MAAKUNTAUUDISTUS
ALUEKEHITYS, ELINVOIMAN TUKEMINEN JA RAHOITUS TYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

Ke 28.2.2018 klo 9.00-11.10
Varsinais-Suomen liitto, kh Aura, 2. krs

Läsnä
Tarja Nuotio, V-S liitto, pj.
Kimmo Puolitaival, V-S ELY-keskus, 1. vpj
Timo Metsä-Tokila, V-S ELY-keskus
Timo Mäkelä, V-S ELY-keskus
Martti Rantala, V-S ELY-keskus
Seppo Jaakonmäki, V-S ELY-keskus
Jari Kauppila, V-S ELY-keskus
Kalle Myllymäki, V-S ELY-keskus
Kjell Henrichson, V-S TE-toimisto
Esa Högblom, V-S liitto
Petri Pihlavisto, V-S liitto
Petteri Partanen, V-S liitto, siht.
Kirsi Stjernberg, V-S liitto
kuntaedustus:
Niko Kyynäräinen, Turku Science Park, 2. vpj.
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Johanna Luukkonen, Laitila
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ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
Ehdotus:

Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen muistio
Ehdotus:

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio (kokouskutsun liitteenä 1)

Päätös:

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Maakuntauudistuksen valmistelun tilannekatsaus
Ehdotus:

Käydään läpi maakuntauudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne.
Muutosorganisaation edustaja esittelee.

Päätös:

Laura Leppänen kävi läpi maakuntauudistuksen valmistelun tilannekatsauksen. Muutosorganisaatioon on saatu rekrytoitua lisähenkilöstöä. Valmistelua ohjaavat poliittinen ohjausryhmä
ja johtavien viranhaltijoiden kokous kokoontuvat noin kerran kuussa. Tulevan maakuntakonsernirakenteen suunnittelu on aloitettu. Maakuntastrategian osalta on mietitty valmisteluprosessia. Väliaikaisen toimielimen on tarkoitus aloittaa 1.7. Kiinteistöjen osalta on selvitetty
vuokranmääräytymisperusteita. Maakuntataloudesta valtion kanssa käytävien neuvottelujen
simulointi toteutetaan maaliskuun puolivälissä.
Maakuntauudistuspuolella kasvu/elinvoima -kysymykset on tällä hetkellä hahmoteltu kolmeen kokonaisuuteen: KE (kasvun ja elinvoiman edistäminen), EKP (elintarviketuotannon ja kaupan tuki-, huolto- ja valvontapalvelut) ja ALY (alueidenkäyttö-, liikenne- ja ympäristöpalvelut). Avoimia kysymyksiä on toki vielä runsaasti.
Nuotio kertoi, että maakuntauudistuspuolella yhdistetään ja samalla tiivistetään kolme eri valmisteluryhmää: aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus ryhmä sekä kaksi työvoimapalvelukokonaisuutta valmistelutta ryhmää. Tavoitteena on pitää uuden ryhmän ensimmäinen
kokous huhtikuun alkupuolella.
Keskustelussa todettiin, että varojen suuntaaminen maakunnassa soteen ja maakuntauudistuksen eri kokonaisuuksiin on poliittinen päätös. Sotessa on myös paljon lakisääteisiä tehtäviä.
Esitys on pöytäkirjan liitteenä.

4. Kasvupalveluiden valmistelun tilannekatsaus sekä kasvupalveluallianssit
Ehdotus:

Käydään läpi kasvupalveluiden ajankohtainen valmistelutilanne sekä mahdollisuus kasvupalveluallianssien muodostamiseen. Liitteenä 2 on TEM:n laatima esitys Kasvupalvelut ja kasvupalveluallianssit sekä liitteenä 3 TEM:n muistio kasvupalveluallianssista.
Tarja Nuotio esittelee.

Päätös:

Tarja Nuotio kävi läpi kasvupalveluiden valmistelutilannetta sekä allianssimallia. Alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulain on tarkoitus tulla eduskuntaan huhtikuussa. Sitä tarkentavat sisältölait tulevat käsittelyyn todennäköisesti kesäkuussa. Syksyllä on tulossa hallituksen esitys
kasvupalveluiden tiedonhallinnasta. Tämä määrittelee, missä laajuudessa asiakastietoja voidaan jakaa eri toimijoille. Myös EU:n tietosuojadirektiivi vaikuttaa tähän kokonaisuuteen.
Keskustelussa todettiin, että järjestäjän ja tuottajan roolin erottaminen on keskeisessä asemassa. Kilpailutusosaamisen merkitys on erittäin suuri. Varsinais-Suomessa Potkuri on ollut
Allianssimallin mukainen kokeilu. Allianssimalli sopii tarkasti määriteltyihin kysymyksiin –

liikkeelle lähdetään varmaan pienistä kokonaisuuksista. Allianssimallista ei tule lakiin omaa pykälää ja todennäköisesti TEM ei tule millään tavalla ohjeistamaan allianssimallin käyttöä. Olennaista on palvelukokonaisuuksien hahmottaminen.

5. Kulttuuriasiat maakuntauudistuksessa
Aluekehitys-, elinvoima ja rahoitus-alatyöryhmän tehtäväkenttään on määritelty kulttuuriasioiden edistämiseen liittyvät asiat.
Hallituksen esityksessä maakuntalaiksi on perusteluosassa kuvattu kulttuurin edistämiseen
liittyviä tehtäviä seuraavasti: Kulttuurin edistämisellä tarkoitetaan aineettoman tuotannon,
luovan talouden ja kulttuurimatkailun edistämistä maakunnassa. Aineettomalla tuotannolla ja
luovalla taloudella edistetään maakunnassa aineettoman tuotannon syntyä ja kasvua, luovan
työn tekemisen edellytyksiä sekä tuotannon ja jakelun muotojen monipuolistumista. Kulttuurimatkailulla edesautetaan kulttuurimatkailun katto-ohjelman (Culture Finland) alueellista toteuttamista ja kulttuurin matkailullista tuotteistamista.
Maakunnan tehtäväalaan kuuluisi kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista. Maakunnan olisi huolehdittava, että kulttuuria koskevat alueelliset suunnitelmat ja kehittämistoimet, kuten esimerkiksi kulttuurimatkailu ja aineeton arvonluonti, olisi
sovitettu yhteen maakuntastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamisen
kanssa. Näin kulttuurin näkyvyyttä ja rahoitusmahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja kulttuuri
tulisi kiinteäksi osaksi maakunnan toimintaa ja kehittämistä
Ehdotus:

Osana aluekehitys- elinvoima- ja rahoitustyöryhmän kokonaistoimeksiantoa on myös kulttuuriasioiden valmistelu aiheellista käynnistää.
Varsinais-Suomen liiton yhtenä toimielimenä on kulttuuritoimikunta, joka koostuu kulttuurialan asiantuntijoista. Sen puheenjohtajana toimii taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Henri Terho ja esittelijänä/valmistelijana viestintäpäällikkö Kirsi Stjernberg. Kulttuuritoimikunta voisi tuottaa syötteitä ja ideoita siitä, mitä kulttuuriasioiden edistäminen uudessa
maakunnassa voisi konkreettisesti tarkoittaa pohjautuen juuri em. maakuntalakiluonnoksen
kulttuuria koskeviin kirjauksiin.

Päätös:

Todettiin, että kulttuuriasioiden edistäminen on myös elinvoimain edistämistä. Päätettiin
aloittaa kulttuuriasioiden valmistelu osana maakuntauudistusta.

6. Rakennerahastojen hallinnointiasiat
Ehdotus: Rakennerahastoasioihin liittyen TEM on edellyttänyt uusilta välittäviltä toimijoilta (maakunnilta) hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen laatimista. Työ on syytä käynnistää pikaisesti
pienemmän asiantuntijajoukon toimintana. Työryhmän koollekutsujaksi ja vetäjäksi on lupautunut rahoituspäällikkö Timo Mäkelä ELY-keskuksesta. Ryhmään kutsutaan myös liitossa ja
ELY-keskuksessa tällä hetkellä rakennerahastoasioiden parissa työskentelevät asiantuntijat.

Päätös:

Päätettiin, että Varsinais-Suomen hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvausta valmisteleva työryhmä aloittaa toimintansa. Vetäjänä toimii Timo Mäkelä ELY-keskuksesta.

7. Varsinais-Suomen ja valtion väliset aluekehittämiskeskustelut
Ehdotus: Aluekehittämiskeskustelut on uusi, aluekehitys- ja kasvupalvelulakiin kirjattu valtion ja maakuntien yhteistyön elementti maakuntahallintoon siirryttäessä. Ensimmäiset keskustelut on
käyty prosessia harjoitellen tammi-helmikuussa 2018. Jatkossa keskustelut käydään vuosittain. Keskustelut aluekehittämisestä ovat valtioneuvoston yhteinen prosessi ja ne osaltaan
muodostavat pohjaa maakuntalain 13 § mukaisille neuvotteluille taloudesta.
Varsinais-Suomen osalta aluekehittämiskeskustelut valtion kanssa käytiin ensimmäisenä maakuntana 30.1.2018. Varsinais-Suomen kannalta keskeiset teemat olivat työvoiman saatavuus
ja DI –koulutuksen pysyvä toteuttaminen. Lisäksi keskusteltiin Varsinais-Suomen kumppanuusstrategian toteuttamisesta – esimerkkinä maakunnallisten järjestö- ja kulttuuriyhteistyömallien toteuttaminen.
Liitteenä 4 on aluekehittämiskeskustelujen asialista.
Petteri Partanen esittelee.
Päätös:

Varsinais-Suomi oli keskustelukierroksen ensimmäinen maakunta. Ehkä tästä johtuen oli aluksi
hankaluuksia asialistan muotoutumisessa, koska osa ministeriöistä ensin käytännössä kieltäytyi keskustelemasta maakunnan ehdottamista aiheista. Pienen väännön jälkeen asiassa päästiin sekä maakuntaa että ministeriöitä tyydyttävään asialistaan.
Keskustelujen pohjaksi jokainen maakunta laati laadullisen alueellisen tilannekuvan työ- ja
elinkeinoministeriön ohjeistuksen pohjalta. Työ- ja elinkeinoministeriö tuotti myös yhtenäisen
maakuntakohtaisen tilastollisen aineiston maakuntien käyttöön. Alueellinen tilannekuva toimi
hyvänä pohjana keskusteluille. Keskustelut käytiin hyvässä hengessä ja ne koettiin mielekkäinä.

8. Muut mahdolliset asiat
Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös:

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää aluekierroksen kasvupalveluista. Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan yhteinen tilaisuus pidetään Turun messukeskuksessa 12.4.2018.

9. Seuraava kokous
Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus ryhmä sekä kaksi työvoimapalvelukokonaisuutta valmistellutta ryhmää yhdistetään. Uuden valmisteluryhmän ensimmäinen kokous on
tarkoitus pitää huhtikuun alkupuolella.

10. Kokouksen päättäminen
Ehdotus:

Päätetään kokous.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10.

Muistion kirjasi Petteri Partanen, petteri.partanen@varsinais-suomi.fi

