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ALUEKEHITYS, ELINVOIMAN TUKEMINEN JA RAHOITUS TYÖRYHMÄ
Varsinais-Suomen liitto, kokoushuone Aura, klo 14.30 – 15.40
Läsnä
Kimmo Puolitaival, VARELY
Tarja Nuotio, VSL
Petteri Partanen, VSL
Esa Högblom, VSL
Timo Metsä-Tokila, VARELY
Martti Rantala, VARELY
Seppo Jaakonmäki, VARELY
Kari Ranta-aho, VARELY
Ullakaisa Nieminen, VS TE-toimisto
Niko Kyynäräinen, Science Park oy
Jyrki Sjöholm, Yrityssalo
Pekka Sundman, Turun kaupunki
Timo Mäkelä, KESELY
Petri Pihlavisto, VSL
Kokouksen aluksi Tarja Nuotio esitteli maakuntauudistuksen kokonaiskuvan ja maakunnallisen
organisoitumisen (esitys muistion liitteenä).
Keskustelussa tuotiin esiin mm. seuraavia näkökulmia:
- maakunnille siirtyvistä tehtävistä käydään vielä keskustelua; esillä ovat olleet mm. tienpidon
hankinnat, ympäristöpuolen vesilakikysymykset, kansainvälistymispalvelujen koordinointi sekä
pienet energiatuet
- tehtävien siirtoja tapahtuu myös mm. AVIen, TEKESin ja kuntien suuntaan
- Pauli Harju on aloittanut valtakunnallisena muutosjohtajana 15.8.
- pohjataulukkoon olisi hyvä lisätä sarake henkilöresursseista kunnissa ja kaupungeissa
- miten siirtyvät tehtävät hoidetaan koko maakunnan alueella (reuna-alueiden huomioiminen)
- miten huomioidaan tulevan maakuntahallinnon ulkopuolella olevat kumppanuusorganisaatiot?
- muutoksen jälkeen oltava selvä työnjako esim. maakunta/kunnat
- on myös tehtäviä, jotka eivät näy pohjataulukossa; esim. nykyinen Valonia-tyyppinen toiminta
- miten nykyisten ylimaakunnallisten tehtävien hoitaminen?
- henkilöiden toimenkuvat jakautuvat useisiin eri kokonaisuuksiin; ELYstä löytyy tehtävämäärityksiä
jopa viiden prosentin tarkkuudella
- tehtävien tunnistaminen; voiko joku muu organisaatio hoitaa joitakin siirtyviä tehtäviä?
- ensi viikolla Timo Reinan johtama valtakunnallinen työryhmä käsittelee mm. rakennerahastojen
tulevaa hallinnointia
- ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaa jo vuoden 2018 alusta
- on pystyttävä hakemaan myös uusia toimintamalleja ja tapoja; esim. yksityisten palvelutuottajien
rooli
- kansallisen tason kysymysten mukana pito; esim. TEKES, Finnpro, koko Team Finland –kokonaisuus
- on huomioitava erikseen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät
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Sovittiin pohjataulukon tietojen keräämisvastuut seuraavasti:
VSL: 9a, 9d, 10, 18 ja Muut tehtävät
ELY: 9b, 9c, 9e, 9f, 9g ja 9h
Peruskartoitus tulee olla tehtynä syyskuun alkuun mennessä.
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi to 8.9.2016 klo 13.00 alkaen Varsinais-Suomen liitossa.

Lisätietoa muistiosta
sihteeri Petteri Partanen, petteri.partanen@varsinais-suomi.fi

