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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.25. Tätä ennen Sinikka Kauranen esitteli ELY:n
aluekehitysviranomaisen tehtäviä, henkilöstön siirtymiseen liittyviä aiheita sekä
esiselvitystietoja ELY-keskuksen osalta. Tällä hetkellä ELY:n
aluekehitysviranomaistehtävät jakaantuvat Lahden ja Hämeenlinnan kesken. Tällä
hetkellä ei ole varmaa siirtyykö osa ihmisistä Uudellemaalle tai jatkuuko Uudenmaan
rakennerahaston hallinnointivastuu jatkossa. Uudessa maakunnassa tehtävät ja
työmäärät tulevat jakaantumaan uudelleen. ELY-keskuksissa on arvioitu, että
maksatuksesta ja takaisinperinnästä vastaavat henkilöt ovat paikkasidonnaisia.
Ryhmän sihteeri tiedotti maakuntauudistukseen liittyvistä ajankohtaisasioista.
Siirtyvää henkilöstöä koskevien tietojen keräämisestä on tullut ministeriöltä
ohjeistus, jonka mukaan ennen sote- ja maakuntauudistusta koskevien lakien
voimaantuloa tulisi pidättäytyä liian yksityiskohtaisesta tiedon keruusta.
Väliaikaishallinnon käyttöön on valmisteilla maakunnille yhteinen ohjeistus ja
tiedonkeruupohja henkilötietojen keräämiseen. Muutosjohtajat vierailevat PäijätHämeessä Vierumäellä 15.3.2017. Vierailun ilmoittautuminen sulkeutuu 6.3.2017.
2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan.
3. Alueiden kehittämisen ja kasvupalvelulain luonnos
Mari Kuparinen esitteli lakiluonnosta. Aluekehitys- ja kasvupalvelulaki määrittelee
jatkossa aluekehittämisjärjestelmän ja valtion eri hallinnonalojen sekä maakuntien
roolit ja yhteistyön siinä. Lain tarkoituksena on mm. vähentää aluekehittämisen
sääntelyn yksityiskohtaisuutta ja huomioida kansallinen ja maakuntakohtainen
aluekehittämisen tilannekuvan ylläpitäminen. Lain tarkoitus on myös kytkeä
kasvupalvelut aluekehittämisen olennaiseksi työvälineeksi kun maakunnat vastaavat
sekä aluekehittämisestä että kasvupalveluista kukin alueellaan.
Kokouksessa todettiin, että laki jättää maakunnille laajan harkintavallan
kasvupalveluiden järjestämisessä. Lakiluonnoksen mukaan maakunnalliset
kasvupalvelut järjestetään ensisijaisesti kilpailullisella monituottajamallilla.
Ainoastaan markkinapuutetilanteissa maakunnat voivat tuottaa palvelut itse.
Laissa määritellään mm. siirtymäsäännökset rakennerahasto-ohjelman
toteuttamisesta ohjelmakaudella 2014–2020 sekä kasvupalveluiden tarkoitukset ja
toimenpiteet. Lailla säädellään myös nykyisten TE-palveluiden ja ELYyrityspalveluiden siirtyminen maakuntien vastuulle ja siihen liittyvät toimintamallit.
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Kasvupalvelulain lisäksi lausuntokierrokselle on menossa 4 muuta substanssilakia.
Tällä hetkellä varmuus puuttuu erillislakien toteutumisesta, joka vaikeuttaa
hahmottamaan esimerkiksi sitä, mitä ovat käytännössä palvelut joista keskustellaan
mm. työllisyyspalveluiden osalta. Digitaalinen työmarkkinatori tullee muuttamaan
työnhaun oleellisesti sekä työnhakijoiden että työnantajien näkökulmasta. Todettiin,
että palvelutarjotin on oltava samanlainen jokaisessa maakunnassa. Kokouksessa
tuotiin esille näkemys työvoiman liikkuvuuden vaikeutumisesta ja koordinoinnista.
Keskusteltiin eri hallinnonalojen rahoituksen korvamerkitsemisestä. Tuleeko
maakuntiin kasvupalveluihin tarkoitettu rahoitus yleiskatteellisena ja kohdistuuko
rahoitus lopulta kasvupalveluihin.
Käytiin läpi hyvinvointikuntayhtymän roolia. Juha Hertsi kertoi, että kevään jälkeen
hyvinvointikuntayhtymän rooli selkeytyy.
4. Toimeksiannon eteneminen
Työryhmän sihteeri koostaa seuraavaa kokousta varten yhteenvedon
esiselvitystiedoista ja toimittaa sen ryhmän jäsenille ennen kokousta.
Seuraavaa kokousta varten esiselvitystiedot lähetetään sihteerille toimeksiannon
loppuosan kohdista 5-8.
5. Tehtäväalojen päällekkäisyydet muiden alatyöryhmien kanssa
Kohta käytiin läpi pikaisesti ja todettiin että konkreettisia eri työryhmiä koskevia
tehtäväaloja on paljon. Alatyöryhmien puheenjohtajat käsittelevät tehtäväaloja
koskevia päällekkäisyyksiä puheenjohtajatapaamisessa 23.2.2017.
6. Muut asiat
Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.
7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 16.3.2017 klo 13.00 Päijät-Hämeen liitossa, Vellamo
tilassa.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.

