Muistio

Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous
Tiistai 18.10.2016 klo 13-16. Kainuun liitto, Kauppakatu 1, kokoustila Kanerva, 2. krs.
Osallistujat:

Osmo Ohtonen, Kainuun ELY-keskus
Anne Ristioja, Kainuun ELY-keskus
Irene Salomäki, Aikopa/Oulun yliop./KAMK
Kari Pehkonen, Kainuun ELY-keskus
Heimo Keränen, Kainuun liitto
Harri Mattila, Kainuun liitto
Jouni Ponnikas, Kainuun liitto, puh.joht.
Pentti Malinen, Kainuun liitto
Heli Pyykkönen, Kainuun liitto, siht.

Asialista
1) Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja, Jouni Ponnikas, avasi kokouksen. Kokouksessa käsitellään maakuntauudistusta,
OECD-raporttia, sekä ennakointi- ja seurantaraportin tilannetta.
2) Maakuntauudistus: prosessin tilanne ja eteneminen sekä uudistukseen liittyvät mahdollisuudet
ja uhat Kainuun näkökulmasta
Muutosjohtaja Harri Mattila esitteli maakuntauuudistuksen tilanteen, jonka jälkeen käytiin
keskustelua aiheesta:
- Maakuntauudistus tuo monia mahdollisuuksia, etenkin kun Kainuulla on aiempaa kokemusta
toimintamallista. Toisaalta aiemmin tilanne oli erilainen kuin nyt. Poliitikkojen läsnäolo voi olla
mahdollisuus uudistuksen onnistumisessa. Maakuntauudistus voi mahdollistaa
vuorovaikutteisuuden paranemisen.
- Haasteena on löytää tasapaino ylimmän päätösvallan, poliittisen vallan, ja virkamiesten
valmisteluroolin välillä - kuinka se tulee toimimaan? Yhteisen toimintatavan löytäminen ja
muotoutuminen vie aikaa. Täten on tärkeää kuunnella eri tahoja. Myös rahojen jakautuminen
voi olla ongelma – miten poistetaan kilpailu? Mikäli eri tahot pitävät liian tiukasti kiinni
vanhoista toimintatavoistaan, voi uudistus kärsiä.
- Tärkeää on miettiä, mikä on uudistuksen perimmäinen tavoite ja miten muutos tulee
vaikuttamaan? Kuntien mahdollinen eriytyminen on otettava huomioon. Tärkeää on kasvattaa
elinvoimaisuutta – miten sitä rakennetaan?
3) NSPA alueen tilaaman NSPA-aluetta (mkl. Kainuuta) käsittelevän OECD tutkimuksen tilanne ja
eteneminen
Taustaa: Pohjoisen harvaanasuttujen alueiden verkosto NSPA on tilannut OECD:ltä tutkimuksen,
jonka tuloksia voidaan hyödyntää EU:n 2020+ ohjelmakauteen valmistauduttaessa niin, että
pohjoisten harvaanasuttujen alueiden erityispiirteet huomioitaisiin EU:n aluekehitysohjelmissa ja
varojen allokoinnissa.
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Raportti sisältää kolme osaa: alueraportin, maaraportin sekä temaattisen raportin. Alueraportti
koskee nimenomaan Kainuuta. Uusin versio alueraportista saapunut tänään 18.10, jonka Jouni on
lähettänyt ennakointi- ja seurantaryhmälle sähköpostitse. Uudessa versiossa on muutoksia mm.
tilastotietojen ja kuvien kohdalla.
Raporttiin sai tehdä esimerkkiehdotuksia Kainuusta. Ehdotuksia tehtiin koskien Cemistä, Vuokattia,
Renforsin rantaa ja Soten palvelutarjotinta. Viimeisimpään versioon on päätynyt esimerkkeihin
Kainuusta: CEMIS sekä SOTEn Digital Service Tray.
Raportissa on nostettu esille yrittäjyyden ja pienyrittäjyyden kasvun suosituksista. Myös Venäjän
kriisin vaikutuksia on pohdittu. Raportissa on suositeltu laadittavaksi yrittäjyysstrategia.
Suositellaan takaamaan yrityksille pääsy yrittäjyyspalveluihin sekä tarjoamaan koulutusta ja
rahoitusta. Suositeltavaa on myös turvata yhteistyö ja yhteydet muihin yrittäjyyspalveluita
tarjoaviin alueisiin. Matkailun saralta tärkeää on tehdä alueellista yhteismarkkinointia.
Koulutuksen ja osaamisen suhteen tärkeäksi nostettiin mahdollisuus koulutukseen,
uudelleenkouluttautumiseen ja muutoskoulutukseen. Resursseja ja palvelutarpeita pitää pyrkiä
sovittamaan yhteen.
OECD-raportti valmistuu vuoden 2016 lopussa. Painettu versio ilmestyy alkuvuodesta 2017.
25.10. mennessä voi Jounille laittaa kommentteja koskien viimeisintä raportin versiota.
Raportti on englanninkielinen, eikä OECD käännä raporttia suomeksi, joten kääntäminen jää
alueiden vastuulle. Ajatuksena on tehdä raportista vähintaan suomenkielinen tiivistelmä.
Keskustelussa puhuttiin Kainuun erottumisesta muista maakunnista. Mikä on Kainuun kärki, jolla
aluetta markkinoidaan? Esim. matkailussa Lapin kanssa samojen vahvuuksien esille tuonti ei
välttämättä toimi.
4) Kainuu-ohjelman ennakointi- ja seurantaraportin 2016 tilanne, työnjako ja eteneminen
Sirpa Törhösen tilalle on tullut Kainuun liitosta Eero Vilhu kokoamaan ennakointi- ja
seurantaraporttia. Kainuun liiton Eero, Jouni sekä Paula ovat käyneet läpi ennakointi- ja
seurantaraporttia. Raportin rakenne pidetään suurin piirtein samana kuin edellisvuonna.
Mietittiin tarvitseeko raportti hyväksyttää hallituksella vai riittääkö se tausta-aineistoksi. Päätettiin,
että raportti viedään hallitukselle tiedoksi ja myöhemmin sen sisältöä esitellään myös valtuustolle.
Valtuustolle raportin voi esitellä esimerkiksi Pentti maakuntajohtajan puheenvuorossa.
Keskusteltiin siitä, että raportissa tulee ottaa huomioon väestötavoitteiden realistisuus.
Väestökehitys tulisi analysoida ja tarkastella tarkemmin, jotta voitaisiin asettaa nykyisin Kainuu
ohjelmassa olevaa tavoitetta realistisempi väestötavoite.
Työnjakoa raportin tekoon:
Väestöluku/tilastot: Jouni, Eero
Kilpailukyky: Jouni, Eero, Paula
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Työllisyys: ELY: Osmo, Anne, Kari
Elinympäristö, energia: ELY: Kari
Hyvinvointi: Paula ja SOTE: Marita
Osaaminen: Eero, Jouni ja mahdollisesti AIKOPA: Irene
Saavutettavuus: Aluekäyttö Kainuun liitosta: Martti / Sanna
Kainuu-ohjelman tilanne: Jouni, Aila, Heikki
Älykkään osallistumisen tilanne: Jouni
Aikataulu raportin päivittämisen suhteen seuraavaan kokoukseen pe 2.12. mennessä tehdään
päivitykset. Valmiit työt voi jakaa jo aiemmin.
5) Muut asiat
Kainuu osallistuu OPH:n aikuiskoulutuksen ennakoininnin kehittämishankkeen aluepilotointiin.
Teemana aluepilotoinnissa on metsäbiotalous. KAO ja KAMK ovat tehneet ESR hankehakemuksen
biotalouden koulutus- ja osaamistarpeiden analysoinnista ja ennakoinnista Kainuussa. OPHn
aluepilotoinnissa hyödynnetään maksimaalisesti KAMK:n ja KAO:n hanketta, jota myös Kainuun
liitto merkittävästi rahoittaa. Aluepilotoinnin tulee olla valmiina kesäkuussa 2017.
6) Seuraava kokous
Perjantaina 2.12. klo 9.00
7) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Muistion laati:
Heli Pyykkönen & Jouni Ponnikas, Kainuun liitto

