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Alun yleiskeskustelussa todettiin, että kuntien/seutukuntien edustus valmistelutyössä on tärkeää. Työskentelyssä ollaan nyt kartoitusvaiheessa, eikä vielä tehdä esityksiä tulevista rakenteista. Silti olisi hyvä päästä
myös keskustelemaan miten kokonaisuudesta saadaan hyvä ja mikä on sen lisäarvo asiakkaille. Jatkossa voidaan miettiä esim. asiakasraatien käyttöä valmistelutyössä.
Käytiin läpi nykytilan kartoitukseen käytettävän taulukon sisältöä:
9a aluekehittämisviranomaisen tehtävät
- maaseudun kehittämisrahoitus pitäisi ehdottomasti olla mukana tässä kokonaisuudessa
- kohdissa 9a ja 9b paljon päällekkäisyyksiä, tarkistetaan henkilötyövuodet ja eurot siten että kaikki
tulevat mainituksi yhteen kertaan
- TEMin linjaus Interact-toiminnan osalta on tällä hetkellä se, että Interact hoidetaan maakuntatasolla
- maakunta ei määritä, mitä esim. seudulliset kehittämiskeskukset tekevät
9b alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen
- lisätään instrumentteihin yritysten toimintaympäristön kehittäminen
- mukaan myös kertaluontoiset EAKR –myöntövaltuus Salon seudulle (3 M €) ja kansallinen Microsoft
–myöntövaltuus (3,5 M €)
- mukaan myös maaseutuohjelman yritystuet
9c alueen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen
- jatkossa puhutaan pienemmällä painotuksella koulutuksesta ja enemmän osaamisen kehittämisestä,
ohjautuvuudesta sekä työelämän kehittämisestä
- lisätään mom. 51 –rahoitus
9d kulttuurin edistäminen
- kulttuuriympäristön kehittäminen on maankäytön puolella
- Suomi100 –hankkeessa on oma koordinaattori

9e yrityspalveluiden edistäminen
- tulee jatkossa linkittymään kasvupalvelusopimukseen
- seudulliset yrityspalvelutiimit ovat olleet yksi väline
9f työvoimapalveluiden edistäminen
- lisätään mom. 51 sekä Euroopan globalisaatiorahoitus
9h elinkeinopalveluiden edistäminen
- myös tämä liittyy kasvupalvelusopimukseen
- toimintaympäristötuki tästä pois
- lausuntovaiheessa on kiinnittävä huomiota päällekkäisten toimintojen yhdistämiseen
9h kotoutumisen edistäminen
- ylimaakunnallisuus ja yhteistyö Ahvenanmaan kanssa
- lisätään mom. 51 –rahoitus
10 alueellisen lyhyen ja pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
- tärkeä kokonaisuus, pitää resursoida myös tulevassa maakunnassa
- on olemassa tuki myös OKM:n suunnasta
- muutoksen ennakointi, esim. tieto opinto-ohjaajille
- ennakointi oltava pelkkää koulutusennakointia laajempaa
18 kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja –ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
- sama kuin 9d, yhdistetään seuraavassa vaiheessa
Muut tehtävät
- ELYllä ei ole ollut omia resursseja kansainvälisiin asioihin. Niitä on hoidettu hankkeiden kautta
Jatkossa tehdään eri valmistelutyöryhmien taulukoiden yhteensovittamista. Johtavien viranhaltijoiden kokous määrittelee seuraavat askeleet. Rinnalle tulisi saada kuntien, seutukuntien, korkeakoulujen ym. osuudet.
Henkilöstöjärjestöt ovat nimenneet omat edustajansa alueellisiin valmisteluryhmiin. Keskustelussa on vielä
se, kuinka laajalla kokoonpanolla henkilöstöjärjestöjen edustajat osallistuvat kokouksiin.
Puolitaival kävi läpi lyhyen katsauksen valtakunnalliseen valmisteluun:
- Kasvupalveluiden kehittäminen on laajentunut alkuperäisestä ajatuksestaan. On tulossa erillinen kasvupalvelulaki. Maakunnat ovat kasvupalveluiden järjestämisvastuussa
- rakennerahastotehtävät palaavat maakuntiin
- henkilöstön liikkeenluovutusperiaatteista säädetään erikseen valtion työntekijöiden osalta
- ministeriöiden detaljiohjaus loppuu, tilalle ehkä sopimuspohjaista menettelyä
- maakuntiin tulevat Team Finland koordinaattorit
- lakipaketti on lausuntokierroksella
Todettiin, että maakuntauudistuksen valmistelun tueksi esitetään palkattavaksi projektinjohtaja. Asia käsitellään maakuntahallituksen kokouksessa 19.9.2016.

Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ma 26.9.2016 klo 12.30 alkaen Varsinais-Suomen liitossa.
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