MAAKUNTAUUDISTUS
ALUEKEHITYS, ELINVOIMAN TUKEMINEN JA RAHOITUS TYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

torstai 12.1.2016 klo 14.00-16.00
Varsinais-Suomen liitto, kokoushuone Aura, 2. krs

Läsnä
Tarja Nuotio (pj), V-S liitto, tarja.nuotio(a)varsinais-suomi.fi
Kimmo Puolitaival (1. vpj), V-S ELY-keskus, kimmo.puolitaival(a)ely-keskus.fi
Timo Metsä-Tokila, V-S ELY-keskus, timo.metsa-tokila(a)ely-keskus.fi
Martti Rantala, V-S ELY-keskus, martti.rantala(a)ely-keskus.fi
Kari Ranta-aho, V-S ELY-keskus, kari.ranta-aho(a)ely-keskus.fi
Kjell Henrichson, V-S TE-toimisto, kjell.henrichson(a)te-toimisto.fi
Petteri Partanen, V-S liitto, petteri.partanen(a)varsinais-suomi.fi
Esa Högblom, V-S liitto, esa.hogblom(a)varsinais-suomi.fi
Petri Pihlavisto (siht), V-S liitto, petri.pihlavisto(a)varsinais-suomi.fi
kuntaedustus:
Jyrki Sjöholm, Yrityssalo, jyrki.sjoholm(a)yrityssalo.fi
Jukka Alkio, Laitila, jukka.alkio(a)laitila.fi
Tomas Eklund, Parainen, tomas.eklund(a)parainen.fi
Juuso Alatalo, Somero, juuso.alatalo(a)somero.fi
Carita Maisila, Marttila, carita.maisila(a)marttila.fi
Esko Poikela, Lieto, esko.poikela(a)lieto.fi
pääsopijajärjestöjen edustaja:
Veli-Matti Kauppinen, JUKO/Akava, veli-matti.kauppinen(a)varsinais-suomi.fi

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
Ehdotus:

Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Päätös

Todettiin läsnäolijat ja puheenjohtaja avasi kokouksen 14.03.

2. Edellisen kokouksen muistio
Ehdotus:

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio (kokouskutsun liitteenä 1.)

Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Kartoitus kuntien yrityspalveluista

Ehdotus:

Edellisessä 9.11.2016 pidetyssä kokouksessa käytiin läpi kartoitus kuntien käyttämistä resursseista aluekehitykseen ja elinvoiman tukemiseen. Todettiin, että vastauksista puutui vielä merkittävä osa (mm. Turku, Loimaa, Uusikaupunki) ja V-S liiton tehtäväksi jäi huolehtia, että puuttuvat tiedot saadaan käyttöön. Todettiin myös, että kartoitus olisi hyvä saada liitteeksi maakuntauudistuksen nykytilakartoitukseen.
Liitteenä 2 on täydennetty taulukko. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuntien elinvoiman
kehittämiseen ja yrityspalveluihin liittyvät henkilöstöresurssit ovat selkeästi suuremmat verrattuna maakuntiin siirtyviin aluekehitys, elinvoima ja rahoitustehtäviin.
Käydään keskustelu kartoituksen tuloksista ja merkitään se tiedoksi. Maakuntauudistuksen
nykytilakartoituksen osaksi tätä kartoitusta ei sisällytetty.

Päätös

Kartoituksen koontitaulukko (liite 2) jaettiin kokouksessa ja Petteri Partanen esitteli viimeiset
muutokset tietojenkeruun osalta. Koontitaulukko on päivittynyt Auranmaan, Naantalin, Ugipolisin, Kustavin ja Turku Science Parkin luvuilla, mutta edelleen puuttuu Turun kaupungin
muu elinkeinotoiminta, samoin Uudenkaupungin ja Loimaan tiedot. Suuntaa antavan koonnin perusteella kuntien yrityspalvelut ovat toimintamenojen osalta noin 10 Me ja hankerahoituksen osalta noin 3 Me. Todettiin, että kartoituksessa on edelleen joitakin puutteita. Kartoituksen tilanne merkittiin tiedoksi.

4. Maakuntauudistuksen nykytilakartoitus
Ehdotus:

Maakuntauudistuksen projektisuunnitelmassa esivalmistelun yksi toimenpiteistä on selvittää
nykytilanne luovuttavien organisaatioiden tehtävistä ja henkilöstöresursseista. Liitteenä 3 on
joulukuussa valmistunut Maakuntauudistus Varsinais-Suomessa – Nykytilan kuvaus-raportti.
Työryhmän toimialaan liittyvä kuvaus on sivuilla 10-13.
Käydään läpi lyhyt maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja merkitään raportti tiedoksi.

Päätös

Nykytilan kuvaus – raportti (liite 3) merkittiin tiedoksi. Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja
rahoitus -ryhmän yhteenvetomatriisi jaettiin työryhmän uusille jäsenille.
Laura Leppänen esitteli (liite 4) maakuntauudistuksen tilannetta 22.12.2016 lakiluonnosten
pohjalta. Muutoksia on tullut mm. maakuntalakiin koskien palvelulaitoksia (ei perusteta),
palvelukeskuksia, kuntien verokatto- ja takauskysymyksiä. Käytiin läpi myös maakuntauudistuksen aikataulutusta. Todettiin, että valmisteluun tarvitaan lisää rahoitusta syksyllä 2017.
Leppänen kertoi, että sote- ja maakuntauudistuksen seututilaisuudet ovat käynnistyneet. Tilaisuuksia järjestetään erikseen henkilöstölle ja luottamushenkilöille. 28.3. Turussa pidettävässä seututilaisuudessa käydään maakuntauudistuksen tilannetta perusteellisemmin läpi.
Muita tulevia tilaisuuksia ovat mm. palvelukeskusselvittäjien vierailu Turussa 24.1. ja alatyöryhmien työpaja 6.2.2017. 22.3. järjestetään Salossa muutosjohtajien maakuntakiertue, jota
VM valmistelee. Tilaisuuteen ei ole vielä lähetetty kutsuja.

5. Aluekehittäminen ja kasvupalvelut
Ehdotus:

Alueiden kehittämiseen ja kasvupalveluiden järjestämiseen liittyvä lakiluonnos on lähtenyt
käsittelyyn ja tullee lausunnolle tammi-helmikuussa. Laki uudistaa alueiden kehittämistä
koskevan säätelyn ja säätelee työvoima- ja yrityspalvelujen siirtymisen maakuntien vastuulle
sekä siihen liittyvät yhteiset toimintamallit.
Tarja Nuotio esittelee lainsäädännön keskeiset tavoitteet ja sisällön. Kimmo Puolitaival ja
Kjell Henrichson täydentävät esitystä tarvittavin osin. Käydään keskustelu lakiesityksestä.

Päätös

Tarja Nuotio esitteli (liite 5) aluekehittämisen ja kasvupalveluiden lainsäädäntöä 20.12.2016
lakiluonnosten pohjalta, jotka tulevat virallisesti lausunnolle helmikuun aikana. Aluekehittämisen osalta Nuotio esitteli maakuntien vastuita ja ohjausta ja kasvupalveluiden osalta mm.
järjestämisvastuuta, järjestäjä-tuottajamallin toteutusta sekä palvelujen markkinalähtöisyyttä. Keskusteltiin kasvupalveluiden järjestämisestä ja yhteensopivuudesta Tekesin, Finpron ja
Finnveran palveluiden kanssa. Lisäksi keskustelua herätti pääkaupunkiseudun erillisratkaisu,
jossa valmistelun pohjana on se, että 4 suurinta kuntaa muodostaisivat kuntayhtymän Uudenmaan kasvupalvelukokonaisuuden hoitamiseksi.
Kommenttipuheenvuoroissa Puolitaival totesi, että uutta palvelumallia tulisi harjoitella ennen vuotta 2019, pilotoida palvelukokonaisuuksia ja valita pilottialueita. Keskustelua käytiin
mm. palvelujen tuottamisen malleista ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksista.
Kuntaedustajat korostivat maakunnan edunvalvontaroolia suhteessa kuntiin ja resursointilinjausten tarpeellisuutta ja kiireellisyyttä aluekehittämisen osalta.

6. Aluekehitys-, elinvoima ja rahoitus-alatyöryhmän työvaliokunnan perustaminen
Ehdotus:

Aluekehitys-, elinvoima ja rahoitus -teemaa käsittelevä ryhmä on kooltaan varsin suuri ja
ryhmän kokoon kutsuminen nopealla aikataululla on haasteellista. Tämän vuoksi työryhmän
puheenjohtajisto (Nuotio, Puolitaival, Kyynäräinen) esittää, että työryhmän kokousten/asioiden valmisteluun perustettaisiin erillinen työvaliokunta. Työvaliokunta valmistelisi
em. teemaan / kasvupalveluihin liittyviä asioita työryhmän käsiteltäviksi.
Puheenjohtajiston lisäksi työvaliokuntaan esitetään kutsuttavaksi johtaja Kjell Henrichson TEtoimistosta, elinkeinopäällikkö Petteri Partanen Varsinais-Suomen liitosta ja strategia- ja asiakkuuspäällikkö Timo Metsä-Tokila ELY-keskuksesta. Lisäksi tarvittaessa työskentelyssä ovat
mukana rahoituspäällikkö Timo Mäkelä ja kehittämispäällikkö Martti Rantala ELYkeskuksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että työvaliokunta täydentyy yhdellä kuntaedustajalla.
Työvaliokuntaan valittiin esitettyjen lisäksi Jyrki Sjöholm Salosta.

7. Muut mahdolliset asiat
Ehdotus:
Päätös

Käsitellään muut mahdolliset asiat.
Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

8. Seuraava kokous
Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös

Seuraava kokous pidetään 15.3. klo 12.00 Varsinais-Suomen liitossa.

9. Kokouksen päättäminen
Ehdotus:

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

Lisätietoa kokouksesta/muistiosta:
sihteeri Petri Pihlavisto, petri.pihlavisto@varsinais-suomi.fi

