MAAKUNTAUUDISTUS
ALUEKEHITYS, ELINVOIMAN TUKEMINEN JA RAHOITUS TYÖRYHMÄ
Aika
Paikka

maanantai 5.6.2017 klo 12.03 - 14.00
Varsinais-Suomen liitto, kh Tammi, 1. krs

Paikalla
Tarja Nuotio, V-S liitto, tarja.nuotio(a)varsinais-suomi.fi, pj.
Kimmo Puolitaival, V-S ELY-keskus, kimmo.puolitaival(a)ely-keskus.fi, 1. vpj
Timo Metsä-Tokila, V-S ELY-keskus, timo.metsa-tokila(a)ely-keskus.fi
Timo Mäkelä, V-S ELY-keskus, timo.makela(a)ely-keskus.fi
Seppo Jaakonmäki, V-S ELY-keskus, seppo.jaakonmaki(a)ely-keskus.fi
Kari Ranta-aho, V-S ELY-keskus, kari.ranta-aho(a)ely-keskus.fi
Kirsi Wendelin-Arponen, V-S ELY-keskus, kirsi.wendelin-arponen(a)ely-keskus.fi
Kjell Henrichson, V-S TE-toimisto, kjell.henrichson(a)te-toimisto.fi
Petri Pihlavisto, V-S liitto, petri.pihlavisto(a)varsinais-suomi.fi, siht.
kuntaedustus:
Niko Kyynäräinen, Turku Science Park, niko.kyynarainen(a)turkusciencepark, 2. vpj. (poistui klo 13.00)
Jyrki Sjöholm, Yrityssalo, jyrki.sjoholm(a)yrityssalo.fi
Juuso Alatalo, Somero, juuso.alatalo(a)somero.fi
Heini Luoma, Marttila, heini.luoma(a)marttila.fi (Carita Maisilan sijaisena)
Jytta Poijärvi-Miikkulainen, Kaarinan kaupunki/Kaarinan kehitys Oy, jytta.poijarvi-miikulainen(a)kaarina.fi
Esko Poikela, Lieto, esko.poikela(a)lieto.fi
pääsopijajärjestöjen edustaja:
Pasi Ristilä, JUKO/Akava, pasi.ristila(a)te@toimisto.fi

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
Ehdotus:

Avataan kokous ja todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja Nuotio avasi kokouksen klo 12.03 ja totesi läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen muistio
Ehdotus:

Hyväksytään edellisen kokouksen muistio (kokouskutsun liitteenä)

Päätös

Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

3. Maakuntauudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne, väliaikaishallinnon aloitus ja valmistelu
Ehdotus:

Käydään läpi maakuntauudistuksen ajankohtainen valmistelutilanne ml. väliaikaishallinnon
rahoitus, väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano sekä luonnos projektiorganisaatiosta. Laura Leppänen esittelee.
Leppäsen ollessa estynyt, Pihlavisto esitteli (liite 1) väliaikaisen valmistelutoimielimen rakennetta sekä 16.5. valmistelutoimielimen II neuvottelussa yksimielisesti sovittua kokoonpanoa,
joka käsitellään seuraavaksi johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 20.6. Samoin käytiin läpi
projektiorganisaation valmistelutilanne ja tehtäväkuvaukset. Projektiorganisaatioon on pyydetty näkemyksiä ja ehdotuksia sopivista henkilöistä virkamiesvalmisteluryhmälle ja kuntiin
toimitetussa sähköpostissa 17.5.2017. Väliaikaishallinnon valmistelun valtionrahoitus on
täsmentynyt (joskin jakoperusteet eivät), vuoden 2017 valmistelurahoitus on VarsinaisSuomen osalta noin 1,6 miljoonaa euroa. Rahoitustilanne edelleen tarkentuu viikon 23 aikana. Lisäksi informoitiin väliraporttien ja väliaikaishallinnon työsuunnitelmien koostamisesta.

Päätös

Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

4. Alatyöryhmän työvaliokunnan työskentely
Ehdotus:

Käydään läpi työvaliokunnan edellisen kokouksen asiat. Keskustellaan temaattisten työryhmien yhdistämistarpeesta väliaikaishallinnon uuden työryhmärakenteen pohjalta. Tarja Nuotio esittelee.
Nuotio kertoi, että työryhmän työvaliokunnan kokouksessa 24.4.2017 käsiteltiin lausuntokierroksella ollutta aluekehitys- ja kasvupalvelulakiehdotusta sekä työryhmän väliraporttiluonnosta.

Päätös

Temaattisten työryhmien yhdistämistarpeesta todettiin, ettei ryhmiä ole tarpeen yhdistää,
mutta työvaliokuntien yhteistyötä tullaan tiivistämään.

5. Lausuntopyyntö koskien TEM:ön sisältölakeja
Ehdotus:

Käydään läpi TEM:ön sisältölakeja koskeva lausuntopyyntö sekä valmistelun ajantasainen
tilanne. Sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Tarja Nuotio esittelee.

Päätös

Nuotio esitteli lausunnoilla olevien TEM:ön sisältölakien teemoja työryhmän näkökulmasta.
Varsinaisia kipupisteitä lakiesityksissä ei ole, mutta yksittäisiä lausunnossa huomioitavia asioita on useita.
Henrichson esitteli kasvupalvelulakiesitysten keskeisiä linjauksia (TEM:ön, ELY-keskusten ja
TE-toimistojen näkökulmasta) ja vielä avoimia kysymyksiä (liite 2).
Keskusteltiin kasvupalvelukokonaisuuden muodostumisesta ja maakuntien roolista siinä. Tekesin, Finpron ja Business Finlandin palvelut jättävät tilaa jatkossakin esim. palveluille, joiden
kohderyhmänä ovat kotimarkkinoilla toimivat kasvavat, uudistuvat ja vientiä aloittavat yri-

tykset. Todettiin, että aluetason panostusta tarvitaan jatkossakin. Wendelin-Arponen muistutti prosessista, jossa kansallisesti tuotetaan kasvupalvelujen palvelu- ja tietoarkkitehtuurikuvauksia, ja jotka pitäisi ottaa huomioon kansallisten ja maakunnallisten kasvupalvelujen
yhteensovittamisessa (liite 3). Lisäksi keskusteltiin projektiorganisaation hankinta- ja kilpailuttamisosaamisen merkityksestä uudessa maakunnassa sekä asiakastiedon sujuvan liikkumisen tärkeydestä eri tahojen (järjestelmien) välillä.

6. Alatyöryhmän väliraportti ja työsuunnitelma syksylle 2017
Ehdotus:

Käydään läpi työryhmän väliraportti ja sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Tarja Nuotio esittelee.
Sote- ja maakuntauudistuksen työsuunnitelmaa väliaikaishallinnon ajalle 1.7.2017 –
28.2.2018 ollaan koostamassa yhteistyössä sote-puolen kanssa. Käydään läpi alatyöryhmän
alustava työsuunnitelma / tehtävälistaus tälle ajanjaksolle. Sovitaan tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Petteri Partanen esittelee.

Päätös

Partasen ollessa estynyt, Nuotio kävi läpi työryhmän väliraportin teemat ja sisällön (liite 4).
Keskusteltiin, kohdassa väliaikaishallinnon linjausta vaativia asioita, maksatuksen keskittämisestä yhteen oman tuotannon palveluun. ELYn keskitetyistä palveluista kuultiin, että ensimmäiset ylimaakunnalliset neuvottelut on tarkoitus pitää vielä kesäkuun aikana. Asiakaspalvelutarpeista todettiin, että omia palvelupisteitä (seutupisteitä) ei välttämättä tarvita, koska
sähköiset palvelut kehittyvät. Myös se, miten markkinat rakentuvat, tulee vaikuttamaan palveluverkon muotoutumiseen. Todettiin joitakin muutoksia esim. LUOVAn tulevassa roolissa
kasvupalvelujen laillisuudenvalvonnassa, asia on noussut uudelleen keskusteluun. Lisäksi korostettiin rajapintakysymysten selkiyttämisen merkitystä jatkovalmistelussa.
Väliraportti merkittiin tiedoksi.
Muiden pienempien tilaisuuksien ohella 30.8.2017 järjestetään aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus –työryhmän työpaja Salossa IoT-Campuksella. Työpajassa on tarkoitus
käsitellä palveluiden rajapintakysymyksiä, toiminnan organisoitumista jatkossa ja tarvittavia
toimenpiteitä. Työpajasta on lähetetty kalenterivaraukset työryhmälle jo aiemmin ja ennen
juhannusta Timo Metsä-Tokila lähettää lisäinformaatiota asiasta.
Nuotio esitteli myös koostamansa työsuunnitelmaluonnoksen väliaikaishallintoa varten seuraavien 6 kk jaksolle (liite 5). Sote- ja maku -työryhmien työsuunnitelmista koostetaan yhtenäinen suunnitelma nopeassa aikataulussa. Keskustelussa korostettiin asiakasnäkökulmaa ja
rinnakkaisten työryhmien näkökulmien huomioimista. Työryhmässä päätettiin, että työvaliokunnassa 13.6. vielä katsotaan suunnitelman rakennetta ja yksityiskohtia. Sovittiin, että Kirsi
Wendelin (ryhmässä J. Kauppilan sijaisena) osallistuu ko. työvaliokunnan palaveriin. Kaikkien
työryhmien työsuunnitelmat esitellään johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 20.6.2017.

7. Muut mahdolliset asiat
Ehdotus:

Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

8. Seuraava kokous
Ehdotus:

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös:

Seuraava kokous pidetään 7.9.2017 klo 8.30-10.30 Varsinais-Suomen liitossa, kh. Tammi.
Työvaliokunnan seuraava kokous pidetään 13.6. klo 10.30 alkaen ELY-keskuksessa, kh. Mannerheim.

9. Kokouksen päättäminen
Ehdotus:

Päätetään kokous.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Muistion kirjasi Petri Pihlavisto, petri.pihlavisto@varsinais-suomi.fi

