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1. Lyhyt kuvaus
Projektin tavoitteena on laatia esitys Kanta-Hämeen maakunnan alueiden kehittämispalveluiden tehtävistä.
Alueiden kehittäminen on maakunnan, ministeriöiden, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen ja
yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa laaja-alaista ja monitasoista toimintaa alueen kehittämiseksi. Se sisältää
sekä laajan, yhteiskunnallisen päätöksenteon aluevaikutuksia arvioivan näkökulman, että
aluekehittämiseen suunnattavat toimet ja resurssit.

2. Projektin yhdyspinnat
Maakuntauudistus mahdollistaa paremman synergian maakunnan kehittämisen muiden tehtäväalueiden
kesken. Projektilla on yhdyspintoja erityisesti kasvupalveluihin, alueiden käytön ja liikennepalveluihin sekä
mahdollisesti maaseudun palveluihin.
Projekti ei sinällään ole kriittinen toisen valmistelualueen tavoitteiden kanssa.
Projekti liittyy oleellisesti tietojärjestelmien kehittämiseen ja ICT-ratkaisuihin. Tehtäväkokonaisuuden
tietohallinnosta vastaa maakunta rakennerahasto-ohjelmien hallinnointia lukuun ottamatta.

3. Projektin tavoitellut lopputulokset ja hyödyt
Projektin lopputuloksia ovat
-kuvaus aluekehityksen suunnittelu- ja strategiatyöstä, ml. EU-ohjelmat
-kuvaus rakennerahasto-ohjelmien ja kansallisten rahoitustehtävien hallinnoinnista, MYR:n toiminta
-kuvaus aluekehityksen tilannekuvan muodostamisesta ja maakunnallisen alue-ennakoinnin koordinoinnista
-kuvaus kansainvälisestä yhteistoiminnasta
-kuvaus edunvalvonnasta
-kuvaus aluekehitykseen liittyvistä ns. läpäisevistä toiminnoista (sidosryhmäyhteistyö, elinkeinoelämän
toimintaedellytysten edistäminen, innovaatiotoiminnan kehittäminen, osaamispääoman vahvistaminen jne.)
Projektin hyöty on aluekehittämiseen liittyvien asioiden hoitaminen samassa organisaatiossa ja yksillä
resursseilla. Projektin toteuttamisen jälkeen saavutetaan asioita, joilla voidaan
-vahvistaa maakunnan uudistumista, tasapainoista kehittymistä, kilpailukykyä sekä talouden kasvua
-vahvistaa ja monipuolistaa maakunnan elinkeinorakennetta sekä edistää taloudellista tasapainoa
-edistää kestävää työllisyyttä sekä väestön hyvinvointia, osaamista, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista
osallisuutta
-parantaa maakunnan omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistää kulttuuria.
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4. Projektin päävaiheet ja tehtävät
Hahmottele lyhyesti projektin päävaiheet ja -tehtävät.
Nykyisen toimintatavan kuvaus
-Nykytilan kartoitus on tehty alkuvuodesta 2017.
Keskeisten ongelmakohtien tunnistaminen
-Ongelmakohdat pyritään tunnistamaan riittävän ajoissa, jotta ne voidaan ratkaista ennen vuotta 2020.
Varsinaisia suuria ongelmakohtia ei ole. Säädösmuutokset eivät sinällään ole nykytilanteeseen nähden
kovin merkittäviä. Suurin ongelmakohta on rakennerahasto-ohjelmien hallinnointi vuodesta 2021
eteenpäin.
Ratkaisuehdotusten ideointi
-Ratkaisuvaihtoehtoja analysoidaan seuraavan vuoden aikana, rakennerahasto-ohjelmien osalta kahden
vuoden aikana.
Ratkaisuehdotuksen valinta
-Ratkaisuksi valitaan toiminnallisesti parhaat vaihtoehdot.
Uuden toimintatavan käyttöönotto pilottina
-Toimintavan pilotointi alueiden kehittämispalveluiden osalta ei liene tarpeellista.
Tiedon keräys ja tarvittavat muutokset toimintatapaan
-

5. Rajaukset
Mitä projektissa tehdään tai mihin sen työskentelyn aikana otetaan kantaa?
Projektissa konkretisoidaan vaikuttavuustavoitteet sekä palvelukokonaisuuden sisältö.
Mitä projektissa ei tehdä tai mihin ei oteta kantaa vaan asia siirretään myöhempänä vaiheeseen?
Projektissa ei oteta kantaa henkilöstöasioihin.
6. Toteutuksen kriittisin tavoite
Kriittisin tavoite on aluekehittämisen laatuun liittyvä. Miten voidaan varmistaa uuden maakunnan alueiden
kehittämiseen liittyvien tehtävien maakunnan edun mukainen toteuttaminen.
Palkanmaksu, ICT-ratkaisut jne ovat ehdottoman kriittisiä.

7. Resurssit, aikataulu ja kustannukset
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Projekti toteutetaan Hämeen liiton ja osin Hämeen ELY-keskuksen virkatyönä eikä siitä johdu erillisiä
kustannuksia. Projektin oltava valmis VATE:n aloittamisen jälkeen vuoden 2018 lopussa.

8. Riskit
Valmistelussa jää huomioimatta asioita, jotka ovat alueen kehittämisen kannalta tärkeitä. Alueiden
kehittämispalveluita ei kyetä toteuttamaan uudessa maakunnassa, ellei projektia ja siihen sisältyviä asioita
toteuteta.
Suurin riski on kuitenkin siinä, että koko maakuntauudistus ei toteudu.

9. Liitteet

