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Kokousaika

Torstai 24.11.2016 klo 9.00 – 10.55

Kokouspaikka:

Alavieskan kunnantalo, Pappilantie 1

Läsnä:

Olli Ikonen, Alavieska, seutuhall. puh.joht./ seutuhall. jäsen
Kari Jokela, Merijärvi, seutuhall. varapuh.joht./ seutuhall. jäsen
Terho Ojanperä, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen
Janne Tervo, Sievi, 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
Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen esittelijä
Jukka Koivisto, Ylivieskan seutukunta, seutuhallituksen sihteeri

Poissa:

Jukka Puoskari, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Esa Sippola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Esko Valikainen, Kalajoki, seutuhallituksen jäsen
Pekka Rahkola, Oulainen, seutuhallituksen jäsen
Juha Pylväs, Ylivieska, seutuhallituksen jäsen, kansanedustaja
Eero Kippola, Ylivieska, seutuvaltuuston II varapuheenjohtaja
Jorma Kortesoja, Oulainen, maakunnan yhteistyöryhmän varapj.
Hanna Halmeenpää, Kalajoki, kansanedustaja
Rami Rauhala, Sievi, asiantuntijajäsen

1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
SEUTUKUNTAYHDISTYKSEN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
2017
MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUS
SEKESIIN (SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTIÖT TAI VASTAAVAT YHTEISÖT) LIITTYMINEN
SEUDULLISTEN KÄRKIHANKKEIDEN TILANNEKATSAUS, RAJATON
SEKÄ HANKEREKISTERIN LYHYT KATSAUS
MUUT ASIAT
• Seutustrategian kuntakierrokset
• Seutukunnan uudet nettisivut
• Seuraava seutuhallituksen kokous
• Seutuvaltuuston syyskokouksen ajankohta
• Nimeämispyyntö Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen uusiin
työryhmiin
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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.

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.

Seutuhallitus 20.10.2016 pöytäkirja:
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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Liitteenä on esitys seutuhallitukselle seutukuntayhdistyksen talous- ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2017. Joitakin kohtia seutujohtaja täydentää vielä kokoukseen (tilastojen ja käynnissä olevien kärkihankkeiden tilanne kohta 4).
Esitys: Seutujohtajan esittelystä käydään tarvittavaa keskustelua ja tehdään tarvittavat
muutokset talous- ja toimintasuunnitelmaan vuodelle 2017 ja esitetään se hyväksyttäväksi seutuvaltuustolle.
Seutujohtaja esitteli talous- ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2017, esittelykalvot ovat
pöytäkirjan liitteenä. Keskustelussa talous- ja toimintasuunnitelmaan esitettiin lisättäväksi Kalajoen satama-altaan ruoppaaminen, joka tulisi saada valtion rahoituksen piiriin. Talous- ja toimintasuunnitelman kohta 3.3. Alue- ja kehittämisvyöhyketyö nähtiin
erittäin tärkeänä.
Päätös: Käydyn keskustelun pohjalta seutuhallitus esittää seutuvaltuustolle vuoden
2017 talous- ja toimintasuunnitelman hyväksymistä seutuvaltuuston syyskokouksessa.

4 § MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUS
Kyseessä on iso uudistus, jonka kaikkia vaikutuksia ei vielä Ylivieskan seutukunnan
alueeseen ja kuntiin tiedetä. Terho Ojanperä ja Miia Himanka ovat mukana aluehallinnon uudistuksen elinkeino ja työvoima sekä aluekehitys ja rahoitus -työryhmässä ja
Timo Kiema maakuntaliiton elinvoimaryhmässä. Viime seutuhallituksessa sovittiin,
että SOTE -uudistuksesta Johanna Kiiskilä kutsutaan uudelleen 15.12. seutuhallitukseen. SOTE – uudistuksesta Hannu Leskinen tulee kertomaan 21.12. seutuvaltuustoon.
Liitteenä on luonnos kasvupalvelulaista, joka koskee kasvupalveluita (yritystoiminnan
kehittämistä) ja nykyistä aluekehittämistä. TE-toimistojen palveluita ollaan suunnittelemassa, että niitä ostaa maakuntahallinto tulevaisuudessa yksityisiltä yrityksiltä.
Kasvupalveluilla tarkoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön alaisia yritys- ja työllisyyspalveluita, jotka kootaan maakuntiin vuoden 2019 alusta maakuntauudistuksen yhteydessä. Niiden tarkoituksena on edistää uutta yritystoimintaa ja yritysten kasvua ja tehostaa työnvälitystä. Kyseessä on pääasiassa valtion nykyisten toimintojen kokoaminen yhteen. Kuntien toimintaa laki ei ohjaa. On jopa epäilty, että muutoksessa imetään
myös kuntien elinkeinopolitiikka maakuntiin. Vantaan kunnan edustaja ohjausryhmästä toteaa, että näin ei ole käymässä. Päinvastoin – itsenäisen, innovatiivisen elinkeinopolitiikan rooli kunnassa vain korostuu, kun kunnan toimintakenttä kapenee, Valanta
Vantaalta sanoo. Kuten sote-palveluissa, myös kasvupalveluissa markkinatilanteet
maan eri osissa muodostunevat hyvin erilaisiksi. Syntyy kaksi kuntatodellisuutta.
Pienille, syrjäisille kunnille maakunta palveluineen voi olla etu. Uudistuksessa on ky-
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se työnvälityspalveluiden siirtymisestä yhtiömuotoisille toimijoille. Maakunta ostaa
palvelut yrityksiltä, tai jos markkinoita ei ole, maakunnan itsensä omistamalta yhtiöltä. Alustavan tiedon mukaan siis kasvupalvelulaki ei ohjaa kuntia ja niitten elinkeinopolitiikkaa.
Seutukunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017 on toimenpiteinä mainittu Ylivieskan kaupungin päättämä selvitys maakuntahallinnon uudistuksen vaikutuksista Ylivieskan kaupungille. Selvitys ei suoranaisesti kosketa seututyötä, mutta sillä on rajapintaa. Neljän seutukunnan seutujohtajat ovat alkaneet pohtia mahdollisen
selvityksen käynnistämistä alueellisen aluekehitystoimijan roolin selvittämisestä. Tarvitaanko isompi alueorganisaatio tulevaisuudessa? Seutujohtajien kesken on keskusteltu, että pitääkö seutuorganisaatiot yhtiöittää, voivatko ne olla palvelutuottajia?
Näyttäisi siltä tällä hetkellä, että maakunta perustaa omia yhtiöitä, jos kasvupalvelun
tuottamiseen ei ole markkinaehtoista toimintaa. Näyttäisi siis siltä kuten nykyään, ettei
kuntien kannata omilla yhtiöillä tai organisaatioilla pyrkiä tuottamaan nykyisiä Elyn ja
TE-toimiston palveluita?
Ohjelmaperusteista aluekehitystyötä ollaan myös uudistamassa (maakunnan suunnittelujärjestelmä). Mukana tässä ovat seutuorganisaatiot. Kaiken kaikkiaan aluekehitystyön kannalta uudistus on vielä hyvin epäselvä kuntien elinvoiman kehittämisen, seudullisen ja alueellisen toiminnan kannalta. Kasvupalveluissa on aluekehittämisen osio.
Kasvupalvelulaki vastuualueiden kehittämisestä (2§): ”Vastuu alueiden kehittämisestä
on maakunnilla ja valtiolla. Maakunta toimii oman alueensa aluekehittämisviranomaisena.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alueiden kehittämisestä ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta sekä valmistelee valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet
(aluekehittämispäätös) ja kansalliset rakennerahasto-ohjelmat yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien sekä muiden aluekehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa jäsenvaltiolle kuuluvasta vastuusta Euroopan unionin ulkorajayhteistyön ja Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa sekä Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston osalta.
Työ- ja elinkeinoministeriö hoitaa Euroopan Unionin rahasto-ohjelmien kansallisia
hallinto- ja todentamisviranomaisen tehtäviä siltä osin kuin niitä ei ole siirretty välittävien toimielimien tehtäviksi. Ministeriö sovittaa yhteen maakuntien aluekehittämistehtävään liittyvien maakuntaohjelmien valmistelua ja toimeenpanoa.
Maakunnat vastaavat alueellaan aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja
maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä siihen liittyvästä yhteistyöstä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen
sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa sekä Lapin maakunnassa saamelaiskäräjien sekä tarvittaessa muiden maakuntien kanssa. Maakunta kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon kuntien erilai-
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sista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet. Maakunta vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta.
Maakunta osallistuu kansalliseen kasvupalveluiden kehittämiseen sekä toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa.”
Kasvupalvelulain pitäisi tulla valmiiksi marraskuun loppuun mennessä, ja sitten laki
lähtee lausuntokierrokselle.
Nykyinen EU:n ohjelmakausi jatkuu 2020/2021 ja rakennerahastojen hyödyntämiseen
tarvitaan alueellista toimintatapaa edelleen sekä uudella rakennerahastokaudella (miten käy tukitasolle?). Uusi kasvupalvelulaki ei luonnosmuodossa estä nykyistä seudullista ja alueellista toimintatapaa - mutta, miten käy Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa,
jos aluekehitystoimijoista koulutusorganisaatiot heikkenevät. Keskeinen kysymys on,
millainen alueellisen toiminnan tarve Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa tulee olemaan
tulevaisuudessa (todennäköisesti ei vähene, vaan vahvistuu). Onko vaara, että Centrian
ja muitten koulutus- ja osaajaorganisaatioiden rooli heikkenee Pohjois-Pohjanmaan
eteläosassa yrityslähtöisen TKI -toiminnan ja koulutuspalveluiden tuottamisessa. Tämänkin kannalta laajemman (neljän seutukunnan) alueorganisaatioselvitys kannattaa
tehdä. On perusteltua ja siinä tulee ottaa huomioon yrityslähtöisen ja alueellisen TKIja koulutustarjonnan kehittäminen ainakin rajapintana.
Kriittisiä kysymyksiä ovat:
1. Pärjäävätkö kunnat Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ilman kuntien välistä seudullista ja alueellista yhteistyötä tulevaisuudessa
2. Missä muodossa, millainen aluekokonaisuus ja miten sitä kannattaa tehdä?
3. Sen tulee olla kuntien hallinnassa edelleen kuten esim. seutuorganisaatioiden
kautta on toimittu nykymuodossa tai mm. OEK-toimintapa/OEK toimijat ja
seutuorganisaatiot yhdessä tai joku muu konsepti?
4. Miten seudullista ja alueellista toimintaa tulee kehittää tulevaisuudessa?
Timo Kiema kokoaa kiteytetysti tilannetta yhteen seutuhallituksen kokoukseen aluehallinnon ja elinvoiman kehittämisen uudistuksen näkökulmasta pääasiallisesti. SOTE-uudistukseen seututyön kannalta liittyy rajapintana yksityisen SOTE yritystoiminnan edistäminen. Seutukunta on tarpeen mukaan järjestänyt ja järjestää
kuulemistilaisuuksia SOTE - uudistuksesta.
Esitys: Käydään lähdekeskustelua laista kasvupalveluihin ja aluekehittämiseen ja tulisiko lakiluonnokseen lausua jo nyt jotain seudullisesti ennen lausuntakierrosta ja neljän seutukunnan aluekehittämiseen liittyvästä selvityksestä. Päätetään, kutsutaanko
edelleen Johanna Kiiskilä 15.12. seutuhallitukseen SOTE:n valmistelusta, kun Hannu
Leskinen tulossa seutuvaltuuston 21.12. kuultavaksi.
Seutujohtaja esitteli lakiluonnosta kasvupalveluista ja aluekehittämisestä, esittelykalvot ovat pöytäkirjan liitteenä.
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Päätös: Seutujohtaja valmistelee seuraavaan seutuhallituksen kokoukseen 15.12.2016
esitystä yhteisestä alueellisesta näkemyksestä lakiluonnokseen kasvupalveluista ja
aluekehittämisestä. Terho Ojanperä (ja Miia Himanka) voi antaa seutuhallituksen kokouksessa 15.12.2016 tilannekatsauksen Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen
Elinkeinot, työllisyys, aluekehittäminen ja rahoitus – työryhmän työstä. Johanna Kiiskilää ei kutsuta seutuhallituksen kokoukseen 15.12.2016 kuultavaksi SOTE:n valmistelusta. Maakuntajohtaja Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaan liitosta ja/tai maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harju voidaan kutsua kertomaan maakuntauudistuksesta johonkin seutuhallituksen tai – valtuuston kokoukseen.

5 § SEKESIIN (SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTIÖT TAI VASTAAVAT YHTEISÖT)
LIITTYMINEN
Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n muodostavat kuntien omistamat kehittämisyhtiöt kautta maan. Jäsenyhtiöitä tai vastaavia organisaatioita on 44 ja niiden
henkilömäärä on yli 1000, mikä kattaa noin 90 % kaikista alueellisista elinkeino- ja
kehitysyhtiöistä. Vuosittain SEKESin jäsenorganisaatiot kontaktoivat noin 35 000 yritystä.
SEKES ry:n perustehtäviä ovat:
• vaikuttaminen kehittämisyhtiöille merkittävissä asioissa
• kehittämisyhtiöiden tunnettuuden lisääminen
• kumppanuuksien rakentaminen muiden toimijoiden kanssa
• sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja osallistuminen alan keskusteluun
• jäsenten toiminnan kehittäminen
• vertaisoppimisen edistäminen ja uusien ideoiden levitys
• toiminnan koordinointi yhteisessä tekemisessä
• verkoston osaamisen ja resurssien vahvistaminen
• kansainvälisen toiminnan kehittäminen

SEKES vahvistaa yritysten kilpailukykyä. Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen luo
pohjan alueiden elinvoiman vahvistumiselle, joka kumuloituu hyvinvointina myös
kansallisella tasolla.
Jäsenenä on myös Suomen kuntaliitto ja Yrittäjät. Sekes ottaa kantaa mm. kasvupalvelulakiin. Nyt olisi hyvä Ylivieskan seutukuntayhdistyksen liittyä Sekesiin, kun maakuntahallinnon uudistus on käynnissä, Sekesin kautta saadaan hyvää tietoa/osaamista
muutosvaiheessa. Mm. Nihak ja Raahen seudun yrityspalvelut ovat Sekesin jäseniä.
Myös mitään valtakunnallista yhteyttä aluekeskus- tai KOKO -ohjelman kautta ei enää
ole, jolloin Sekes antaa yhden merkittävän väylän ministeriöön ja valtakunnallisiin
päättäjiin muutostilanteessa.
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Jäsenmaksuksi määräytyy seutuorganisaation liikevaihdon mukaan Ylivieskan seutukuntayhdistykselle 1,6 M€ saakka 2 200 €/v. ja 2,5 M€ 3 000 €/v
Esitys: Seutujohtaja esittää, että Ylivieskan seutukuntayhdistys liittyy Sekesin jäseneksi 2 200 € vuosimaksulla.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
6 § SEUDULLISTEN KÄRKIHANKKEIDEN TILANNEKATSAUS, RAJATON SEKÄ
HANKEREKISTERIN LYHYT KATSAUS
Rajaton-hankkeen projektipäällikkö Sari Andersson Ylivieskan seutukuntayhdistyksestä kertoo hankkeen tämän hetkisestä tilanteesta ja tuloksista.
Timo Kiema esittelee lyhyesti hankerekisterin, jossa ovat yrityskohtaiset tiedot hankkeissa olevista yrityksistä ja viimeisimmät toimenpiteet.
Esitys: Käydään tarvittavaa keskustelua ja merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi. Sari Anderssonin esitys Rajaton-hankkeesta ja Timo Kieman yhteenveto hankerekisterin yrityksistä ja toimenpiteistä ovat pöytäkirjan liitteinä.
Hankerekisteristä tuodaan myöhemmin johonkin seutuhallituksen kokoukseen laajempi katsaus.
7 § MUUT ASIAT
•

Seutustrategian kuntakierrokset

Kuntakierrokset on saatu päätökseen ja raakaversiot on toimitettu kuntiin tiedoksi.
Timo Kiema viimeistelee ja tekee yhteenvedon 15.12. seutuhallitukseen, jossa käydään palautekeskustelu ja arvioidaan kuntakierrosten tuloksia.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
•

Seutukunnan uudet nettisivut

Ylivieskan seutukuntayhdistykselle ovat valmistuneet uudet nettisivut (www.ysk.fi) ,
jonka toteutuksesta on vastannut mainostoimisto Donetti Kalajoelta. Seutusihteeri
Jukka Koivisto esittelee lyhyesti nettisivuja.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Seuraava seutuhallituksen kokous

Kokousaikataulun mukaan seuraava seutuhallituksen kokous pidetään torstaina
15.12.2016 klo 9.00 alkaen, paikkana on Kalajoen kaupungintalon valtuustosali.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

•

Seutuvaltuuston syyskokouksen ajankohta

Seutuvaltuuston syyskokous pidetään keskiviikkona 21.12.2016 klo 10 alkaen (kahvi
klo 9.30 alkaen) Centria Ylivieskan auditoriossa. Kokouksen jälkeen on ruokailu ammattikorkeakoulun ruokalassa. Kokousesitelmän pitää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja / PoPSTer-hankkeen selvityshenkilö Hannu Leskinen.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

•

Nimeämispyyntö Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen uusiin
työryhmiin

Lisäasiana seutukuntayhdistyksen vuoden 2017 talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä keskustelussa tuotiin esille, että Pohjois-Pohjanmaan liitto tulee lähiaikoina pyytämään seutukunnilta jäsenten nimeämistä Pohjois-Pohjanmaan sote- ja
maakuntauudistuksen uusiin työryhmiin, kyseessä ovat ns. tukipalvelut.
Esitys: Annetaan kokouksessa.
Päätös: Työryhmien jäsenet Ylivieskan seutukunnasta nimetään seutuhallituksen kokouksessa 15.12.2016.

