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Maakuntauudistus kuntien kannalta  

• Kysymys on pääosin kuntien (ja kuntayhtymien) tehtävien ja 
resurssien uudelleenorganisoinnista. 

• Uudistus näyttäytyy erilaiselta eri kunnissa ja maakunnissa johtuen 
etenkin siitä, miten sote-tehtävät nyt hoidetaan. 

• Kuntien elinvoimatehtävät eivät vähene, mutta niihin liittyviä 
asiakokonaisuuksia siirtyy valtion aluehallinnosta (ELY-keskuksilta) 
itsehallinnon piiriin.  

• Kuntien tuleva rooli on osin selkiintymätön, mutta silti selkeämpi 
kuin maakuntien. 

• Kunnalla on vaalit, verot, runsaasti lakisääteisiä tehtäviä ja yleinen 
toimiala, maakunta hoitaa laissa säädettyjä tehtäviä valtion varoilla. 

• Kuntien, maakuntien ja valtion uudet roolit määriteltävä 
lainsäädännössä kasvua ja alueiden kehittämistä parhaiten 
edistäviksi. 
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 Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella 
samanaikaisesti 

VALTIO 

Ohjaus ja resurssit 

Vuoro- 
vaikutus 

Ohjaus ja resurssit 

Vuoro- 
vaikutus 

MAAKUNNAT 

Roolit 

KUNNAT 

Roolit 
Yhdyspintakysymykset ja palvelut: esim. hyte, tukipalvelut, 

oppilashuolto, työllisyys, , kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, kotouttaminen, 
elinvoima,, asuminen, järjestöyhteistyö , osallisuus, johtaminen jne. 

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely 



 
 
Alueiden kehittämisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
elinkeinojen ja työllisyyden edistäminen 
 
Kunnat ovat keskeisiä toimijoita alueiden kehittämisessä ja hankeyhteistyössä -> 
käynnistäjä, kokoonjuoksija, toteuttaja.  

 

Kunnat osallistuvat mm. kaavoituksen, infran ja investointien kautta yritysten 
toimintaympäristöjen sekä uusien innovaatioympäristöjen rakentamiseen sekä 
tarjoavat kehitysalustoja erilaisten palvelujen ja tuotteiden muotoilemiseen. 

 

Yhteistyö ja kumppanuus oppilaitosten, yritysten sekä erilaisten yhteisöjen kanssa - 
niin kansallisten kuin EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden muodossa - jatkuu 
edelleen. 

  

Sekä maakunnat että kunnat ovat erilaisia -> joustavat toimintamallit, mahdollisuus 
sopia tehtävien hoidosta itsehallinnollisten toimijoiden kesken. 

 

Kuntayhteistyötä tarvitaan edelleen. 
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Elinvoimainen kunta kasvun ja työllisyyden vahvistajana 

Työllisyyttä ja innovaatioita 
edistävät hankinnat: 
• Kaupunki innovaatioekosysteeminä – 

uudet alueet energiajärjestelmien, 
jätehuollon, älykkäiden rakenteiden jne. 
testausalustana (preferenssi laajemmille 
markkinoille) 

• Hankinnat toiminnan kehittämisen 
instrumenttina (palvelusetelit, 
markkinoiden huoltaminen, sosiaaliset 
kriteerit) 

Elinkeinopolitiikka 
• Yritysneuvonta 
• Yritystoiminnan kehittymistä 

tukevat kehittämishankkeet  
• Yritystontit ja toimitilat 
• Alueen markkinointi 
• Avoin data – yritystoiminnan 

alustana 

 

Tuki vaikeasti työllistyville: 
• TYP –toiminta: yksilöllinen polku työmarkkinoille  
• Kohtaanto – hankkeet piilotyöpaikkojen esiin kaivamiseksi 

ja tuki yrityksille palkkatuen hyödyntämisessä 
• Työpajatoiminta 
• Etsivä nuorisotyö 
• Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy äkillisen 

rakennemuutoksen tilanteissa – kehittämisyhtiöt keskeisiä 
• Kaupunginosatyö segregaation haittojen ehkäisemiseksi 
• Asuntotarjonta, päivähoito, kotouttaminen jne. 

Koulutuspolitiikka: 
• Työelämän muuttuvia tarpeita vastaava 

koulutustarjonta – kuntien tavoitteellinen 
oppilaitosten omistajapolitiikka 

• Korkeakouluyhteistyö: 
yliopistokeskukset, lahjoitusprofessuurit, 
hanketoiminta 

• Yritysten ja toisen asteen oppilaitosten 
yhteistyö 

• Koulutuspaikat ja syrjäytymisen ehkäisy 

 

Paikkakunnan 
vetovoimaisuus: 
• Hyvinvoinnin edistäminen 
• Maankäyttö, asuminen ja 

liikenne + tietoverkot  
• Palvelut ja sujuva arki 
• Sivistys ja kulttuuri 
• Visio tulevaisuudesta: 

suvaitsevaisuus, 
avoimuus, dynaamisuus 

  
  

Kehittämisyhteisöjen 
kokoaminen 

Innovaatioympäristöjen 
luominen 

Paikalliset erityispiirteet 
huomioivien ratkaisujen löytäminen 

MAL- ja kasvusopimukset AIKO-hankkeet Rakennerahastot Maaseuturahasto 

LEADER Muut rahoitusvälineet 


