Oulun seudun kuntien yhteistyöneuvottelukunta 28.5.2002

OULUN SEUDUN SEUTUSOPIMUS
1. SEUTUSOPIMUKSEN TARKOITUS
Tämä seutusopimus on perusasiakirja, jolla Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin,
Muhoksen, Limingan, Lumijoen, Oulunsalon, Tyrnävän kunnan sekä Oulun kaupungin
valtuustot määrittelevät yhteistyönsä tavoitteet, periaatteet, kustannusten jaon ja organisaation.
Seudun kunnilla voi olla muutakin kuntien välistä yhteistyötä kuin mitä tässä sopimuksessa on
käsitelty.
2. YHTEISTOIMINNAN TAVOITE
Tavoitteena on


seudun yleisen kehityksen, kilpailukyvyn ja menestyksen edistäminen,



menestyksellisen elinkeinopolitiikan harjoittaminen,



julkisten palvelujen tuloksellisuuden parantaminen sekä



yleispiirteisen maankäytön suunnittelun ja ympäristöhuollon tehokas toteuttaminen.

Tavoitteena toteutetulle seudulliselle yhteistyölle on, se että kaikki osapuolet hyötyvät siitä.
3. YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET


Seutuyhteistyössä kunnioitetaan kunkin kunnan itsenäistä päätösvaltaa ja toteutetaan
tasa-arvoa.



Kehittämis- ja palveluyhteistyöstä sovitaan tätä seutusopimusta täydentävillä
yhteistyösopimuksilla, jotka kuntien valtuustot tai asianomaiset toimielimet
hyväksyvät.



Yhteistoimintahankkeet toteutetaan tapauskohtaisesti joko seutukunnan kaikkien
kuntien tai joidenkin kuntien tai kuntayhtymien välillä.

4. TOIMIELIMET
SEUTUVALTUUSTO
Seudun yhteisissä asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää seutuvaltuusto. Seutuvaltuusto on
seutukokeilulain 4 §:n mukainen kokeiluseudun toimielin.
Seutuvaltuustoon valitaan 26 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Oulun kaupungista
valitaan 10 jäsentä ja heille 10 henkilökohtaista varajäsentä, Haukiputaan, Kempeleen,
Kiimingin, Limingan, Muhoksen, Oulunsalon ja Tyrnävän kunnat valitsevat kukin 2 jäsentä ja
heille 2 henkilökohtaista varajäsentä sekä Hailuodon ja Lumijoen kunnat kukin yhden jäsenen ja
hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Seutuvaltuuston valinnan suorittavat kuntien valtuustot
seudun kuntien valtuutetuista. Valinnassa otetaan huomioon seudun kunnallisvaalitulos
äänimäärien suhteessa. Jokaisella seutuvaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Seutuvaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Seutuvaltuuston jäsenet valitaan kunnan
valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.
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Seutuvaltuuston tehtävänä on
1.
2.
3.
4.

Määritellä seutuyhteistyön tavoitteet;
Hyväksyä seutustrategia;
Hyväksyä seudun toimintasuunnitelma;
Hyväksyä seudun talousarvio ja tehdä esitys seudun toimintaan varattavista
määrärahoista kuntien valtuustoille;
5. Hyväksyä maankäyttö- ja rakennuslain 46 §:ssä tarkoitettu kuntien yhteinen,
oikeusvaikutteinen yleiskaava;
6. Hyväksyä seutuyhteistyötä koskeva toimintasääntö;
7. Hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta;
8. Hyväksyä toimintakertomus;
9. Valita tilintarkastajat;
10. Ohjata ja seurata seudun toimielinten toimintaa;
11. Antaa seutuyhteistyökokeilusta annetun lain mukaiset lausunnot ja hyväksyä
suunnitelmat;
12. Koordinoida aluekehityslain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien
tarkoittamaa Oulun seudun seutuyhteistyötä;
Seutuvaltuusto voi päätöksellään siirtää toimivaltaansa seutusopimuksessa mainituille muille
toimielimille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista seutuvaltuuston on kuntalaissa
tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.
SEUTUHALLITUS
Seutuhallituksen jäseniä ovat seutusopimuksen allekirjoittaneiden kuntien kunnan-, kaupunginja apulaiskaupunginjohtajat. Mikäli jonkin sopijakunnan kunnanjohtaja on estynyt osallistumaan
seutuhallituksen kokoukseen, häntä edustaa kokouksessa kunnanjohtajan sijainen.
Seutuvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on läsnäolo ja puheoikeus
seutuhallituksen kokouksissa.
Seutuhallituksen puheenjohtajana toimii Oulun kaupunginjohtaja. Varapuheenjohtajina toimivat
Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajat.
Seutuhallituksen tehtävänä on
1. Johtaa seutuyhteistyötä;
2. Vastata seutuvaltuuston asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja
laillisuuden valvonnasta;
3. Vastata seutuyhteistyön hallinnosta ja taloudenhoidosta;
4. Vastata tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta;
5. Päättää yhteistyöhankkeista;
6. Antaa lausuntoja seutukuntaa koskevissa asioissa ja käsitellä muita seutua koskevia
asioita;
7. Tehdä yleiskaavaan liittyen tarpeelliset sopimukset, antaa lausunnot ja selitykset
mahdollisesti tehtäviin valituksiin, käyttää muutoinkin sopimuskuntien puolesta
puhevaltaa yleiskaavaan liittyvissä asioissa sekä asettaa yleiskaavan valmistelussa
tarvittavat työryhmät,
8. Valita kehittämisryhmän jäsenet,
9. Asettaa tiimit sekä määritellä tiimien tehtävät ja kokoonpanon periaatteet;
10. Valita seudun kehittämiseen tarvittava henkilökunta, joka hallinnollisesti sijoitetaan
Oulun kaupungin organisaatioon;
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KEHITTÄMISRYHMÄ
Kehittämisryhmän tehtävänä on
1. Koordinoida seutuyhteistyötä ja tiimien toimintaa
2. Valmistella seutuhallituksessa käsiteltävät asiat
TIIMIT
Seudullista kehittämistä varten asetetaan pysyviä toimialakohtaisia tiimejä ja määräaikaisia
projektitiimejä. Pysyvät tiimit toimivat seudullisena johtoryhmänä toimialallaan.
Tiimien alaisuudessa voi toimia työryhmiä ja viranhaltijakokouksia.
5. TALOUS
Seudullinen yhteistoiminta muodostuu seuraavista kolmesta vastuualueesta: seudullinen
kehittäminen, osaamiskeskusohjelma ja Ouluseudun yrityspalvelukeskus. Seudullinen
kehittäminen sisältää seudun kuntien yhteisen yleiskaavan, palveluiden kehittämisyhteistyön ja
seudun toiminnan hallinnoinnin. Osaamiskeskusohjelman vastuu on Technopolis Oyj:llä.
Ouluseudun yrityspalvelukeskuksen toiminta perustuu kuntien väliseen erilliseen sopimukseen.
Jokainen vastuualue valmistelee oman talousarvionsa. Kehittämisryhmä laatii koko seutua
koskevan talousarvion ja käyttösuunnitelman.
Jokainen vastuualue vastaa oman talousarvionsa toteutumisesta sekä laskujensa hyväksymisestä
ja sisäisestä seurannasta.


Yleisenä ohjeena seudun kuntien kustannusten jaolle on, että ne jaetaan
asukaslukujen suhteessa 1.1, ellei erikseen ole sovittu muuta perustetta.



Kunnat varaavat vuosittain talousarvioihinsa määrärahan seutuyhteistyötä varten.



Kunnat maksavat omien edustajiensa toiminnasta aiheutuvat kokous-, seminaari,
matka- ym. hallintokustannukset, ellei erikseen ole sovittu muuta perustetta.



Seudun talousarvion ulkopuolisista kehittämis- ja investointihankkeista sovitaan
erikseen.



Yhteistyöhankkeiden rahoittamisessa hyödynnetään eri rahoituskanavia.

6. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN
Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun yhteistyökuntien valtuustot ovat sen hyväksyneet ja
kunnanhallitukset ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sillä kumotaan
vuodelta 1996 oleva seutusopimus sekä 19.6.2001 allekirjoitettu sopimus maankäyttö- ja
rakennuslain 46 §:ssä tarkoitetun kuntien yhteisen, oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimisesta.
Jos sopijakunta haluaa erota yhteistyöstä, kirjallinen irtisanoutuminen on toimitettava
seutuhallitukselle elokuun loppuun mennessä, jolloin irtisanoutuminen tulee voimaan
irtisanoutumista seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.
Sopimuksen purkamisesta sekä loppuselvityksen tekemisestä päättävät kuntien valtuustot
seutuvaltuuston esityksestä.
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Oulussa xx.xx.2002
Hailuodon kunta

Haukiputaan kunta

Kempeleen kunta

Kiimingin kunta

Muhoksen kunta

Limingan kunta

Lumijoen kunta

Oulunsalon kunta

Oulun kaupunki

Tyrnävän kunta

