MAAKUNTAUUDISTUS
ALUEKEHITYS, ELINVOIMAN TUKEMINEN JA RAHOITUS TYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

Keskiviikko 9.11.2016 klo 15.00 -16.30.
Varsinais-Suomen ELY-keskus, neuvotteluhuone Lautturi 3 krs

Läsnä:

Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Seppo Jaakonmäki, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Jari Kauppila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Timo Mäkelä, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Timo Metsä-Tokila, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kari Ranta-aho, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kjell Henrichson, Varsinais-Suomen TE-toimisto
Niko Kyynäräinen, Turku Science Park Oy
Esa Högblom, Varsinais-Suomen liitto
Petri Pihlavisto, Varsinais-Suomen liitto

MUISTIO
1. Kokouksen avaus
Ehdotus:

Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.

2. Edellisen kokouksen muistio
Ehdotus:

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio.

Päätös:

Muistio hyväksyttiin.

3. Kartoitus kuntien yrityspalveluista
Ehdotus:

Edellisessä työryhmän kokouksessa päätettiin kartoittaa kuntien käyttämät resurssit aluekehitykseen ja elinvoiman tukemiseen. Asiaa käsiteltiin seutujohtajien kokouksessa 25.10.2016,
jossa päätettiin lähettää asiaa koskeva kysely seutukuntien kehittämiskeskuksille sekä kuntiin, joissa on erikseen resursoitu elinkeinoasiamiestoimintaa (tai vastaavaa). Liitteenä on yhteenveto saaduista vastauksista.

Päätös:

Käytiin läpi kartoitus kuntien käyttämistä resursseista aluekehitykseen ja elinvoiman tukemiseen. Todettiin, että vastauksista puutui vielä merkittävä osa (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.

4. Nykytilakartoituksen koontitaulukko ja ohjeistus raportointia varten
Ehdotus:

Maakuntauudistuksen projektisuunnitelmassa esivalmistelun yksi toimenpiteistä on selvittää
nykytilanne luovuttavien organisaatioiden tehtävistä ja henkilöstöresursseista.
Selvityksen tulee olla valmis tämän kuun loppuun mennessä. Oheinen koontitaulukko on osa
selvitystä ja tässä muutama ohje yhteisesti valmisteluryhmille taulukon täyttöä varten.










nykytilan kuvaus tarkoittaa tilannetta 30.6.2016 eli kartoituksen käynnistyksen alkua
taulukossa pääasiallisia tehtäviä –rivit ovat vielä muokattavissa, ts. tehtäviä voi nimetä ja
lisätäkin tarpeen mukaan
HTV-määrä –sarakkeet sisältää sekä vakituiset että määräaikaiset henkilöresurssit, ja riittää että kirjaatte/tarkistatte HTV-yhteismäärän pääriville (harmaa) organisaatiokohtaisesti
HTV:t kirjataan vain siirtyvien resurssien osalta (esim. kunnat-sarake)
tehtävien ylimaakunnallinen toteutus tarkoittaa kirjaimellisesti tehtäviä, joita toteutetaan nyt usean maakunnan alueella tai jopa valtakunnallisesti. Tähän liittyvää ohjausta
tarkastellaan nykytilaraportissa tarkemmin.
kuntarajapinnalla tehtävien hoidossa tarkoitetaan tehtäviä, joita kunnat tuottavat nyt tai
joita tuotetaan jollakin yhteistyömekanismilla kuntien kanssa
nyt taulukossa olevat luvut pitää tarkistaa ja taulukkoa täydentää tarpeen mukaan

Nykytilaraportissa kuvataan näiden lisäksi ainakin seuraavia teemoja, joita pyydämme ryhmissä valmistelemaan:








luovuttavien organisaatioiden tehtäviä ja palveluita, toimintojen ohjausta, ohjaavien tahojen roolia
koontitaulukon lisäksi toimintamenoja ja substanssirahoitusta (tasolla, joka tässä aikataulussa on mahdollinen)
ostopalveluina toteutettavia tehtäviä (ml. euromäärät)
henkilöstön ikärakennetta ja laskennallista eläköitymiskehitystä (%:ia nykyisestä HTVmäärästä)
koontitaulukossa tiiviisti kuvattuja ylimaakunnallisesti ja/tai kuntien kanssa yhteistyössä
toteutettuja palveluja ja niihin liittyviä haasteita
tehtäväkokonaisuuksiin liittyviä asiakkuuksia, vuorovaikutusta intressiryhmien kanssa
haasteita, joita ryhmissä on tunnistettu jatkovalmistelua ajatellen (esim. henkilöstön
osaamistarpeet)

Aikataulu:



Päätös:

koontitaulukkoon pyydämme täydennykset 11.11. mennessä
nykytilaraporttia varten tilanneanalyysiä ym. teemoista 15.11. mennessä, 1. versio
raportti on tarkoitus esitellä virkamiestyöryhmässä 1.12.2016

Käytiin läpi ohjeistus koontitaulukkoa ja raportointia varten. Keskusteltiin koontitaulukossa
olevien mahdollisten päällekkäisyyksien (HTV) osalta, niitä ei kuitenkaan todettu olevan. Todettiin, että taulukkoa vielä täydennetään/tarkistetaan myös rahoituksen osalta. Taulukon
todettiin tulevan yleiseen jakeluun, ja se on siksi pidettävä mahdollisimman yleistajuisena.

Taulukon tarkempia lähdetietoja esitettiin työstettäväksi esitysmuotoon, jotta niitä voitaisiin
hyödyntää erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa. Nykytilaraportin liitteeksi toivottiin myös palveluiden sijaintia kuvaavia karttakuvioita.

5. Muut mahdolliset asiat
Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös:

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

6. Seuraava kokous
Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 12.1.2017 klo 14.00-16.00 Varsinais-Suomen liitossa, kh. Aura.

7. Kokouksen päättäminen
Ehdotus:

Päätetään kokous.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.

Lisätietoa kokouksesta/muistiosta: sihteeri Petri Pihlavisto, petri.pihlavisto@varsinaissuomi.fi

