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Kokousaika

Torstai 20.10.2016 klo 9.00 – 11.30

Kokouspaikka:

Ylivieskatalo Akustiikka, Näyttelysali, Koulukatu 2 B

Läsnä:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. 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
Eero Kippola, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
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 10.40

Poissa:

Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Esko Valikainen, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Markku Autio, Sievi, seutuvaltuuston I varapuheenjohtaja
Kaija-Maija Perkkiö, Ylivieska, maakuntahallituksen jäsen
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Rami Rauhala, Sievi, asiantuntijajäsen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
2017
HANKEASIAT
LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2017–2019
MUUT ASIAT
• Tiedoksi verohallinnon Ylivieskan seutukuntayhdistykseltä pyytämä selvitys
jäsenkuntien jäsenmaksun arvonlisäveron käsittelystä
• Hanhikivi-työryhmän kokoonpano
• Seuraavat seutuhallituksen kokoukset
• Seutuvaltuuston syyskokouksen ajankohta
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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.
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Seutuhallituksen jäseniä muistutettiin ilmoittamaan varajäsenelleen, mikäli on estynyt saapumaan
kokoukseen.

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

3 § SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Seutuhallitus 27.9.2016 pöytäkirja:
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.

Talous- ja toimintasuunnitelma on valmistelussa ja siitä on luonnos liitteenä. 19.10.
valmistuu viimeistään budjettiluonnos. Liitteenä seuturahoitusbudjetti, jonka perusteella talousarvio laaditaan.
Esitys: Seutujohtajan esittelystä käydään keskustelua toimintasuunnitelman kohdista
1., 2. ja erityisesti 3. Painopisteet ja toimenpiteet ja tehdään toimintasuunnitelmaan
tarkennukset ja muutokset. Käydään mahdollista keskustelua talousarvion luonnoksesta ja tehdään tarvittavat muutokset. Seuraavassa seutuhallituksen 24.11. kokouksessa
hyväksytään lopullinen talous- ja toimintasuunnitelma 2017 hyväksyttäväksi seutuvaltuustolle.
Päätös: Seutujohtaja ottaa huomioon keskustelussa esille tulleet kommentit lopullista
talous – ja toimintasuunnitelmaa varten seutuhallituksen kokoukseen 24.11.2016.
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4 § HANKEASIAT
•

DigiPro – Uusimpien digitalisaation ja ICT:n osaamisten haltuunottoa alueen
toimijoiden tuotannon, tuotteiden ja palveluiden kannattavuuden parantamiseksi

Hanketiimi 20.9.2016:
DigiPro, digitaalisten sovellutusten kehittämishanke, digipuolen kärkihanke Centrialta, rahoitusosuuden arvio 12 400 €/v sekä YTEK/Ylivieskan kaupunki. Neuvottelut YTEK/Seutukunta/Centria 13.9. Hallinnoija Centria, hankkeesta on tulossa lisätietoa viimeistään kokoukseen.
Esitys: Käydään keskustelua Timon laatimien arviointien perusteella, jotka esitetään kokouksessa ja
päätetään seuturahoitusesityksistä seutuhallituksen 27.9. kokoukseen. Niitten hankkeiden osalta, joista
ei ole saatu riittävästi tietoa, siirretään käsittely seuraavan hanketiimiin ja 19.10. seutuhallitukseen.
Päätös: Hankkeesta ei ole saatu kaikkia aineistoja, siirretään käsiteltäväksi seuraavaan hanketiimin
kokoukseen.

Hanketiimi 17.10.2016:
Liitteenä on hankkeen hankehakemusluonnos ja rahoitusesitys, jossa seutukunnan ja YTEK:n osuus molemmille on n. 12 000 €/v. Jorma Hintikka Centrialta esittelee hankkeen kokouksessa ja rahoitusesitykset seutukunnalle ja YTEK:lle. Jorma Hintikan ulkomaanmatkojen vuoksi ei esityslistaan saatu liitteeksi
vielä lopullista päärahoittajalle toimitettua hakemusta.
Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän ja on edellytykset seuturahoitukselle.
Esitys: Jorma Hintikan esityksen jälkeen käydään keskustelua hankkeen seuturahoituksesta ja kuullaan
YTEK:n Keijo Pesosen käsittelystä kuntarahoitusosuuteen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle:

Esityslistan liitteenä on hankkeen hankehakemusluonnos ja rahoitusesitys. Seutujohtaja esittelee tarkemmin hanketta.
Esitys: Seutujohtaja kertoo hanketiimin kokouksessaan 17.10.2016 tekemän päätösesityksen, jonka pohjalta seutuhallitus tekee rahoituspäätöksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Hanke läpäisee seutustrategian kriteerit ja
hanketiimi esittää seutuhallitukselle, että hankkeelle myönnetään seuturahoitusta yhteensä 37 107 euroa, 12 369 euroa / vuosi, toteutuneiden kustannusten mukaisesti
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin päätösesityksen mukaisesti.
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Tuottava rannikkoseutu

Hanketiimi 20.9.2016:
Tuottava rannikkoseutu (Hankkeen tavoitteena on kehittää alueella toimivien yritysten johtamisjärjestelmiä ja yritysten toimintoja), hankkeesta tulossa lisää infoa. Seuturahoitusesitys: 2017/4.528 €, 2018/
9 779 €, 2019/ 9 779 € ja 2020 / 2.470 €. Hanketta valmisteltu Kalajoen yrityspalveluissa/Rajaton.
Tuottava rannikkoseutu – hankkeesta Miia kertoi, että hankkeessa on tavoitteena järjestelmien ja yritysten kehittäminen. Mukana on n. 80 yritystä. Perustyö tehdään hankkeella olevien työntekijöiden kautta.
Hankkeessa ei ole toimialarajoitetta. Hankkeen budjetti on n. 490 000 euroa. Miia kertoi, että hankkeen
sisältöä käydään vielä läpi suunnittelupalaverissa.
Esitys: Käydään keskustelua Timon laatimien arviointien perusteella, jotka esitetään kokouksessa ja
päätetään seuturahoitusesityksistä seutuhallituksen 27.9. kokoukseen. Niitten hankkeiden osalta, joista
ei ole saatu riittävästi tietoa, siirretään käsittely seuraavan hanketiimiin ja 19.10. seutuhallitukseen.
Päätös: Käsitellään seuraavassa hanketiimin kokouksessa.

Hanketiimi 17.10.2016:
Liitteenä on hankkeen hankehakemus. Hanke täyttää seutustrategian kriteerit ja läpäisee pistemäärän
ja on edellytykset seuturahoitukselle. Miia esittelee hankkeen lyhyesti. Hakija esittää seuturahoitukseksi
2017/4.528 €, 2018/ 9 779 €, 2019/ 9 779 € ja 2020 / 2.470 € toteutuneiden kustannusten mukaan.
Esitys: Miian lyhyestä esittelystä käydään keskustelua ja päätetään seuturahoituksesta.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle:

Esityslistan liitteenä on hankkeen hankehakemus. Seutujohtaja esittelee tarkemmin
hanketta.
Esitys: Seutujohtaja kertoo hanketiimin kokouksessaan 17.10.2016 tekemän päätösesityksen, jonka pohjalta seutuhallitus tekee rahoituspäätöksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Hanke läpäisee seutustrategian kriteerit ja
hanketiimi esittää seutuhallitukselle, että hankkeelle myönnetään seuturahoitusta yhteensä 26 556 euroa; 4 528 euroa vuodelle 2017, 9 779 euroa vuodelle 2018, 9 779 euroa vuodelle 2019 ja 2 470 euroa vuodelle 2020, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin päätösesityksen mukaisesti.
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My Way – Minun Polkuni

Hanketiimi 20.9.2016:
My Way – työllisyyspolku, liitteenä suunnitelma, seuturahoitukseksi esitetään 8434 €/2v, 4217 €/v. Hallinnoija seutukuntayhdistys.
My Way-hankkeesta keskustelussa tuotiin esille, että Sievissä on valmisteilla samankaltainen hanke
(Pitch Stop), Mikko Heickell laittaa hankkeesta tietoa. Kalajoella on haettu kahteen kuntakokeiluun,
joissa on sama kohderyhmä kuin My Way-hankkeessa. Ongelmana kunnissa koetaan, ettei saada listoja
työttömistä eikä siis pystytä puuttumaan aikaisessa vaiheessa. My Way-hanketta pidettiin hyvin valmisteltuna ja työttömien aktivointi tärkeänä. Kuntaosuuksien laskennassa päätettiin käyttää sitä työttömien
kohderyhmää, johon hankkeessa on mainittu.
Esitys: Käydään keskustelua Timon laatimien arviointien perusteella, jotka esitetään kokouksessa ja
päätetään seuturahoitusesityksistä seutuhallituksen 27.9. kokoukseen. Niitten hankkeiden osalta, joista
ei ole saatu riittävästi tietoa, siirretään käsittely seuraavan hanketiimiin ja 19.10. seutuhallitukseen.
Päätös: Esitetään, että hankkeen valmistelua jatketaan syksyn 2016 hakuun ja hanke sekä seuturahoitus käsitellään seuraavassa hanketiimissä.

Hanketiimi 17.10.2016:
Liitteenä on hankkeen hankehakemus ja taloussuunnitelma. Hanke on työllisyyshanke ja sitä ei voi nykyisen seutustrategian mukaan pisteyttää. Seutustrategian päivityksessä otetaan huomioon työttömyyden ennalta ehkäisevä toiminta ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen yhteistyössä jäsenkuntien
kanssa.
Seuturahoitusesitys on 8602 €/2v. Rahoitusosuudet on laskettu työttömien määrän mukaan.
Esitys: Timon esittelystä käydään keskustelua hankkeesta ja päätetään seuturahoituksesta.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle:

Esityslistan liitteenä on hankkeen hankehakemus ja taloussuunnitelma. Seutujohtaja
esittelee tarkemmin hanketta.
Esitys: Seutujohtaja kertoo hanketiimin kokouksessaan 17.10.2016 tekemän päätösesityksen, jonka pohjalta seutuhallitus tekee rahoituspäätöksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Hanketiimi esittää seutuhallitukselle, että
hankkeelle myönnetään seuturahoitusta yhteensä 8 602 euroa koko hankeajalle toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Seuturahoituksen myöntämisen ehtona on, että
hankkeen kaikki rahoitusosuudet toteutuvat.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin päätösesityksen mukaisesti.
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Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat

Hanketiimi 20.9.2016:
Resurssivirtaselvitys (tuuli- ydin- ja biomassat), Timon arvio, että taso voisi olla 6000 € ja rahoitus
vain seutukunnalta, liitteenä suunnitelman luonnos.
Esitys: Käydään keskustelua Timon laatimien arviointien perusteella, jotka esitetään kokouksessa ja
päätetään seuturahoitusesityksistä seutuhallituksen 27.9. kokoukseen. Niitten hankkeiden osalta, joista
ei ole saatu riittävästi tietoa, siirretään käsittely seuraavan hanketiimiin ja 19.10. seutuhallitukseen.
Päätös: Käsitellään seuraavassa hanketiimin kokouksessa.
Hanketiimi 17.10.2016:
Liitteenä on hankkeen hankehakemus. Seutustrategian mukaan selvityshanketta ei voi arvioida, mutta
seutujohtajien käymän keskustelun ja hanketarkastelun kannalta hanke nähdään perusteltuna.
Hakija esittää Ylivieskan seutukunnalle seuturahoitukseksi 6024 €.
Esitys: Timon esittelystä käydään keskustelua hankkeen seuturahoituksesta.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle:

Esityslistan liitteenä on hankkeen hankehakemus. Seutujohtaja esittelee tarkemmin
hanketta.
Esitys: Seutujohtaja kertoo hanketiimin kokouksessaan 17.10.2016 tekemän päätösesityksen, jonka pohjalta seutuhallitus tekee rahoituspäätöksen.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Hanketiimi esittää seutuhallitukselle, että
hankkeelle myönnetään seuturahoitusta yhteensä 6 024 euroa toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Edellytyksenä hankkeen seuturahoitukselle on, että kaikki toimijat lähtevät mukaan.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin päätösesityksen mukaisesti.

•

Meripohjolan uudistuva rakennustuoteteollisuus

Hanketiimi 20.9.2016:
RTTNK, rakennustuoteteollisuuden tiekartan käynnistyshanke, seuturahoitusesitys 7667 €/v. Hallinnoija
Centria. Hanke-esitys liitteenä.
RTTNK-hankkeesta keskusteltiin, että seutukuntaosuudet tulisi tulla yritysten määrän mukaan. Hankkeen työpaketit ovat laajoja, niiden määrää olisi harkittava.
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Esitys: Käydään keskustelua Timon laatimien arviointien perusteella, jotka esitetään kokouksessa ja
päätetään seuturahoitusesityksistä seutuhallituksen 27.9. kokoukseen. Niitten hankkeiden osalta, joista
ei ole saatu riittävästi tietoa, siirretään käsittely seuraavan hanketiimiin ja 19.10. seutuhallitukseen.
Päätös: Esitetään hankkeen jatkovalmistelua syksyn 2016 hakuun ja varaudutaan esitettyyn seuturahoitukseen. Seuturahoituspäätös siirretään seuraavaan hanketiimin kokoukseen.

Hanketiimi 17.10.2016:
Liitteenä on hankkeen hankehakemus sekä hankehakemuksen liitteenä rahoittajalle mennyt suunnitelma. Hakija esittää Ylivieskan seutukunnalle seuturahoitusosuudeksi 23 000 €/3v => 7700 €/v.
Esitys: Timon esittelystä päätetään seuturahoituksesta.
Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle:

Esityslistan liitteenä on hankkeen hankehakemus sekä hankehakemuksen liitteenä rahoittajalle mennyt suunnitelma. Seutujohtaja esittelee tarkemmin hanketta.
Esitys: Seutujohtaja kertoo hanketiimin kokouksessaan 17.10.2016 tekemän päätösesityksen, jonka pohjalta seutuhallitus tekee rahoituspäätöksen.
Hanketiimi 17.10.2016:
Keskustelussa todettiin, että hankesuunnitelman kohta 5.6.1 (Tehtävä 5.1 Laatuosaamisen koulutukset)
on päällekkäinen Tuottava rannikkoseutu – hankkeen toimenpiteiden kanssa. Samoin kohta 5.4. hankesuunnitelmassa (Työpaketti 3: Prosessien kehittäminen ja automatisointi) voi olla osittain päällekkäinen Tuottava rannikkoseutu – hankkeen toimenpiteiden kanssa. Hakijaa pyydetään käymään nämä kohdat läpi yhdessä Tuottava rannikkoseutu – hankkeen kanssa. Hakijan kannattaa myös olla yhteydessä
Lehto Groupiin Mikko Kinnuseen. Hanketta pidettiin hyvänä ja yrityslähtöisenä ja se tukee myös mm.
DigiPro-hanketta.

Hanketiimin päätösesitys seutuhallitukselle: Hanketiimi esittää seutuhallitukselle, että
hankkeelle myönnetään seuturahoitusta yhteensä 23 000 euroa, 7 700 euroa / vuosi, toteutuneiden kustannusten mukaisesti ja hanketiimin kommentit huomioiden.
Seutuhallituksen päätös: Hyväksyttiin hanketiimin päätösesityksen mukaisesti.

5 § LAUSUNTOPYYNTÖ POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMALUONNOKSESTA VUOSILLE 2017–2019
Pohjois-Pohjanmaan liiton TTS 2017 – 2019 on erittäin laaja ja kattaa lähes koko alueellisen toiminnan lukuun ottamatta kuntien paikallisia kunnallisen hallinnon tehtäviä,
valtion ohjaamaa ammatillista koulutusta, sosiaali- ja terveysalaa ja Ely-keskuksen
tehtäviä. Vuosien 2017 – 2019 aikana tapahtuu suuri muutos alue- ja maakuntahallinnossa. Maakuntaliiton kuntayhtymäorganisaatio purkautuu. Maakuntahallinnon tehtävät lisääntyvät sosiaali- ja terveyspalveluilla ja Ely:n tehtävillä ja kuntien rooli muuttuu oleellisesti SOTE:n siirtyessä maakuntahallinnolle.
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Ylivieskan seutukuntayhdistyksen kannalta pyritään arvioimaan, mitä muutoksia aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistus merkitsee kuntien kannalta tai miten tulee
kuntayhteistyöllä muutokseen varautua. Kunnat määrittävät jäseninä seutukuntayhdistyksen tehtävät ja roolin, kun maakuntahallinnon uudistus tapahtuu 2017 – 2019 jaksossa. Pohjois-Pohjanmaan liiton TTS 2017 – 2019 ei käsitellä kuntien tai kuntayhteistyön kannalta suurta muutosta kovinkaan paljon. TTS:ssä on kuvattu muutosprosessin organisointi, joka toki on tärkeä, mutta sisällöllistä arviointia ja muutoksia kuntien kannalta hyvin niukasti elinvoiman kehittämisessä koskien aluekehitystyötä.
Edellä mainitusta syystä erityisesti seutuhallitus kiinnittää huomiota, että kuntien roolia on käsitelty Pohjois-Pohjanmaan liiton TTS:ssä 2017 – 2019 erittäin vähän elinvoiman kehittämisen näkökulmasta. Osittain tämä on ymmärrettävää, kun kyseessä on
suuri hallinnollinen muutos. Kuitenkin kuntien, seutujen ja maakunnan menestys perustuu elinvoiman kehittämiseen eikä hallinnolliseen uudistamiseen, joka julkisen hallinnon kustannusten, palveluiden ja viranomaisprosessien kannalta on tärkeää.
Kohdassa ”5.3. Aluekehitys” on erittäin lyhyesti kunnan elinvoiman kannalta käsitelty
kuntien asemaa. Lainaus TTS:ssä seuraavassa.
”Kunnan rooli paikallisen elinvoiman edistäjänä korostuu maakuntauudistuksen myötä. Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu kuntien paikallisen elinkeinopolitiikan, elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseen käytössään olevilla kehittämis- ja suunnitteluvälineillä sekä tukemalla kuntien kehitystyötä ja kokeilukulttuuria. Liitto on mukana
työllisyyden hoitoon kohdennettujen aluepilottikokeilujen käynnistämisessä ja aktivoinnissa.
Mittarit
• Pohjois-Pohjanmaan elinvoimaryhmän aktiivinen toiminta
• kuntien asiantuntijafoorumitoiminta
• hankerahoituksen kohdentaminen kuntalähtöisiin kehittämistarpeisiin
ja kokeiluihin.”
Ylivieskan seutuhallitus esittää, että Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintasuunnitelmassa 2017 – 2019 tulee avata paremmin ja konkreettisemmin aluehallinnon uudistuksen
sisältöä, koska mm. Ely:n tehtävillä, jotka siirtyvät maakuntahallinnolle, on suuri
merkitys kuntien elinvoiman kannalta. Maakuntahallinnon uudistuksessa merkittäviä
kuntien elinvoimaan vaikuttavia Elyn tehtäviä siirtyy maakuntahallinnolle. Jo nyt tulee strategisesta avata, mitä nyt tarkoitetaan aluehallinnon uudistuksessa lauseella:
”Pohjois-Pohjanmaan liitto osallistuu kuntien paikallisen elinkeinopolitiikan, elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseen käytössään olevilla kehittämis- ja suunnitteluvälineillä sekä tukemalla kuntien kehitystyötä ja kokeilukulttuuria.”
Sivulla 9 – 10 ”4. Strategiset tavoitteet” maakunnan sisäistä lähiliikenteen ongelmaa ei
ole tunnistettu ja käsitelty. Pohjois-Pohjanmaa on harvaan asuttu ja etäisyydet ovat
varsin isoja, väestön massiivista keskittymistä Oulun seudulle ei tapahdu lähitulevaisuudessa. Väestön keskittymiskehitys vain suuriin kaupunkeihin voi myös muuttua.
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Työpaikkapendelöintiä on erityisen paljon rannikolla ja päärata Kokkolasta – Ylivieskan kautta Ouluun muodostaa merkittävän logistiikkaväylän. Lähijunaliikennettä tulee
kehittää esim. kiskobussin muodossa, joka voisi pysähtyä väliasemilla. Selvitystyö tulee käynnistää, jossa kiskobussin ja kaukojunien mahdollisuuksia voidaan hyödyntää
mahdollisimman hyvin erityisesti Ylivieska – Oulu väliasemineen ja tarkastelua tehdä
Kokkolaan väliasemineen. Tavaraliikenteen tarpeita ja radan kapasiteettia tulee myös
tarkastella.
Pohjois-Pohjanmaan liiton talous- ja toimintasuunnitelmaluonnos vuosille 2017 –
2019 on esityslistan liitteenä.
Esitys: Käydään keskustelua seutujohtajan alustuksesta ja seutujohtajalle annetaan
valtuudet laatia lausunto käydyn keskustelun perusteella. Lausunto lähetetään kuntiin
tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 § MUUT ASIAT
•

Tiedoksi verohallinnon Ylivieskan seutukuntayhdistykseltä pyytämä selvitys
jäsenkuntien jäsenmaksun arvonlisäveron käsittelystä

Verohallinto on valmistelemassa Ylivieskan seutukuntayhdistykselle vero-ohjausta
Ylivieskan seutukuntayhdistyksen jäsenkuntien jäsenmaksun arvonlisäveron käsittelystä. Seutujohtaja kertoo kokouksessa tarkemmin asiasta.
Verohallinto on tulkinnassaan esittänyt, että seutukuntayhdistys tekee suoraa palvelutoimintaa jäsenkunnille jäsenmaksua vastaan. Talenomin asiantuntijoiden avustuksella
on laadittu vastine, että jäsenmaksu ei kohdistu jäsenkunnille suoraa palvelua tuottavana tulona/rahoituksena, vaan se kohdistuu aluekehityshankkeisiin ja selvityksiin
osarahoituksena. Hankkeilla kehitetään yritysten, oppilaitosten ja muitten avoimen
sektorin organisaatioiden toimintaedellytyksiä seutukunnan ja alueen vetovoiman kehittämisessä. Kunnat hyötyvät välillisesti verotulojen ja yritysosaamisen kehittymisen
kautta seutukuntayhdistyksen aluekehitystyöstä, jota kunnat jäsenmaksulla osarahoittavat.
Vaikka kattava selvitys on toimitettu verohallintoon, nyt uudelleen tuli pyyntö, että jäsenmaksun käyttöä tulee avata.
Talenomin ja seutujohtajan arvioinnissa nähdään, että on tärkeää pitää jäsenmaksun
laskutus ilman alv:tä, koska kunnille voi tulla edelleen ongelma saada alv vähennettyä
seutukuntayhdistyksen toiminnan luonteen kannalta.
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Esitys: Seutuhallitus toteaa, että jäsenmaksu ei kohdistu jäsenkunnille suoraa palvelua
tuottavana tulona/rahoituksena, vaan se kohdistuu aluekehityshankkeisiin ja selvityksiin osarahoituksena. Hankkeilla kehitetään yritysten, oppilaitosten ja muitten avoimen
sektorin organisaatioiden toimintaedellytyksiä seutukunnan ja alueen vetovoiman kehittämisessä. Kunnat hyötyvät välillisesti verotulojen ja yritysosaamisen kehittymisen
kautta seutukuntayhdistyksen aluekehitystyöstä, jota kunnat jäsenmaksulla osarahoittavat.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

•

Hanhikivi-työryhmän kokoonpano

Timo Kiema kertoi Pyhäjoen Hanhikivi 1 -hankkeen työryhmien kokoonpanoista. Pyhäjoen ydinvoimalan yhteistyöryhmän kokoonpanoon kuuluu mm. viranhaltijoita kuntatoimijoista ja siinä edustajina Ylivieskan seutukunnasta ovat Jukka Puoskari, Terho
Ojanperä ja Esa Sippola. Hanhikivi-työryhmään kuuluvat operatiiviset toimijat ja siinä
edustajina Ylivieskan seutukunnasta ovat Miia Himanka (varajäsen Jukka Puoskari),
Olli Ikonen, Esa Sippola ja Kari Jokela. Hanhikivi-työryhmään on toivottu lisää elinkeinopainotteisuutta ja siksi Ylivieskan seutukunnan hanketiimi on päättänyt
17.10.2016, että edellä mainittujen lisäksi Hanhikivi-työryhmässä jatkaa Miia Himanka Kalajoki-Raahe-talousalueen edustajana ja uutena valitaan Timo Kiema edustamaan Ylivieskan talousaluetta. Timo Kieman varajäseninä toimivat Mikko
Heickell/Keijo Pesonen/Jarmo Soinsaari ja Timo Kiema huolehtii, että varajäsenet
saavat Hanhikivi-työryhmän esityslistat ja pöytäkirjat. Lisäksi Timo Kiema kertoi, että
tulevaisuudessa kaikille Ylivieskan seutukunnan kunnanjohtajille lähetetään Hanhikivi-työryhmän kokousten esityslistat, jolloin kokouksiin voi osallistua kiinnostuksen
mukaan.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

•

Seuraavat seutuhallituksen kokoukset

Kokousaikataulun mukaan seuraavat seutuhallituksen kokoukset pidetään torstaina
24.11.2016 klo 9.00 alkaen ja torstaina 15.12.2016 klo 9.00 alkaen.
Esitys: Merkitään tiedoksi, päätetään kokouspaikat.
Päätös: Seutuhallituksen seuraavat kokoukset pidetään torstaina 24.11.2016 klo 9.00
alkaen Alavieskan kunnantalolla ja torstaina 15.12.2016 klo 9.00 alkaen Kalajoen
kaupungintalolla. Joulukuun kokoukseen yritetään saada alustajaksi asiantuntija Johanna Kiiskilää Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS
SEUTUHALLITUS
7 (20.10.2016)

•

SIVU 12
PÖYTÄKIRJA

Seutuvaltuuston syyskokouksen ajankohta

Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätös: Ilmoitetaan myöhemmin, sovitetaan kokousesitelmän pitäjän Hannu Leskisen
aikataulun mukaan.

