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1. Työryhmän työskentelyn tilannekatsaus
Todettiin, että nykytilan kuvaukseen käytetyn excel-taulukon tiedot ovat jo lähes valmiina. Pieniä täydennyksiä voi taulukkoon vielä tulla. Henkilötyövuosia on käytössä 57,4 ja rahoitusta noin 112 miljoonaa euroa.
Osa asioista voi vielä siirtyä kasvupalvelu-teeman alle. Myös rajapinnat muihin teemoihin, esim. maaseuturahoitukseen ja sen yritysrahoitukseen, tulee vielä käydä läpi.
Valtakunnantasolla TEM on lähtenyt vetämään kasvupalvelu –kokonaisuutta, mutta esim. MMM ei ole siinä
mukana.
2. Muiden valmisteluryhmien tilanne
Käytiin tiivisti läpi muiden valmisteluryhmien tilanne:
Maaseutuasiat
- iso kokonaisuus; 346 HTV, rahoitusta 21 miljoonaa ja toimipisteitä 50 – 100
Työvoimapalvelut
- 250 HTV, 10 milj. toimintamäärärahat, yli 40 miljoonaa vuodessa palvelujen ostoihin
- on tehty yksi kuntakysely, osa kunnista ehdotti erittäin laajoja kokonaisuuksia sisällytettäväksi työvoimapalveluihin, mm. sosiaalipalveluiden puolelta.
- isot kunnat eivät vastanneet kyselyyn
- tehdään vielä yksi kysely kunnille siitä, miten ne käyttävät henkilötyövuosia työvoimapalveluihin
- aktivointisuunnitelmat voisivat sisältyä tähän kokonaisuuteen
Suunnittelu
- liikenne, kaavoitus, joukkoliikenne ym. 134 HTV, sisältäen ELYn yhteistoiminta-alueet
- mihin kohtaan ympäristöasioissa vedetään raja? Jako Luovan ja maakuntien välillä on vielä avoin.
Pelastustoimi
- 533 HTV, 83 kiinteistöä, 40 milj. euroa
- ollaan ehkä päätymässä viiden alueen malliin Suomessa

Esikunta- ja hallinto
- valmistelussa ollaan tarkoituksella muita ryhmiä jäljessä
- nykytilan kartoituksesta tehdään yhtenäinen formaatti
- muilta ryhmiltä pyydetään ehkä selvitys hallintopalveluiden osuuksista
- seuraavassa virkamiestyöryhmässä esitellään projektisuunnitelma non-sotesta, johtavat viranhaltijat viikolla 42, tulee myös kuntakokoukseen, poliittinen ohjausryhmä 24.10
- alatyöryhmien täydentämispyyntöön on tarkoitus saada projektisuunnitelma liitteeksi
3. Kuntien mukaanotto valmisteluun
Kuntaedustajat tulevat laajemmin mukaan valmistelutyöryhmiin. Aluekehitys ja elinvoiman tukeminen työryhmän käyttöön tulee saada tarkempi kuvaus siitä, millä resursseilla kunnat tuottavat elinkeinopalveluita.
Asiaa tiedustellaan seutukunnista ja erikseen kunnista missä on elinkeinoasiamiehet. Tavoitteena on selvittää käytössä olevat henkilötyövuodet. On mietittävä, miten kunnat käyttävät omia rahojaan ja mikä osuus
tulee projekteista? Työvoimapalvelujen kuntakyselystä pitää rajata elinkeinopalvelut pois. Oppilaitospuolella on nykyisin hyvin vähän yritysneuvonnan alle laitettavaa. Uusyrityskeskukset toimivat erittäin pienillä
resursseilla.
Sovittiin, että kuntien käyttämät resurssit aluekehitykseen ja elinvoiman tukemiseen otetaan käsittelyyn
seutukuntajohtajien kokouksessa 25.10.2016.
4. Kasvupalvelut
Kasvupalvelujen kehittäminen koskettaa tässä vaiheessa vain TEMin hallinnonalaa ja pohjautuu hallituksen
linjauksiin. Tuottaja-järjestäjä-malliin liittyen kuntaliitto on linjannut, että esim. kunnalliset elinkeinoyhtiöt
eivät voi osallistua kilpailutuksiin ilman että ne menettävät sidoksensa kuntaan. Äärimmilleen vietynä rakennerahastotoiminnassa vain takaisinperinnät olisivat viranomaistoimintaa.
Työllisyyden hoidon kokonaisuuden voidaan katsoa kuuluvan viranomaistehtäviin. Työvoimakoulutuksen
myyntiin liittyen ensi vuonna vain kunnallinen oy voi tarjota palveluitaan. Työvoimahallinnossa on merkittävän julkisen vallan tulkinnasta eriäviä mielipiteitä. Tulevaisuudessa voi ilmetä kikkailua yhtiöitä perustettaessa. Joissakin tapaukissa on myös epäselvää, löytyy aitoja markkinoita vai ei?

5. Muut asiat
Keskusteltiin asiakas- ja sidosryhmien mukaanotosta valmisteluun. Maakuntauudistuksen projektisuunnitelmassa tullaan kuvaamaan se, miten toimijoita osallistetaan valmisteluun. Aluekehitys, elinvoiman tukeminen ja rahoitus –työryhmän osalta mahdollisia sidosryhmiä kuntien lisäksi ovat mm. MYR ja sen jaostot,
ELYn neuvottelukunta, seudulliset yrityspalvelutiimit, yrittäjäjärjestöt, seutujohtajat, korkeakoulujen foorumit, maahanmuuton neuvottelukunnat (3 kpl), kulttuuritoimikunta ja seudulliset yritysasiakkuustiimit.
Tulevaisuuden maakunnan osalta pohdituttaa se, mitä tilaaja-tuottajamalli tarkoittaa henkilöstölle. Mm.
järjestämisvastuuseen liittyen on oltava osaamisen kehittämisstrategia.

6. Seuraava kokous
Seuraava kokous päätettiin pitää ke 9.11 klo 15 ELYssä kokoushuoneessa Lautturi.
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