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Kokousaika

Torstai 20.4.2017 klo 9.00 – 10.15

Kokouspaikka:

Sievin kunnantalo, valtuustosali, Haikolantie 16

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
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

Poissa:

Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. varapuh.joht./seutuhall. jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Esko Valikainen, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Eero Kippola, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SEUTUTYÖN TULEVAISUUS, SEUTUJOHTAJIEN TYÖRYHMÄN VALMISTELUN INFORMAATIO
LAUSUNTO LAKILUONNOKSESTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA
KASVUPALVELUISTA
MUUT ASIAT
• Seutuvaltuuston ajankohdasta päättäminen
• Kuntalähtöiset ideat Aiko – rahoituksen hakuun
• Edustajien valinta maakuntahallinnon uudistuksen väliaikaiseen toimielimeen Ylivieskan seutukunnan/Kallion alueelta
• 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 § SEUTUTYÖN TULEVAISUUS, SEUTUJOHTAJIEN TYÖRYHMÄN VALMISTELUN
INFORMAATIO
Valmistelussa on päästy eteenpäin ja neljän seutukunnan seutujohtajat ovat pitäneet
kaksi workshoppia tuttujen asiantuntijoiden kanssa (MDI ja Capful konsulttitoimistot). 10.4. oli viimeisin (teemalla: miten maakuntahallinnon uudistus muuttaa seutujen
ja kuntien roolia?), jossa saatiin esitys työn suunnittelusta ja ehdotus esitetään 31.5.
Raahessa. Ehdotus perustuu työnimellä ”Kolmen jokilaakson” (Siika, Pyhä, Kala) talousalueen tulevaisuuskuvaan ja siihen vaikuttavista skenaarioista nouseviin yhteisiin
kehittämisteemoihin. Mikäli selvitystyölle seminaari 31.5. näyttää vihreää valoa työtä
jatketaan vaihtoehtoisiin strategioihin ja toimenpiteisiin. Ao. työtä on tehty korkeatasoisissa työryhmissä Uudellamaalla, jossa maakuntahallinnon uudistusta/yleisen toimintaympäristön muutoksia on arvioitu ja analysoitu paljon. Sieltä voidaan ottaa mallia sovellettavaksi omalle alueelle Pohjois-Pohjanmaalle.
Tavoitteena on 31.5. neljän seutukunnan seminaarissa saada laaja hyväksyntä selvitystyön jatkamiselle esitetyn infon pohjalta.
Työ näyttää etenevän etukäteissuunnittelun ja arvioinnin mukaan, mitä on esitelty aiemmin seutuhallitukselle. Mikäli laaja kuntaseminaari näyttää vihreää valoa selvitystyön tekemiselle, selvitystyö saadaan tehtyä hyvissä ajoin ennen vuotta 2019.
Esitys: Käydään tarvittavaa keskustelua ja kuullaan näkemyksiä, mitä selvitystyön tavoitteissa tulee huomioida. Merkitään tiedoksi.
Keskustelussa selvitystyötä pidettiin tärkeänä asiana. Ilman vahvaa alueyhteistyötä ei
pärjätä. Selvitystyössä tulee huomioida mm. sote-rakenteen muutos, Uusi kunta-hanke
sekä aluerakenteen muutos.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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4 § LAUSUNTO LAKILUONNOKSESTA ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA
Asiaa on valmisteltu neljän seutujohtajan tapaamisissa sekä kuntien edustajat ovat
keskustelleet maakuntahallinnon uudistuksen Elinkeinot, työllisyys, aluekehittäminen
ja rahoitus - työryhmässä, jossa Miia Himanka, Jarmo Soinsaari ja Risto Pietilä/Raahen seudun yrityspalveluista olivat keskustelleet kuviosta ja Timo Kiema ehdotti, että lausunto voidaan valmistella seutukunnan elinkeino- ja hanketiimissä ja käsitellä sitten 10.4. seutujohtajien tapaamisessa. Liitteen mukainen lausunto on lähtenyt
10.4. kuntiin ja seutuorganisaatioille lausuntojen pohjaksi seuraavalla saatteella:
Hei,
Jotkut teistä ovat kyselleetkin jo tästä (YSK hanketiimi saanut jo aiemmin tiedoksi). Siis Ylivieskan seutukunnan elinkeino- ja hanketiimi on työstänyt 4 seutukunnalle ja seutukunnan
kunnille lausuntoluonnoksen, jota voi käyttää sellaisenaan tai tuoda tarvittaessa joitain omia
painotuksia. Tavoitteena siis, että 4 seutukunnan kunnat ja seutuorganisaatiot antavat saman
sisältöisen lausunnon (kenties jonkun oman painotuksen lisäksi). Ao. esityksen liitteenä kävimme tänään läpi 4 seutujohtajan tapaamisessa ja mielestämme se on riittävän hyvä käyttöönne.
Ohje:
1. Ensimmäinen liite on lausunto perinteisessä muodossa, jonka seutuorganisaatiot
omissa elimissään käsiteltyään lähetämme (Timo) tietyille tärkeille sidosryhmille
(maakuntaliitto, kuntaliitto jne.)
2. Huom! Toinen liite on se, josta kannattaa kuntien/seutuorganisaatioiden siirtää tiedot
varsinaiseen nettipohjaiseen viralliseen TEM:n lausuntopyyntöön. Voitte omissa päättävissä elimissä käsitellä tuon perinteisen lausunnon, jonka pohjalta olemme tehneet
PDF:lle (PDF:stä helpoin kopioida teksti nettiin) nettipohjaiseen siirtoon ruksien ynnä
boksien täytöt. Voitte hyödyntää kumpaakin ja täydentää lausunnon omilla tarpeelliseksi katsomillanne nyansseilla tai käyttää ehdotusta 1 = 1.
3. Muistakaa! Laittaa lopuksi vapaan sanaan paikkaan koko lausunto ja esimerkiksi Kalajoen kaupungin lausunto lakiluonnokseen … ettei jää 4 seutukunnan lausunto nimikkeeksi ”vapaaseen sanaan” nettipohjaiseen kyselyyn.
4. Kolmantena liitteenä on koko lakiluonnos aluekehittämisestä ja kasvupalveluista, jos
haluatte sitä käyttää lausuntoa antaessanne.
Tästä linkistä voitte tehdä täyttämisen, johon annatte lausunnon. Sähköisen kyselyn Internetosoite: LAUSUNTOKYSELY ALKE- ja kasvupalvelulaki

Seutujohtajien tapaamisessa 10.4. sovittiin, että kukin seutuorganisaatio käsittelee perinteisen lausuntoehdotuksen ja hyväksyy sen lähetettäväksi tärkeille sidosryhmille
kuten maakuntaliittoon, kuntaliittoon, Sekesiin, Ely-keskukseen, Kauppakamarille,
Yrittäjäyhdistykselle, Pohjois-Pohjanmaan kansanedustajille.
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Esitys: Todetaan ja vahvistetaan tehty lausunto ja Ylivieskan seutukuntayhdistyksen
hallitus valtuuttaa seutujohtajan jakamaan lausunnon tiedoksi perinteisessä muodossa
tärkeille sidosryhmille neljän seutuorganisaation yhteisenä lausuntona, mikä kaikki
neljä seutuorganisaatiota hyväksyvät menettelyn.
Päätös: Esityksen mukaisesti sillä lisäyksellä, että seutujohtaja laatii kuntien käyttöön
vielä tiivistelmän lakiluonnoksen keskeisistä ongelmakohdista.

5 § MUUT ASIAT
•

Seutuvaltuuston ajankohdasta päättäminen

Seutuvaltuuston kokous on pidetty vuonna 2016 11.toukokuuta. Päätetään kokousajankohdasta. Seutuvaltuuston kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokouksen asiat. Seutujohtaja lyhyesti esittelee päivitettyä Ylivieskan seutukunnan rakennemuutosstrategiaa 2017 – 2019 ja seututyön tulevaisuuden näkymiä maakuntahallinnon
uudistuksen ja kuntien muuttuvan roolin kannalta.
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätös: Seutuvaltuuston kevätkokous pidetään tiistaina 30.5.2017 klo 9.00 alkaen Ylivieskassa (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin).

• Kuntalähtöiset ideat Aiko -rahoituksen hakuun
Seutustrategian mukaisesti kuntalähtöisiä seudullisia/alueellisia uusia avauksia toivotaan kunnista. Tällä hetkellä on menossa Aiko -rahoituksella Digiajan tuotantopuiston
suunnitteluhanke, joka on Sievistä lähtöisin. Nyt avoinna olevaan haun I-vaiheeseen
31.3. mennessä on laitettu seuraavat aihiot, joita on syntynyt Ylivieskasta, Sievistä ja
Kalajoelta: orgaaniseen kasvualustaan liittyvä hanke sekä sataman kehittämiseen liittyvä hanke/Kalajoki, Maa-alkaliaktivoinnin (MAA) hyödyntäminen biovoimalaitoksen leijupetiprosessissa ja tuotettavan tuhkan lannoitekäytön edistäminen/Ylivieska ja
uuden salaojitustekniikan ja maanlämmön mittausteknologian kehitys/Sievi.
Esitys: Merkitään tiedoksi ja mahdollisista seuturahoituksista päätetään, mikäli hankkeet läpäisevät I-vaiheen ja ne laitetaan varsinaiseen II-vaiheen rahoitushakuun.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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• Edustajien valinta maakuntahallinnon uudistuksen väliaikaiseen toimielimeen
Ylivieskan seutukunnan/Kallion alueelta
Ylivieskan seutukuntayhdistys kutsui kahteen kertaan seutukunnan kuntien ja Kallion
edustajat seutuhallituksen puheenjohtajan johdolla päättämään varsinaisesta ja varaedustajasta. Kuntakokous yhdessä Kallion edustajien kanssa ei pystynyt tekemään yhteisesti sovittua päätöstä. 11.4. maakuntahallituksen puheenjohtaja on kutsunut seutukunnan kunnat ja Kallion neuvotteluun, jossa haetaan ratkaisua pattitilanteeseen. Mikäli kunnat ja Kallio eivät pääse kolmannessa neuvottelussa ratkaisuun, todennäköisesti maakuntahallitus ilman kuntien ja Kallion pohjaesitystä tekee ratkaisun.
Seutuhallituksessa todennäköisesti ovat tiedossa edustajat Ylivieskan seutukunnan
kuntien ja Kallion yhteistoiminta-alueelta.
Esitys: Merkitään tiedoksi tilanne, käydään mahdollista keskustelua.
Päätös: Todettiin, että edustajat eivät ole vielä tiedossa.

• Seuraava kokous
Esitys: Kevään 2017 viimeinen kokous pidetään torstaina 8.6.2017 klo 9.00 alkaen,
kokouspaikkana vuorossa on Ylivieska.
Seutujohtaja kertoi, että Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on esittänyt perinteistä seutufoorumia pidettäväksi keskiviikkona 21.6.2017. Seutujohtaja esitti, että kevään viimeinen seutuhallituksen kokous pidettäisiin seutufoorumin yhteydessä ja 8.6.2017
seutuhallituksen kokous peruttaisiin.
Päätös: Kevään viimeinen seutuhallituksen kokous ja sen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksen seutufoorumi pidetään keskiviikkona 21.6.2017 klo 9.00 alkaen Ylivieskassa (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin). Seutuhallituksen kokous
8.6.2017 perutaan.

