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Kokousaika

Keskiviikko 21.6.2017 klo 9.15 – 10.15

Kokouspaikka:

Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieska, auditorio, Vierimaantie 7

Läsnä:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Esa Sippola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Janne Tervo, Sievi, seutuhallituksen jäsen
Esko Valikainen, Kalajoki, 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
Asko Männistö, Ylivieska, maakuntahall. jäsen, maakuntahall. varapj.
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
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Kaija-Maija Perkkiö, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen
Raili Myllylä, Kalajoki, maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja

1§
2§
3§
4§
5§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
UUDEN SEUTUVALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS, JÄRJESTÄYTYMINEN JA TYÖSEMINAARI
HANKEASIAT
MUUT ASIAT
• Lisäasiana kommenttipyyntö Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiasta, raporttiluonnos
• Tiedoksi seutukuntayhdistyksen alv-käytännön muuttuminen
• Seutukuntayhdistyksen uuden CRM-järjestelmän esittely
• Todetaan, että seuraavan uuden seutuhallituksen kokouksen kutsuu seututoimisto
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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 § UUDEN SEUTUVALTUUSTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS, JÄRJESTÄYTYMINEN
JA TYÖSEMINAARI
Kuntavaalien myöhäisen ajankohdan takia, kevään 2017 seutuvaltuusto kokoontui vanhalla kokoonpanolla. Uusia jäseniä kunnat eivät olleet ehtineet valita uuteen seutuvaltuustoon. Seutuvaltuuston kevätkokouksessa päätettiin, että uuden seutuvaltuuston järjestäytymiskokous pidetään ylimääräisenä syksyllä. Samassa yhteydessä uudelle seutuvaltuustolle pidetään työseminaari seutukuntayhdistyksen toiminnasta ja tulevaisuuden
haasteista yhtenä näkökulmana maakuntahallinnon uudistus ja sen luomat paineet kunnille ja seutukuntatyölle elinvoiman kehittämisessä.
Hyvää pohjaa työseminaarille antoi Raahessa 31.5.2017 pidetty neljän seutukunnan seminaari ja Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama uusi kuntaselvitys, jota Ylivieskan
kaupunki hallinnoi. Hyvän viitekehyksen työskentelylle antaa myös seutukunnalle laadittu rakennemuutosstrategia YSK2019 (2017 – 2019).
Perusperiaate on, että tyhjentävää tietoa ei ole kenelläkään olemassa. Käydään alustuksilla asiaa läpi ja pohditaan suuntaviivoja ryhmätöissä:
• miten seututyössä tulee ottaa huomioon maakuntahallinnon uudistus?
• mihin seututyössä tulee keskittyä 2018/2019?
• ja mihin mahdollisiin muutoksiin tulee varautua?
• ja miten?
Tavoitteena on, että uusi seutuhallitus osallistuu ylimääräiseen seutuvaltuuston kokoukseen.
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Alustavana suunnitelmana ohjelmaksi on:
Lyhyet alustukset ja työryhmätyöskentely ja työryhmien palautteet (ryhmät muodostetaan poikkikunnallisesti etukäteen ja annetaan ryhmille toimeksianto edellä mainituista
kysymyksistä)
•

•
•

Mitkä ovat seutukuntayhdistyksen tehtävät ja vastuut tällä hetkellä? Lyhyt esittely seutukunnan rakennemuutosstrategiasta YSK2019 - kohti maakuntahallinnon uudistusta/Timo Kiema
Uusi kunta -selvitys - rajapintaa selvityksestä seututyöhön, mitä tulee ottaa huomioon? /esim. Jouko Luukkonen tai Terho Ojanperä
Keskeiset elinvoiman tekijät – elinkeino, työllisyys, aluekehittäminen ja rahoitus/maakuntahallinnon työryhmän 2, elinkeino ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus edustaja alustaa (seutukunnan kunnista on työryhmässä Miia Himanka, Jarmo Soinsaari, Terho Ojanperä).

Ideana on, että omin voimin käydään pohdiskelua ilman ulkopuolisia asiantuntijoita.
Seminaarin tavoitteena on antaa uusille seutuvaltuutetuille ja uudelle seutuhallitukselle
tietoa tilanteesta, missä mennään seututyössä ja millaisia haasteita ja mahdollisia muutoksia 1.1.2019 maakuntahallinnon uudistus tuo seutu- ja aluekehittämistyöhön.
Käydään keskustelua, mikä on sopiva ajankohta syksyllä, onko esim. kuntien uusilla
valtuutetuille joku ajankohta hyvä/huono syyskuussa?
Esitys: Käydään keskustelua seutujohtajan suunnitelmasta uuden seutuvaltuuston seminaarista syksyllä. Merkitään tiedoksi, että uuden seutuvaltuuston järjestäytymiskokous
pidetään syksyllä syyskuun alussa, jonka jälkeen uusi seutuhallitus aloittaa työskentelynsä. Päätetään seutuhallituksen ja -valtuuston työseminaarin ajankohdasta syksyllä
2017.
Käytiin keskustelua uuden seutuvaltuuston seminaarista syksyllä. Seminaari olisi informatiivinen, esitellen mm. seutukuntayhdistyksen tehtävät. Raahen kevään seminaarin
tyyliin alustukset olisivat lyhyitä ja keskustelua olisi enemmän. Teemana seminaarissa
voisi olla, minkälaiset asiat vaikuttamisstrategiassa ovat tärkeitä. Alustajina seminaarissa kuultaisiin seutujohtajan lisäksi Terho Ojanperää, Johanna Kiiskilää ja Jarmo
Soinsaarta. Seminaari olisi hyvä järjestää heti syyskuun alussa, esimerkiksi viikolla 36.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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4 § HANKEASIAT
Uusia hankkeita on suunniteltu seuturahoitettavaksi, joista on käyty eri neuvotteluja eri
kumppanien kanssa. Osa hankkeita on toimitettu jo rahoittajille. Nyt tulee seutuhallituksen tai seutukunnan elinkeino- ja hanketiimin sekä maaseututiimin antaa päätökset
enintään 5000 €/v rahoittavista hankkeista ja yli 5000 €/v rahoitettavista lausunto seutuhallitukselle. Seutukunnan elinkeino- ja hanketiimi sekä maaseututiimi ovat käsitelleet hankkeet tällä kertaa kirjallisesti.
Tiimien lopulliset esitykset kirjallisesta käsittelystä annetaan kokouksessa.
Syksyllä 2017 rakennerahastohakuun menee suurempia hankkeita, jotka käsitellään
vasta syksyn seutuhallituksessa.

•

Act Now - Nostetta Itämeren alueen kaupunkien energiatehokkuuteen

Ylivieskan seutukuntayhdistys on aiemmin ollut mukana Itämeren Interreg -ohjelmassa
PEA -hankkeella, jossa valmisteltiin seutukunnalle energiastrategia ja pilotoitiin öljyvapaa uusiutuvan energian pienimittakaavainen puukaasutuslämmitys kyläkoululle.
Osittain samoja partnereita ja uusia mm. Ruotsista ja Tanskasta on mukana tässä uudessa hankkeessa, jossa keskitytään julkisen sektorin kiinteistöjen energiatehokkuuden
kehittämiseen ja ao. osaamisen levittämiseen.
Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän ja on edellytykset seuturahoitukselle. Hanke tukee erityisesti seutustrategian TL 5; Energiatehokkuuden ja kotimaisen energian lisääminen ja luonnonvara-alan kehittäminen.
Hanke on läpäissyt I-vaiheen hakukierroksen ja on nyt II-vaiheen käsittelyssä. Hankkeessa on Suomesta kaksi partneria Ylivieskan seutukuntayhdistys ja Centria amk, jotka
tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä. Hankekuvaus on tarkemmin liitteessä. Ylivieskan seutukunnassa on tavoitteena löytää julkinen kiinteistö(jä), jonka energiatehokkuutta kehitetään ja muulla tavoin rakennusten energiatehokkuutta edistetään. Varsinaisena asiantuntijana toimii Centriasta Ylivieskasta Mikko Himangan tiimi. Timo Kiema
on varautunut hoitamaan Ylivieskan seutukuntayhdistyksen osuutta ja tarvittaessa käytetään muuta henkilöä osa-aikaisesti hankkeessa.
Hankkeessa kartoitetaan seutukunnan kunnista sopiva kohde ja tietoa ja osaamista jaetaan kaikille seutukunnan kunnille ja yksityiselle sektorille.
Hankeaika on 3 vuotta, alkaen syksyllä 2017.
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Budjetti
Palkat
Toimisto/muut hallinnolliset
Matkat ja majoitus
Laitteet (mittaus- ja säätö)
Infran rakentamiseen as.palv.
Yhteensä

50 000 €
8 250 €
22 155 €
40 000 €
10 000 €
146 405 €

Rahoitus
Interreg/Itämeri
TEM/vastinrahoitus
Ylivieskan seutukunta
Yhteensä

109 804 €
25 620 €
9 981 €
146 405 €

PÖYTÄKIRJA

Esitys: Myönnetään hankkeelle seuturahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisesti
1 664 €//2017, 3 327 €/2018, 3 327 €/2019 ja 1664 €/2020, mikäli hanke saa päärahoituksen. Seutujohtaja tekee töitä hankkeelle tai tarvittaessa joku muu henkilö osa-aikaisesti.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Seutukunnan elinkeino- ja hanketiimi
puoltaa seutujohtaja esitystä: ”Myönnetään hankkeelle seuturahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisesti 1 664 €//2017, 3 327 €/2018, 3 327 €/2019 ja 1664 €/2020, mikäli
hanke saa päärahoituksen. Seutujohtaja tekee töitä hankkeelle tai tarvittaessa joku muu
henkilö osa-aikaisesti.” Lisäksi seuraavassa elinkeino- ja hanketiimin kokouksessa seutujohtaja antaa lisäselvitystä Miia Himangan esittämiin kysymyksiin.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin esityksen mukaisesti.

•

Maa-alkalointiaktivoinnin (MAA) hyödyntäminen biovoimalaitoksen leijupetiprosessissa ja tuotettavan tuhkan lannoitekäytön edistäminen

Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän ja on edellytykset seuturahoitukselle. Hanke tukee erityisesti seutustrategian TL 5; Energiatehokkuuden ja kotimaisen energian lisääminen ja luonnonvara-alan kehittäminen.
Hankkeessa lämpövoimalan tuhkasta maa-alkaaliaktivoinnilla voidaan jalostaa tuhkaa
lannoitekäyttöön. Myös muita sivuvirtoja voidaan hyödyntää. Hanke on läpäissyt Aiko
-rahoituksen (innovatiiviset kokeilut) I-vaiheen ja nyt on laitettu II-hakuvaiheeseen.
Hankkeella voi olla laaja-alaiset vaikutukset ja seuturahoituksen osuus on pieni. Pääasiantuntijatyöt tekevät Oulun yliopisto ja Centria ammattikorkeakoulu. Seutujohtaja toimii hankkeen projektipäällikkönä ja seutukuntayhdistyksen osiossa keskitytään liiketoiminnallisten asioiden selvittämiseen.
Hankkeen hallinnoija on seutukuntayhdistys ja osatoteuttajina Oulun yliopisto kestävän
tutkimuksen yksikkö ja Centria ammattikorkeakoulu. Hanke on alle vuoden pituinen.
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Ylivieskan seutukunnan maaseututiimi on käsitellyt hanketta kirjallisessa käsittelyssä
ja puoltanut sitä rahoitettavaksi.
Liitteessä on esitetty hankkeen projektisuunnitelma.
Budjetti
Palkat
As.palvelut
Flat Rate
Yhteensä

37 000 €
4 120 €
8 880 €
50 000 €

Rahoitus
Aiko/PPL
Ylivieskan seutukunta
Oulun yo/Centria
Yhteensä

35 000 €
2 201 €
12 798 €
50 000 €

Esitys: Myönnetään hankkeelle seuturahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisesti
1101 €/2017 ja 1101 €/2018, mikäli hanke saa päärahoituksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Seutujohtajan esitys hyväksytään tarkennuksella toteutuneiden kustannusten mukaisesti enintään 1101 €/2017 ja 1101 €/2018,
mikäli hanke saa päärahoituksen. Seutujohtaja selvittää seuraavassa elinkeino- ja hanketiimin kokouksessa liiketoiminnallisuuden selvityksen, miten tehdään ja kenen panosta käytetään.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin esityksen mukaisesti.

•

Tiekartta Invest In -toimintaan 4 seudun kannalta

Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän ja on edellytykset seuturahoitukselle. Hanke tukee erityisesti seutustrategian TL 1; Yrittäjyyden lisääminen ja
omistajanvaihdosten edistäminen ja TL 3; Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehittäminen ja turvaaminen.
Hankkeessa toteutetaan suunnitelma, jonka tuloksena syntyy selkeä liiketoimintasuunnitelma ja malli, jolla neljän seudun alue voi rakentaa Invest In-toiminnot uusien investointien, yritysten, avainhenkilöiden ja rahoituksen saamiseksi hankealueelle. Esiselvitysvaihe käsittää myös EAKR-hankesuunnitelman laatimisen, jolla Invest In-toiminta
käynnistetään.
Ongelmana ja puutteena on ollut, että seutukuntakohtaisesti ei systemaattista ja vaikuttavaa Invest In -toimintaa ole voitu tehdä kuin yksittäisissä tapauksissa ja hajanaisesti.
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Jonkun verran on tehty yhteistyötä Oulun Invest In -toiminnan kanssa. Kilpailu investoinneista ja avainosaajista kiristyy koko ajan ja näin neljän seudun tiivistyvän yhteistyön ja alueen kannalta on syytä selvittää, voidaanko käynnistää Invest In -toiminta ja
millä edellytyksillä maakunnan eteläosaan.
Hankkeen päätoteuttaja on Raahen seudun yrityspalvelut. Nihak on osatoteuttaja. Ao.
seutuorganisaatioilta löytyy pätevät henkilöt hankkeen toteutukseen. Ylivieskan seutukuntayhdistys ja Haapaveden – Siikalatvan seudun kuntayhtymä rahoittavat hanketta
kukin 2000 €, kun eivät ole osatoteuttajia ja toteuttajat rahoittavat enemmän.

Budjetti
Palkat
Ostopalvelut
Flat Rate

28 000 €
3 280 €
6 720 €

Rahoitus
Aiko/PPL
RSYP
Nihak
YSK
HSiika

26 600 €
3 700 €
3 700 €
2 000 €
2 000 €

Esitys: Myönnetään hankkeelle seuturahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisesti
2000 €/2017, mikäli päärahoittaja myöntää rahoituksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Seutujohtajan esitys, ”myönnetään hankkeelle seuturahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisesti enintään 2000 €/2017, mikäli päärahoittaja myöntää rahoituksen”, ja seutujohtaja antaa lisäselvitystä seuraavassa
kokouksessa esitettyihin kysymyksiin.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin esityksen mukaisesti.

•

NetXport -

Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän ja on edellytykset seuturahoitukselle. Hanke tukee erityisesti seutustrategian TL 2; PK-yritysten viennin ja kansainvälistymisen kehittäminen.
Hanketta ollaan valmistelemassa toimintaympäristötukihakemukseksi Elyyn. Hanke on
tuloksena nykyisen PK-yritysten viennin askeleiden (IBD) hyvien tulosten pohjalta toiminnan jatkamista uudella konseptilla. Neljä seutua kävi rahoitusneuvottelut IBD:n
”jatkoksi” uudesta ESR -hankkeesta. Elyn suunnasta ehdotettiin, että neljä seutua laatii
toimintaympäristötukihankkeen luokkaa 600 000 €/2 v ns. yritysten arvoverkkokonsep-
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tilla. Tässä arvoverkolla tarkoitetaan poikkitoimialoittain kerättäviä yritysryhmiä, joiden vientitoimintaa edistetään ja kehitetään samoille vientimarkkinoille. Näitä yrityksiä, kun saadaan aktivoitua, voidaan niitä sitten ohjata yrityskohtaisesti Elyn kasvupalveluiden piiriin.
Hankkeen päähallinnoijana toimii Nihak ja osatoteuttajina Ylivieskan seutukuntayhdistys ja Raahen seudun yrityspalvelut. Työtä hankkeessa on noin 2 HTTV:tä.
Nyt hanke käsitellään ehdollisesti ja kun hankesuunnitelma valmistuu, tarkistetaan vielä
seuturahoitus ja hankkeen sisältö

Budjetti
Palkat
As.palvelut
Flat Rate
Yhteensä

280 000 €
275 000 €
67 000 €
662 200 €

Rahoitus
Toim.ymp.tuki/Ely
Yksityinen
4 seutukuntaa
Yhteensä

435 540 €
135 000 €
51660 €
662 200 €

Esitys: Varaudutaan rahoittamaan hanketta seuturahoituksella toteutuneiden kustannusten mukaisesti 9 415 €/2017, 18 825 €/2018 ja 9 415 €/2019, mikäli päärahoittaja myöntää rahoituksen. Käsitellään vielä valmis hankesuunnitelma ja lopullinen seuturahoitus
syksyn varsinaisessa elinkeino- ja hanketiimissä ja seutuhallituksessa.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Kaikki jäsenet puoltavat seutujohtajan esitystä, hankkeen rahoittamiseen varaudutaan, mutta lopullinen päätös tehdään seuraavassa elinkeino- ja hanketiimin kokouksessa, kun on tiedossa lopullinen hankesuunnitelma ja lopullinen seuturahoituksen määrä.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin esityksen mukaisesti.

•

Ryminää ryhmistä – yritysryhmien aktivointihanke

Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän ja on edellytykset seuturahoitukselle. Hanke tukee erityisesti seutustrategian TL 1; Yrittäjyyden lisääminen ja
omistajanvaihdosten edistäminen, TL 4; Matkailun, hyvinvoinnin, kaupan ja muun palveluyrittäjyyden edistäminen ja osittain TL 5; Energiatehokkuuden ja kotimaisen energian lisääminen ja luonnonvara-alan kehittäminen.
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Samassa yhteydessä, kun neljä seutua neuvotteli PK-yritytysten viennin askeleiden jatkotoimista rahoittajien kanssa, keskusteltiin myös yritysryhmien aktivoinnista. Ylivieskan seutukuntayhdistys on Leader -rahoituksella toteuttanut Rieska Leaderin alueella
YritysPuhti -hankkeella (100 % tuki) pienten yritysten yritysryhmähankkeiden aktivointia ja kokoonjuoksua. Valtakunnallisesti on pantu merkille, että Rieska Leaderin
alueella on onnistuttu yritysryhmähankkeiden kokoamisesta alueella. YritysPuhti hankkeelle oli varattu toisen optiovuoden rahoitus, mutta rahojen niukkuuden vuoksi,
ohjattiin rahoitusta hakemaan maaseuturahastosta.
Hanketta on valmisteltu neljän seudun yhteisenä ja päähakijaksi on sovittu Haapaveden
– Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja toiseksi toteuttajaksi Ylivieskan seutukuntayhdistys, jolla on myös hankkeen projektipäällikkyys.
Hankkeessa kootaan neljän seutukunnan, Haapaveden-Siikalatvan, Raahen, NivalaHaapajärven ja Ylivieskan seutukuntien alueelta ensisijaisesti mikro- ja pk-yritysten
yritysryhmähankkeita ja muita kehittämishankkeita. Lisäksi hankkeessa kehitetään seutukuntarajat ylittävä yritysten ryhmäytymismalli ja yritysryhmien hallinnointi- ja valmisteluprosessi, jotka jäävät hankkeen jälkeen alueelle pysyväksi toimintatavaksi.
Hankkeen tavoitteena on koota 3-10 yrityksen yritysryhmiä, joilla on valmius käynnistää yritysryhmähanke. Yritysryhmissä ryhmä yrityksiä kehittää toimintaansa sekä yhteisillä kehittämistoimenpiteillä että yrityskohtaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi
tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, markkinointi- ja myyntiyhteistyön kehittäminen tai tuoteperheen suunnittelu. Päätavoitteena on koota 20 yritysryhmää ja yritysryhmähanketta. Toteutuneiden yritysryhmien määrä riippuu kuitenkin ainakin yritysryhmien koosta ja toimialoista. Tämän lisäksi tunnistetaan kehittämistarpeita, joiden edellyttämät toimenpiteet toteutetaan muuta kautta kuin yritysryhmien toiminnalla.
Hankkeen kesto on 3 vuotta. Rahoitusta haetaan:
Budjetti
Palkat
As.palvelut
Flat Rate
Yhteensä

340 000 €
6 000 €
81 600 €
427 600 €

Rahoitus
Maaseuturahasto
4 seutukuntaa
Yhteensä

384 840 €
42 760 €
427 600 €

Haapavesi – Siikalatva (1 HTV työtä hankkeessa)
Nivala – Haapajärvi (vain rahoittaja)
Raahen seutukunta (vain rahoittaja)
Ylivieskan seutukunta (1 HTV työtä hankkeessa)

12 828 €
8 552 €
8 552 €
12 829 €
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Ylivieskan seutukunnan maaseututiimi on käsitellyt hanketta kirjallisessa käsittelyssä
ja puoltanut sitä rahoitettavaksi.
Esitys: Myönnetään hankkeelle seuturahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisesti
2138 €/2017, 4276 €/2018, 4276 €/2019 ja 2138 €/2020, mikäli päärahoittaja myöntää
rahoituksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Hanketiimi puoltaa seutujohtajan esitystä,
”myönnetään hankkeelle seuturahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisesti 2138
€/2017, 4276 €/2018, 4276 €/2019 ja 2138 €/2020, mikäli päärahoittaja myöntää rahoituksen”. Lisäksi seutujohtaja selvittää esille nousseita kysymyksiä seuraavassa elinkeino- ja hanketiimin kokouksessa.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin esityksen mukaisesti.
•

Maaseutuyrittäjyyden kehittämishanke (Alavieska - Kalajoki – Merijärvi)

Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän ja on edellytykset seuturahoitukselle. Hanke tukee erityisesti seutustrategian TL 5; Energiatehokkuuden ja kotimaisen energian lisääminen ja luonnonvara-alan kehittäminen. Hanke on myös kuntalähtöinen ja hankkeella on vaikutusta maaseutuyritysneuvonnan sisällön ja toimintavan
kehittämiseen. Myös muut seutukunnan kunnat saavat oppia ja osaamista hankkeesta.
Hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä maaseutuyritysten välillä, maaseutuyritysten
ja kehittämiskumppanien välillä sekä maaseudulla toimivien sidosryhmien välillä maaseutuyrittäjyyden kehittämiseksi ja edistämiseksi sekä välittää tietoa ja osaamista maaseudun yrittäjille maaseutuyrittäjyyden uusista toimintamalleista ja innovaatioista sekä
koordinoida maaseudun yritysten kehittämistarpeita ja aktivoida uusien yritysten perustamiseen ja toimivien kehittämiseen. Hanke toteutetaan lähipalveluna Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven kunnissa.
Liitteessä on hankkeen tarkempi kuvaus. Ao. hanketta esitetään kotikuntahankkeena,
jossa kuntien rahoitus on 50 % ja seuturahoitus 50 %.
Hankkeen hallinnoija on Kalajoen kaupunki.
Budjetti
Palkat
As.palv.
Flat Rate
Yhteensä

115 085 €
75 000 €
27 620 €
217 705 €

Rahoitus
Maaseuturahasto
Kalajoki
Seutukunta
Yhteensä

208 997 €
4 354 €
4 354 €
217 705 €
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Ylivieskan seutukunnan maaseututiimi on käsitellyt hanketta kirjallisessa käsittelyssä
ja puoltanut sitä rahoitettavaksi.
Esitys: Hankkeen seuturahoituksen edellytyksenä on, että hankkeesta kaikki seutukunnan kunnat saavat tietoa ja osaamista. Myönnetään (50 %) kuntarahoituksesta, 725
€/2017, 1451 €/2018, 1451 €/2019 ja 725 €/2020 toteutuneista kustannuksista, mikäli
päärahoittaja myöntää rahoituksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Hanketiimi puoltaa seutujohtajan esitystä:
”Hankkeen seuturahoituksen edellytyksenä on, että hankkeesta kaikki seutukunnan
kunnat saavat tietoa ja osaamista. Myönnetään (50 %) kuntarahoituksesta, 725 €/2017,
1451 €/2018, 1451 €/2019 ja 725 €/2020 toteutuneista kustannuksista, mikäli päärahoittaja myöntää rahoituksen.” Seuraavassa elinkeino- ja hanketiimissä käydään keskustelu, miten hankkeen toiminta saadaan levitettyä koko seutukunnan kuntien käyttöön.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin esityksen mukaisesti.

•

Matkailuosaamisen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla – restonomien koulutushanke Ylivieskassa

Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän ja on edellytykset seuturahoitukselle. Hanke tukee erityisesti seutustrategian TL 3; Ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden kehittäminen ja turvaaminen ja TL 4; Matkailun, hyvinvoinnin, kaupan ja muun palveluyrittäjyyden edistäminen.
Projektin päätavoitteena on koulutuksen avulla parantaa Pohjois-Pohjanmaan matkailualueiden matkailuyritysten kilpailukykyä tuoden niihin osaavia, kielitaitoisia ja palvelukulttuurin omaavia ammattitaitoisia työntekijöitä tai yrittäjiä. Projektin osatavoitteena on alueen matkailun palveluliiketoiminnan kehittäminen koulutuksen avulla. Tavoitteena on myös verkostoitua Pohjois-Suomen koulutusorganisaatioiden kanssa ja kehittää yhteistoimintamallia ammattikorkeakoulujen ja yritysten kesken. Yhteistoimintamallilla haetaan osaamisen jakamista Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulujen (Centria-, Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulut) välillä sekä jakamalla ja hyödyntämällä
hyviä käytänteitä eri alueiden yritysten palveluliiketoiminta- ja palvelukehittämisosaamisesta sekä toimintatapoja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.
Hankkeen hallinnoijana toimii Centria ammattikorkeakoulu ja hanke on 3 vuotinen.
Hankkeen hallinnoija on pyytänyt hankkeeseen kannanottoja osarahoittajilta, koska
hankesuunnitelma on saatu valmiiksi. Hanke on menossa syksyn 2017 ESR -hakuun.
Liitteenä on hankkeen koko suunnitelma
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Budjetti
Palkat
As.palvelut
Matkat
Flat Rate
Yhteensä

280 900 €
4 500 €
26 500 €
48 400 €
360 380 €

Rahoitus
Ely/ESR
Oulun seutu
Ylivieskan seutu
Raahen seutu
Nivala–Haapajärvi
Haapavesi-Siikalatva
Muut PP:n kunnat

270 285 €
24 000 €
15 000 €
5 600 €
4 800 €
2 400 €
3 800 €

PÖYTÄKIRJA

Esitys: Myönnetään hankkeelle seuturahoitus toteutuneiden kustannusten mukaisesti
5000 €/2018, 5 000 €/2019 ja 5 000 €/2020, mikäli päärahoittaja myöntää hankkeelle
rahoituksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Tässä vaiheessa varaudutaan rahoittamaan
hanketta ja käsitellään lopullinen seuturahoitus varsinaisesti vielä seuraavassa elinkeino- ja hanketiimissä, voidaanko poiketa käytännöstä, että tutkintoon johtavaan koulutuksen hankkeisiin on tehty rajaus ohjelmakauden alussa, että niitä ei rahoiteta kuntien
myöntämällä seuturahoituksella.
Seutuhallituksen päätös: Hanketiimin esityksen mukaisesti. Käsitellään seuraavassa
seutuhallituksen kokouksessa.

5 § MUUT ASIAT
•

Lisäasiana kommenttipyyntö Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategiasta, raporttiluonnos

Seutukunnat ovat saaneet seuraavan kommenttipyynnön Pohjois-Suomen liikenne- ja
logistiikkastrategian raporttiluonnoksesta maakuntajohtaja Jussi Rämetiltä:
”Oheinen Pohjois-Suomen yhteinen liikenne- ja logistiikkastrategian luonnos esiteltiin
Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajien kokouksessa 16.6.2017. Kokouksessa päätettiin yksituumaisesti, että strategia-asiakirjasta pyydetään kirjalliset kommentit seuduittain
kommenttipyynnöllä.
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Strategiassa korostetaan maakuntarajat ylittäviä asioita, joissa Pohjois-Suomen erityispiirteet näkyvät selvimmin. Kaupunkiseutujen sisäisiä asioita ei työssä käsitellä. Työssä
asetettujen toimenpiteiden tavoitevuosi on 2030, mutta maankäytön varauksissa aikajänne on pidempi. Käynnistettävät maakunnalliset liikennejärjestelmätyöt palvelevat
maakunnallista (mittakaava ylikunnallinen) maankäytön suunnittelua sekä muuta suunnittelua. Strategiatyön vastuutahot ovat Lapin, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja KeskiPohjanmaan liitot, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset sekä Liikennevirasto.
Seudulliset kommentit strategialuonnoksesta pyydetään toimittamaan 1.8.2017 mennessä osoitteeseen kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi. Seutujen kommentit tiivistetään ja
niihin annetaan kirjalliset vastineet.”
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätös: Seutujohtaja pyytää Ylivieskan seutukunnan kunnista lausunnot ja kokoaa niistä
Ylivieskan seutukunnan lausunnon.

•

Tiedoksi seutukuntayhdistyksen alv-käytännön muuttuminen

Seutujohtaja kertoi, että hallinto-oikeuden linjauksen mukaan seutukuntayhdistyksen jäsenmaksut katsottiin arvonlisäverollisiksi, koska jäsenkunnat saavat suoraa ja välitöntä
vastiketta jäsenmaksuilleen, kun hankkeita rahoitetaan jäsenmaksuilla. Seutujohtajan
mukaan hallinto-oikeuden päätös varmistaa sen, että kunnat voivat hakea alv-palautuksen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

•

Seutukuntayhdistyksen uuden CRM-järjestelmän esittely

Seutusihteeri esittelee lyhyesti uuden CRM -järjestelmän.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

• Todetaan, että seuraavan uuden seutuhallituksen kokouksen kutsuu seututoimisto
Seututoimisto kutsuu uuden seutuhallituksen kokouksen, kun uusi seutuvaltuusto on pitänyt järjestäytymiskokouksen ja uusi seutuhallitus on nimetty.
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Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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