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1. Maakuntalakiluonnoksen 6 §:n tehtäväluettelon 2−25 kohtien mukaiset tehtäväalat,
joita alatyöryhmän toimeksianto koskee
Tehtäväalat

Tehtäväalan ulkopuoliset yhteistyökumppanit
(viranomaiset, muut yhteisöt)

Keskeiset asiakkaat

Aluekehitysviranomaisen tehtävät

·
·
·
·

·
•
•

Kunnat
maakunnan kehittämisorganisaatiot
TEM
VM

•
•
•

Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja
rahoittaminen

·
·
·

TEM
VM
Kunnat

Em. tehtäviin liittyvä koulutus ja
osaamisen edistäminen

·

Lappeenrannan teknillinen yliopisto – LUT
Lahden tutkimustoiminta
Lahden ammattikorkeakoulu – LAMK
Wellamo-opisto
Lahden Diakonialaitos
Lahden kansanopisto
Koulutuskeskus Salpaus
Vierumäen ja Pajulahden opistot
Lahden konservatorio
Harjula-opisto
Yliopistokampus
Tarpeen mukaan muut alueella toimivat
koulutusorganisaatiot

Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen

Palveluiden tuottajat (koulutus-, rekrytointivalmennus, arviointi- ym. palveluja tuottavat)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kunnat (monin tavoin elinkeinopalveluista
työllisyydenhoitoon, lakisääteisesti MYPyhteistyö)
Yhteisöt, järjestöt (sekä hankkeiden kautta
rahoitetut, kunnille palveluja tuottavat että
lukuisat muut toimijat)

•
•
•
·
·
·

Maakunnan asukkaat ja kunnat
Kehittämisyhtiöt
Yrittäjä- ja elinkeinoelämän
organisaatiot
Muut maakunnalliset organisaatiot
Yritykset
Korkeakoulut ja muut oppilaitokset
Tutkimuslaitokset
Kolmas sektori
Valtion viranomaiset
Maakunnan kehittämisorganisaatiot
Yritykset
Tutkimuslaitokset

Työnantaja-asiakkaita: kaikki
työnantajat (valtio-, kunta- ja yksityissektori (henkilöstön rekrytointi,
kehittäminen, vähentäminen)
Työnhakijat: Asiakkaita ovat kaikki
työtä hakevat henkilöt - henkilöasiakkaita on enemmän kuin vain kokonaan työttöminä olevat.
Yrityksen perustajat (mm. starttiraha)
Yritykset (kasvupalveluasioissa)
Yritykset ovat asiakkaita kahdessa
roolissa, joko rekrytoivina työnantajina tai kasvua/kehitystä tarvitsevina yrityksinä - joskus kummassakin
roolissa
työttömiä n. 15.000, työnhakijoita
kaikkiaan lähes 25.000 (poikkileikkauslukuja!)

Kulttuurin edistäminen ja sitä
koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteen-

·
·
·

Järjestöt
OKM
Kunnat ja kaupungit

työantajia ja yrityksiä tuhansia
·
Yritykset
·
Toimijat, jotka hyödyntävät
ja/tai luovat mahdollisuuksia
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sovittaminen osana maakuntastrategian ja – ohjelman sekä
maakuntakaavoituksen toteuttamista

Koulutustarpeen ennakointi ja
alueellisten koulutustavoitteiden
valmistelu

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Alueellisen liikuntaneuvoston
asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa
Maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella

Maakunnan tehtäviin liittyvät
kansainväliset asiat ja yhteydet

Kotoutumisen edistäminen

·
·
·
·
·
·
·
·

OKM
OPH
TEM
Kuntaliitto
Tilastokeskus
Kehittämisyhtiö LADEC
Lahden kaupunki
LAMK
Salpaus
Yliopistokampus
Vierumäen ja Pajulahden urheiluopistot
Lahden konservatorio
Diakonia-säätiö
Wellamo- ja Harjula-opistot
Hämeen kauppakamari
Päijät-Hämeen yrittäjät
Työmarkkinajärjestöt
Maakuntien liitot
KEHA (ELY:jen ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus)
Päijät-Hämeen kunnat
Lahden kansanopisto, tarpeen mukaan
muita alueella toimivia koulutusorganisaatioita
työvoima-koulutuksessa myös valtakunnallisesti toimivia koulutuksen järjestäjiä,
työnantajajärjestöt
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
(PHLU)
Vierumäen ja Pajulahden urheiluopistot
Maakunnan urheiluseurat ja yhdistykset
Kaupungit
Kylät
Maakuntakirjasto
Maakuntamuseo
Koulut ja oppilaitokset

·
Lahden kaupunki
·
Oppilaitokset
·
Päijät-Hämeen liitto
·
Ystävyyskaupungit
·
Helsinki EU office
Yhteistyötä ohjaa laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) (laki uudistumassa) ja ulkomaalaislaki 301/2004.
ELY-keskuksen ja TE-toimiston keskeiset
yhteistyökumppanit kotouttamisessa: kunnat,
koulutusorganisaatiot, työ- ja elinkeinoministeriö, työnantajat, hankkeet, kolmas sektori
Lisäksi ELY-keskuksen yhteistyökumppaneina muussa maahanmuuttotyössä:
·
Pakolaisten kuntiin sijoittaminen ml. kuntapaikkasopimukset, ala-ikäisten perhe-

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

hyödyntää kulttuuria, taidetta ja
luovaa osaamista kaupallisesti
Julkinen sektori
Kunnat
Kolmas sektori
Alueen väestö
Pk-sektori
Asukkaat
Koulutuksen järjestäjät ja hankkijat
Strategisten ja koulutus- sekä
työvoima-poliittisten asioiden
valmistelijat ja päättäjät
Maakuntahallitus ja –valtuusto
Elinkeinoelämä ja alueen työnantajat

·

Asukkaat ja järjestöt

·

Asukkaat ja järjestöt

·

Aluekehittämisorganisaatiot

Suomessa oleskeluluvan saaneet
maahanmuuttajat (pakolaiset, perhesyistä maahan tulleet, työperusteiset muuttajat), jotka kuuluvat
kotouttamislain 1 luvun 2§ sekä
Ulkomaalaislain 301/2004 § 3 piiriin.
Keskeisiä asiakkaita TE-toimistossa
ovat asiakkaina olevat maahanmuuttaja-taustaiset henkilöt, erityisesti kotoutujat (kotouttamislaissa
määriteltyä kotoutumisaikaa vielä
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·
·
·

ryhmäkodit, sijoitus-neuvottelut: kunnat,
sisäasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, vastaanottokeskukset
Työvoiman kansainvälinen liikkuvuus: EURES-palvelut, työ- ja elinkeinoministeriö
Kunnille maksettavat pakolaiskorvaukset:
kunnat, KEHA-keskus, työ- ja elinkeinoministeriö
Laajamittaiseen maahantuloon varautuminen: AVI, työ- ja elinkeinoministeriö

jäljellä).

Maahanmuuttoasioiden toimikunta:
·
TE-toimisto
·
Kunnat
·
Työnantajajärjestöt
·
Työntekijäjärjestöt
·
Koulutusorganisaatiot
·
Vastaanottokeskukset
·
Hankkeet
·
Sektori

Alueelliset romaniasioiden neuvottelukuntia ja romaniasioita
koskevat tehtävät

Maakunnan liitto:
Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma ohjelma-alueena Päijät-Hämeen kunnat (pl. Asikkala) sekä Iitti, Myrskylä ja Pukkila
Etelä-Suomen AVI vastaa alueellisesta romaniasioiden neuvottelukunnasta.
ELY:n ja TE-toimiston yhteistyökumppaneina
AVI sekä samat yhteistyökumppanit kuten
muissakin yritys-, työ- ja elinkeinopalveluissa
(vrt. ko. tehtäväala).
Lisäksi romanijärjestöt (Lahden romanit ry).
Romaniasioissa keskeisessä asemassa ovat
hyvät yhteistyöverkostot alueen romaniväestöön.
AVI:n yhteistyökumppanit ovat mm:
·
Sosiaali- ja terveysministeriö
·
Opetushallituksen romaniväestön koulutusryhmä
·
Kunnat
·
Seurakunnat sekä valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta ja alueelliset neuvottelukunnat

Romaniväestö, TE-toimistossa asiakkaina olevat romanit, erityisesti
nuoret.
ELY:n ja TE-toimiston näkökulmasta
romaniasioissa keskeiset yhteistyökumppanit ovat samat kuin
muillakin asiakasryhmillä, riippuen
aina asiakkaan palvelutarpeesta.
Romaneja ei erotella omaksi
asiakasryhmäkseen etnisen taustan
perusteella. Erityisiä yhteistyökumppaneita ovat AVI:n lisäksi
romanijärjestöt.
Tehtäviä hoidetaan AVI:ssa, ELY:ssä
ja TE-toimistossa virkatyönä.

Yhteispalveluiden alueellinen
järjestäminen ja kehittäminen
Muuta, mitä:
maakunnan tilan ja kehityksen
seuranta

Esim. Tilastokeskus, THL, SYKE, Kuntaliitto,
TEM
aluekehittäjät ja tiedotusvälineet myös tärkeä
lähde (myös asiakas)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aluekehittäjät
Kaavoittajat
Liikennejärjestelmän suunnittelijat
Skenaarioiden laatijat
Strategisten asioiden valmistelijat
Poliitikot
Tiedotusvälineet
Asukkaat
Kunnat
Koulutuksen järjestäjät
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2. Onko alatyöryhmän em. tehtäväaloissa tehtäviä/toimintoja, jotka saattavat koskea
myös toisen alatyöryhmän (tai muun ryhmän) tehtäväalaa (yhteistyötarpeen tunnistaminen)
Mikä tehtävä/toiminto

Mitä työryhmää saattaa koskea?

Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Maaseutuasiat
MLY

Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja
rahoittaminen
Em. tehtäviin liittyvä koulutus ja osaamisen edistäminen
Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen

Maaseutuasiat
MLY

Kulttuurin edistäminen ja sitä koskevien suunnitelmien ja
kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja – ohjelman sekä maakuntakaavoituksen
toteuttamista
Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa
Maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella
Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet
Kotoutumisen edistäminen

Yhteys sote-palveluihin vaikeammin työllistettävien palveluiden järjestämisessä;
maatalous on elinkeino ja maataloudessa on työnantajia/yrityksiä, joten yhteyttä sinne
varautumisessa
Maaseutuasiat ja maankäyttö, liikenne ja ympäristö

Sote-asiat
Maaseutuasiat ja maankäyttö, liikenne ja ympäristö
Maaseutuasiat
Kaikki ryhmät
Varautuminen ja turvallisuus: laajamittaisen maahantulon
varautuminen
Sosiaali- ja terveydenhuolto: valtion pakolaiskorvaukset
kunnille soten erityiskustannuksista. Alaikäisten pakolaisten perheryhmäkodit (Hartola) ja kuntaan sijoittaminen
ml. kustannukset

Alueelliset romaniasioiden neuvottelukuntia ja romaniasioita
koskevat tehtävät
Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen
Muuta, mitä:
maakunnan tilan ja kehityksen seuranta

Maankäytön, liikenteen ja ympäristön ryhmää, mahdollisesti myös maaseuturyhmää; alueen tila ja kehitys koskettaa laajasti kaikkea päätöksentekoa
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3. Tehtäväalaan mahdollisesti liittyvät henkilöstöriskit (esim. osaamisriskit, henkilöstön riittävyys)
Tehtäväalat
Aluekehitysviranomaisen tehtävät
Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen
Em. tehtäviin liittyvä koulutus ja osaamisen edistäminen
Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen

Millainen henkilöstöriski?

Huomioon otettavaa
(arvio henkilöstön eläköitymisestä)

Osa saattaa kadota muutosprosessissa henkilökohtaisista syistä
1) Järjestäjä-tuottaja-malliin liittyvä: nyt lähes kaikki tuottavat
palvelua, jatkossa maakunta vain
järjestää ja ulkopuoliset tuottavat

Potentiaalisia eläköitymisiä melko paljon, toistaiseksi voidaan myös rekrytoida; siirtyvien tarkkaa määrää vielä vaikea tarkasti ennakoida

2) Työttömyysturvan mahdollinen
uusi työnjako, voi toteutua jo
2018 alusta; jos työvoimapoliittisista lausunnoista
luovutaan ja tehtävät keskitetään
KELA:lle ja työttömyys-kassoille,
henkilöstöä siirtyy sinne ja myös
työn luonne muuttuu, jos siis
työttömyysturvan kontrollitehtävä
poistuu eikä siirry maakunnille
Syvällistä asiantuntijuutta vaativat tehtävät, joiden määrä on
kuitenkin pieni. Vain yksi henkilö
tai vähemmän hoitaa tehtävää.
”maahanmuutto”
”koulutus”
Kulttuurin edistäminen ja sitä koskevien
suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden
yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja – ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten
koulutustavoitteiden valmistelu

Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen,
liikunnan edistäminen maakunnassa
Maakunnallisen identiteetin edistäminen
alueella
Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet
Kotoutumisen edistäminen

Alueelliset romaniasioiden neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät
Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen
Muuta, mitä:
maakunnan tilan ja kehityksen seuranta

Alimiehitys,
ELY:n pienen henkilöstöresurssin
mahdollinen jakautuminen edelleen pienemmäksi kahden maakunnan kesken

2020 (1).
Koulutustarpeen ennakointi tarkoittaa ja
edellyttää myös väestön, työvoiman
kysynnän ja tarjonnan, sekä ammattirakenteen laadullista ja määrällistä ennakointia, mikä on syytä huomioida
resursoinnissa. [1]

Pienet henkilöstöresurssit
Tämä ollut sivutoimista, vaatinee
lisää voimavaroja
Henkilöstön riittävyys ja osaamisen turvaaminen, jos nykyinen
henkilöstö jaetaan kahteen maakuntaan.

ELY:n pienen henkilöstöresurssin
mahdollinen jakautuminen edel-

2020 (1)
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leen pienemmäksi kahden maakunnan kesken
[1] Nykyinen työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoinnin prosessi esitetään tarkemmin tarvittaessa.

4. Tehtäväalaan mahdollisesti liittyvä omaisuus, vastuut ja sopimukset
Tehtäväalat
Aluekehitysviranomaisen tehtävät
Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen
Em. tehtäviin liittyvä koulutus ja osaamisen edistäminen
Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen

Omaisuus, vastuut, velat

Huomioon otettavaa

·

Jatkuu 2020 saakka

·
·
·

Kulttuurin edistäminen ja sitä koskevien
suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden
yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja – ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten
koulutustavoitteiden valmistelu
Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen,
liikunnan edistäminen maakunnassa
Maakunnallisen identiteetin edistäminen
alueella
Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet
Kotoutumisen edistäminen
Alueelliset romaniasioiden neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät
Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen
Muuta, mitä:
maakunnan tilan ja kehityksen seuranta

Kehittämispalvelut tuotepäällikkyys- kansallinen tehtävä
RR-toiminnot - Etelä-Suomen
alue
Toimialapäällikkyys - kansallinen tehtävä
Muita keskitettyjä toimintoja

Maakuntien sovittava keskenään jatkosta
TEM-vetoinen kokonaisuus
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5. Toimitilat ja kiinteistöt
Tehtäväalat

Huomioon otettavaa

Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Hämeen ELY-keskus
Toimitilat vuokrattu, pinta-ala 1707 m²
Päijät-Hämeen liitto
Toimitila oma, pinta-ala 896 m²

Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja
rahoittaminen
Em. tehtäviin liittyvä koulutus ja osaamisen edistäminen
Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen

Suhteellisen keskeinen sijainti runsaan kokoustamisen
takia
Suhteellisen keskeinen sijainti runsaan kokoustamisen
takia
Hämeen TE-toimisto
Toimitilat vuokrattu, pinta-ala 3505 m²
Asiakaspalvelutiskin välttämättömyys. Toimipaikkoja TEtoimistolla on tällä hetkellä viisi: Lahti,
Heinola, Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa

Kulttuurin edistäminen ja sitä koskevien suunnitelmien ja
kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja – ohjelman sekä maakuntakaavoituksen
toteuttamista
Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa
Maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella
Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet
Kotoutumisen edistäminen
Alueelliset romaniasioiden neuvottelukuntia ja romaniasioita
koskevat tehtävät
Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen
Muuta, mitä:
maakunnan tilan ja kehityksen seuranta
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6. Hankinnat
Tehtäväalat
Aluekehitysviranomaisen tehtävät
Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja
rahoittaminen
Em. tehtäviin liittyvä koulutus ja osaamisen edistäminen
Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen

Hankintojen kuvaus

Hankintoja julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen
momentilta (mom 32.30.51):
Yritysten kehittämispalvelut: puitesopimukset; analyysi,
konsultointi, koulutus HÄME 450.000 -> P-H 248.000 €
Valmennukset (työnhaku-, ura- ja työhön valmennus):
puitesopimus, joka päättyy 31.12.2018, v. 2016 PäijätHämeen hankinnat n. 1 100 000 €, hankintojen arvioidaan
vähän lisääntyvän vuonna 2017
Asiantuntija-arvioinnit:
·
Työkyvyn arvioinnit ja muut asiantuntija-arvioinnit
hankitaan minikilpailutuksella tai suoraostoilla, v.
2016 Päijät-Hämeessä arviointien hankinnat yht. n. 67
000
·
Osaamis- ja ammattitaitokartoitukset kilpailutetaan,
vuosikäytöksi arvioidaan Päijät-Hämeessä 120 000 €
·
Yksityisten työnvälityspalvelujen hankinta (ns. ostopalvelupilotit):
·
Yli 50-vuotiaiden tuta-syistä irtisanottujen työllistäminen: puitesopimus päättyy 31.12.2017, PäijätHämeen hankinnat 60 000 €
·
Määräaikaishaastatteluja tukeva pilotti: puitesopimus
päättyy 31.12.2018 kilpailutus kesken, Päijät-Hämeen
hankinnat arviolta 180 000 €
Työvoimakoulutus:
·
Ammatillinen työvoimakoulutus hankittu puitesopimuksilla ja yksittäisillä koulutussopimuksilla, jotka
päättyvät pääsääntöisesti ennen 31.12.2018; osassa
sopimuksista mahdollisuus hankkia sen jälkeen kaksivuotinen optio, v. 2016 Päijät-Hämeen hankinnat n. 3
000 000 €
·
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (ml. lukikoulutus) hankittu puitesopimuksilla, kotoutumiskoulutuksen sopimus voimassa 31.12.2020 asti, v. 2016
Päijät-Hämeen hankinnat n. 2 430 000 €
·
Vuoden 2017 hankinnat tulevat olemaan v. 2016 tasolla, v. 2018 toisen asteen ammatillisen koulutuksen
reformin muutosten myötä hankinnat erityisesti ammatillisessa työvoimakoulutuksessa pienenevät
·
Työllisyyspoliittiset hankkeet (TE-toimisto): vuonna
2017 Päijät-Hämeessä hankesopimuksia n. 800 000
€, sopimukset tehdään vuodesi kerrallaan.
Lisäksi on joitakin käyttöoikeuksiin yms. liittyviä sopimuksia.

Kulttuurin edistäminen ja sitä koskevien suunnitelmien ja
kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja – ohjelman sekä maakuntakaavoituksen
toteuttamista
Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu
Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa

10
Maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella
Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet
Kotoutumisen edistäminen

ELY:n ja kuntien välisiä sopimuksia maahanmuutto/pakolaisasioissa:
Sopimukset pakolaisten kuntaan sijoittamisesta ja
kotouttamisesta:
Kuntapaikkoja kiintiöpakolaisille, turvapaikan saaneille,
alaikäisille. Lisäksi sopimus velvoittaa kunnan järjestämään kotouttamispalveluja. Sopimuksen perusteella kunta
on oikeutettu valtion korvauksiin pakolaisista aiheutuvista
kustannuksista. Sopimukset voimassa toistaiseksi, 12 kk
irtisanomisajalla. Sopimuskunnat: Lahti, Orimattila, Hollola, Heinola, Asikkala, Hartola, Kärkölä
Sopimus perheryhmäkodista Hartolan kunnan kanssa.
Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimukset sosiaali- ja terveydenhuollon yms. erityisesti korvattavista kustannuksista:
Päätökset ja sopimukset tehdään hakemuksesta, kullekin
henkilölle erikseen (koskee pakolaistaustaisia henkilöitä).
Voimassaolevia ERY-sopimuksia on tällä hetkellä toista
sataa, pääasiassa Lahden kaupungin kanssa tehtyjä. V.
2017 tullee paljon uusia. Sopimukset pääsääntöisesti voimassa 10 vuotta. Kunnat sopineet Hämeen ELY:n kanssa,
että palveluntuottaja hakee sote-erityiskorvattavien kustannusten korvaukset suoraan KEHA:lta.

Alueelliset romaniasioiden neuvottelukuntia ja romaniasioita
koskevat tehtävät
Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen
Muuta, mitä:
maakunnan tilan ja kehityksen seuranta

TE-toimiston käyttämät tulkkauspalvelut on Hanselkilpailuttanut valtakunnallisesti.
Ei erillisiä hankintoja tai sopimuksia
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7. ICT
Tehtäväalat

Kuvaus

Aluekehitysviranomaisen tehtävät

ELY-keskus:
·
URA-järjestelmä
·
EURA2014-järjestelmä
·
Asko-järjestelmä
·
TUKI 2014-järjestelmä
·
USPA-järjestelmä

Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja
rahoittaminen
Em. tehtäviin liittyvä koulutus ja osaamisen edistäminen
Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen

Kulttuurin edistäminen ja sitä koskevien suunnitelmien ja
kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakuntastrategian ja – ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista
Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu

·
·
·
·
·
·

·

URA-järjestelmä
OPAL-järjestelmä
Arvi-järjestelmä
Cloudia-järjestelmä
USPA-järjestelmä
Asko-järjestelmä

ForeAmmatti-järjestelmä

Maksulliset, Tilastokeskus
·
Kaupunki- ja seutuindikaattorit
·
Elinkeinorakenne ja työssäkäynti
·
Muuttaneiden taustatiedot
·
Väestörakenne
·
Muuttoliike ja väestönmuutokset
·
Perheet ja asuntokunnat
·
Alue-online tilastokuviot
·
Yritystilastot
·
Ammattirakennematriisit
Maksulliset, muut
·
YKR-aineisto (SYKE)
·
Vähittäiskaupparekisteri (Nielsen)
Ilmaiset
·
StatFin (TK)
·
Findikaattori (VNK)
·
Vipunen (OPH)
·
Sotkanet (THL)
·
Toimiala Online (TEM)
·
Liiteri (SYKE)
·
Lipas (JYU)
·
Ym.

Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa
Maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella
Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet
Kotoutumisen edistäminen

·

Koulutusportti-järjestelmä

Alueelliset romaniasioiden neuvottelukuntia ja romaniasioita
koskevat tehtävät
Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen
Muuta, mitä:
maakunnan tilan ja kehityksen seuranta

Katso: koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu

