VARSINAIS-SUOMEN LIITTO, MAAKUNTAHALLITUS 19.9.2016
LAURA LEPPÄNEN VALITTIIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN MUUTOSJOHTAJAKSI
Lisätietoja; hallintojohtaja Markku Roto p. 040 761 5509, muutosjohtaja Laura Leppänen p. 040 767 4364
Valtiovarainministeriö pyysi toukokuussa maakunnan liittoja käynnistämään maakuntauudistuksen esivalmistelun. Tarkoituksena on, että uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019.
Valmistelutyön tehokas organisointi ja tehtävävastuiden selkeyttäminen edellyttävät muutoksia liiton työntekijöiden toimenkuviin ja palkkaukseen. Merkittävin muutostarve on maakuntauudistuksen koordinoinnista vastuullisen muutosjohtajan toimenkuvan määrittely ja henkilön nimeäminen.
Tehtäviin kuuluu mm. maakuntauudistuksen valmisteluun liittyvän yhteistyön ja selvitysten koordinointi sekä
maakuntauudistuksen valmistelun yhteensovittaminen sote-uudistuksen valmistelun kanssa.
Maakuntahallitus päätti, että Varsinais-Suomen liiton kehittämispäällikkö, filosofian tohtori Laura Leppänen siirretään maakuntauudistusta koordinoivaksi muutosjohtajaksi 20.9.2016 alkaen.
-

Maakuntauudistuspuolella valmistelu käynnistettiin jo viime keväänä hyvässä yhteistyössä maakunnan
liiton, Ely-keskuksen, Aluehallintoviraston ja TE-toimiston kanssa. Nyt organisoidutaan kuntakentän ja
muiden toimijoiden kanssa, jotta saadaan tarvittavat esiselvitykset ja valmistelutyö kunnolla käyntiin,
Laura Leppänen kertoo.

Muutosjohtajan työlistalla ensimmäisenä on muutoksen projektisuunnitelman laatiminen. Siinä määritellään
mm. muutoksen valmisteluprosessin askeleet ja tarvittava vuorovaikutus yhteistyötahojen kanssa.

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MYÖNTÄÄ ENNAKOIDUN RAKENNEMUUTOKSEN AIKO-RAHOITUSTA
Lisätietoja: erikoissuunnittelija Petteri Partanen, p. 040 776 0630
Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus tukee eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) on hallituksen kärkihankkeen toimenpide, jonka rahoittamiseen on
käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016 – 2018. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Varsinais-Suomen liitto sai AIKO:n kautta vuode lle 2016 ennakoidun rakennemuutoksen rahoitusta 273 000
euroa sekä Turun kaupunkiseudun kasvusopimuksen toteuttamiseen osoitettua rahoitusta 558 000 euroa. Lisäksi Uudenmaan liiton kautta myönnettävälle Pohjoiselle kasvuvyöhykkeelle kohdennettiin 270 000 euroa.
Varsinais-Suomen liiton myöntämän ennakoidun rakennemuutoksen rahoituksen ensimmäinen haku on avoinna
23.9.2016 saakka. Rahoitus on pienimuotoista. Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kustannuksista.

MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMASSA ARVIOIDAAN MM. RAKENNERAHASTOJA
Lisätietoa: erikoissuunnittelija Petteri Partanen, puh. 040 7760 630
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tehdään kahden vuoden välein ja s en hyväksyy maakunnan y hteistyöryhmä. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakuntia toimittamaan suunnitelman 21.10. mennessä.
Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee toimeenpanosuunnitelmaa 19.9.2016.

Toimeenpanosuunnitelma on osa maakuntastrategian käytännön toimeenpanoa. Maakuntastrategian päivitystyö koskien
vuosia 2017 - 2018 käynnistyy syksyn 2016 aikana. Toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää
arviot mm. kansallisen ja EU:n rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta.
Varsinais-Suomen vuoden 2017 rahoitussuunnitelmassa on EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto) -rahoituksesta varattu
ELY-keskuksen valmistelemiin pk-yritysten kilpailukykyä edistäviin hankkeisiin 48 prosenttia (0,578 milj. euroa). VarsinaisSuomen liiton valmistelemiin uuden tiedon ja osaamisen hyödyntämiseen liittyviin hankkeisiin on varattu 52 prosenttia
(0,626 milj. euroa).

LIITTO MUKAAN HANKKEESEEN, JOSSA TUTKITAAN KAUPUNKIEN JA UUSIEN MAAKUNTIEN RAJAPINTAA

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, p 040 506 3715
Maakuntahallitus päätti osallistua Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun hankkeeseen ”Kaupunkikehittämisen prosessit ja maakuntaitsehallinto”. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa tarkastellaan kaupunkien ja maakuntien välistä rajapintaa uusissa maakunnissa, etenkin non-soten ja elinvoiman kehittämisen näkökulmasta.
Kohdealueina ovat Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi ja niiden keskuskaupungit ja kaupunkiseudut.
Varsinais-Suomen liiton osuus on 10 000 euroa. Liiton edustaja nimetään hankkeen ohjausryhmään.

