäristö, yhteisöllisyys ja arkiliikunta työpaikoilla (OAMK suunniteltu päähallinnoijaksi, osatoteuttajia Centria, Taukokangas, Oulaisten kaupungin yrityspalvelukeskus, yrityskumppanuuksia). Digiajan Tuotantopuisto (päähallinnoija Centria, osatoteuttajat Sievin Teollisuuspuisto ja Oulun yliopisto, kumppanuuksia muista yliopistoista).
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 § MUUT ASIAT
• YLIVIESKASSA SEUTUTOIMISTO MUUTTANUT UUSIIN TILOIHIN
Ylivieskassa seutukuntayhdistys on muuttanut uusiin pienempiin tiloihin SmartHousessa 3. kerroksesta 1. kerrokseen samoihin tiloihin YTEK:n kanssa. Seututoimiston 3.
kerroksen tiloihin remontin jälkeen siirtyy Peruspalvelukuntayhtymä Kallio.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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• SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TOIMINTA KORKEIMMASSA HALLINTO-OIKEUDESSA TULKITTIIN LOPULLISESTI YLEISHYÖDYLLISEKSI YHDISTYKSEKSI
Lopullisesti ja hieman yllättäenkin verottajan tulkintaa vastaan hallinto-oikeuteen seutukuntayhdistyksen tekemä valitus menikin läpi ja seutukuntayhdistyksen toiminta tulkittiin yleishyödylliseksi. Jäsenmaksuihin kuntiin ei tule sisälly alv:tä. Se ehdittiin
2017 laskuttamaan ja palautetaan jäsenkuntiin.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

• KOKOUSAIKATAULU KEVÄT 2018
Seutukuntayhdistyksen sääntöjen mukaan tilit ja hallituksen toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille käsiteltäväksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä, joten
tilinpäätöskokous tulee pitää maaliskuun aikana.
Lisäksi kevätkaudella pidetään kaksi muuta kokousta (sekä varaudutaan optiona pitämään yksi kokous).
Esitys: Annetaan kokousaikatauluesitys kokouksessa.
Päätös: Seutuhallituksen kevään kokoukset pidetään seuraavasti:
-

keskiviikkona 21.3.2018 klo 9.00 alkaen Sievin kunnantalolla (tilinpäätöskokous)
tiistaina 15.5.2018 klo 13.00 alkaen Merijärvellä (Kilpukka)
Lisäksi varaudutaan pitämään (ilmoitetaan, mikäli ei pidetä) tiistaina 12.6.2018 klo
9.00 alkaen Ylivieskan kaupungintalolla.

Seutuvaltuuston kevätkokous pidetään torstaina 24.5.2018 klo 9.00 alkaen Ylivieskassa (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin).

