
  

 

  

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 
(HE-luonnos 1.3.2017) 
 

Yhteenveto ELY-keskusten lausunnoista  
 
 
1. Vastaajatahon virallinen nimi 
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Hämeen ELY-keskus  

Lapin ELY-keskus  

Kainuun ELY-keskus 

Satakunnan ELY-keskus 

Keski-Suomen ELY-keskus  

Etelä-Savon ELY-keskus  

Uudenmaan ELY-keskus 

Pohjanmaan ELY-keskus  

Varsinais-Suomen ELY-keskus  

Pohjois-Karjalan ELY-keskus  

Pirkanmaan ELY-keskus 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteinen lausunto 

 
 

Lisäksi kirjallisena tullut, ei mukana tässä yhteenvedossa: 

 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto  
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5. Ovatko esityksen tavoitteet oikein asetettuja? 
 
Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset (HE, luku 3) 
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6. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Lakiehdotuksen yleinen tavoite on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, työllistymisen ja yritysten toimintaedellytysten 

edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. Tavoitteena on myös mm. organisoida julkishallinnon 

rahoittamat ja järjestämisvastuulla olevat tehtävät sekä palvelut siten, että ne tukevat alueiden kasvua ja elinvoimaisuutta sekä lisätä asiakkaiden 

valinnanvapautta. 

Esitetyt kasvupalvelua koskevat tavoitteet ovat pääasiassa oikeita etenkin työmarkkinoiden toimivuuden kannalta ja taloudellisen kasvun 

edistämisen näkökulmasta. 

Aluekehittämisen ja kasvupalvelujen yhdistäminen samaan lakiin korostaa ehkä liikaa kasvupalvelujen merkitystä, koska merkittäviä 

aluekehittämisen toimia on tämän lain ulkopuolella (mm. maaseudun kehittäminen, yhdyskunta- ja aluerakenne, ympäristöasiat). Jatkossa 

maakunnan vastuulla on, että ainakin aluetasolla aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat osallistuvat. 

Lakiehdotus on syntynyt yhdistämällä nykyinen laki alueiden kehittämisestä ja ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö. Tavoitteet 

aluekehitysjärjestelmän, aluekehitys- ja kasvupalvelujen uudistamiseksi tukemaan paremmin alueiden elinvoimaisuutta ja aluetalouden kasvua 

ovat keskeisiä tulevien maakuntien tehtävien kannalta.  

Esityksen pääasiallisesta sisällössä esitetyt tavoitteet sekä esityksen tavoitteissa ja keskeisessä sisällössä esitetyt kasvupalvelua koskevat tavoitteet 

ovat pääasiassa oikeita etenkin nykyisten ja tulevaisuuden työmarkkinoiden toimivuuden kannalta ja ajatellen suurinta osaa työnhakijoita ja 

yrityksiä.  

Alueiden kehittämisen ja siihen osana kuuluvan kasvupolitiikan yhdistäminen samalla kun muiden hallinnon alojen aluekehitykseen vaikuttavat 

toimet ovat tämän lain ulkopuolella korostaa kasvupalvelujen roolia jopa liikaa. Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen 

muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat vaikuttavat toimillaan. 

Tulevien maakuntien tehtävien, alueiden elinvoimaisuuden ja aluetalouden kasvun kannalta hallituksen esityksessä (HE) esitetyt tavoitteet 

aluekehitysjärjestelmän, aluekehitys- ja kasvupalvelujen uudistamiseksi ovat oikeita ja keskeisiä.  

Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat vaikuttavat toimillaan. 

Alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan yhdistäminen samaan lakikokonaisuuteen korostaa kasvupalvelujen roolia liikaa unohtaen muiden 

hallinnonalojen aluekehityksen toimenpiteet. Alueiden kehittämistä koskeva lainsäädäntö ja kasvupalveluiden lainsäädäntö tulisi erottaa omiksi 

laikseen. 

Tulevien maakuntien tehtävien, alueiden elinvoimaisuuden ja aluetalouden kasvun kannalta hallituksen esityksessä (HE) esitetyt tavoitteet 

aluekehitysjärjestelmän, aluekehitys- ja kasvupalvelujen uudistamiseksi ovat oikeita ja keskeisiä.  

Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat vaikuttavat toimillaan. 

Alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan yhdistäminen samaan lakikokonaisuuteen korostaa kasvupalvelujen roolia jopa liikaa. 

Esityksen yleistavoitteet eli kestävä talouskasvu sekä alueiden kehittämisen, työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen 

aluekehittämisjärjestelmää ja yritys- ja työvoimapalveluja kasvupalveluiksi uudistamalla, ovat hyviä ja kannatettavia. Erityisen positiivista 

esityksessä on se, että kaikki maakunnat toimisivat kansallisen rakennerahasto-ohjelman välittöminä toimieliminä, mikä tukee hyvin maakunnan 

vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa kehitykseen. Myös pyrkimys selkeämpään ja yksinkertaisempaan järjestelmään, joka vastaisi 

nykyistä paremmin ihmisten ja yritysten palvelutarpeisiin ja alueiden mahdollisuus räätälöidä palvelujen sisältö vastaamaan alueen tarpeita, ovat 

tärkeitä, mutta lakiehdotuksen perusteella näiden tavoitteiden toteutuminen on epävarmaa. Varsin nopealla aikataululla (siirtymäajat 2+3 vuotta) 

tavoiteltu siirtyminen nykyisten työ- ja elinkeinopalvelujen tuottamisessa kilpailulliseen monituottajamalliin, jossa järjestäjän (maakunta) ja 

tuottajan tehtävät on selkeästi erotettu, ei ainakaan uudistuksen voimaanpanon alkuvaiheessa selkeytä eikä yksinkertaista kasvupalvelujen 

asiakkaiden palveluprosesseja. Palvelujen tuottamis- ja räätälöintimahdollisuuksia rajoittaa merkittävästi kasvupalveluihin käytössä olevan 

rahoituksen rajallisuus. Vaikka maakunta viime kädessä päättää rahoituksen kohdistamisesta kasvupalveluihin olisi saatavissa lisärahoitusta vain 

lähinnä siirtämällä nykyisin virkamiestyönä tehtävää palvelua nopeasti markkinoille, mikä ei ole helposti toteutettavissa. 

Kasvupalveluja koskevat tavoitteet (asiakkaan valinnanvapauden lisääminen, parempi asiakaspalvelu, kustannusten säästö, palveluinnovaatiot, 

tehokkaampi toiminta) ovat kannatettavia etenkin nykyisten ja tulevaisuuden työmarkkinoiden toimivuuden kannalta ja ajatellen suurinta osaa 

työnhakijoita ja yrityksiä.  Nykyisessä järjestelmässä on jäykkyyksiä ja yksittäisiä palveluja on liikaa, eikä asiakaslähtöinen toiminta ole helppoa. 

 

Lakiehdotus on syntynyt yhdistämällä nykyinen laki alueiden kehittämisestä ja ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö. Alueiden kehittämisen ja 

kasvupolitiikan yhdistäminen samalla, kun muiden hallinnonalojen aluekehitykseen vaikuttavat toimet ovat tämän lain ulkopuolella, korostaa 

kasvupalvelujen roolia liikaa. TEM:n hallinnonalan ulkopuolella olevia aluekehittämisen kokonaisuuksia ovat mm. osaamisen kehittäminen (OKM), 

maaseudun kehittäminen ja luonnonvarat (MMM), asuin- ja elinympäristö (YM) sekä saavutettavuus (LVM). Tulevien maakuntien kannalta on 

tärkeää, että aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat vaikuttavat toimillaan 

 

Maakunnan itsehallinnollista asemaa koskevat tavoitteet eivät näy tätä lakiluonnosta linjaavina, vaan käytännössä kyse on yhden hallinnonalan 

asettamista tavoitteista ja sisällölliset muutokset kohdistuvat ennen kaikkea nykyisiin työ- ja elinkeinopalveluihin. Maakunnan eri tehtäväaloilla 

näyttää palvelutuotannossa syntyvän keskenään erilaiset toimintalogiikat, kun otetaan huomioon eri hallinnonaloja koskeva sektorilainsäädäntö. 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen monituottajamalliin ja markkinaehtoiseen toimintaan, jossa 

maakunta on palvelujen viimesijainen tuottaja, kun taas muiden ministeriöiden tehtäväaloilla näyttää säilyvän nykyisenkaltainen palvelujen 

tuotantotapa. Tämä ei ole hyvä lähtökohta uuden maakunnan johtamiselle, henkilöstöpolitiikalle ja hyvälle hallinnolle eikä myöskään 

asiakaslähtöiselle palvelutuotannolle. 
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Aluekehittäminen 

Asetetut tavoitteet ovat aluekehittämisen kannalta olennaisia. Huomioitavaa on kuitenkin se, että aluekehittämisen käsite on ELY-keskuksen 

näkökulmasta paljon laajempi kuin lakiluonnoksesta voidaan lukea. Voidaan kyseenalaistaa myös onko kasvu-palvelut keskeisin aluekehittämisen 

väline. Se on vain yksi välineistä, jotka myös voitaisiin mainita lakiehdotuksessa. On tärkeää, että aluekehittäminen toimii kokonaisuutena. Valtio, 

maakunnat, kunnat sekä muut alueen toimijat vaikuttavat samaan suuntaan.  

 

Lakiluonnos on niin vahvasti kasvupalvelupainotteinen, että aluekehittämisen merkitys ja tehtäväkenttä jää näkymättömiin. Maakunnallinen 

aluekehitystyö on vuorovaikutteista yhteistyötä, jossa maakunnan toimijat yhdessä määrittelevät kehittämistavoitteet ja keinot niihin 

pääsemiseksi sekä sitoutuvat niiden toteutukseen. Aluekehittämiselle on tyypillistä myös, että sen voimavarat kootaan eri lähteistä kuten valtion 

budjetin määrärahoista, EU:n rakennepoliittisista ohjelmista sekä kuntien ja yhteisöjen rahoituksesta. Tulevien maakuntien toiminnan 

onnistumisen kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen on kokonaisuus, jossa kaikki toimijat vaikuttavat omilla toimillaan.  

 

Sinänsä jo maakuntaorganisaation tehtävissä aluekehittämistä on kasvupalvelujen lisäksi mm. osaamisen kehittäminen, koulutuksen 

järjestäminen ja kulttuuritehtävät (OKM), maaseudun kehittäminen ja luonnonvarat (MMM), asuin- ja elinympäristö (YM) sekä saavutettavuus 

(LVM).  

 

Voidaan myös kysyä, miten muutoksen keskellä maakunta ja kunnat pystyvät luomaan yhtä aikaisesti konkreettisen aluekehittämisjärjestelmän. 

Muutoksen haltuun ottaminen kaikkine yksityiskohtineen vaatii aikaa.  

 

Kasvupalvelut 

Asiakkaille luvataan selkeitä ja yksinkertaisia palvelukokonaisuuksia, sääntelyn keventämistä ja yrityksille luvataan uusia markkinoita 

viranomaispalvelujen siirtyessä entistä enemmän markkinoille. Maakuntien yritykset myös odottavat heille luvattuja markkinoita. Lupausten 

toteutuminen nähdään vasta, kun toimintaa on kokeiltu käytännössä, samoin ongelmakohdat tulevat silloin esille. Julkisen rahoituksen 

epävarmuus luo yrittäjäriskiä erityisesti yrityksissä, joissa pääasiallinen hankkija on julkinen viranomainen.  

 

Ajatus siitä, että kunnat voivat olla kasvupalvelujen tuottajina omien yhtiöidensä kautta, vaatii vielä selventämistä. 

 

Uudistusta tehtäessä tulee ehdottomasti varmistua siitä, että turvaverkot säilyvät. Jos TE-toimiston henkilöstöstä osa järjestää palveluja ja osa 

tuottaa niitä, niin kenelle jää kokonaisvastuu heikoimmassa asemassa olevista asiakkaista ja heidän tarvitsemistaan palveluista. Tämän johdosta 

tulisi harkita pitäisikö maakunnan virastossa olla tietty määrä virkamiehiä (erityisesti nykyisestä TE-toimistosta) hoitamassa näitä tehtäviä. Näiden 

henkilöiden tehtävänä olisi sovittaa yhteen kasvupalveluja ja sote-palveluja.  

 

Perusteluissa todetaan, että uudistuksen toteutuminen edellyttää riittävästi resursoidun ja osaavan järjestämistoiminnon. Ristiriita on siinä, että 

nykyiset osaajat on tarkoitus siirtää palveluntuottajien palvelukseen ja samaan aikaan tarvitaan tilalle hankintaan, kilpailuttamiseen ja palveluiden 

seurantaan sekä laadunarviointiin uutta henkilöstöä. Miten tehokas hankintatoiminta ja asiakkaiden valinnanvapaus pystytään tässä tilanteessa 

turvaamaan? 

Lakiehdotus on syntynyt yhdistämällä nykyinen laki alueiden kehittämisestä ja ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö. Tavoitteet 

aluekehitysjärjestelmän, aluekehitys- ja kasvupalvelujen uudistamiseksi tukemaan paremmin alueiden elinvoimaisuutta ja aluetalouden kasvua 

ovat keskeisiä tulevien maakuntien tehtävien kannalta.  

Esityksen pääasiallisesta sisällössä esitetyt tavoitteet sekä esityksen tavoitteissa ja keskeisessä sisällössä esitetyt kasvupalvelua koskevat tavoitteet 

ovat pääasiassa oikeita etenkin nykyisten ja tulevaisuuden työmarkkinoiden toimivuuden kannalta ja ajatellen suurinta osaa työnhakijoita ja 

yrityksiä.  

Alueiden kehittämisen ja siihen osana kuuluvan kasvupolitiikan yhdistäminen samalla kun muiden hallinnon alojen aluekehitykseen vaikuttavat 

toimet ovat tämän lain ulkopuolella korostaa kasvupalvelujen roolia jopa liikaa. Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen 

muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat vaikuttavat toimillaan. 

Tavoitteet kehittää aluekehitysjärjestelmää, aluekehitys- ja kasvupalvelujen rahoitusta ja palvelujen uudistamista ovat kannatettavia, koska näin 

tuetaan paremmin alueiden elinvoimaisuutta ja aluetalouden kasvua. Esityksen yleistavoitteet eli kestävä talouskasvu, työllisyyden edistäminen, 

selkeys, yksinkertaisuus, monipuolistaminen, sääntelyn keventäminen ja palvelujen räätälöintimahdollisuus maakunnittain ovat hyviä. 

Rakennerahastotehtävissä merkittävin muutos, välittävän viranomaisen tehtävien siirto kaikille 18 maakunnalle, on selkeä ja kannatettava. 

 

Maakuntauudistuksen yhteydessä  TEM:n hallinnonalan ELY-keskusten ja TE-toimistojen tehtävät yhdistetään julkiseksi kasvupalveluksi 

asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi.  Lakiluonnoksessa kasvupalveluiden rooli kuitenkin korostuu. Tulevien maakuntien kannalta 

on  tärkeää, että aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat (OKM, LVM,YM,MMM, STM, OM) vaikuttavat 

toimillaan. 
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Lakiehdotus on syntynyt yhdistämällä pääosin nykyinen laki alueiden kehittämisestä ja ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö. Tavoitteet 

aluekehitysjärjestelmän, aluekehitys- ja kasvupalvelujen uudistamiseksi ovat keskeisiä tulevien maakuntien tehtävien kannalta.  

 

Esityksen pääasiallisesta sisällössä esitetyt tavoitteet sekä esityksen tavoitteissa ja keskeisessä sisällössä esitetyt kasvupalvelua koskevat tavoitteet 

ovat pääasiassa oikeita etenkin nykyisten ja tulevaisuuden työmarkkinoiden toimivuuden kannalta ja ajatellen suurinta osaa työnhakijoita ja 

yrityksiä.  

 

Alueiden kehittämisen ja siihen osana kuuluvan kasvupolitiikan yhdistäminen samalla, kun muiden hallinnon alojen aluekehitykseen vaikuttavat 

toimet ovat tämän lain ulkopuolella, korostaa kasvupalvelujen roolia liikaa. Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen 

muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat (esim. kaavoitus, ympäristö, maaseudun kehittäminen) vaikuttavat toimillaan. 

Lakiehdotus on syntynyt yhdistämällä nykyinen laki alueiden kehittämisestä, työvoima- ja yrityspalveluita ja kotouttamista koskeva lainsäädäntö. 

Tavoitteet aluekehitysjärjestelmän, aluekehitys- ja kasvupalvelujen uudistamiseksi tukemaan paremmin alueiden elinvoimaisuutta, aluetalouden 

kasvua ja työllisyyttä ovat keskeisiä tulevien maakuntien tehtävien kannalta. Esityksen yleistavoitteet eli kestävä talouskasvu, työllisyyden 

edistäminen, selkeys, yksinkertaisuus, monipuolistaminen, sääntelyn keventäminen ja palvelujen räätälöintimahdollisuus maakunnittain ovat 

hyviä ja oikeasuuntaisia etenkin nykyisten ja tulevaisuuden työmarkkinoiden toimivuuden kannalta ja ajatellen suurinta osaa työnhakijoita ja 

yrityksiä.   

 

Kuitenkin alueiden kehittämisen ja kasvu- ja työvoimapolitiikan yhdistäminen samalla kun muiden hallinnonalojen aluekehitykseen vaikuttavat 

toimenpiteet ovat tämän lain ulkopuolella, korostaa kasvupalvelujen roolia jopa liikaa. Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että 

aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat vaikuttavat toimillaan. Luontevaa olisi säätää kaksi eri 

lakikokonaisuutta: Aluekehityslaki ja siihen liittyvä rahoituslaki, sekä Kasvupalvelulaki ja siihen liittyvä rahoituslaki. 

Suomi on viime vuosina lukuisissa kansainvälisissä vertailuissa rankattu kärkeen terveydenhuollon palveluiden tehokkuuden ja mm. 

viranomaistoiminnan toimivuuden näkökulmasta. On vaikeaa fiksata maailman parasta. Jos tähän kuitenkin on ryhdytty, on syytä turvata ne 

hyvän lopputuloksen elementit, jotka tämän kärkitilan ovat tuottaneet. Samalla on syytä ottaa vakavasti ne esimerkit muualta, joissa 

vaihtoehtoisista malleista on kokemusta. Heikompien benchmarkkaus voi olla innovatiivistakin, mutta yleensä odotusarvoltaan aika matalaa. 

Keskeiset taustalähtökohdat vastaustemme taustalla ovat 1) verovaroin tuotettu palvelu on yhteiskunnan yhteistä omaisuutta, yhteisesti 

tuotettavaksi päätettyä, ja täten poikkeuksellisen vastuullisuuden vaatimuksiin puettua. 2) Asiakasnäkökulman tulee olla uudistuksessa keskeinen, 

ts. kaiken uudistuksen tulee hyvin perustellusti tähdätä asiakkaan saaman palvelun säilymiseen tai parantumiseen. 3) Rahoitukseen kohdistuvat 

säästöpaineet tulee tarkasti huomioida ja punnita eri toteutusvaihtoehtoja tästä näkökulmasta kohta 1 huomioiden. Valinnanvapauden säästöjä 

tuovaan vaikutukseen suhtaudutaan esityksessä kovin toiveikkaasti ja sitä pidetään itseisarvoisena, eikä valmisteluaikaisia 

asiantuntijakommentteja tai käytännön esimerkkien kokemuksia ole huomioitu tuottamalla vaihtoehtoisia malleja. 4) Asiakkaiden tasa-

arvoisuuden toteutumisen kannalta tulee huolehtia valtakunnallisesti määritellyn palvelutason minimistä. Tätä ei tule jättää valtakunnallisen 

palvelulupauksen varaan. Ylipäätään asiakasnäkökulma, palveluiden saavutettavuuden ja säästöjen ohella keskeinen uudistuksen tavoite, on 

jäänyt esityksessä liian vähälle huomiolle.  

 

Aluekehityksen kattama kirjo on huomattavasti laveampi kuin nyt säädetyn lain sisältö. Nyt esitetyssä mallissa aluekehitykseen kiinteästi liittyvät 

yhdyskunta- ja aluerakennenäkökulmat, maaseudun kehittäminen, monipuolisen kulttuuri- ja sosiaalisen pääoman hyödyntäminen sekä 

ympäristönäkökulma jäävät kasvupalvelunäkökulman varjoon. Käsillä oleva esitys tulisi nimetä Laiksi kasvupalveluista ja lisäksi tulee laatia toinen 

kehyslaki, Laki alueiden kehittämisestä, joka kuvaa aluekehittämisen kokonaisuuden, instrumentit ja toimivalta- ja vastuusuhteet. Tällä tuotaisiin 

esille myös valtakunnallisten kehysten, mm. alueiden kehittämispäätös sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT), merkitys 

aluetoimintaa ohjaavina sekä lisäksi erilaisten rahoitusinstrumenttien keskinäinen synergia ja useiden hallinnonalojen ja –tasojen yhteisvastuu 

aluekehityksestä. Myös alueiden kehittämisen kannalta esityksen asiakasnäkökulma on kovin ohut. Ihminen ei ole vain työllisyydenhoidon 

palveluita tai yrittäjä, vaan samanaikaisesti liikennepalveluiden käyttäjä, joka asuu tietyssä ympäristössä ja tarvitsee paljon muitakin palveluita, 

joiden saavutettavuutta jäsentää mm. maankäytön suunnittelu. Alueiden kehittäminen kokonaisuutena merkitsee tätä laajaa asukas- ja 

asiakasnäkökulmaa. Ennakointi olisi huomioitava erityisesti aluekehityksen erillisen puitelain tasolla.  

 

Tällaisenaan aluekehitys- ja kasvupalvelulaki redusoi alueiden kehittämisen kasvupalveluiksi. 

Maakuntien ja yritysten taloudellinen kasvu ja kilpailukyky perustuvat mm. väestön koulutustasoon, osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten 

kykyyn innovoida ja kehittää liiketoimintaansa. HE antaa maakunnilla mahdollisuuksia järjestää kasvupalveluja maakunnan asukkaiden ja yritysten 

tarpeiden mukaan. Samoin se antaa mahdollisuuksia järkevöittää palvelujen tuottamista ja uudistaa palvelujen sisältöjä yhdessä 

palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa. Toisaalta on erittäin suuri riski, että valmistelun ripeiden aikataulujen mukaan edettäessä, ei pystytä 

huomioimaan riittävällä huolellisuudella lain toimeenpanoon liittyviä haasteita, kuten asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden toteutumista. 

Esityksen pääasiallisesta sisällössä esitetyt tavoitteet sekä esityksen tavoitteissa ja keskeisessä sisällössä esitetyt kasvupalvelua koskevat tavoitteet 

ovat pääasiassa oikeita etenkin nykyisten ja tulevaisuuden työmarkkinoiden toimivuuden kannalta ja ajatellen suurinta osaa työnhakijoita ja 

yrityksiä. Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat vaikuttavat 

toimillaan. 
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7. Tukevatko keskeiset ehdotukset esityksen tavoitteita? 
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8. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Mahdollistava lainsäädäntö tukee hyvin maakunnallisen itsehallinnon periaatteita. 

Alueiden kehittämisen kokonaisuus tulisi huomioida laajemmin. Muita aluekehittämiseen vaikuttavia hallinnonaloja ei ole kyetty sitomaan 

nykyistä lainsäädäntöä paremmin laajaan aluekehittämiseen. 

ELY-keskuksen yrityspalvelujen ja TE-palvelujen integrointi kasvupalveluiksi on järkevää. Palvelujen tuottamisen laajentaminen markkinoille on 

kannatettavaa, mutta maakunnan oman tuotannon mahdollisuudet rajataan liian tiukasti. Tässä muodossa esitettynä se on ristiriitainen 

maakunnan itsehallinnon periaatteiden kanssa. Samalla se tulee vaikeuttamaan alueen elinvoimatehtävien yhteensovittamista järkevällä tavalla. 

Kilpailullinen monituottajamalli asettaa maakunnan järjestämistoiminnolle varsin haasteellisen tehtävän alati muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Markkinaehtoisen monituottajamallin riskianalyysi on jäänyt lakiehdotuksessa vajaaksi. Esimerkiksi laaja markkinaehtoisuus saattaa aiheuttaa 

eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa. Lisäksi pienten yritysten mahdollisuudet päästä palvelujen tuottajiksi voi olla epävarmaa. 

Maakunnallisen itsehallintoon sopii hyvin se, että laki ei määrää tarkasti aluekehittämisen ja kasvupalvelujen sisällöstä.  

Aluekehittämiseen liittyvät keskeiset ehdotukset tukevat esityksen tavoitteita.  Ehdotukset pitävät sisällään eri viranomaisten 

toimivaltamäärittelyjä kuitenkaan ottamatta kantaa siihen, miten kasvupalvelut ja kuntien elinvoimatehtävät limittyvät saumattomaksi ja 

asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ehdotusten mukaan valtion, maakunnan ja kunnan kumppanuus jää paikallisesti ja maakunnallisesti 

sovittavaksi. Sääntelyn keskiössä ei ole asiakas, vaan pikemminkin hallintoviranomaisten välinen työnjako.  

 

Aluepolitiikan yleisenä tavoitteena oleva alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan kiinteä kytkeytyminen korostuu voimakkaasti lainsäädännössä. 

Aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien muiden sektoriministeriöiden sitominen laajaan aluepolitiikkaan ei sen sijaan ole toteutumassa 

nykyistä lainsäädäntöä paremmin. Tämä heikentää jossakin määrin tavoitteiden toteutumista. Maakuntaohjelma ja alueiden kehittämisen 

keskustelut tulee kytkeä paremmin koskemaan koko maakunnan toimialaa.     

 

Kasvupalveluun liittyvät keskeiset ehdotukset muodostavat loogisen kokonaisuuden. Ehdotus, jonka mukaan palvelut tuotetaan jatkossa yhä 

enemmän markkinoilla, on oikeansuuntainen. Lakiin tulisi kuitenkin saada riittävän pitkä siirtymäaika markkinoiden syntymistä varten. 

Maakunnalla tulisi olla kasvupalveluissa mahdollisuus tuottaa palveluja omien yhtiöittensä kautta kaikissa tilanteissa eikä vain 

markkinapuutostilanteessa; maakunnan sisällä ei tule luoda erilaisia palveluntuottamisedellytyksiä sote- ja maku-tehtäviin.  

 

HE:ssä painotetaan kilpailullisen markkinaehtoisen mallin paremmuutta ja tehokkuutta, mutta malliin liittyvien riskien ja ongelmien analysointi on 

jäänyt osittain vajaaksi ja aidosti kilpailullisesti toimivan ympäristön muodostuminen on kysymysmerkki. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista 

saattavat rajoittaa maakuntien hyvinkin erilaiset taustat ja rahoitusmahdollisuudet. Vahva markkinaehtoisuus voi olla riski palvelujen tasa-

arvoisen ja tasapuolisen saatavuuden kannalta, jos markkinat eivät kiinnostu haasteellisista, pienistä tai harvinaisimmista asiakasryhmistä ja 

heidän tarpeistaan. Lisäksi pienten yritysten markkinoille pääsy on epävarmaa, vaikka sitä on pyritty esityksessä varmistamaan. 

 

Tavoitteita saavuttamista edistää se, että palvelut on mahdollista suunnitella ja toteuttaa ottaen huomioon asiakkaiden ja alueiden erilaiset 

lähtökohdat. Tällöin on mahdollista, että asiakkaat saavat nykyistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa palvelua. Uudistus mahdollistaa uusien 

palveluinnovaatioiden syntymisen nykyistä paremmin.  

 

Ehdotuksessa rajataan kategorisesti pois julkisen tuotannon mahdollisuus muutoin kuin markkinapuutetilanteessa sekä mahdollisuus julkisen ja 

yksityisen tuotannon väliseen kilpailuun. Joillakin alueilla toimijoiden määrä voi olla etenkin siirtymävaiheen alussa vajavainen ja nopeasti 

muuttuva, millä voi olla asiakasnäkökulmasta haitallisia vaikutuksia ja mikä voi merkittävästi vaikeuttaa toiminnan organisoimista. Näin 

toteutettuna markkinoiden avaaminen ei edistä parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämistä, parempaa 

asiakaspalvelua, kustannusten säästöä, uusia palveluinnovaatioita ja tehokkaimpia toimintatapoja.  

Markkinalähtöisyys määritellään eri tavalla eri hallinnonaloilla, mistä johtuen esitetyn kasvupalvelun tuottamismalli ja muiden hallinnonalojen 

tuottamismallit eroavat merkittävästi toisistaan. Tämä on asiakkaan kannalta sekavaa ja johtaa myös siihen, että maakunnan toiminnan 

johtaminen ja organisointi on tehottomampaa. 

 

Markkinaehtoisen monituottajamallin toimivuus edellyttää järjestäjältä hankinta- ja sopimusosaamista ja riskien hallintaa, kattavaa laadun 

valvontaa ja tulosten seuraamista sekä siihen liittyviä toimivia s 
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Kasvupalveluun liittyvät keskeiset ehdotukset muodostavat loogisen kokonaisuuden, joilla tähdätään tavoitteiden saavuttamiseen. Ehdotus, jonka 

mukaan palvelut tuotetaan jatkossa yhä enemmän markkinoilla on oikeansuuntainen. Tavoitteiden saavuttamista edistää se, että palvelut on 

mahdollista suunnitella ja toteuttaa ottaen huomioon asiakkaiden ja alueiden erilaiset lähtökohdat. Uudistus mahdollistaa uusien 

palveluinnovaatioiden syntymisen nykymallia paremmin. 

 

HE:ssä painotetaan kilpailullista markkinaehtoista mallia. Malliin liittyvien riskien ja ongelmien analysointi on esityksessä jäänyt puutteelliseksi, 

mistä johtuen kokonaiskuvan muodostuminen jää heikoksi. Vahva markkinaehtoisuus saattaa olla riski palveluiden yhdenvertaisen ja tasapuolisen 

saatavuuden kannalta, mikäli markkinat eivät kiinnostu jonkin alueen palvelutuotannosta tai haasteellisista, pienistä tai harvinaisimmista 

asiakasryhmistä ja heidän tarpeistaan. Pienten yritysten markkinoille pääsy saattaa olla epävarmaa, vaikka sitä on pyritty esityksessä 

varmistamaan. 

 

Kasvupalvelun markkinatilanteet maan eri osissa ovat erilaisia.  Siirtymävaiheen tulee olla riittävän pitkä ja maakunnilla tulisi olla mahdollisuus 

tehdä ulkoistuksia palanen kerrallaan eikä kaikkiin kasvupalveluihin välttämättä samanaikaisesti. Se mahdollistaisi erilaisten vaihtoehtojen 

harkinnan ja järjestämistehtävien hallitun toteuttamisen.  

 

Markkinaehtoinen monituottajamallin toimivuus edellyttää järjestäjältä hankinta- ja sopimusosaamista ja riskien hallintaa, kattavaa laadun 

valvontaa ja tulosten seuraamista. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluihin on kriittinen tekijä, mikä myös edellyttää riittävää resursointia ja 

osaamista.  HE:n perusteella jää epäselväksi, missä määrin markkinaehtoinen monituottajamalli lisää uudenlaista resurssointitarvetta nykyiseen 

toimintamalliin verrattuna. 

 

Esityksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeinen asia – digitalisoiminen vaatii yhdenmukaisuutta (yhdenmukaisia prosesseja, 

yhdenmukaisia palveluja). HE:n mukaan kasvupalvelujen saatavuuden kannalta on olennaista myös tehokkaiden laajakaistojen 

käyttömahdollisuus. Esityksessä tulisi tarkemmin tarkastella digitalisoinnin edellytyksiä, kustannuksia, toimintamallin vaikutuksia sekä tarvittavan 

kehittämistyön rahoitusta, jotta voitaisiin arvioida mahdollisia siihen liittyviä riskejä paremmin.  

 

Esitetty kasvupalvelun tuottamismalli ja muiden hallinnonalojen tuottamismallit eroavat merkittävästi toisistaan. Tämä on asiakkaan kannalta 

sekavaa ja johtaa myös siihen, että maakunnan toiminnan johtaminen ja organisointi tulee olemaan tehottomampaa kuin vaihtoehdossa, missä 

perustuotantotapa olisi samankaltainen kaikilla hallinnonaloilla. 

Aluekehittämiseen liittyvät keskeiset ehdotukset tukevat esityksen tavoitteita. Alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan kytkeytyminen korostuu 

voimakkaasti lainsäädännössä. Aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien muiden sektoriministeriöiden sitominen laajaan aluepolitiikkaan ei ole 

toteutumassa nykyistä lainsäädäntöä paremmin. Tämä heikentää tavoitteiden toteutumista. Maakuntaohjelma ja alueiden kehittämisen 

keskustelut tulee kytkeä paremmin koskemaan koko maakunnan toimialaa.     

 

Kasvupalveluun liittyvät keskeiset ehdotukset muodostavat loogisen kokonaisuuden, joilla tähdätään tavoitteiden saavuttamiseen. Ehdotus, jonka 

mukaan palvelut tuotetaan jatkossa yhä enemmän markkinoilla, on oikeansuuntainen. Tavoitteiden saavuttamista edistää se, että palvelut on 

mahdollista suunnitella ja toteuttaa ottaen huomioon asiakkaiden ja alueiden erilaiset lähtökohdat. Uudistus mahdollistaa uusien 

palveluinnovaatioiden syntymisen nykymallia paremmin. 

HE:ssä painotetaan kilpailullista markkinaehtoista mallia. Malliin liittyvien riskien ja ongelmien analysointi on esityksessä jäänyt puutteelliseksi, 

mistä johtuen kokonaiskuvan muodostuminen jää heikoksi. Vahva markkinaehtoisuus saattaa olla riski palveluiden yhdenvertaisen ja tasapuolisen 

saatavuuden kannalta, mikäli markkinat eivät kiinnostu jonkin alueen palvelutuotannosta tai haasteellisista, pienistä tai harvinaisimmista 

asiakasryhmistä ja heidän tarpeistaan. Pienten yritysten markkinoille pääsy saattaa olla epävarmaa, vaikka sitä on pyritty esityksessä 

varmistamaan. 

 Kasvupalvelun markkinatilanteet maan eri osissa ovat erilaisia.  Siirtymävaiheen tulee olla riittävän pitkä ja maakunnilla tulisi olla mahdollisuus 

tehdä ulkoistuksia palanen kerrallaan eikä kaikkiin kasvupalveluihin välttämättä samanaikaisesti. Se mahdollistaisi erilaisten vaihtoehtojen 

harkinnan ja järjestämistehtävien hallitun toteuttamisen.  

Markkinaehtoinen monituottajamallin toimivuus edellyttää järjestäjältä hankinta- ja sopimusosaamista ja riskien hallintaa, kattavaa laadun 

valvontaa ja tulosten seuraamista. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluihin on kriittinen tekijä, mikä myös edellyttää riittävää resursointia ja 

osaamista.  HE:n perusteella jää epäselväksi, missä määrin markkinaehtoinen monituottajamalli lisää uudenlaista resurssointitarvetta nykyiseen 

toimintamalliin verrattuna. 

Esityksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeinen asia – digitalisoiminen vaatii yhdenmukaisuutta (yhdenmukaisia prosesseja, 

yhdenmukaisia palveluja). HE:n mukaan kasvupalvelujen saatavuuden kannalta on olennaista myös tehokkaiden laajakaistojen 

käyttömahdollisuus. Esityksessä tulisi tarkemmin tarkastella digitalisoinnin edellytyksiä, kustannuksia, toimintamallin vaikutuksia sekä tarvittavan 

kehittämistyön rahoitusta, jotta voitaisiin arvioida mahdollisia siihen liittyviä riskejä paremmin.  

 

Esitetty kasvupalvelun tuottamismalli ja muiden hallinnonalojen tuottamismallit eroavat merkittävästi toisistaan. Tämä on asiakkaan kannalta 

sekavaa ja johtaa myös siihen, että maakunnan toiminnan johtaminen ja organisointi tulee olemaan tehottomampaa kuin vaihtoehdossa, missä 

perustuotantotapa olisi samankaltainen kaikilla hallinnonaloilla.  

 

Maakunnallisen itsehallintoon sopii hyvin se, että laki ei määrää tarkasti aluekehittämisen ja kasvupalvelujen sisällöstä. 
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Aluekehittämiseen liittyvät keskeiset ehdotukset tukevat esityksen tavoitteita. Maakunnallisen itsehallintoon sopii hyvin se, että laki ei määrää 

tarkasti aluekehittämisen ja kasvupalvelujen sisällöstä. Aluepolitiikan yleisenä tavoitteena oleva alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan kiinteä 

kytkeytyminen korostuu liikaa lainsäädännössä. Aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien muiden sektoriministeriöiden kytkeminen laajaan 

aluepolitiikkaan ei ole toteutumassa nykyistä lainsäädäntöä paremmin.  Maakuntaohjelma ja alueiden kehittämisen keskustelut tulee kytkeä 

paremmin koskemaan koko maakunnan toimialaa.     

 

Kasvupalveluihin liittyvä ehdotus, jonka mukaan palvelut tuotetaan jatkossa yhä enemmän markkinoilla, on oikeansuuntainen.  Pyrkimys 

kilpailulliseen monituottajamalliin on kannatettava, mutta käytännön toteuttaminen on monelta osin ongelmallista. Asiakkaiden vapaus valita 

palveluntuottaja on yksi lakiesityksen tärkeimmistä kohdista. Sen käytännön toteutus jää esityksessä kuitenkin epäselväksi. Selkeämpi malli olisi 

sote-palvelujen valinnanvapauden kanssa yhdenmukaisempi malli. Kasvupalvelujen potentiaaliset markkinat ovat hyvin erilaisia maan eri osissa ja 

myös maakuntien sisällä. Suuressa osassa maakuntia ei toimi riittävästi yrityksiä, jotka voisivat korvata kokonaan julkisen sektorin toimintakentän 

ja markkinapuute on todennäköinen ainakin uudistuksen voimaanpanon alkuvaiheessa. Vahva markkinaehtoisuus voi olla riski palveluiden 

yhdenvertaisen saatavuuden kannalta, jos markkinat eivät kiinnostu haasteellisista asiakasryhmistä ja heidän tarpeistaan (esim. vaikeasti 

työllistyvät, joita Satakunnassa on tällä hetkellä noin 8000 eli lähes 60 % työttömistä työnhakijoista) tai palvelujen saatavuutta maakunnan eri 

osissa ei voida turvata. Lisäksi pienten yritysten markkinoille pääsy on epävarmaa mm. uudistukseen sisäänrakennettuihin digitalisaatio- ja 

palveluketjutavoitteiden takia. 

 

Esityksessä keskeisenä asiana nousee esille maakunnan velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista ja tähän liittyen palveluohjauksesta ja 

tietopalvelusta. Ydinkysymys mallin toimeenpanon kannalta on se, kenellä on tosiasiallinen vastuu asiakkaan palvelujen koordinoinnista ja 

palveluohjauksesta. Jos maakunta voi tuottaa kasvupalveluja omana toimintana vain markkinapuutetilanteessa, asiakkaan vastuu 

palveluprosessista kasvaa ja ehdotus voi johtaa käytännössä vastuiden siirtymiseen tuottajille. Lain perusteella näyttäisi käytännössä syntyvän 

epäselvyys siitä, kuka ratkaisee asiakkaan kulloisenkin palvelutarpeen, jonka perusteella asiakas valitsee sopivimman tuottajan. Optimaalisessa 

mallissa palvelutarvetta ei voi ratkaista ao. palvelun tuottaja. Satakunnan ELY-keskuksen näkemys on, että maakunnan tulisi itse voida tuottaa 

tuottaa ainakin tiettyjen asiakasryhmien, esim. heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden, palvelutarpeiden arviointi ja palveluihin 

ohjaaminen. 

 

Ehdotuksessa rajataan kategorisesti pois julkisen tuotannon mahdollisuus muutoin kuin markkinapuutetilanteessa.  Pyrkimys 

kilpailuneutraliteettiin on ymmärrettävä, mutta kun on odotettavissa, ettei kilpailullisia markkinoita pystytä ainakaan kaikissa maakunnissa 

luomaan kovin nopeasti, siirtymisen markkinaehtoiseen toimintaan tulee olla vaiheistettua. Siirtymävaiheenvaiheen tulee olla riittävän pitkä ja 

maakunnilla tulisi olla mahdollisuus tehdä palvelutuotannon ulkoistamista palanen kerrallaan eikä kaikkiin kasvupalveluihin välttämättä 

samanaikaisesti. Lakiesityksessä kaavailtu siirtymäaika (2+3 v) on esityksen perusteluissakin mainitut kansainväliset kokemukset huomioiden liian 

lyhyt. Maakuntien tulee voida itse ratkaista, mikä on paras tapa tuottaa palvelut. Myös julkinen sektori, maakunta mukaan lukien, voi olla 

kilpailukykyinen, eikä sen tuottamismahdollisuuksia tule lailla sulkea pois. 
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Kasvupalvelut 

Sinänsä lakiesityksen perusajatus yksityisten markkinoiden hyödyntämisestä on kannatettava. Mikäli julkinen sektori pystyy hinnoittelemaan 

tarvitsemansa palvelut oikein, yksityinen sektori pystyy varmasti luomaan uudenlaisia palvelusisältöjä asiakkaiden auttamiseksi. Yksityisen 

tarjonta ei saa olla pelkkää perustarjontaa, vaan tarjolla on oltava yksilöllisiä räätälöityjä ratkaisuja. Asiakas ja asiakastarpeet tuntuvat kuitenkin 

jääneen sivuun lakitekstiä kirjoitettaessa. TEM-hallinnonalalla on paljon tietoa käytettävissään nykyisestä asiakaskunnasta. Tietoa voitaisiin 

hyödyntää arvioitaessa etukäteen yritysten mahdollisuuksia tarjota asiakkaiden tilannetta edistäviä palveluita. Ajatuksellisesti uudistuksessa 

tärkeintä tuntuu olevan, että yritykset saavat uusia työtilaisuuksia eli luodaan mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle, kun julkisrahoitteisia 

palveluita siirretään yksityiselle sektorille.  

 

Tämän kaltaisen olettaman perusteita toivotaan harkittavan uudelleen. Osittain kyseiset palvelut ovat jo yksityisillä markkinoilla ja siten kasvu 

muodostuisi jäljellä olevasta osuudesta. Työllistävä vaikutus olisi 0-merkkinen, koska julkiset työpaikat siirtyisivät yksityiselle sektorille. Onko 

laskelmissa huomioitu, että työvoimapalvelujen momentilta siirtyy jo vuoden 2018 alusta merkittävä osa OKM:n momentille, joka sekin on poissa 

tulevilta markkinoilta? 

 

On huolestuttavaa, mikäli meille syntyy yksityinen palvelusektori, joka elää pääasiassa julkisen rahan varassa. Mikäli julkisen sektorin rahoitusvaje 

pahenee syystä tai toisesta, myös palvelujen ostoon tarkoitettu määräraha supistuu.  

 

Haasteeksi nousee tulevien kasvupalvelujen volyymi ja rahan riittävyys. On luultavaa, että järjestämistehtäviin on välttämätöntä sisällyttää 

enemmän palvelutarpeen arvioinnin, yhteensovittamisen ja laadun seurannan tehtäviä kuin mitä lakiluonnos antaa ymmärtää. Kilpailutuksen 

kautta hankittujen palvelujen laadunvarmistus on tapahtunut isossa määrin TE-toimiston kautta, kun sinne on saatu asiakkailta suoraan palaute 

palvelujen laadusta. Nämä kustannukset ovat nykyään TE-toimiston toimintamenoissa, eivätkä siten näy hankintakustannuksina.   

 

Epäselväksi jää millä mekanismilla hankintoja valmisteltaessa päästään sekä yksilöllisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin palveluiden tarvitsijoille sekä 

maakunnan (virasto) näkökulmasta markkinatilanteen kannalta kestävään ratkaisuun.  

 

Säädöstekstissä tulisi huomioida tilanne, jossa kriteerit täyttävä palveluntuottaja poistuu markkinoilta ja syntyy ns. markkinapuutetilanne, jolloin 

maakunnan on tuotettava palvelu omana tuotantona. Tällainen tilanne voi tulla yllättäen. Tämä aiheuttaa vakavia katkoja palvelujen toiminnassa. 

Maakunnissa, joissa on vain muutama kriteerit täyttävä palveluntuottaja, on maakunnilla oltava mahdollisuus palvelujen tuottamiseen myös 

omana tuotantona. 

 

Tarkkaa lausuntoa tästä laista on kaikilta osin vaikea antaa, koska alisteiset lait (laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja 

laki rekrytointi- ja osaamispalveluista) ovat vasta alustavassa luonnosvaiheessa. 
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Maakunnallisen itsehallintoon sopii hyvin se, että laki ei määrää tarkasti aluekehittämisen ja kasvupalvelujen sisällöstä.  

Aluekehittämiseen liittyvät keskeiset ehdotukset tukevat esityksen tavoitteita.  Ehdotukset pitävät sisällään eri viranomaisten 

toimivaltamäärittelyjä kuitenkaan ottamatta kantaa siihen, miten kasvupalvelut ja kuntien elinvoimatehtävät limittyvät saumattomaksi ja 

asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ehdotusten mukaan valtion, maakunnan ja kunnan kumppanuus jää paikallisesti ja maakunnallisesti 

sovittavaksi. Sääntelyn keskiössä ei ole asiakas, vaan pikemminkin hallintoviranomaisten välinen työnjako.  

Aluepolitiikan yleisenä tavoitteena oleva alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan kiinteä kytkeytyminen korostuu voimakkaasti lainsäädännössä. 

Aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien muiden sektoriministeriöiden sitominen laajaan aluepolitiikkaan ei sen sijaan ole toteutumassa 

nykyistä lainsäädäntöä paremmin. Tämä heikentää jossakin määrin tavoitteiden toteutumista. Maakuntaohjelma ja alueiden kehittämisen 

keskustelut tulee kytkeä paremmin koskemaan koko maakunnan toimialaa.     

Kasvupalveluun liittyvät keskeiset ehdotukset muodostavat loogisen kokonaisuuden. Ehdotus, jonka mukaan palvelut tuotetaan jatkossa yhä 

enemmän markkinoilla on oikeansuuntainen.  

HE:ssä painotetaan kilpailullisen markkinaehtoisen mallin paremmuutta ja tehokkuutta, mutta malliin liittyvien riskien ja ongelmien analysointi on 

jäänyt osittain vajaaksi ja aidosti kilpailullisesti toimivan ympäristön muodostuminen on kysymysmerkki. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista 

saattavat rajoittaa maakuntien hyvinkin erilaiset taustat ja rahoitusmahdollisuudet. Vahva markkinaehtoisuus voi olla riski palveluiden tasa-

arvoisen ja tasapuolisen saatavuuden kannalta, jos markkinat eivät kiinnostu haasteellisista, pienistä tai harvinaisimmista asiakasryhmistä ja 

heidän tarpeistaan. Lisäksi pienten yritysten markkinoille pääsy on epävarmaa, vaikka sitä on pyritty esityksessä varmistamaan. 

Tavoitteita saavuttamista edistää se, että palvelut on mahdollista suunnitella ja toteuttaa ottaen huomioon asiakkaiden ja alueiden erilaiset 

lähtökohdat. Tällöin on mahdollista, että asiakkaat saavat nykyistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa palvelua. Uudistus mahdollistaa uusien 

palveluinnovaatioiden syntymisen nykyistä paremmin.  

Ehdotuksessa rajataan kategorisesti pois julkisen tuotannon mahdollisuus muuten kuin markkinapuutetilanteessa sekä mahdollisuus julkisen ja 

yksityisen tuotannon väliseen kilpailuun. Joillakin alueilla toimijoiden määrä voi olla etenkin siirtymävaiheen alussa vajavainen ja nopeasti 

muuttuva, millä voi olla asiakasnäkökulmasta haitallisia vaikutuksia ja mikä voi merkittävästi vaikeuttaa toiminnan organisoimista. Näin 

toteutettuna markkinoiden avaaminen ei edistä parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämistä, parempaa 

asiakaspalvelua, kustannusten säästöä, uusia palveluinnovaatioita ja tehokkaimpia toimintatapoja. 

Markkinalähtöisyys määritellään eri tavalla eri hallinnonaloilla, mistä johtuen esitetyn kasvupalvelun tuottamismalli ja muiden hallinnonalojen 

tuottamismallit eroavat merkittävästi toisistaan. Tämä on asiakkaan kannalta sekavaa ja johtaa myös siihen, että maakunnan toiminnan 

johtaminen ja organisointi on tehottomampaa. 

Markkinaehtoinen monituottajamallin toimivuus edellyttää järjestäjältä hankinta- ja sopimusosaamista ja riskien hallintaa, kattavaa laadun 

valvontaa ja tulosten seuraamista sekä siihen liittyen toimivia sähköisiä työkaluja. Osuva asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluihin on kriittinen 

tekijä, mikä edellyttää riittävää resursointia ja osaamista.  Epäselväksi jää, missä määrin uusi toimintatapa lisää resurssointitarvetta nykyiseen 

toimintamalliin verrattuna.  

Esityksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta tärkeä asia – digitalisoiminen  

Aluekehittäminen on maakunnassa itsehallintoon oleellisesti liittyvä tehtävä, joka sisältää poliittista tahdonmuodostusta, strategiatyötä, 

toimijoiden yhteistoimintaa, kumppanuutta ja verkostoitumista. Aluekehitysjärjestelmässä maakunnan aluekehitysviranomaisen tehtävät 

linkittyvät toisaalta valtakunnan tason aluepolitiikkaan ja toisaalta kuntien elinvoimatehtäviin. Asiakaslähtöiset palvelut ovat aluekehittämisen 

instrumentteja, joita on muitakin kuin po. laissa määritellyt kasvupalvelut. 

 

Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki hallinnonalat vaikuttavat toimillaan. 

Lakiehdotus on syntynyt yhdistämällä nykyinen laki alueiden kehittämisestä ja ELY-keskuksia koskeva lainsäädäntö. Alueiden kehittämisen ja 

kasvupolitiikan yhdistäminen samalla kun muiden hallinnonalojen aluekehitykseen vaikuttavat toimet ovat po. lain ulkopuolella, korostaa 

kasvupalvelujen roolia liikaa. TEMin hallinnonalan ulkopuolella olevia aluekehittämisen kokonaisuuksia ovat mm. osaamisen kehittäminen (OKM), 

maaseudun kehittäminen ja luonnonvarat (MMM), koulutuksen järjestäminen ja kulttuurin kehittäminen (OKM), asuin- ja elinympäristö (YM) sekä 

saavutettavuus (LVM), Etniset suhteet (OM) ja työvoiman ulkopuolella olevien palveluiden kehittämiseen (STM). 

 

Aluekehitys- ja kasvupalvelujen rajapinta kuntiin jää lakiluonnoksessa vaillinaiseksi. Kuntien merkitys ja rooli elinkeinojen edistämisessä, 

innovaatioympäristöissä  sekä näitä tukevissa investoinneissa voi olla huomattava samoin kuin kunnilla on kasvun kannalta tärkeä vastuu 

maankäytöstä, kaavoituksesta ja myös liikennejärjestelmistä. Kunnan elinvoimatehtävän ja kasvupalvelujen rajapinnan selkeyttäminen on 

tarpeen. 
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Maakunnalliseen itsehallintoon sopii hyvin se, että laki ei määrää tarkasti aluekehittämisen ja kasvupalvelujen sisällöstä.  

Aluekehittämiseen liittyvät keskeiset ehdotukset tukevat esityksen tavoitteita.  Ehdotukset pitävät sisällään eri viranomaisten 

toimivaltamäärittelyjä kuitenkaan ottamatta kantaa siihen, miten kasvupalvelut ja kuntien elinvoimatehtävät limittyvät saumattomaksi ja 

asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ehdotusten mukaan valtion, maakunnan ja kunnan kumppanuus jää paikallisesti ja maakunnallisesti 

sovittavaksi. Sääntelyn keskiössä ei ole asiakas, vaan pikemminkin hallintoviranomaisten välinen työnjako. Asiakasnäkökulma tulisikin nostaa lain 

valmistelussa esille voimakkaammin.  

 

Aluepolitiikan yleisenä tavoitteena oleva alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan kiinteä kytkeytyminen korostuu voimakkaasti lainsäädännössä. 

Aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien muiden ministeriöiden sitominen aluepolitiikkaan ei sen sijaan ole toteutumassa nykyistä 

lainsäädäntöä paremmin. Tämä heikentää asetettujen tavoitteiden toteutumista. Maakuntaohjelma ja alueiden kehittämisen keskustelut tulee 

kytkeä paremmin koskemaan koko maakuntahallintoa.     

 

Kasvupalveluun liittyvät keskeiset ehdotukset muodostavat loogisen kokonaisuuden. Ehdotus, jonka mukaan palvelut tuotetaan jatkossa yhä 

enemmän markkinoilla, on oikeansuuntainen.  

 

HE:ssä painotetaan kilpailullisen markkinaehtoisen mallin paremmuutta ja tehokkuutta, mutta malliin liittyvien riskien ja ongelmien analysointi on 

jäänyt vajaaksi ja aidosti kilpailullisesti toimivan ympäristön muodostuminen on kysymysmerkki. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista saattavat 

rajoittaa maakuntien hyvinkin erilaiset taustat ja rahoitusmahdollisuudet. Vahva markkinaehtoisuus voi olla riski palveluiden tasa-arvoisen ja 

tasapuolisen saatavuuden kannalta, jos markkinat eivät kiinnostu haasteellisista, pienistä tai harvinaisimmista asiakasryhmistä ja heidän 

tarpeistaan. Lisäksi pienten yritysten markkinoille pääsy on epävarmaa, vaikka sitä on pyritty esityksessä varmistamaan. 

 

Tavoitteita saavuttamista edistää se, että palvelut on mahdollista suunnitella ja toteuttaa ottaen huomioon asiakkaiden ja alueiden erilaiset 

lähtökohdat. Tällöin on mahdollista, että asiakkaat saavat nykyistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa palvelua. Uudistus mahdollistaa uusien 

palveluinnovaatioiden syntymisen nykyistä paremmin.  

 

Ehdotuksessa rajataan kategorisesti pois julkisen tuotannon mahdollisuus muuten kuin markkinapuutetilanteessa sekä mahdollisuus julkisen ja 

yksityisen tuotannon väliseen kilpailuun. Joillakin alueilla toimijoiden määrä voi olla etenkin siirtymävaiheen alussa vajavainen ja nopeasti 

muuttuva, millä voi olla asiakasnäkökulmasta haitallisia vaikutuksia ja mikä voi merkittävästi vaikeuttaa toiminnan organisoimista. Näin 

toteutettuna markkinoiden avaaminen ei edistä parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien lisäämistä, parempaa 

asiakaspalvelua, kustannusten säästöä, uusia palveluinnovaatioita ja tehokkaimpia toimintatapoja. 

 

Markkinalähtöisyys määritellään eri tavalla eri hallinnonaloilla, mistä johtuen esitetyn kasvupalvelun tuottamismalli ja muiden hallinnonalojen 

tuottamismallit eroavat toisistaan. Tämä on asiakkaan kannalta sekavaa ja johtaa myös siihen, että maakunnan toiminnan johtaminen ja 

organisointi on tehottomampaa. 

 

Markkinaehtoinen monituottajamallin toimivuus edellyttää järjestäjältä hankinta- ja sopimusosaamista sekä riskien hallintaa, kattavaa laadun 

valvontaa ja tulosten seuraamista sekä siihen liittyen toimivia sähköisiä työkaluja. Osuva asiakkaiden ohjaus palveluihin on kriittinen tekijä, mikä 

edellyttää riittävää resursointia ja osaamista.  Epäselväksi jää, missä määrin uusi toimintatapa lisää resurssointitarvetta nykyiseen toimintamalliin 

verrattuna.  
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Ehdotukset pitävää sisällään eri viranomaisten toimivaltamäärittelyjä ottamatta kuitenkaan kantaa siihen, miten kasvupalvelut ja kuntien 

elinvoimatehtävät limittyvät saumattomaksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ehdotusten mukaan valtion, maakunnan ja kunnan 

kumppanuus jää paikallisesti ja maakunnallisesti sovittavaksi. Aluepolitiikan yleisenä tavoitteena oleva alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan 

kiinteä kytkeytyminen korostuu voimakkaasti lainsäädännössä, mutta aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien muiden sektoriministeriöiden 

sitominen aluepolitiikkaan on jäänyt puutteelliseksi, mikä heikentää jossakin määrin tavoitteiden toteutumista. Maakuntaohjelma ja alueiden 

kehittämisen keskustelut tulee kytkeä paremmin koskemaan koko maakunnan toimialaa.   

    

Kasvupalveluun liittyvät keskeiset ehdotukset muodostavat loogisen kokonaisuuden. Ehdotus, jonka mukaan palvelut tuotetaan jatkossa yhä 

enemmän markkinoilla, on oikeansuuntainen.  HE:ssä painotetaan kilpailullisen markkinaehtoisen mallin paremmuutta ja tehokkuutta, mutta 

malliin liittyvien riskien ja ongelmien analysointi on jäänyt osittain vajaaksi ja aidosti kilpailullisesti toimivan ympäristön muodostuminen on 

kysymysmerkki. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista saattavat rajoittaa maakuntien hyvinkin erilaiset taustat ja rahoitusmahdollisuudet. Vahva 

markkinaehtoisuus voi olla riski palveluiden tasa-arvoisen ja tasapuolisen saatavuuden kannalta, jos markkinat eivät kiinnostu haasteellisista, 

pienistä tai harvinaisimmista asiakasryhmistä ja heidän tarpeistaan. Lisäksi pienten yritysten markkinoille pääsy on epävarmaa, vaikka sitä on 

pyritty esityksessä varmistamaan.  

 

Tavoitteita saavuttamista edistää se, että palvelut on mahdollista suunnitella ja toteuttaa ottaen huomioon asiakkaiden ja alueiden erilaiset 

lähtökohdat. Tällöin on mahdollista, että asiakkaat saavat nykyistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa palvelua. Uudistus mahdollistaa uusien 

palveluinnovaatioiden syntymisen nykyistä paremmin.  

  

Ehdotuksessa rajataan kategorisesti pois julkisen tuotannon mahdollisuus muuten kuin markkinapuutetilanteessa.   Joillakin alueilla toimijoiden 

määrä voi olla etenkin siirtymävaiheen alussa vajavainen ja nopeasti muuttuva, millä voi olla asiakasnäkökulmasta haitallisia vaikutuksia ja mikä 

voi merkittävästi vaikeuttaa toiminnan organisoimista. Näin toteutettuna markkinoiden avaaminen ei edistä parhaalla mahdollisella tavalla 

asiakkaiden valintamahdollisuuksia, parempaa asiakaspalvelua, kustannusten säästöä, uusia palveluinnovaatioita ja tehokkaampia toimintatapoja. 

Epäselväksi jää, missä määrin uusi toimintatapa on tehokkaampaa nykyiseen toimintamalliin verrattuna.   

 

Markkinalähtöisyys määritellään eri tavalla eri hallinnonaloilla, mistä johtuen esitetyn kasvupalvelun tuottamismalli ja muiden hallinnonalojen 

tuottamismallit eroavat merkittävästi toisistaan. Tämä on asiakkaan kannalta ongelmallista ja johtaa myös siihen, että maakunnan toiminnan 

johtaminen ja organisointi on haasteellista. Markkinaehtoinen monituottajamallin toimivuus edellyttää järjestäjältä hankinta- ja 

sopimusosaamista ja riskien hallintaa, kattavaa laadun valvontaa ja tulosten seuraamista sekä siihen liittyen toimivia sähköisiä työkaluja. Osuva 

asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluihin on kriittinen tekijä, mikä edellyttää riittävää resursointia ja osaamista.  

  

Esityksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta tärkeä digitalisoiminen vaatii yhdenmukaisuutta (yhdenmukaisia prosesseja, yhdenmukaisia 

palveluja). Esityksessä tulisi tarkemmin arvioida digitalisoinnin edellytyksiä ja toimintamallin vaikutuksia siihen. Digipalvelujen tai 

palveluntuottajien varaan jätettynä on vaara, että asiakkaiden eriarvoisuus kasvaa. 

Ehdotukset pitävät sisällään eri viranomaisten toimivaltamäärittelyjä ottamatta kuitenkaan kantaa siihen, miten kasvupalvelut ja kuntien 

elinvoimatehtävät limittyvät saumattomaksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Ehdotusten mukaan valtion, maakunnan ja kunnan 

kumppanuus jää paikallisesti ja maakunnallisesti sovittavaksi. Sääntelyn keskiössä ei ole asiakas, vaan pikemminkin hallintoviranomaisten välinen 

työnjako. Liian monta keskeistä termiä jää määrittämättä, samaten minimipalvelutaso sekä viranomaistehtävien kenttä perusteluineen. 
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Aluekehittämiseen liittyvät keskeiset ehdotukset tukevat esityksen tavoitteita. Ehdotusten mukaan valtion, maakunnan ja kunnan kumppanuus 

jää paikallisesti ja maakunnallisesti sovittavaksi. Sääntelyn keskiössä ei ole asiakas, vaan pikemminkin hallintoviranomaisten välinen työnjako. 

 

Aluepolitiikan yleisenä tavoitteena oleva alueiden kehittämisen ja kasvupolitiikan kiinteä kytkeytyminen korostuu voimakkaasti lainsäädännössä. 

Aluekehittämiseen keskeisesti vaikuttavien muiden sektoriministeriöiden sitominen laajaan aluepolitiikkaan ei sen sijaan ole toteutumassa 

nykyistä lainsäädäntöä paremmin. 

 

HE:ssä painotetaan kilpailullisen markkinaehtoisen mallin paremmuutta ja tehokkuutta, mutta malliin liittyvien riskien ja ongelmien analysointi on 

jäänyt osittain vajaaksi. Aidosti kilpailullisesti toimivan ympäristön muodostuminen on kysymysmerkki. Asetettujen tavoitteiden saavuttamista 

saattavat rajoittaa maakuntien hyvinkin erilaiset taustat ja rahoitusmahdollisuudet.  

 

Tavoitteiden saavuttamista edistää se, että palvelut on mahdollista suunnitella ja toteuttaa ottaen huomioon asiakkaiden ja alueiden erilaiset 

lähtökohdat. Uudistus mahdollistaa uusien palveluinnovaatioiden syntymisen nykyistä paremmin. 

 

Markkinalähtöisyys määritellään eri tavalla eri hallinnonaloilla, mistä johtuen esitetyn kasvupalvelun tuottamismalli ja muiden hallinnonalojen 

tuottamismallit eroavat merkittävästi toisistaan. Tämä on asiakkaan kannalta sekavaa ja johtaa myös siihen, että maakunnan toiminnan 

johtaminen ja organisointi on tehottomampaa. 

 

Osuva asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palveluihin on kriittinen tekijä. Tämä edellyttää riittävää resursointia ja osaamista.  Epäselväksi jää, missä 

määrin uusi toimintatapa lisää resursointitarvetta nykyiseen toimintamalliin verrattuna. 

 

Esityksessä tulisi tarkemmin arvioida digitalisoinnin edellytyksiä ja toimintamallin vaikutuksia siihen. Digipalvelujen tai palveluntuottajien varaan 

jätettynä on vaara, että asiakkaiden eriarvoisuus kasvaa. 

 
 

9. Voitaisiinko esityksen tavoitteet saavuttaa muilla keinoin? 
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10. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Kun lakiesityksessä ei ole kuvattu kuin yksi tapa uudistaa palvelujärjestelmää, jää vaihtoehtoisten mallien käsittely arvailuksi. Olisi todennäköistä, 

että markkinoiden avaaminen voisi toteutua hallitummin, jos markkinat avattaisiin vaiheittain ja esimerkiksi palvelukokonaisuuksittain. Samalla 

vältyttäisiin turhilta korjausliikkeiltä ja palveluja kehitettäisiin asiakasnäkökulma edellä toiminnan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus 

huomioiden. Vaiheittain eteneminen olisi maakunnan rakentumisen ja henkilöstön kannalta ennustettavampaa. 

Maakunnassa eri hallinnonalat toimivat eri tavalla markkinalähtöisyyden osalta. Ainoastaan TE-palvelut avataan täysin markkinavetoisiksi. 

Markkinalähtöisyyttä voisi kehittää hallitummin hankintalainsäädännön pohjalta avaamalla eri palvelukokonaisuuksia vaiheittain markkinoille. 

Esitys perustuu siihen, että maakunnan järjestämisen ja tuottamisen erottaminen tapahtuu markkinalähtöisesti eli maakunta voi olla muissa kuin 

viranomaistehtävissä palvelun tuottajana vain markkinapuutetilanteessa. Tähtäin siihen, että markkinat tuottavat yhä suuremman osan 

palveluista on monelta osin hyvä. Tämän tulisi kuitenkin tapahtua kokonaisuuden kannalta hallitummin ja synkronoidusti maakunnan muun kuin 

kasvupalvelua koskevan tuotantotoiminnan kanssa. Viranomaistehtävissä merkittävän julkisen vallan käyttöä on tulkittu liian ahtaasti.  

Esityksessä ei ole tarkasteltu esitetystä mallista aikataulullisesti väljempää toteutusmallia, mikä mahdollistaisi erilaisten vaihtoehtojen harkinnan 

ja toteuttamisen hallitummin. Markkinoiden kehittyminen vie HE:nkin mukaan aikaa. Vastuu asiakkaista on vaarassa hävitä, jos siirtymäaika on 

liian tiukka. Markkinalähtöisyyttä olisi mahdollista kehittää vahvistamalla palvelujen hankintaa hankintalainsäädännön mukaista menettelyä 

noudattaen purkamatta nopeasti nykyistä rakennetta. Tässä vaihtoehdossa uudistus voitaisiin toteuttaa asteittain. 

Tavoite, jonka mukaan markkinat tuottavat yhä suuremman osan palveluista on monelta osin hyvä. HE:ssä ei ole tarkasteltu mallia, mikä 

mahdollistaisi toteuttamisen hallitummin. Esityksessä on todettu, että markkinoiden kehittyminen vie aikaa. Mitä ilmeisemmin ainakin osassa 

maakuntia palvelujen tuottamisen malli muuttuu useita kertoja markkinoiden tilanteen mukaan. Jos siirtymäaika on liian tiukka ja palvelumallissa 

tapahtuu jatkuvasti muutoksia samalla kun maakunnan palveluprosesseja kehitetään, voi tämä johtaa siihen, että prosessit eivät toimi ja vastuu 

asiakkaista on epäselvä. Markkinalähtöisyyttä olisi mahdollista kehittää vahvistamalla palveluiden ja palveluketjujen hankintaa purkamatta 

nopeasti nykyistä rakennetta. Tässä vaihtoehdossa uudistus voitaisiin toteuttaa siis asteittain. Esim. Lapissa palveluita hankitaan jo nyt sekä 

laajasti markkinoilta että tehdään tiivistä yhteistyötä kuntien ja muiden tahojen kanssa. Kuntien työllistämissäätiöt ja työllisyysyksiköt sekä 

elinkeinoyhtiöt osallistuvat merkittävästi asiakasohjaukseen ja palveluiden tuottamiseen. Toimenpiteiden toteutusta on edistetty myös 

kumppanuussopimusten avulla. HE:ssä viranomaistehtävissä merkittävän julkisen vallan käyttöä tulkittu tarpeettoman väljästi. 

Tavoite, jonka mukaan markkinat tuottavat yhä suuremman osan palveluista on monelta osin hyvä. HE:ssä ei ole tarkasteltu mallia, mikä 

mahdollistaisi toteuttamisen hallitummin. Esityksessä on todettu, että markkinoiden kehittyminen vie aikaa. Mitä ilmeisemmin ainakin osassa 

maakuntia palvelujen tuottamisen malli muuttuu useita kertoja markkinoiden tilanteen mukaan. Jos siirtymäaika on liian tiukka ja palvelumallissa 

tapahtuu jatkuvasti muutoksia samalla kun maakunnan palveluprosesseja kehitetään, voi tämä johtaa siihen, että prosessit eivät toimi ja vastuu 

asiakkaista on epäselvä. Markkinalähtöisyyttä olisi mahdollista kehittää vahvistamalla palveluiden ja palveluketjujen hankintaa purkamatta 

nopeasti nykyistä rakennetta. Tässä vaihtoehdossa uudistus voitaisiin toteuttaa siis asteittain. HE:ssä viranomaistehtävissä merkittävän julkisen 

vallan käyttöä tulkittu tarpeettoman väljästi. 

Lakiehdotuksessa viitataan vaihtoehtoiseen ratkaisumalliin, jossa nykyistä järjestelmää uudistettaisiin markkinalähtöisemmäksi kuitenkin niin, että 

julkinen tuotanto olisi ensisijainen. Tätä mallia ei ole lakiehdotuksessa analysoitu tarkemmin, vaan ratkaisumalli sivutetaan toteamalla, että 

”arvion mukaan vaihtoehdolla ei saavutettaisi vaikutuksia kansantalouden tasolla. Maakuntien itsehallinnollisuuden tavoitteet vaihtoehto 

toteuttaisi”. Puhdasoppinen järjestäjän ja tuottajan erottaminen eroaa järjestelmätasolla merkittävästi ja periaatteellisesti SOTE-uudistuksen 

valinnanvapausmallin kanssa, jossa on mahdollista toteuttaa yksityisten palvelujen rinnalla julkisia palveluja. Kilpailulliset markkinat rajoitetummin 

tai porrastetusti avaava malli olisi käypä ratkaisu kasvupalvelun tavoitteisiin nähden ja voisi samalla toteuttaa paremmin maakuntauudistuksen 

tavoitteet. Satakunnan ELY-keskus yhtyy Satakuntaliiton näkemykseen, jonka mukaan aluekehittämisjärjestelmän uudistamisessa tulisi kiinnittää 

huomiota siihen, että julkisen sektorin toimintaan ei voida suoraan kopioida yksityisen sektorin tehokkuustavoitteita. Yksityisellä sektorilla 

tavoitteena on voiton maksimointi. Julkinen sektori huolehtii pitkäjänteisesti yksilöille tai yhteiskunnalle tärkeistä asioista, joita markkinatalous ei 

huomioi. Mikäli esitetyssä perusmallissa päätetään pysyä, sen toimeenpanoa on tarpeen jaksottaa pidemmälle aikajänteelle ja vaiheistaa. Se 

mahdollistaisi erilaisten vaihtoehtojen harkinnan ja järjestämistehtävien hallitun toteuttamisen. 

Olisi tarpeen miettiä myös julkisen sektorin palveluprosessien yksinkertaistamista. Henkilöasiakkaan palveluprosessi on liian byrokraattinen ja 

monivaiheinen. Toisaalta resurssia käytetään melkoisesti muiden kuin avoimille työmarkkinoille siirtyvien palvelu-prosesseihin. Palvelutarpeen 

arviointi ei nykyisellään ohjaa riittävästi esim. sosiaalitoimen prosesseihin selvitysten jälkeen. 

Esitys perustuu siihen, että maakunnan järjestämisen ja tuottamisen erottaminen tapahtuu markkinalähtöisesti eli maakunta voi olla muissa kuin 

viranomaistehtävissä palvelun tuottajana vain markkinapuutetilanteessa. Tähtäin siihen, että markkinat tuottavat yhä suuremman osan 

palveluista on monelta osin hyvä. Tämän tulisi kuitenkin tapahtua kokonaisuuden kannalta hallitummin ja synkronoidusti maakunnan muun kuin 

kasvupalvelua koskevan tuotantotoiminnan kanssa. Viranomaistehtävissä merkittävän julkisen vallan käyttöä on tulkittu tarpeettoman tiukasti.  

Esityksessä ei ole tarkasteltu esitetystä mallista aikataulullisesti väljempää toteutusmallia, mikä mahdollistaisi erilaisten vaihtoehtojen harkinnan 

ja toteuttamisen hallitummin. Markkinoiden kehittyminen vie HE:nkin mukaan aikaa. Vastuu asiakkaista on vaarassa hävitä, jos siirtymäaika on 

liian tiukka. Markkinalähtöisyyttä olisi mahdollista kehittää vahvistamalla palveluiden hankintaa hankintalainsäädännön mukaista menettelyä 

noudattaen purkamatta nopeasti nykyistä rakennetta. Tässä vaihtoehdossa uudistus voitaisiin toteuttaa asteittain. 
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Esitys perustuu siihen, että maakunnan järjestämisen ja tuottamisen erottaminen tapahtuu markkinalähtöisesti eli maakunta voi olla muissa kuin 

viranomaistehtävissä palvelun tuottajana vain markkinapuutetilanteessa. Tähtäin siihen, että markkinat tuottavat yhä suuremman osan 

palveluista on monelta osin hyvä. Tämän tulisi kuitenkin tapahtua kokonaisuuden kannalta hallitummin ja synkronoidusti maakunnan muun kuin 

kasvupalvelua koskevan tuotantotoiminnan kanssa. Viranomaistehtävissä merkittävän julkisen vallan käyttöä on tulkittu tarpeettoman väljästi.  

Esityksessä ei ole tarkasteltu mahdollista aikataulullisesti väljempää toteutusmallia, mikä mahdollistaisi erilaisten vaihtoehtojen harkinnan ja 

toteuttamisen hallitummin. Markkinoiden kehittyminen vie HE:nkin mukaan aikaa. Vastuu asiakkaista on vaarassa hävitä, jos siirtymäaika on liian 

tiukka. Markkinalähtöisyyttä olisi mahdollista kehittää vahvistamalla palveluiden hankintaa hankintalainsäädännön mukaista menettelyä 

noudattaen purkamatta nopeasti nykyistä rakennetta. Tässä vaihtoehdossa uudistus voitaisiin toteuttaa asteittain. 

Esitys perustuu siihen, että maakunnan järjestämisen ja tuottamisen erottaminen tapahtuu markkinalähtöisesti, jolloin maakunta voi olla muissa 

kuin viranomaistehtävissä palvelun tuottajana vain markkinapuutetilanteessa ja tällöinkin palvelut on lakiehdotuksen mukaan yhtiöitettävä. 

Tähtäin siihen, että markkinat tuottavat yhä suuremman osan palveluista on monelta osin hyvä. Tämän tulisi kuitenkin tapahtua kokonaisuuden 

kannalta hallitummin ja synkronoidusti maakunnan muun toiminnan kanssa.  

 

Esityksessä ei ole tarkasteltu aikataulullisesti väljempää toteutusmallia, mikä mahdollistaisi erilaisten vaihtoehtojen harkinnan ja toteuttamisen 

hallitummin. Markkinoiden kehittyminen vie HE:nkin mukaan aikaa. Vastuu asiakkaista on vaarassa hävitä, jos siirtymäaika on liian tiukka. 

Maakuntien järjestämisosaamisen ja markkinoiden kehittymisen kannalta vaiheittainen toteutusmalli on tarkoituksenmukainen. 

 

Lakiehdotuksessa viitataan vaihtoehtoiseen malliin, jossa nykyistä järjestelmää uudistettaisiin. Tätä mallia ei ole lainvalmistelussa vaihtoehtona 

tarkasteltu tarkemmin. Markkinalähtöisyyttä olisi myös mahdollista kehittää vahvistamalla palveluiden hankintaa hankintalainsäädännön 

mukaista menettelyä noudattaen purkamatta nopeasti nykyistä rakennetta. Tässä vaihtoehdossa uudistus voitaisiin toteuttaa asteittain 

Uudistuksen alkuperäiset tavoitteet eivät tällä esityksellä täyty. Vahva markkinaehtoisuus voi olla riski palveluiden tasa-arvoisen ja tasapuolisen 

saatavuuden kannalta. Uudistus ei saa olla työllistämiskeino tai yritystukea. Uudistuksen esitysten tulee olla perusteltavissa asiakkaan 

lähtökohdista. Nyt monet käytännön toimintaan suuresti vaikuttavat ratkaisut tulevat ratkaistuiksi mahdollisesti vasta tulevassa 

lainsäädäntötyössä ja täten vaikeuttavat myös käsillä olevan lakiluonnoksen kommentointia. Riski ristiriitaisiin säädöksiin kasvaa kiireen ja 

asioiden pilkkomisen myötä. Viranomaistehtävissä merkittävän julkisen vallan käyttöä on jätetty esityksessä yleisen toteamuksen asteelle.  

Markkinalähtöisyyttä olisi mahdollista kehittää vahvistamalla palveluiden hankintaa hankintalainsäädännön mukaista menettelyä noudattaen 

purkamatta nopeasti nykyistä rakennetta. Tässä vaihtoehdossa uudistus voitaisiin toteuttaa asteittain. 

 

Uusien kasvupalvelujen toteutumisen ehtona on se, että toimivat palvelujen sähköiset alustat saadaan käyttöön ja digitalisaatio etenee. Tämän 

vuoksi lopullisessa hallituksen esityksessä tulee arvioida nyt esitettyä tarkemmin digitalisaation edellytykset sekä siihen liittyvät uhat ja riskit 

muun muassa taloudellisten vaikutusten ja aikataulutuksen osalta. Asiakkaiden palvelun on toimittava joka tapauksessa. Monikanavainen 

monituottajamalli tuo valtavia haasteita myös tietojärjestelmien kehittämiselle sekä tietosisältöjen ja niiden rajapintojen määrittelyn, tietosuojan 

ja käytettävyyden osalta. Myös asiakaspalvelun laatu ja esimerkiksi vaikeasti työllistyvien asiakkaiden edellytykset käyttää digitaalisia palveluita on 

varmistettava tai turvattava asiointimahdollisuudet muutoin.  Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas 

ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun mikäli ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla.  

 

Digitalisaatio tulee muuttamaan merkittävästi asiakasohjausta henkilökohtaisesta neuvonnasta tietojärjestelmissä tehtäviin ohjauksiin, 

kartoituksiin ja palveluehdotuksiin. On asiakaslähtöistä luoda yhteiset järjestelmät. Toimivat yhteiset digitaaliset järjestelmät ja palvelut palvelevat 

paremmin asiakkaiden liikkuvuutta ja yritysten palveluntarpeita eri alueilla Suomessa. Tässä yhteydessä on tunnistettava myös eurooppalaisen 

liikkuvuuden mahdollisuudet ja sen edistäminen. Haasteina asiakkaan ohjauksessa eri toimijoiden järjestämiin palveluihin sekä sujuvassa 

asiakaspalvelussa, asiakaskontaktoinnissa ja tiedonvaihtamisessa on ollut kunkin toimijan omat suljetut asiakkuudenhallintajärjestelmät.  

Erityisesti viranomaispäätöksiin ja byrokratiaan sekä asiakasneuvontaan liittyvien toimintojen digitalisointia ja siitä odotettuja säästöjä ei 

lakiesityksen perusteluissa huomioida riittävästi. Digitalisaatioon liittyvä kehitystyö saattaa jäädä viranomaistoimintojen ja päätösten markkinoille 

viemisen jalkoihin, jos toiminnot pilkotaan lukuisten palveluntuottajien yksittäisiksi tehtäviksi. 

Markkinoiden luominen ja maakunnan ostamien palveluiden tuotteistus tulee tehdä systemaattisesti ja kaikissa maakunnissa samanaikaisesti. 

Tämä mahdollistaa parhaiten tuottajien palveluiden syntymisen ja markkinoiden systemaattisen kasvattamisen. 
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11. Muut vapaamuotoiset huomiot HE:n lukuun 3  
 
Kokonaiskuvan saaminen kasvupalveluista on vaikeaa, koska palvelujen sisältölainsäädäntö puuttuu. Palveluiden reunaehdot kuitenkin 

määrittyvät sisältölainsäädännön kautta. 

Yrityspalvelut saattavat hajaantua entisestään ja tulla aiempaa vaikeammin saavutettaviksi. Luonnoksessa mainitulle yhden luukun periaatteelle ei 

löydy sisältöä. 

Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille ei tule tuottamaan ainakaan alkuvaiheessa kustannussäästöjä. Lakiehdotuksen markkinoita lisäävät 

laskelmat ovat osin hankalia, koska siihen on sisällytetty jo nykyisinkin markkinoilta hankittavat palvelut. Vapautuvaa lisäystä palveluhankintoihin 

voi syntyä vain ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstön palkkauskustannuksista. Vapautuvaa summaa on vaikea arvioida, koska järjestämisen 

ja tuottamisen erottaminen lisää hallinnollisia tehtäviä ja kustannuksia.  

Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja etuuksista tiedottamisesta. Maakunnan 

tulee huolehtia myös kasvupalveluja koskevasta palveluohjauksesta ja tietopalvelusta. Maakunta järjestäisi työnhakijoiden ja yritysten 

palvelutarpeiden kartoituksen ja niiden mukaisen neuvonnan ja ohjauspalvelut. Avainkysymyksesi muodostuu se, kenellä on todellisuudessa 

vastuu ja mahdollisuudet vastata asiakkaiden palvelujen koordinoinnista ja palveluohjauksesta. 

Valinnanvapaus tulee edellyttämään asiakkailta entistä suurempaa omatoimisuutta ja kykyä ratkaista tilannettaan koskevia erityiskysymyksiä. 

Miten asiakas kykenee itsenäisesti tekemään valintoja, jos tilanteen ratkeaminen edellyttää muita palveluja kuin kasvupalvelut? Asiakasohjaus ja 

asiakkaan ohjautuminen oikeaan palveluun oikea-aikaisesti on uudistuksen kriittisimpiä kohtia. 

Kokonaiskuvan hahmottaminen kasvupalvelulaista ja sen vaikutuksista on haastavaa tilanteessa, jossa ei ole tarkempaa tietoa kasvupalvelulain 

myötä muuttuvien substanssilakien säännösten sisällöstä ja lakiviittauksista. Edellä mainittu vaikeuttaa lausunnon kokoamista siten, että kaikki 

asiaan vaikuttavat seikat tulisivat riittävällä tarkkuudella huomioiduiksi. 

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää asiakkaalta nykyistä huomattavasti enemmän aktiivisuutta, omatoimisuutta ja motivaatiota 

esimerkiksi palvelusetelin käyttämistilanteissa. Kaikki asiakkaat eivät esimerkiksi terveydentilansa vuoksi kykene hakeutumaan oma-aloitteisesti 

erilaisten palvelujen piiriin. Tässä tilanteessa korostuvat muiden toimijoiden palvelut, kuten sote-palvelut. Toisaalta huolena on se, löytyykö 

kaikilta alueilta riittävästi palveluntuottajia valinnanvapauden toteuttamiseen.  

Esityksen mukaan yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei toteudu esitetyssä mallissa. Ottaen huomioon 

valinnanvapauden ja markkinaehtoisuuden, jatkossa yrityspalvelua saa yhä useammasta paikasta, koska palvelujen tuottaminen hajaantuu. Ns. 

kansalliset kasvupalvelut ja niiden tuottaminen eriytyy todennäköisesti voimakkaasti maakunnan järjestämisvastuulla olevista kasvupalveluista. 

Esimerkiksi kansainvälistymiseen saattaa syntyä "kahden kerroksen" palveluja. Eri alueilla toimiville yrityksille tarjotaan laadullisesti hyvin erilaisia 

palveluja erisuuruisilla subventioilla. Kansallisten kasvupalvelujen tarjonta saattaa kohdistua alueellisesti hyvinkin voimakkaasti sinne, missä 

kysyntä on jo valmiiksi merkittävää. Esityksen mukaan maakunnat määrittelevät kukin erikseen palvelujen sisällön, laadun ja maksullisen 

yrityspalvelun hintakriteerit. Lisäksi alueiden kustannus- ja rahoitusrakenteiden erot saattavat johtaa eriarvoistumiseen eri osissa maata. Pitkällä 

tähtäimellä tämä johtanee entistään voimistuviin kehityseroihin Suomen sisällä. 

Esityksen mukaan jokainen alue saa käyttöönsä parhaat osaajat liiketoiminnan kehittämiseen, työllistymiseen ja kansainvälistymiseen. Malli 

perustuu siihen, että markkinaehtoinen toiminta tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen (taloudellisen, tehokkaan ja nykytoimintaympäristöön 

parhaiten soveltuvan). Toisaalla esityksessä kuitenkin todetaan, että markkinat eivät toimi yhtä hyvin kaikkialla Suomessa. Valittu toimintatapa voi 

johtaa siihen, että jossakin alueella parhaat mahdolliset osaajat saadaan käyttöön, mutta toisilla alueilla ei. Tämän vuoksi oletettuja tavoitteita ei 

voitaisi välttämättä saavuttaa. 

Kasvupalveluja tuottavien toimijoiden kilpailullinen asema toisiinsa nähden voi heikentää tai haitata toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä. 

Tästä on kokemuksia jo nykyisessä toimintamallissa esim. siten, että toimija XX Oy pitää omaa menetelmäänsä liikesalaisuuden piiriin kuuluvan 

asiana, minkä vuoksi tiedon jakaminen toisen yrityksen kanssa on problemaattista. 

Koska kasvupalveluun kiinteästi liittyvistä ns. substanssilaeista ei ole olemassa lopullisia versioita eikä HE sisällä lakiviittauksia niihin, on 

kokonaiskuvan hahmottaminen kasvupalvelulaista ja sen vaikutuksista haastavaa. 

Kasvupalveluja tuottavien toimijoiden kilpailullinen asema toisiinsa nähden voi heikentää tai haitata toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä ja 

muodostua jopa esteeksi asiakkaan palveluprosessin saumattomalle etenemiselle. Tästä on kokemuksia nykyisen toimintamallin puitteissa sekä 

piloiteista: pelätään esim. liikesalaisuuksien paljastumista toimijoiden välisessä tiedonvaihdossa 

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää asiakkaalta nykyistä enemmän aktiivisuutta, omatoimisuutta ja motivaatiota esimerkiksi 

palvelusetelin käyttämistilanteissa. Kaikki asiakkaat eivät esimerkiksi terveydentilansa vuoksi kykene hakeutumaan oma-aloitteisesti erilaisten 

palvelujen piiriin.  

Esityksen mukaan yritykset tulevat saamaan jatkossa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei kuitenkaan toteudu esitetyssä mallissa, 

koska palvelujen tuottaminen hajaantuu yhä useammalle toimijalle. On vaara, että kansalliset kasvupalvelut ja niiden tuottaminen eriytyvät  

maakunnan järjestämisvastuulla olevista kasvupalveluista. Esityksen mukaan maakunnat määrittelevät kukin erikseen palveluiden sisällön, laadun 

ja maksullisen yrityspalvelun hintakriteerit. Lisäksi alueiden kustannus- ja rahoitusrakenteiden erot saattavat johtaa eriarvoistumiseen eri osissa 

maata. Pitkällä tähtäimellä tämä voi johtaa entistään voimistuviin kehityseroihin Suomen sisällä. 
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Koska kasvupalveluun kiinteästi liittyvistä ns. substanssilaeista ei ole olemassa lopullisia versioita eikä HE sisällä lakiviittauksia niihin, on 

kokonaiskuvan hahmottaminen kasvupalvelulaista ja sen vaikutuksista haastavaa. 

 

Kasvupalveluja tuottavien toimijoiden kilpailullinen asema toisiinsa nähden voi heikentää tai haitata toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä ja 

muodostua jopa esteeksi asiakkaan palveluprosessin saumattomalle etenemiselle. Tästä on kokemuksia nykyisen toimintamallin puitteissa sekä 

piloteista: pelätään esim. liikesalaisuuksien paljastumista toimijoiden välisessä tiedonvaihdossa. 

 

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää asiakkaalta nykyistä enemmän aktiivisuutta, omatoimisuutta ja motivaatiota esimerkiksi 

palvelusetelin käyttämistilanteissa. Kaikki asiakkaat eivät esimerkiksi terveydentilansa vuoksi kykene hakeutumaan oma-aloitteisesti erilaisten 

palvelujen piiriin.  

Esityksen mukaan yritykset tulevat saamaan jatkossa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei kuitenkaan toteudu esitetyssä mallissa, 

koska palvelujen tuottaminen hajaantuu yhä useammalle toimijalle. On vaara, että kansalliset kasvupalvelut ja niiden tuottaminen eriytyvät 

maakunnan järjestämisvastuulla olevista kasvupalveluista. Esityksen mukaan maakunnat määrittelevät kukin erikseen palveluiden sisällön, laadun 

ja maksullisen yrityspalvelun hintakriteerit. Lisäksi alueiden kustannus- ja rahoitusrakenteiden erot saattavat johtaa eriarvoistumiseen eri osissa 

maata. Pitkällä tähtäimellä tämä voi johtaa entistään voimistuviin kehityseroihin Suomen sisällä. 

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää asiakkaalta nykyistä huomattavasti enemmän omatoimisuutta ja osaamista palvelujen ja 

tietojärjestelmien käytössä. Kaikki asiakkaat eivät kykene hakeutumaan oma-aloitteisesti erilaisten palvelujen piiriin.  

Lakiluonnoksen yleisperusteluiden mukaan yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei toteudu esitetyssä mallissa. 

Valinnanvapauden ja markkinaehtoisuuden tavoite huomioiden yrityspalveluja saa jatkossa yhä useammasta paikasta, koska palvelujen 

tuottaminen hajaantuu. Huomionarvoista on yritysten kannalta myös se, että MMM:n hallinnonalan palvelut (mm. maaseudun kehittämis- ja 

yritysrahoitus) toteutetaan maakunnissa eri logiikalla kuin kasvupalvelut. MMM:n hallinnonalalla nykyinen viranomaislähtöinen hallintotapa 

palvelujen tuottamisessa säilyy, mikä saattaa yritysasiakkaille olla maakunnan sisällä sekavuutta aiheuttavaa. Valtakunnalliset kasvupalvelut ja 

niiden tuottaminen eriytyvät todennäköisesti maakunnan järjestämisvastuulla olevista kasvupalveluista. Kasvupalvelujen tarjonta saattaa 

kohdistua alueellisesti sinne, missä kysyntä on jo valmiiksi merkittävää. Todennäköisesti käy niin, että eri alueilla toimiville yrityksille tarjotaan 

laadullisesti hyvin erilaisia palveluja.  Esityksen mukaan maakunnat määrittelevät kukin itse palveluiden sisällön ja laadun. Lisäksi alueiden 

kustannus- ja rahoitusrakenteiden erot johtavat eriarvoistumiseen eri osissa maata. Pitkällä tähtäimellä tämä saattaa johtaa entistä suurempiin 

kehityseroihin Suomen sisällä eikä asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu toteudu. Kasvupalveluja tuottavien toimijoiden kilpailullinen asema 

toisiinsa nähden voi heikentää tai haitata toimijoiden välistä yhteistyötä.  

 

Ehdotukset eivät ota kantaa siihen, miten kasvupalvelut ja kuntien elinvoimatehtävät limittyvät saumattomaksi ja asiakaslähtöiseksi 

kokonaisuudeksi. Valtion, maakunnan ja kunnan kumppanuus jää paikallisesti ja maakunnallisesti sovittavaksi. Vaikka lakiesityksessä on todettu, 

että kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden resursseja maakunnille, vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan 

entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat tehtävät, lakiesitys aiheuttaa hämmennystä ja epätietoisuutta erityisesti kasvupalveluiden 

palvelukokonaisuuksien osalta. Lakiluonnoksessa mainitaan maakunnallisina kasvupalveluina mm. yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen sekä 

liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut. Kunnilla ja kuntien omistamilla kehitysyhtiöille on Satakunnassa merkittävä rooli yritysten 

perustajien ja pk-yritysten neuvonnassa, palvelutarpeiden kartoittamisessa ja palveluihin ohjaamisessa kuntien omien elinkeinopalvelujen ohella. 

Kunnat ovat tärkeitä kumppaneita ELY- ja TE-hallinnolle myös työllisyyden hoidossa. Lakiesitykseen sisältyy ehdotus, että kunnat voisivat toimia 

maakunnallisten kasvupalvelujen tuottajina omistamiensa yhtiöiden kautta, jos yhtiö ei ole sidosyksikköasemassa kuntaan. Sama koskee 

kuntaomisteisia oppilaitoksia. Kuntien ja oppilaitosten olisi siten mahdollista tuottaa maakunnallisia kasvupalveluja vain erillisten markkinoilla 

toimivien yhtiöidensä kautta, mikä todennäköisesti nostaa hankittavien kasvupalvelujen hintoja lisäämättä kuitenkaan riittävästi taloudellista 

kasvua ja on siten ristiriidassa tehokkuuden ja kustannussäästöjen tavoittelun kanssa. Mikäli esim. toisen asteen oppilaitokset joutuvat 

eriyttämään palvelunsa täysin markkinaehtoisesti toimiviin yhtiöihin, riski sille, että joidenkin alueelle keskeisten osaamisen kehittämisen 

palvelujen saatavuus heikkenee eikä tuottajien määrä lisäänny. Esityksen tarkoituksenmukaisuutta tulee vielä harkita. 
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Kokonaiskuvan hahmottaminen kasvupalvelulaista ja sen vaikutuksista on haastavaa tilanteessa, jossa ei ole tarkempaa tietoa kasvupalvelulain 

myötä muuttuvien substanssilakien säännösten sisällöstä ja lakiviittauksista. Edellä mainittu vaikeuttaa lausunnon kokoamista siten, että kaikki 

asiaan vaikuttavat seikat tulisivat riittävällä tarkkuudella huomioiduiksi. 

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää asiakkaalta nykyistä huomattavasti enemmän aktiivisuutta, omatoimisuutta ja motivaatiota 

esimerkiksi palvelusetelin käyttämistilanteissa. Kaikki asiakkaat eivät esimerkiksi terveydentilansa vuoksi kykene hakeutumaan oma-aloitteisesti 

erilaisten palvelujen piiriin. Tässä tilanteessa korostuvat muiden toimijoiden, kuten sote-palvelut. Toisaalta huolena on se, löytyykö kaikilta 

alueilta riittävästi palveluntuottajia valinnanvapauden toteuttamiseen.  

Esityksen mukaan yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei toteudu esitetyssä mallissa. Ottaen huomioon 

valinnanvapauden ja markkinaehtoisuuden, jatkossa yrityspalvelua saa yhä useammasta paikasta, koska palvelujen tuottaminen hajaantuu. Ns. 

kansalliset kasvupalvelut ja niiden tuottaminen eriytyy todennäköisesti voimakkaasti maakunnan järjestämisvastuulla olevista kasvupalveluista. 

Esimerkiksi kansainvälistymiseen saattaa syntyä "kahden kerroksen" palveluita. Eri alueilla toimiville yrityksille tarjotaan laadullisesti hyvin erilaisia 

palveluja erisuuruisilla subventioilla. Kansallisten kasvupalvelujen tarjonta saattaa kohdistua alueellisesti hyvinkin voimakkaasti sinne, missä 

kysyntä on jo valmiiksi merkittävää. Esityksen mukaan maakunnat määrittelevät kukin erikseen palveluiden sisällön, laadun ja maksullisen 

yrityspalvelun hintakriteerit. Lisäksi alueiden kustannus- ja rahoitusrakenteiden erot saattavat johtaa eriarvoistumiseen eri osissa maata. Pitkällä 

tähtäimellä tämä johtanee entistään voimistuviin kehityseroihin Suomen sisällä. 

Esityksen mukaan jokainen alue saa käyttöönsä parhaat osaajat liiketoiminnan kehittämiseen, työllistymiseen ja kansainvälistymiseen. Malli 

perustuu siihen, että markkinaehtoinen toiminta tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen (taloudellisen, tehokkaan ja nykytoimintaympäristöön 

parhaiten soveltuvan). Toisaalla esityksessä kuitenkin todetaan, että markkinat eivät toimi yhtä hyvin kaikkialla Suomessa. Valittu toimintatapa voi 

johtaa siihen, että jossakin alueella parhaat mahdolliset osaajat saadaan käyttöön, mutta toisilla alueilla ei. Tämän vuoksi oletettuja tavoitteita ei 

voitaisi välttämättä saavuttaa. 

Kasvupalveluja tuottavien toimijoiden kilpailullinen asema toisiinsa nähden voi heikentää tai haitata toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä. 

Tästä on kokemuksia nykyisen toimintamallin puitteissa esim. siten, että toimija XX Oy pitää omaa menetelmäänsä liikesalaisuuden piiriin 

kuuluvan asiana, minkä vuoksi tiedon jakaminen toisen yrityksen kanssa on problemaattista. 

Ajatus vapaammasta palveluhankinnan lisäämistä monituottajamallein ja valinnanvapauksin on kannatettava, ja johtanee kurinalaisesti valvottuna 

palvelun laadun parantumiseen, jos ei välttämättä kustannussäästöihin.  

 

Järjestämis- ja tuottamisvastuun erottelu ei välttämättä muuta resursoinnin nykytilaa esim. TE-toimiston asiakaspalvelun osalta, koska hyvin harva 

palvelu tuotetaan nykyiselläänkään TE-toimiston omana tuotantona (näitä ovat lähinnä työnantajien rekrytointipalvelut, ammatinvalinnanohjaus). 

Suurin osa nykyisestä TE-henkilöstöresurssista kuluu asiakkaiden palvelutarpeiden arviointiin ja tästä syntyviin palveluohjauksiin, joten tältä osin 

kustannussäästöä saattaa jäädä syntymättä.  

 

HE:ssä ei perustella, mistä markkinoilta hankittavan palvelun kustannussäästöt tulevat verrattuna nykytilaan, jossa esim. työttömien 

työnhakijoiden palvelutarpeiden arvioinnit tehdään varsin huokeana virkatyönä (Uudellamaalla asiakaspalveluvirkailijan työnantajakustannus on 

n. 3000 € / 100 palvelutarpeen arviointia / kk). Uudistuksen myötä tulee varautua yleiseen kustannustason nousuun. 

 

HE:n mukaan maakunnan oma tuotanto rajataan vain markkinapuutetilanteisiin. Markkinapuutteen toteaminen tulisi määritellä tarkemmin. 

Koska HE ei määrittele rajoja (palveluntuottajien näkökulmasta houkuttelevalle) kilpailutukselle, eikä kohtuuhintaisuudelle, voi käydä niin, että 

markkinapuutteeseen vedoten vain pieni osa palveluista järjestetään ulkopuolisen tuottajan toimesta.  

 

HE:ssä tulisi täsmentää: kun asiakkaalla on oikeus valita palveluntarjoaja, onko hänellä oikeus valita muiden kuin oman maakunnan/kuntayhtymän 

valitsema palveluntarjoaja?  

 

Innovaatioiden ja keksintöjen tuen osalta vastuu siirretään laissa maakunnalle/kuntayhtymälle. Tehtäviä ei tällä hetkellä hoideta ELYissä, joten 

maakunnille kyseessä on uusi tehtävä, joka vaatii uuden resurssin ja osaamisen. 

 

HE:ssä todetaan, että valtakunnalliset toimijat ovat velvollisia osallistumaan johdonmukaisen sekä valtakunnalliset että maakunnalliset 

kasvupalvelut toiminnalliseksi kokonaisuudeksi liittävän kasvupalvelutoiminnon rakentamiseen. Perusteluissa tulisi täsmentää: Onko tarkoitus, 

että valtakunnallinen kasvupalvelu koordinoi itsehallinnollisten maakuntien kasvupalvelutehtäviä? Jos on, toimivaltasuhteet ovat epäselvät.  

 

HE:ssä todetaan, että palvelurakenteen valvonta on työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla. Perusteluiden tulisi täsmentää, mitä tämä käytännössä 

tarkoittaa tilanteessa, jossa jokainen maakunta / kuntayhtymä voi tarjota kasvupalveluita haluamallaan tavalla alueen tarpeet lähtökohtana. 

Valtion konkreettiset valvonta- ja puuttumismenetelmät yksittäisen maakunnan päätöksiin siitä, milloin ja miten tuotetaan kasvupalvelut itse ja 

milloin ja miten ne annetaan ulkopuolisille palveluntuottajille hoidettavaksi, ovat HE:n perusteella heikot.  

 

Uudenmaan erillisratkaisuun liittyen: HE:ssä s. 60 todetaan, että aluekehittäminen tarjoaisi kasvupalvelujen yhteensovittamiseen strategiat ja 

prosessit, ja kasvupalvelut sisällöt. Samalla esitys Uudenmaan erillisratkaisusta ei anna aluekehittämisen tehtävää Uudenmaan kuntayhtymälle. 

Tulisi täsmentää: kuka vastaa Uudenmaan strategiasta kasvupalveluiden suhteen? 
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Kokonaiskuvan hahmottaminen kasvupalvelulaista ja sen vaikutuksista on haastavaa tilanteessa, jossa ei ole tarkempaa tietoa kasvupalvelulain 

myötä muuttuvien substanssilakien säännösten sisällöstä ja lakiviittauksista. Edellä mainittu vaikeuttaa lausunnon kokoamista siten, että kaikki 

asiaan vaikuttavat seikat tulisivat riittävällä tarkkuudella huomioiduiksi. 

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää asiakkaalta nykyistä huomattavasti enemmän aktiivisuutta, omatoimisuutta ja motivaatiota 

esimerkiksi palvelusetelin käyttämistilanteissa. Kaikki asiakkaat eivät esimerkiksi terveydentilansa vuoksi kykene hakeutumaan oma-aloitteisesti 

erilaisten palvelujen piiriin. Tässä tilanteessa korostuvat muiden toimijoiden, kuten sote-palvelut. Toisaalta huolena on se, löytyykö kaikilta 

alueilta riittävästi palveluntuottajia valinnanvapauden toteuttamiseen.  

Esityksen mukaan yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei toteudu esitetyssä mallissa. Ottaen huomioon 

valinnanvapauden ja markkinaehtoisuuden, jatkossa yrityspalvelua ja yksilön palvelua saa yhä useammasta paikasta, koska palvelujen 

tuottaminen hajaantuu. Ns. kansalliset kasvupalvelut ja niiden tuottaminen eriytyy todennäköisesti voimakkaasti maakunnan järjestämisvastuulla 

olevista kasvupalveluista. Esimerkiksi kansainvälistymiseen saattaa syntyä "kahden kerroksen" palveluita. Eri alueilla toimiville yrityksille tarjotaan 

laadullisesti hyvin erilaisia palveluja erisuuruisilla subventioilla. Kansallisten kasvupalvelujen tarjonta saattaa kohdistua alueellisesti hyvinkin 

voimakkaasti sinne, missä kysyntä on jo valmiiksi merkittävää. Esityksen mukaan maakunnat määrittelevät kukin erikseen palveluiden sisällön, 

laadun ja maksullisen yrityspalvelun hintakriteerit. Lisäksi alueiden kustannus- ja rahoitusrakenteiden erot saattavat johtaa eriarvoistumiseen eri 

osissa maata. 

Esityksen mukaan jokainen alue saa käyttöönsä parhaat osaajat liiketoiminnan kehittämiseen, työllistymiseen ja kansainvälistymiseen. Malli 

perustuu siihen, että markkinaehtoinen toiminta tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen (taloudellisen, tehokkaan ja nykytoimintaympäristöön 

parhaiten soveltuvan). Toisaalla esityksessä kuitenkin todetaan, että markkinat eivät toimi yhtä hyvin kaikkialla Suomessa. Valittu toimintatapa voi 

johtaa siihen, että jollakin alueella parhaat mahdolliset osaajat saadaan käyttöön, mutta toisilla alueilla ei. Tämän vuoksi oletettuja tavoitteita ei 

voitaisi välttämättä saavuttaa. 

Kasvupalveluja tuottavien toimijoiden kilpailullinen asema toisiinsa nähden voi heikentää tai haitata toimijoiden välistä saumatonta yhteistyötä. 

Tästä on kokemuksia nykyisen toimintamallin puitteissa esim. siten, että toimija pitää omaa menetelmäänsä liikesalaisuuden piiriin kuuluvan 

asiana, minkä vuoksi tiedon jakaminen toisen yrityksen kanssa on problemaattista. 

Kokonaiskuvan hahmottaminen kasvupalvelulaista ja sen vaikutuksista on haastavaa tilanteessa, jossa ei ole tarkempaa tietoa kasvupalvelulain 

myötä muuttuvien substanssilakien säännösten sisällöstä ja lakiviittauksista. Edellä mainittu vaikeuttaa lausunnon kokoamista siten, että kaikki 

asiaan vaikuttavat seikat tulisivat riittävällä tarkkuudella huomioiduiksi.  

 

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää asiakkaalta nykyistä huomattavasti enemmän aktiivisuutta, omatoimisuutta ja motivaatiota. Kaikki 

asiakkaat eivät kuitenkaan kykene hakeutumaan oma-aloitteisesti tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tällaisissa tilanteissa korostuvat toiminta 

muiden toimijoiden, kuten sote-palveluiden ja kuntien kanssa. Toisaalta huolena on se, löytyykö kaikilta alueilta riittävästi palveluntuottajia 

valinnanvapauden toteuttamiseen.   

 

Tavoitteena on, että yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta, mutta tämä ei toteudu esitetyssä mallissa. Ottaen 

huomioon valinnanvapauden ja markkinaehtoisuuden jatkossa yrityspalveluja saa yhä useammasta paikasta ja palvelujen tuottaminen hajaantuu. 

Ns. valtakunnalliset kasvupalvelut ja niiden tuottaminen eriytyy todennäköisesti voimakkaasti maakunnan järjestämisvastuulla olevista 

kasvupalveluista. Esimerkiksi kansainvälistymiseen saattaa syntyä "kahden kerroksen" palveluita ja eri alueilla toimiville yrityksille tarjotaan 

laadullisesti hyvin erilaisia palveluja erisuuruisilla subventioilla.  

 

Esityksen mukaan maakunnat määrittelevät kukin erikseen palveluiden sisällön, laadun ja maksullisen yrityspalvelun hintakriteerit. Lisäksi 

alueiden kustannus- ja rahoitusrakenteiden erot saattavat johtaa eriarvoistumiseen eri osissa maata. Esityksen mukaan jokainen alue saa 

käyttöönsä parhaat osaajat liiketoiminnan kehittämiseen, työllistymiseen ja kansainvälistymiseen. Malli perustuu siihen, että markkinaehtoinen 

toiminta tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen (taloudellisen, tehokkaan ja nykytoimintaympäristöön parhaiten soveltuvan). Toisaalla esityksessä 

kuitenkin todetaan, että markkinat eivät toimi yhtä hyvin kaikkialla Suomessa. Pitkällä tähtäimellä tämä johtanee entistään voimistuviin 

kehityseroihin Suomen sisällä.  

 

Kasvupalveluja tuottavien toimijoiden kilpailullinen asema toisiinsa nähden voi myös heikentää tai haitata toimijoiden välistä saumatonta 

yhteistyötä. Tästä on kokemuksia nykyisen toimintamallin puitteissa esim. siten, että toimija XX Oy pitää omaa menetelmäänsä liikesalaisuuden 

piiriin kuuluvan asiana, minkä vuoksi tiedon jakaminen toisen yrityksen kanssa on problemaattista. 
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Kokonaiskuvan hahmottaminen kasvupalvelulaista ja sen vaikutuksista on haastavaa tilanteessa, jossa ei ole tarkempaa tietoa kasvupalvelulain 

myötä muuttuvien substanssilakien säännösten sisällöstä ja lakiviittauksista. Edellä mainittu vaikeuttaa lausunnon kokoamista siten, että kaikki 

asiaan vaikuttavat seikat tulisivat riittävällä tarkkuudella huomioiduiksi. Lukuisten keskeisten termien määrittäminen kasvupalvelulaissa on 

välttämätöntä, koska vasta määrittelyn kautta kokonaisuus hahmottuu, samaten mahdolliset ajattelun kapeikot. Asiakkuus vahvempana 

lähtökohtana toisi lisäarvoa käytännön toteutuksen kirjaamiseen.  

Valinnanvapauden toteutuminen edellyttää asiakkaalta nykyistä huomattavasti enemmän aktiivisuutta, omatoimisuutta ja motivaatiota. Kaikki 

asiakkaat eivät esimerkiksi terveydentilansa vuoksi kykene hakeutumaan oma-aloitteisesti erilaisten palvelujen piiriin. Tässä tilanteessa korostuvat 

mm. sote-palvelut. Palvelutarpeen määrittäminen ja kokonaisvastuun kanto asiakkaan tilanteenmukaisesta palvelusta on järjestäjän vastuulla ja 

tulisi määritellä verovarojen käytön näkökulmasta viranomaistoiminnaksi.  

Esityksen sanamuotojen mukaan yritykset saavat jatkossa tarvitsemansa palvelut yhdestä paikasta. Tämä ei toteudu esitetyssä mallissa. Esityksen 

mukaan maakunnat määrittelevät kukin erikseen palveluiden sisällön, laadun ja maksullisen yrityspalvelun hintakriteerit. Lisäksi alueiden 

kustannus- ja rahoitusrakenteiden erot saattavat johtaa eriarvoistumiseen eri osissa maata. Pitkällä tähtäimellä tämä johtanee entistään 

voimistuviin kehityseroihin Suomen sisällä. Aiemmin lausuntokierroksella olleen rahoituslain ns. bail out- pykälä (8 §) jätti niin ikään taloudellisissa 

vaikeuksissa olevan maakunnan osalta seuraamukset ja vastuut tarkemmin määrittämättä. Tämä merkitsee pelisääntöjen jäävän auki uudistuksen 

erittäin keskeisten tavoitteiden osalta, ei vähiten säästötavoitteen, ja samalla pudottaa tosiasiallisesti pohjan myös maakuntien itsehallinnolta. 

 
 

12. Ovatko esityksen vaikutukset tunnistettu riittävällä tasolla? 
 
Esityksen vaikutukset (HE, luku 4) 
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13. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sääntelyn purkamista, digitaalisten palvelujen kehitysloikkaa ja asiakkuuksien 

hallinnan parantumista. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on välttämättömyys ns. massa-asiakkuuksien tehokkaalle hoidolle. Asiakkuuksien 

hallinnan parantaminen edellyttää taas palveluohjauksen tehostamista ja koordinointia. 

 

Lakiehdotus lähtee olettamuksesta, että yksityiset markkinat tuottavat palvelut tehokkaammin kuin julkinen sektori. Perustelut ovat jääneet 

kuitenkin aika vähäisiksi. Kasvupalvelujen kysyntä henkilöasiakkaiden osalta on edelleen hyvin laajaa. Miten uusi järjestämisen ja tuottamisen 

erottaminen kykenee vastaamaan palvelujen äkillisestikin muuttuvaan kysyntään? Jos palvelujen tuottaminen markkinoilla osoittautuu 

kustannustehottomaksi, onko maakunnalla mahdollisuus tuottaa palveluita omana toimintana. Riskianalyysi jää näiltä osin ehdotuksessa 

puutteelliseksi. 

Esityksellä on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä vaikutuksia viranomaisten toimintaan, jotka on pääosin käsitelty 

laajasti ja monipuolisesti. Vaikutusten arviointi kuitenkin painottuu tunnistettavissa oleviin hyötyihin ja mahdollisuuksiin ja laiminlyö osin 

asianmukaisten haittojen ja uhkien objektiivisen analysoinnin. Kasvupalvelu-uudistukseen sisältyvän systeemisen muutoksen riskien arviointia on 

kokonaisuutena arvioiden pidettävä puutteellisena ja yksipuolisena etenkin, kun se toteutetaan samanaikaisesti maakuntauudistuksen sekä 

joillakin alueilla todennäköisesti myös alueellisten työvoima- ja yrityspalvelukokeilujen kanssa.  

 

Taloudelliset vaikutukset  

Esityksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 % ja markkinoille arvioidaan siirtyvän palkkakuluista noin 

160 milj. €. Lisäksi nykyisin osan tällä hetkellä ostopalveluna mm. oppilaitoksilta hankittavista palveluista arvioidaan tulevan uusille markkinoille.  

Em. arviointiin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Esitettyjä markkinoille vietäviä, yrityksiin liittyviä kasvupalveluja ei tälläkään hetkellä tuoteta 

ELY-keskuksissa, vaan ELY-keskukset pääasiassa rahoittavat tuotantoa hoitavia projekteja. Kun myöskään palvelutarpeen kartoittamista ei enää 

tuoteta systemaattisena toimintona ELY-keskuksissa, on nostettava esille kysymys siitä, onko ELY-keskusten tehtäviä ja niiden siirtymisiä 

maakuntaan aidosti analysoitu. Esitettyjen prosenttiosuuksien jakoperusteet viranomais/järjestämistehtävien sekä tuotantotehtävien välillä jäävät 

avoimiksi ja epäselviksi. Jos arviot perustuvat oletuksiin ja/tai puutteellisiin tietoihin ja kun harkinnanvaraisten kasvupalvelujen ostovolyymi 

maakunnissa on riippuvaista lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksestä ja maakuntien yleisistä rahoitusedellytyksistä, 

esityksen sisältämä arvio kasvupalvelujen markkinapotentiaalista on ylimitoitettu.  

 

Vaikutukset viranomaisten toimintaan  

Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia mutta ei sitä, miten yhtiömuotoisen 

toiminnan kustannukset eroavat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä muuten.  Koska maakunnan palvelujen 

järjestämisen ja tuottamisen erottaminen perustuu jo maakuntalakiin, on oikea lähtökohta tarkastella tältä osin myös kunnallisten 

kehittämisyhtiöiden toimintaa markkinoilla niiden mahdollisesti tuottaessa kasvupalveluja. Toisaalta esityksessä todetaan, että lakiehdotus rajaa 

ulos kuntien hankintalain mukaisten sidosyksikköjen mahdollisuuden toimia kasvupalvelujen tuottajana.  

Henkilöstöä koskevat vaikutukset nojaavat paikoitellen oletuksiin. Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden 

tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien esitysten kanssa se merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön 

osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Em. seikat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että maakuntatyönantajan henkilöstöpolitiikka on 

epävakaata, maakunnassa ovat käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta näin ollen saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista. 

Maakuntatyönantajalla voi olla vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa tällaisiin työoloihin. Suurin osa henkilöstöstä joutuu hakemaan töitä 

yksityisten palveluntuottajien palveluksessa. Määräaikaisiin sopimuksiin ja toistuviin kilpailutuksiin perustuva järjestelmä voi luoda myös yrityksiin 

varsin epävakaat olot.   

Tuottamiseen siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu korkeaksi. Koska kuitenkin järjestämistehtävä määrittää markkinoilta saatavan palvelun 

laadun ja hinnan, järjestämisen ja viranomaistehtävien vaatima resurssi on syytä arvioida ensisijaisesti. Hallituksen esitysluonnoksen puute on se, 

että kokonaisuudessaan vaikutuksia henkilöstön asemaan ei ole t… 
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Esityksessä on käsitelty taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä viranomaisten toimintaan liittyviä vaikutuksia laajasti. Vaikutusten 

arviointi painottuu kuitenkin tunnistettavissa oleviin hyötyihin ja mahdollisuuksiin.  Haittojen ja uhkien analysointi jää esityksessä vähemmälle. 

Kasvupalvelu-uudistukseen sisältyvän systeemisen muutoksen arviointia on kokonaisuutena arvioiden pidettävä puutteellisena varsinkin kun se 

toteutetaan samanaikaisesti maakuntauudistuksen sekä joillakin alueilla todennäköisesti myös alueellisten työvoima- ja yrityspalvelukokeiluiden 

kanssa.  

Esityksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 % ja markkinoille arvioidaan siirtyvän palkkakuluista noin 

160 milj. €. Lisäksi nykyisin osan tällä hetkellä ostopalveluna mm. oppilaitoksilta hankittavista palveluista arvioidaan tulevan uusille markkinoille. 

Esitettyihin lukuihin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Markkinoille vietäviä, yrityksiin liittyviä kasvupalveluja ei tälläkään hetkellä tuoteta ELY-

keskuksissa, vaan ELY-keskukset pääasiassa rahoittavat tuotantoa hoitavia projekteja. Samoin myöskään palvelutarpeen kartoittamista ei enää 

tuoteta systemaattisena toimintona ELY-keskuksissa vaan se perustuu yritysasiakkuusstrategian mukaiseen toimintamalliin. Näin ollen herää 

kysymys, onko HE:ssä analysoitu aidosti ELY-keskusten tehtäviä ja niiden siirtymisiä maakuntaan.  

 

Esitettyjen prosenttiosuuksien jakoperusteet viranomais/järjestämistehtävien sekä tuotantotehtävien välillä jäävät avoimiksi ja epäselviksi. Jos 

arviot perustuvat oletuksiin ja/tai puutteellisiin tietoihin ja kun harkinnanvaraisten kasvupalveluiden ostovolyymi maakunnissa on riippuvaista 

lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksestä ja maakuntien yleisistä rahoitusedellytyksistä, esityksen sisältämä arvio 

kasvupalveluiden markkinapotentiaalista voi olla ylimitoitettu.  

 

Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia mutta ei sitä, miten yhtiömuotoisen 

toiminnan kustannukset eroavat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä muuten.   

HE:n puute on se, että kokonaisuudessaan vaikutuksia henkilöstön asemaan ei ole esityksessä tuotu kaikilta osin selkeästi esille. Henkilöstöä 

koskevat vaikutukset nojaavat paikoitellen oletuksiin. Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on 

jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien esitysten kanssa se merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta 

pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Em. seikat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on 

epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta näin ollen saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista. 

Tuottamiseen siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu korkeaksi. Koska järjestämistehtävä määrittää markkinoilta saatavan palvelun laadun ja 

hinnan sekä valvonnan, järjestämisen ja viranomaistehtävien vaatima resurssi olisi syytä arvioida huolellisesti. Myös siirtymäaikataulun vaikutusta 

henkilöstöön ei analysoida esityksessä riittävässä määrin.  

 

Uusien kasvupalvelujen toteutumisen ehtona on se, että toimivat palvelujen sähköiset alustat saadaan käyttöön ja digitalisaatio etenee. Tämän 

vuoksi lopullisessa hallituksen esityksessä tulee arvioida nyt esitettyä tarkemmin digitalisaation edellytykset sekä siihen liittyvät uhat ja riskit 

muun muassa taloudellisten vaikutusten ja aikataulutuksen osalta. Monikanavainen monituottajamalli tuo haasteita myös tietojärjestelmien 

kehittämiselle sekä tietosisältöjen ja niiden rajapintojen määrittelyn, tietosuojan ja käytettävyyden osalta. Myös vaikutuksia asiakaspalvelun 

laatuun ja esimerkiksi vaikeasti työllistyvien asiakkaiden edellytykset käyttä… 
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Esityksessä on käsitelty taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä viranomaisten toimintaan liittyviä vaikutuksia laajasti. Vaikutusten 

arviointi painottuu kuitenkin tunnistettavissa oleviin hyötyihin ja mahdollisuuksiin.  Haittojen ja uhkien analysointi jää esityksessä vähemmälle. 

Kasvupalvelu-uudistukseen sisältyvän systeemisen muutoksen arviointia on kokonaisuutena arvioiden pidettävä puutteellisena varsinkin kun se 

toteutetaan samanaikaisesti maakuntauudistuksen sekä joillakin alueilla todennäköisesti myös alueellisten työvoima- ja yrityspalvelukokeiluiden 

kanssa.  

 

Esityksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 % ja markkinoille arvioidaan siirtyvän palkkakuluista noin 

160 milj. €. Lisäksi nykyisin osan tällä hetkellä ostopalveluna mm. oppilaitoksilta hankittavista palveluista arvioidaan tulevan uusille markkinoille. 

Esitettyihin lukuihin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Markkinoille vietäviä, yrityksiin liittyviä kasvupalveluja ei tälläkään hetkellä tuoteta ELY-

keskuksissa, vaan ELY-keskukset pääasiassa rahoittavat tuotantoa hoitavia projekteja. Samoin myöskään palvelutarpeen kartoittamista ei enää 

tuoteta systemaattisena toimintona ELY-keskuksissa vaan se perustuu yritysasiakkuustrategian mukaiseen toimintamalliin. Näin ollen herää 

kysymys, onko HE:ssä analysoitu aidosti ELY-keskusten tehtäviä ja niiden siirtymisiä maakuntaan.  

 

Esitettyjen prosenttiosuuksien jakoperusteet viranomais/järjestämistehtävien sekä tuotantotehtävien välillä jäävät avoimiksi ja epäselviksi. Jos 

arviot perustuvat oletuksiin ja/tai puutteellisiin tietoihin ja kun harkinnanvaraisten kasvupalveluiden ostovolyymi maakunnissa on riippuvaista 

lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksestä ja maakuntien yleisistä rahoitusedellytyksistä, esityksen sisältämä arvio 

kasvupalveluiden markkinapotentiaalista voi olla ylimitoitettu.  

 

Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia mutta ei sitä, miten yhtiömuotoisen 

toiminnan kustannukset eroavat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä muuten.   

 

HE:n puute on se, että kokonaisuudessaan vaikutuksia henkilöstön asemaan ei ole esityksessä tuotu kaikilta osin selkeästi esille. Henkilöstöä 

koskevat vaikutukset nojaavat paikoitellen oletuksiin. Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on 

jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien esitysten kanssa se merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta 

pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Em. seikat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on 

epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta näin ollen saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista. 

Tuottamiseen siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu korkeaksi. Koska järjestämistehtävä määrittää markkinoilta saatavan palvelun laadun ja 

hinnan sekä valvonnan, järjestämisen ja viranomaistehtävien vaatima resurssi olisi syytä arvioida huolellisesti. Myös siirtymäaikataulun vaikutusta 

henkilöstöön ei analysoida esityksessä riittävässä määrin.  

 

Uusien kasvupalvelujen toteutumisen ehtona on se, että toimivat palvelujen sähköiset alustat saadaan käyttöön ja digitalisaatio etenee. Tämän 

vuoksi lopullisessa hallituksen esityksessä tulee arvioida nyt esitettyä tarkemmin digitalisaation edellytykset sekä siihen liittyvät uhat ja riskit 

muun muassa taloudellisten vaikutusten ja aikataulutuksen osalta. Monikanavainen monituottajamalli tuo haasteita myös tietojärjestelmien 

kehittämiselle sekä tietosisältöjen ja niiden rajapintojen määrittelyn, tietosuojan ja käytettävyyden osalta. Myös vaikutuksia asiakaspalvelun 

laatuun ja esimerkiksi vaikeasti työllistyvien asiakkaiden edellytykset käyttä… 
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Lakiehdotuksessa painotetaan kilpailullisen markkinaehtoisen mallin paremmuutta ja tehokkuutta, mutta malliin liittyvien riskien ja ongelmien 

analysointi on jäänyt riittämättömäksi. Aidosti kilpailullisesti toimivan ympäristön muodostuminen kaikkiin maakuntiin on epävarmaa. 

Ehdotuksessa todetaan, että liikkeellelähtötilanne kasvupalveluiden käynnistyessä on eri maakunnissa hyvin erilainen, eivätkä palveluntuottajien 

markkinat pitkälläkään aikavälillä ole samanlaiset eivätkä kehity samalla tavoin koko Suomessa. Tästä arviosta ei kuitenkaan tehdä toimeenpanoa 

koskevia johtopäätöksiä. Ehdotuksessa todetaan, että kasvupalveluiden tuottaminen markkinoilla voi tehostaa toimintaa niillä alueilla, joihin 

muodostuu toimivat markkinat. Niillä alueilla, joilla kilpailua ei ole esimerkiksi pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen takia, toimintamallin 

tehokkuushyödyt voivat siten jäädä pysyvästi vähäisiksi. Ehdotuksessa ei huomioida sitä, että nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten toiminnan 

sopeutuksen ja toiminnan kehittämisen kautta on saavutettu asiakasmäärät huomioiden kustannustehokas toimintamalli, jonka siirtäminen 

markkinoille ei automaattisesti merkitse toiminnan parempaa tehokkuutta ehdotettuun hallintomalliin verrattuna. Kilpailullinen 

monituottajamalli ja sen edellyttämä viranomais- ja järjestäjätoiminnan resursointi sekä kasvava sopimisen ja valvonnan tarve saattavat 

käytännössä muodostua tehottomaksi ja kalliiksi järjestelmäksi. 

Lakiehdotuksen markkinoita lisäävät vaikutukset on yliarvioitu. Ehdotuksen mukaan uusia markkinoita syntyisi 400 milj. euron verran. On 

huomattava, että tähän arvioon on sisällytetty jo nykyisin markkinoilta hankittavat yritys- ja työvoimapalvelut (nykytaso 290 milj. euroa), jotka siis 

eivät ole nettolisäystä. Laskevan menokehyksen vuoksi summa tulee v. 2019 olemaan olennaisesti pienempi. Nettolisäystä voi syntyä ELY-

keskusten ja TE-toimistojen henkilötyöpanoksesta, jonka arvioidaan voivan siirtyä pitkällä aikavälillä markkinoille (85 % nykyisistä noin 190 

miljoonalla eurolla tuotetuista viranomaistehtävistä eli noin 160 milj. euroa). Jotta tähän päästäisiin, joudutaan tulevan maakunnan tehtävistä 

nykyisiä viranomaistehtäviä sisältäviä palveluja ulkoistamaan. Maakunnille jäisi vain pakolliset viranomaistehtävät ja uutena järjestämiseen 

liittyvät tehtävät. Tätä ei voi pitää realistisena ja tarkoituksenmukaisena toteuttaa, sillä järjestelmämuutos synnyttää myös uusia tehtäviä 

järjestäjälle (maakunta). Maakunnan itsehallinnollisuus kärsii, jos ns. järjestämistehtävät erityisesti rahoituspalvelut siirrettäisiin markkinoille. 

Sama koskee rakennerahastotehtäviä. Voidaan siis perustellusti todeta, että kasvupalvelu-uudistus lisäisi markkinoille siirtyvää toimintaa 

huomattavasti vähemmän kuin lakiehdotuksessa on arvioitu. 

Lakiehdotuksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 %, jos maakunnan viranomaistehtävien osuus olisi 

15 prosenttia ja järjestämistehtävien 10 prosenttia.  Viranomais- ja järjestämistehtäviä koskevat resurssiarviot eivät ole realistisia, mikä osaltaan 

pienentää edelleen uusille markkinoille siirrettävissä olevia resursseja.  Ehdotuksessakin todetaan, että maakunnan järjestämistehtäviin 

tarvittavaa henkilöstöresurssia ei voida tässä vaiheessa tunnistaa.  Markkinaehtoinen monituottajamallin toimivuus edellyttää järjestäjältä 

hankinta- ja sopimusosaamista ja riskien hallintaa sekä kattavaa laadun valvontaa ja tulosten seuraamista. Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta 

palveluihin on kriittinen tekijä, mikä edellyttää riittävää resursointia, osaamista ja toimivia sähköisiä järjestelmiä. Uusi toimintatapa 

todennäköisesti lisää resurssitarvetta nykyiseen toimintamalliin verrattuna. Vaikutuksia henkilöstön asemaan ei ole esitetty riittävän 

konkreettisesti. Myöskään siirtymäai… 

Uudistuksen myönteiset vaikutukset on kirjattu, mutta niiden todentaminen jää tulevien vuosien näytön varaan. Uudistuksen yksityiskohtia ei ole 

tarpeeksi analysoitu ja uudistuksessa piilee myös riskejä. Hintariski ei niistä ole olennaisin, mutta maakuntien budjetit huomioiden, ongelmaksi 

saattaa nousta palvelujen riittävä kapasiteetti tai laatu.  

 

Riskeinä voidaan myös pitää sitä, että miten maakunta pystyy järjestämään oman tuotannon markkinapuutetilanteessa? Henkilöstö on siirtynyt 

yksityiselle puolelle ja omaa osaavaa henkilöstä ei ole? Ongelmaksi tulee palveluiden turvaaminen tai ostaminen kalliilla.  

 

Osaamisvaatimusten sisältöä on esityksen perusteluissa sivuttu, mutta onko riittävästi nähty se, että maakuntauudistuksessa luotetaan ehkä 

liikaakin henkilöstön osaamisen uudistamiseen tai että entisen henkilöstön siirtyessä markkinoille, saadaan uudenlaisia osaajia tilalle. Tämä voi 

olla ongelma jo käytettävissä olevien palkkamenojen osalta. 
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Esityksellä on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä vaikutuksia viranomaisten toimintaan, jotka on pääosin käsitelty 

laajasti ja monipuolisesti. Vaikutusten arviointi kuitenkin painottuu tunnistettavissa oleviin hyötyihin ja mahdollisuuksiin osin laiminlyöden 

asianmukaisten haittojen ja uhkien objektiivisen analysoinnin. Kasvupalvelu-uudistukseen sisältyvän systeemisen muutoksen riskien arviointia on 

kokonaisuutena arvioiden pidettävä puutteellisena ja yksipuolisena etenkin, kun se toteutetaan samanaikaisesti maakuntauudistuksen sekä 

joillakin alueilla todennäköisesti myös alueellisten työvoima- ja yrityspalvelukokeiluiden kanssa.  

 

Taloudelliset vaikutukset  

Esityksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 % ja markkinoille arvioidaan siirtyvän palkkakuluista noin 

160 milj. €. Lisäksi nykyisin osan tällä hetkellä ostopalveluna mm. oppilaitoksilta hankittavista palveluista arvioidaan tulevan uusille markkinoille.  

 

Em. arviointiin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Esitettyjä markkinoille vietäviä, yrityksiin liittyviä kasvupalveluja ei tälläkään hetkellä tuoteta 

ELY-keskuksissa, vaan ELY-keskukset pääasiassa rahoittavat tuotantoa hoitavia projekteja. Kun myöskään palvelutarpeen kartoittamista ei enää 

tuoteta systemaattisena toimintona ELY-keskuksissa, on nostettava esille kysymys siitä, onko ELY-keskusten tehtäviä ja niiden siirtymisiä 

maakuntaan aidosti analysoitu. Esitettyjen prosenttiosuuksien jakoperusteet viranomais/järjestämistehtävien sekä tuotantotehtävien välillä jäävät 

avoimiksi ja epäselviksi. Jos arviot perustuvat oletuksiin ja/tai puutteellisiin tietoihin ja kun harkinnanvaraisten kasvupalveluiden ostovolyymi 

maakunnissa on riippuvaista lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksestä ja maakuntien yleisistä rahoitusedellytyksistä, 

esityksen sisältämä arvio kasvupalveluiden markkinapotentiaalista on ylimitoitettu.  

 

Vaikutukset viranomaisten toimintaan  

Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia mutta ei sitä, miten yhtiömuotoisen 

toiminnan kustannukset eroavat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä muuten.  Koska maakunnan palveluiden 

järjestämisen ja tuottamisen erottaminen perustuu jo maakuntalakiin, on oikea lähtökohta tarkastella tältä osin myös kunnallisten 

kehittämisyhtiöiden toimintaa markkinoilla niiden mahdollisesti tuottaessa kasvupalveluita. Toisaalta esityksessä todetaan, että lakiehdotus rajaa 

ulos kuntien hankintalain mukaisten sidosyksikköjen mahdollisuuden toimia kasvupalveluiden tuottajana.  

 

Henkilöstöä koskevat vaikutukset nojaavat paikoitellen oletuksiin. Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden 

tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien esitysten kanssa se merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön 

osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Em. seikat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on 

epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta näin ollen saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista.  

 

Tuottamiseen siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu korkeaksi. Koska kuitenkin järjestämistehtävä määrittää markkinoilta saatavan palvelun 

laadun ja hinnan, järjestämisen ja viranomaistehtävien vaatima resurssi on syytä arvioida ensisijaisesti. Hallituksen esitysluonnoksen puute on se, 

että kokonaisuudessaan vaikutuksia henkilöstön asemaan ei ole tunnistettu riittävän konkreettisesti tai ainakaan niitä ei ole esityksessä tuotu 

selkeästi esille. Myös siirtymäaikataulun vaikutusta henkilöstöön ei analysoida esityksessä riittävässä määrin.  

 

Uusien kasvupalvelujen toteutumisen ehtona on se, että toimivat palvelujen sähköiset alustat saadaan … 

Uudistuksen taloudelliset vaikutukset ja olemassa olevien markkinoiden laajuus on arvioitu optimistisesti. Markkinat todennäköisesti käynnistyvät 

ja toimivat eri alueilla varsin eritahtisesti ja eri volyymillä. Kasvupalvelujen tiukaan markkinalähtöisyyteen ja järjestäjä-tuottaja-malliin liittyvien 

mahdollisten riskien arviointi on sekin varsin vähäisellä huomiolla.  

 

Kasvupalvelujen ensisijaisena palvelukanava näyttäisi olevan digitaaliset palvelut. Vaikutuksia sellaisten asiakkaiden asioimiseen, joilla sähköisten 

palvelujen käyttäminen ei ole ensisijainen tai muutoin luonteva vaihtoehto, ei ole arvioitu. Esim. vaikeasti työllistyvien tai vajaakuntoisten 

kasvupalveluasiakkaiden eriarvoisuus saattaa lisääntyä ja palvelujen saaminen vaikeutua. Näiden asiakkaiden osalta palvelujen tuottamisen 

lähtökohtana tulisi olla tiivis yhteistyö niin kuntien kuin sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa. 

 

Vaikka kasvupalvelulaki ei koske suoraan kuntia, voi uudistuksella olla välillisiä vaikutuksia kuntien itse tuottamiin elinkeinopalveluihin, mikäli 

maakunnan kasvupalvelujen ja kuntien elinvoimatehtävien yhteensovitus ei onnistu. 
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Esityksellä on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutusten arviointi kuitenkin painottuu tunnistettavissa oleviin hyötyihin 

ja mahdollisuuksiin laiminlyöden asianmukaisten haittojen ja uhkien objektiivisen analysoinnin. Kasvupalvelu-uudistukseen sisältyvän muutoksen 

riskien arviointia on kokonaisuutena arvioiden pidettävä puutteellisena ja yksipuolisena etenkin, kun se toteutetaan samanaikaisesti 

maakuntauudistuksen sekä joillakin alueilla todennäköisesti myös alueellisten työvoima- ja yrityspalvelukokeiluiden kanssa.  

 

Taloudelliset vaikutukset  

Esityksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 % ja markkinoille arvioidaan siirtyvän palkkakuluista noin 

160 milj. €. Lisäksi nykyisin osan tällä hetkellä ostopalveluna mm. oppilaitoksilta hankittavista palveluista arvioidaan tulevan uusille markkinoille.  

Em. arviointiin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Esitettyjä markkinoille vietäviä, yrityksiin liittyviä kasvupalveluja ei tälläkään hetkellä tuoteta 

ELY-keskuksissa, vaan ELY-keskukset pääasiassa rahoittavat tuotantoa hoitavia projekteja. Kun myöskään palvelutarpeen kartoittamista ei enää 

tuoteta systemaattisena toimintona ELY-keskuksissa, on nostettava esille kysymys siitä, onko ELY-keskusten tehtäviä ja niiden siirtymisiä 

maakuntaan aidosti analysoitu. Esitettyjen prosenttiosuuksien jakoperusteet viranomais-/järjestämistehtävien sekä tuotantotehtävien välillä 

jäävät avoimiksi ja epäselviksi. Jos arviot perustuvat oletuksiin ja/tai puutteellisiin tietoihin ja kun harkinnanvaraisten kasvupalveluiden 

ostovolyymi maakunnissa on riippuvaista lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksestä ja maakuntien yleisistä 

rahoitusedellytyksistä, esityksen sisältämä arvio kasvupalveluiden markkinapotentiaalista on ylimitoitettu.  

 

Vaikutukset viranomaisten toimintaan  

Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia mutta ei sitä, miten yhtiömuotoisen 

toiminnan kustannukset eroavat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä muuten.  Koska maakunnan palveluiden 

järjestämisen ja tuottamisen erottaminen perustuu jo maakuntalakiin, on oikea lähtökohta tarkastella tältä osin myös kunnallisten 

kehittämisyhtiöiden toimintaa markkinoilla niiden mahdollisesti tuottaessa kasvupalveluita. Toisaalta esityksessä todetaan, että lakiehdotus rajaa 

ulos kuntien hankintalain mukaisten sidosyksikköjen mahdollisuuden toimia kasvupalveluiden tuottajana.  

Henkilöstöä koskevat vaikutukset nojaavat paikoitellen oletuksiin. Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden 

tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien esitysten kanssa se merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön 

osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Em. seikat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että maakuntatyönantajan henkilöstöpolitiikka on 

epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta näin ollen saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista.  

Tuottamiseen siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu korkeaksi. Koska kuitenkin järjestämistehtävä määrittää markkinoilta saatavan palvelun 

laadun ja hinnan, järjestämisen ja viranomaistehtävien vaatima resurssi on syytä arvioida ensisijaisesti. Hallituksen esitysluonnoksen puute on se, 

että kokonaisuudessaan vaikutuksia henkilöstön asemaan ei ole tunnistettu riittävän konkreettisesti tai ainakaan niitä ei ole esityksessä tuotu 

selkeästi esille. Myös siirtymäaikataulun vaikutusta henkilöstöön ei analysoida esityksessä riittävässä määrin.  

Uusien kasvupalvelujen toteutumisen ehtona on se, että toimivat palvelujen sähköiset alustat saadaan käyttöön ja digitalisaatio etenee. Tämän 

vuoksi lopullisessa hallituksen esityksessä tulee arvioida nyt esitettyä tar… 
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Esityksellä on merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä vaikutuksia viranomaisten toimintaan, jotka on pääosin käsitelty 

laajasti ja monipuolisesti. Vaikutusten arviointi kuitenkin painottuu hyötyihin ja mahdollisuuksiin osin laiminlyöden haittojen ja uhkien 

objektiivisen analysoinnin. Kasvupalvelu-uudistukseen sisältyvien riskien arviointia on kokonaisuutena arvioiden pidettävä puutteellisena ja 

yksipuolisena. Lisäksi vaikutusten arviointi eri asiakasryhmien ja yhden luukun periaatteen toteutumisen kannalta on jäänyt esityksessä heikoksi.     

 

Esityksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 % ja markkinoille arvioidaan siirtyvän palkkakuluista noin 

160 milj. €. Lisäksi nykyisin osan tällä hetkellä ostopalveluna hankittavista palveluista arvioidaan tulevan uusille markkinoille. Arvioinnissa on 

jäänyt analysoimatta, että esitettyjä markkinoille vietäviä, yrityksiin liittyviä kasvupalveluja ei tälläkään hetkellä tuoteta yksinomaan ELY-

keskuksissa, vaan ELY-keskukset pääasiassa rahoittavat tuotantoa hoitavia projekteja. Tämän vuoksi esitettyjen prosenttiosuuksien jakoperusteet 

viranomais/ järjestämistehtävien sekä tuotantotehtävien välillä jäävät avoimiksi ja epäselviksi. Jos arviot perustuvat oletuksiin ja/tai puutteellisiin 

tietoihin ja kun harkinnanvaraisten kasvupalveluiden ostovolyymi maakunnissa on riippuvaista lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 

kustannuskehityksestä ja maakuntien yleisistä rahoitusedellytyksistä, esityksen sisältämää arviota kasvupalveluiden markkinapotentiaalista 

voidaan pitää ylimitoitettuna.  

  

Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia, mutta ei sitä, miten yhtiömuotoisen 

toiminnan kustannukset eroaisivat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä.  Koska maakunnan palveluiden 

järjestämisen ja tuottamisen erottaminen perustuu jo maakuntalakiin, on oikea lähtökohta tarkastella tältä osin myös kunnallisten 

kehittämisyhtiöiden toimintaa markkinoilla niiden mahdollisesti tuottaessa kasvupalveluita. Toisaalta esityksessä todetaan, että lakiehdotus rajaa 

ulos kuntien hankintalain mukaisten sidosyksikköjen mahdollisuuden toimia kasvupalveluiden tuottajana.  

  

Tuottamiseen siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu korkeaksi. Koska kuitenkin järjestämistehtävä määrittää markkinoilta saatavat palvelut ja 

niiden laadun ja hinnan, olisi ensisijaisesti arvioitava ja määriteltävä järjestämisen ja viranomaistehtävien vaatimat resurssit. Hallituksen 

esitysluonnoksen puutteena on, että kokonaisuudessaan vaikutuksia henkilöstön asemaan ei ole tunnistettu riittävän konkreettisesti ja selkeästi.  

 

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva. Yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa se merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pitkäaikaista epävarmuutta työnantajasta. Myös 

siirtymäaikataulun vaikutusta henkilöstöön ei analysoida esityksessä riittävässä määrin.  Em. seikat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että 

maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta näin ollen saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista.  

 

Uusien kasvupalvelujen toteutumisen ehtona on se, että toimivat palvelujen sähköiset alustat saadaan käyttöön ja digitalisaatio etenee. Tämän 

vuoksi lopullisessa hallituksen esityksessä tulee arvioida nyt esitettyä tarkemmin digitalisaation edellytykset sekä siihen liittyvät uhat ja riskit 

muun muassa taloudellisten vaikutusten ja aikataulutuksen osalta. Monikanavainen monituottajamalli tuo haasteita myös tietojärjestelmien 

kehittämiselle sekä tietosisältöjen ja niiden rajapintojen määrittelyn, tietosuojan ja käytettävyyden osalta.  
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Esityksellä on merkittäviä vaikutuksia asiakkaiden saamaan palveluun. Tämän lisäksi esityksellä on taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia 

sekä vaikutuksia viranomaisten toimintaan - näitä on esityksessä tunnistettukin. Vaikutusten arviointi kuitenkin painottuu tunnistettavissa oleviin 

hyötyihin ja mahdollisuuksiin osin laiminlyöden asianmukaisten haittojen ja uhkien objektiivisen analysoinnin. Kasvupalvelu-uudistukseen 

sisältyvän systeemisen muutoksen riskien arviointia on kokonaisuutena arvioiden pidettävä puutteellisena ja yksipuolisena etenkin, kun se 

toteutetaan samanaikaisesti maakuntauudistuksen sekä joillakin alueilla todennäköisesti myös alueellisten työvoima- ja yrityspalvelukokeiluiden 

kanssa.  

 

Esityksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 % ja markkinoille arvioidaan siirtyvän palkkakuluista noin 

160 milj. €. Lisäksi nykyisin osan tällä hetkellä ostopalveluna mm. oppilaitoksilta hankittavista palveluista arvioidaan tulevan uusille markkinoille.  

Em. arviointiin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Esitettyjä markkinoille vietäviä, yrityksiin liittyviä kasvupalveluja ei tälläkään hetkellä tuoteta 

ELY-keskuksissa, vaan ELY-keskukset pääasiassa rahoittavat tuotantoa hoitavia projekteja. Kun myöskään palvelutarpeen kartoittamista ei enää 

tuoteta systemaattisena toimintona ELY-keskuksissa, on nostettava esille kysymys siitä, onko ELY-keskusten tehtäviä ja niiden siirtymisiä 

maakuntaan aidosti analysoitu. Esitettyjen prosenttiosuuksien jakoperusteet viranomais/järjestämistehtävien sekä tuotantotehtävien välillä jäävät 

avoimiksi ja epäselviksi. Jos arviot perustuvat oletuksiin ja/tai puutteellisiin tietoihin ja kun harkinnanvaraisten kasvupalveluiden ostovolyymi 

maakunnissa on riippuvaista lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuskehityksestä ja maakuntien yleisistä rahoitusedellytyksistä, 

esityksen sisältämä arvio kasvupalveluiden markkinapotentiaalista on ylimitoitettu. Verovaroilla rahoitettavien tehtävien siirtäminen markkinoille 

tai valinnanvapauden piiriin ei tuota automaattisesti säästöjä – tämän perustavanlaatuisen kysymyksen analysoinnille ja siitä tehtäville päätelmille 

ei esityksessä ole ollut tilaa.  

 

Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia mutta ei sitä, miten yhtiömuotoisen 

toiminnan kustannukset eroavat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä muuten.  Koska maakunnan palveluiden 

järjestämisen ja tuottamisen erottaminen perustuu jo maakuntalakiin, on oikea lähtökohta tarkastella tältä osin myös kunnallisten 

kehittämisyhtiöiden toimintaa markkinoilla niiden mahdollisesti tuottaessa kasvupalveluita. Toisaalta esityksessä todetaan, että lakiehdotus rajaa 

ulos kuntien hankintalain mukaisten sidosyksikköjen mahdollisuuden toimia kasvupalveluiden tuottajana.  

 

Henkilöstöä koskevat vaikutukset nojaavat paikoitellen oletuksiin. Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden 

tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien esitysten kanssa se merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön 

osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Em. seikat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on 

epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta näin ollen saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista. Maakunnan 

järjestämisvastuun toteuttamisen kannalta on välttämätöntä vakauttaa toimintaa määrittämällä järjestämisvastuu ja toisaalta viranomaistoiminta 

ja näiden kautta markkinoilta haettavien palveluiden kenttä, jonka tuottajajoukko joustaa ajassa kulloinkin tuottajille määritettävien kriteerien 

mukaan. Järjestelmään vakautta ja ennustettavuutta tavoittelevaa viranomaistoimintaa koskevat vaikutukset ovat täten … 
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Vaikutusten arviointi painottuu tunnistettavissa oleviin hyötyihin ja mahdollisuuksiin osin laiminlyöden asianmukaisten haittojen ja uhkien 

objektiivisen analysoinnin. Kasvupalvelu-uudistukseen sisältyvän systeemisen muutoksen riskien arviointia on kokonaisuutena arvioiden pidettävä 

puutteellisena ja yksipuolisena etenkin, kun se toteutetaan samanaikaisesti maakuntauudistuksen sekä joillakin alueilla todennäköisesti myös 

alueellisten työvoima- ja yrityspalvelukokeiluiden kanssa. 

 

Taloudelliset vaikutukset  

 

Esityksen mukaan viranomaisten nykyisin tuottamat tehtävät voisivat vähentyä 75 - 85 % ja markkinoille arvioidaan siirtyvän palkkakuluista noin 

160 milj. €. Lisäksi nykyisin osan tällä hetkellä ostopalveluna mm. oppilaitoksilta hankittavista palveluista arvioidaan tulevan uusille markkinoille.  

Em. arviointiin sisältyy lukuisia epävarmuustekijöitä. Esitettyjä markkinoille vietäviä, yrityksiin liittyviä kasvupalveluja ei tälläkään hetkellä tuoteta 

ELY-keskuksissa, vaan ELY-keskukset pääasiassa rahoittavat tuotantoa hoitavia projekteja.  

 

Vaikutukset viranomaisten toimintaan  

 

Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia mutta ei sitä, miten yhtiömuotoisen 

toiminnan kustannukset eroavat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä muuten.  Koska maakunnan palveluiden 

järjestämisen ja tuottamisen erottaminen perustuu jo maakuntalakiin, on oikea lähtökohta tarkastella tältä osin myös kunnallisten 

kehittämisyhtiöiden toimintaa markkinoilla niiden mahdollisesti tuottaessa kasvupalveluita. Toisaalta esityksessä todetaan, että lakiehdotus rajaa 

ulos kuntien hankintalain mukaisten sidosyksikköjen mahdollisuuden toimia kasvupalveluiden tuottajana.  

Tuottamiseen siirtyvän henkilöstön määrä on arvioitu korkeaksi. Koska kuitenkin järjestämistehtävä määrittää markkinoilta saatavan palvelun 

laadun ja hinnan, järjestämisen ja viranomaistehtävien vaatima resurssi on syytä arvioida ensisijaisesti. Hallituksen esitysluonnoksen puute on se, 

että kokonaisuudessaan vaikutuksia henkilöstön asemaan ei ole tunnistettu riittävän konkreettisesti tai ainakaan niitä ei ole esityksessä tuotu 

selkeästi esille.  

Uusien kasvupalvelujen toteutumisen ehtona on se, että toimivat palvelujen sähköiset alustat saadaan käyttöön ja digitalisaatio etenee. Tämän 

vuoksi lopullisessa hallituksen esityksessä tulee arvioida nyt esitettyä tarkemmin digitalisaation edellytykset sekä siihen liittyvät uhat ja riskit 

muun muassa taloudellisten vaikutusten ja aikataulutuksen osalta.  

 

Yhteiskunnalliset vaikutukset  

 

Esityksessä todetaan, että kasvupalveluiden tuottaminen markkinoilla voi tehostaa toimintaa niillä alueilla, joihin muodostuu toimivat markkinat. 

Esityksessä kuitenkin todetaan myös, että liikkeellelähtötilanne kasvupalveluiden käynnistyessä on eri maakunnissa hyvin erilainen, eivätkä 

palveluntuottajienmarkkinat pitkälläkään aikavälillä ole samanlaiset eivätkä kehity samalla tavoin koko Suomessa. Niillä alueilla, joilla kilpailua ei 

ole esimerkiksi pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen takia, toimintamallin tehokkuushyödyt voivat siten jäädä pysyvästi pieneksi. 
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14. Muut vapaamuotoiset huomiot HE:n lukuun 4 
 
Valtaosa yritysten kehittämisavustuksista ja maaseutuohjelman mukaiset yritysten rahoituspäätökset jäävät maakunnan järjestämisvastuussa 

olevalle toiminnolle. Suuressa osassa tulevia maakuntia maaseutuohjelma tarjoaa kaikkein merkittävimmät rahoitusmahdollisuudet elinkeinojen 

kehittämiseen. On vaarana, että yritysten rahoituspalvelut eriytyvät toisistaan sekä organitorisesti että todennäköisesti myös asiakkaita koskevan 

neuvonnan ja ohjeistuksen osalta. Maakunnan järjestämistoiminto näyttäytyy yritysasiakkaille erilaisena kuin kasvupalvelujen perusajatus 

järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta. Kun vielä otetaan huomioon valtakunnallisten kasvupalvelujen nähtävissä oleva voimakas eriytyminen 

maakunnan kasvupalveluista, on todennäköistä, että julkiset elinkeinopalvelut ml. kuntien elinvoimapalvelut näyttäytyvät yrityksille entistä 

sekavampana kokonaisuutena.  

Erityisesti yritysasiakkaille tulee käytännössä erittäin paljon uusia palvelujen tuottajia julkisten yrityspalveluiden kokonaisuuteen. Vaikka 

tavoitteena on ollut jo pitkään ns. yhden luukun periaate, niin nyt kehitys vie todennäköisesti toiseen suuntaan ja entistä hajanaisempaan 

kokonaisuuteen: valtakunnalliset kasvupalvelut keskitetysti tuotettuna ja ohjattuna, MMM:n hallinnonalan yrityspalvelut maakunnantasolla 

viranomaistoimintana, maakunnalliset kasvupalvelut yksityissektorin tuottamana ja valinnanvapaus huomioiden sekä kuntasektorin 

elinkeinopalvelut. Yritysasiakkailla ei ole realistisia mahdollisuuksia ja kykyä arvioida palvelun tuottajien osaamista suhteessa omiin tarpeisiinsa. 

Miten ja keiden toimesta yritysasiakkaiden valintaa palvelun tuottajien välillä neuvotaan puolueettomasti ja asiantuntevasti virheellisten 

valintojen minimoimiseksi, kun palvelun tuottajaan on sitouduttava. 

Henkilöstöä koskevat vaikutukset uhkaavat aiheuttaa jatkuvan epävarmuustilan koko siirtymävaiheen ajaksi. Lakiehdotuksessa ei ole arvioitu 

siirtymävaiheen vaikutusta henkilöstöön riittävästi. 

Luvussa on paljon detaljitason epätarkkuuksia varsinkin ELY-keskusten resurssien käytöstä nykytilanteessa. Esimerkkinä etenkin yrityksille 

suunnattavat palvelut ja kasvupalvelujen kytkeytyminen EU:n rakennerahaston toimeenpanoon tai enemmänkin irrallisuus siitä. 

Rakennerahastojen toiminta ei käytännössä muutu loppuohjelmakauden osalta, vaikka niiden avulla tuotetaan paljon kasvupalvelujen laajaan 

määritelmään kuuluvia palveluja, esimerkiksi yrityksille suoraan myönnettävät avustukset sekä yleisten kehittämishankkeiden kautta välitettävät 

subventiot. Jälkimmäisissä on hyvin todennäköisesti vielä eri välittäjäorganisaatiot kuin kasvupalveluissa. Kasvupalvelujen yrityksille suunnatuista 

palveluista starttiraha, rekrytointi- ja osaamispalvelut ja kehittämispalvelut voivat olla käytännössä siirrettävissä markkinoille nopealla 

aikataululla.  

Valtaosa yritysten kehittämisavustuksesta sekä maaseutuyritysten rahoituspäätökset jäävät maakuntaorganisaation järjestämisvastuussa olevalle 

toiminnolle. Näin ko. palvelut eriytyvät toisistaan sekä organitorisesti että todennäköisesti myös asiakkaita koskevan tiedon osalta hyvin pitkälle 

tulevaisuuteen. Rakennerahastojen tulevalla ohjelmakaudella asiaan voi tulla muutosta, maaseutuohjelman suhteen tuskin silloinkaan. Kun vielä 

otetaan huomioon valtakunnallisten kasvupalvelujen nähtävissä oleva voimakas eriytyminen maakunnan kasvupalveluista, haaveet pitkään 

tavoitellusta ns. yhden luukun periaatteesta yrityspalveluissa voidaan käytännössä haudata. Lakiesityksessä ja sen perusteluissa ei ole tunnistettu 

maakunnan keskeistä roolia ja koordinaatiovastuuta yrityksille tarjottavissa rahoituspalveluissa. 

Valtaosa yritysten kehittämisavustuksesta sekä maaseutuyritysten rahoituspäätökset jäävät maakuntaorganisaation järjestämisvastuussa olevalle 

toiminnolle. Näin ko. palvelut eriytyvät toisistaan sekä organisatorisesti että todennäköisesti myös asiakkaita koskevan tiedon osalta hyvin pitkälle 

tulevaisuuteen. Kun vielä otetaan huomioon valtakunnallisten kasvupalvelujen nähtävissä oleva voimakas eriytyminen maakunnan 

kasvupalveluista, haaveet pitkään tavoitellusta ns. yhden luukun periaatteesta yrityspalveluissa voitaneen käytännössä haudata. 

Valtaosa yritysten kehittämisavustuksesta sekä maaseutuyritysten rahoituspäätökset jäävät maakuntaorganisaation järjestämisvastuussa olevalle 

toiminnolle. Näin ko. palvelut eriytyvät toisistaan sekä organisatorisesti että todennäköisesti myös asiakkaita koskevan tiedon osalta hyvin pitkälle 

tulevaisuuteen. Kun vielä otetaan huomioon valtakunnallisten kasvupalvelujen nähtävissä oleva voimakas eriytyminen maakunnan 

kasvupalveluista, haaveet pitkään tavoitellusta ns. yhden luukun periaatteesta yrityspalveluissa voitaneen käytännössä haudata. 

Lakiluonnoksen henkilöstöä koskevat vaikutusarviot nojaavat pitkälti oletuksiin maakunnan järjestämis- ja viranomaistehtävissä tarvittavasta 

henkilöresurssista. Esitetty toimintamalli poikkeaa niin merkittävästi nykytoiminnasta ja siihen liittyy hyvin paljon avoimia kysymyksiä 

(maakuntakonsernin rakenne, yhtiöittäminen, palvelujen markkinoille viemisen aikataulu ja edellytykset), ettei uuden toimintamallin vaatimia 

resursseja voida nykytoimintamallin perusteella luotettavasti arvioida. On syytä huomioida, että ELY-keskuksen ohella myös TE-toimistossa 

tehdään paljon tehtäviä, jotka ovat järjestämisluonteisia. Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on 

jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien esitysten kanssa se merkitsee kasvupalveluissa työskentelevän henkilöstön osalta suurta 

epävarmuutta työsuhteiden jatkuvuudesta. Em. seikat voivat pahimmillaan johtaa siihen, että maakunnassa joudutaan käynnistämään yt-

neuvotteluja jo uudistuksen toimeenpanon alkuvaiheessa.  On olemassa myös riski, ettei maakunta saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista 

epävarmassa tilanteessa.  Maakunnan omistamien yhtiöiden osalta esityksessä arvioidaan lähinnä yhtiöiden perustamiskustannuksia mutta ei sitä, 

miten yhtiömuotoisen toiminnan kustannukset eroavat nykyisen viranomaistoiminnan kustannuksista pidemmällä aikavälillä. 

 Kasvupalvelujen saatavuus riippuu ensisijaisesti siitä, kuinka hyvin palvelut digitalisoidaan ja millaiset laajakaistayhteydet asiakkailla on 

käytettävissään. Tämän vuoksi lopullisessa hallituksen esityksessä tulee arvioida nyt esitettyä tarkemmin palvelujen sähköistämisen edellytykset 

sekä siihen liittyvät uhat ja riskit muun muassa taloudellisten vaikutusten ja aikataulutuksen osalta. Monikanavainen monituottajamalli tuo 

haasteita tietojärjestelmien kehittämiselle sekä tietosisältöjen ja niiden rajapintojen määrittelyn, tietosuojan ja käytettävyyden osalta. Myös eri 

asiakasryhmien edellytyksiä käyttää digitaalisia palveluita tulisi arvioida tarkemmin.   

Hallituksen esitysluonnoksen asiakkaita koskevien vaikutusten arviointi on puutteellista. Mahdolliset heikosti toimivat palvelumarkkinat voivat 

osassa maata rajoittaa asiakkaan valinnanvapautta. Osalla asiakkaita, esim. vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat asiakkaat ja pienet yritykset, 

kyvykkyys valita palveluntuottaja ja itseohjautua uudenlaisessa kasvupalveluprosessissa voi olla haasteellista. 
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Luvussa on paljon detaljitason epätarkkuuksia varsinkin ELY-keskusten resurssien käytöstä nykytilanteessa. Esimerkkinä etenkin yrityksille 

suunnattavat palvelut ja kasvupalvelujen kytkeytyminen, tai enemmänkin irrallisuus EU:n rakennerahastojen toimeenpanosta. Rakennerahastojen 

toiminta ei käytännössä muutu loppuohjelmakauden osalta, vaikka niiden avulla tuotetaan paljon kasvupalvelujen laajaan määritelmään kuuluvia 

palveluja, esimerkiksi yrityksille suoraan myönnettävät avustukset sekä yleisten kehittämishankkeiden kautta välitettävät subventiot. 

Jälkimmäisissä on hyvin todennäköisesti vielä eri välittäjäorganisaatiot kuin kasvupalveluissa. Kasvupalvelujen yrityksille suunnatuista palveluista 

starttiraha, rekrytointi- ja osaamispalvelut ja kehittämispalvelut voivat olla käytännössä siirrettävissä markkinoille nopealla aikataululla.  

Valtaosa yritysten kehittämisavustuksesta sekä maaseutuyritysten rahoituspäätökset jäävät maakuntaorganisaation järjestämisvastuussa olevalle 

toiminnolle. Näin ko. palvelut eriytyvät toisistaan sekä organitorisesti että todennäköisesti myös asiakkaita koskevan tiedon osalta hyvin pitkälle 

tulevaisuuteen. Rakennerahastojen tulevalla ohjelmakaudella asiaan voi tulla muutosta, maaseutuohjelman suhteen tuskin silloinkaan. Kun vielä 

otetaan huomioon valtakunnallisten kasvupalvelujen nähtävissä oleva voimakas eriytyminen maakunnan kasvupalveluista haaveet pitkään 

tavoitellusta ns. yhden luukun periaatteesta yrityspalveluissa voidaan käytännössä haudata. 

Ongelmallisesti HE:ssä myönnetään, ettei työnvälityksen (HE s. 74) palveluiden yksityistämisestä ole käytettävissä luotettavia 

vaikuttavuusarviointeja kansainvälisesti tai kansallisesti. Sama todentamisongelma huomioidaan yritysten osalta (HE s. 71). Pitkäaikaistyöttömien 

palvelumarkkinoista HE:ssä s. 90 todetaan jopa, ettei markkinoita ole Suomessa olemassa. Oletus kasvupalvelun kasvavasta vaikuttavuudesta on 

siksi vailla selkeitä perusteluita varsinkin, kun esityksessä sanotaan suoraan, että "Suomen julkinen hallinto on myös tehokas ja onkin arvioitu 

maailman parhaaksi" (HE s. 90).  

 

Henkilöstö- ja talousvaikutusten arviointi on laissa jätetty liian yleiselle tasolle: vaikutuksia todetaan olevan, mutta hyvään lainsäädäntökulttuuriin 

kuuluu arvioida vaikutukset realistisesti ja rehellisesti ja kirjata ne näkyville lakiesitykseen. Ainakin hankintahenkilöstö määrä tullee lisääntymään. 

Valtaosa yritysten kehittämisavustuksesta sekä maaseutuyritysten rahoituspäätökset jäävät maakuntaorganisaation järjestämisvastuussa olevalle 

toiminnolle. Näin ko. palvelut eriytyvät toisistaan sekä organitorisesti että todennäköisesti myös asiakkaita koskevan tiedon osalta hyvin pitkälle 

tulevaisuuteen. Rakennerahastojen tulevalla ohjelmakaudella asiaan voi tulla muutosta, maaseutuohjelman suhteen tuskin silloinkaan. Kun vielä 

otetaan huomioon valtakunnallisten kasvupalvelujen mahdollinen eriytyminen, maakunnan kasvupalveluista haaveet pitkään tavoitellusta ns. 

yhden luukun periaatteesta yrityspalveluissa voidaan käytännössä haudata. 

Luvussa on paljon detaljitason epätarkkuuksia varsinkin ELY-keskusten resurssien käytöstä nykytilanteessa. Kasvupalvelujen yrityksille 

suunnatuista palveluista starttiraha, rekrytointi- ja osaamispalvelut ja kehittämispalvelut voivat olla käytännössä siirrettävissä markkinoille 

nopealla aikataululla. Toisaalta rakennerahastojen toiminta ei käytännössä muutu loppuohjelmakauden osalta, vaikka niiden avulla tuotetaan 

paljon kasvupalvelujen laajaan määritelmään kuuluvia palveluja kuten yrityksille suoraan myönnettäviä avustuksia sekä yleisten 

kehittämishankkeiden kautta välitettäviä subventioita. Jälkimmäisissä on hyvin todennäköisesti vielä eri välittäjäorganisaatiot kuin 

kasvupalveluissa.  

 

Valtaosa yritysten rahoituspäätöksistä jää maakuntaorganisaation järjestämisvastuussa olevalle toiminnolle. Näin ko. palvelut eriytyvät toisistaan 

sekä organitorisesti että todennäköisesti myös asiakkaita koskevan tiedon osalta hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Kun vielä otetaan huomioon 

valtakunnallisten kasvupalvelujen eriytyminen maakunnan kasvupalveluista, haaveet pitkään tavoitellusta ns. yhden luukun periaatteesta 

yrityspalveluissa voidaan käytännössä haudata. 

Luvussa on paljon detaljitason epätarkkuuksia varsinkin ELY-keskusten resurssien käytöstä nykytilanteessa. 

Valtaosa yritysten kehittämisavustuksesta sekä maaseutuyritysten rahoituspäätöksistä jäävät maakuntaorganisaation järjestämisvastuussa 

olevalle toiminnolle. Näin ko. palvelut eriytyvät toisistaan sekä organitorisesti että todennäköisesti myös asiakkaita koskevan tiedon osalta hyvin 

pitkälle tulevaisuuteen. Rakennerahastojen tulevalla ohjelmakaudella asiaan voi tulla muutosta. 
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15. Vapaamuotoiset huomiot  
 
Kasvupalvelujen ja sosiaali- ja terveydenhuollonpalvelujen synergia jää lakiehdotuksessa yleiselle tasolle. Näiden palvelujen yhteistyötä tulisi 

lakiehdotuksessa säädellä tarkemmin, jotta myönteiset vaikutukset saataisiin varmistettua. Kasvupalvelujen pitkäaikaisista asiakkaista suurin osa 

tarvitsee myös sosiaali- ja terveyspalveluja. 

HE:tä on valmisteltu avoimuusperiaatteella, ja eri tahoja on osallistettu valmistelutyöhön laajasti, mitä on pidettävä hyvänä lähtökohtana, 

vaikkakin lopputulos on enemmän hallinto- kuin asiakaslähtöinen Valmisteluaikataulu on ollut erittäin tiukka, mikä jossakin määrin selittää 

puutteellista arviointia. Kokonaishahmottamisen kannalta on vaikeaa se, että ns. substanssilakien valmistelu tapahtuu eri aikataulussa ja niistä on 

käytettävissä vasta alustavia luonnoksia.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä valinnanvapauslaki valmistellaan eriaikaisesti ja erillisesti verrattuna kasvupalvelulain 

valinnanvapauteen. Valinnanvapautta koskevat säännökset on syytä synkronoida, jotta ne muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

Rajapinta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvupalvelun välillä tulisi yleisemminkin huomioida paremmin valmistelutyössä. Tätä näkökohtaa 

puoltaa se seikka, että esim. osa kasvupalvelun asiakkaista on monialaista palvelua tarvitsevia, jolloin kasvupalvelujen lisäksi asiakkaan 

palveluprosessissa on tiiviisti mukana sosiaali- ja terveydenhuolto. 

HE:tä on valmisteltu avoimuusperiaatteella ja eri tahoja on osallistettu valmistelutyöhön laajasti, mitä on pidettävä hyvänä. Valmisteluaikataulu 

on ollut erittäin tiukka, mikä selittää puutteellista arviointia. Kokonaishahmottamisen kannalta on vaikeaa, että ns. substanssilakien valmistelu 

tapahtuu eri aikataulussa ja niistä on käytettävissä vasta alustavia luonnoksia.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä valinnanvapauslaki valmistellaan eriaikaisesti ja erillisesti verrattuna kasvupalvelulain 

valinnanvapauteen. Valinnanvapautta koskevat säännökset on syytä synkronoida, jotta ne muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

HE:tä on valmisteltu avoimuusperiaatteella ja eri tahoja on osallistettu valmistelutyöhön laajasti, mitä on pidettävä hyvänä. Valmisteluaikataulu 

on ollut erittäin tiukka, mikä selittää puutteellista arviointia. Kokonaishahmottamisen kannalta on vaikeaa, että ns. substanssilakien valmistelu 

tapahtuu eri aikataulussa ja niistä on käytettävissä vasta alustavia luonnoksia.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä valinnanvapauslaki valmistellaan eriaikaisesti ja erillisesti verrattuna kasvupalvelulain 

valinnanvapauteen. Valinnanvapautta koskevat säännökset on syytä synkronoida, jotta ne muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

Lakiehdotusta on valmisteltu avoimuusperiaatteella ja eri tahoja on osallistettu valmistelutyöhön, mitä on pidettävä hyvänä lähtökohtana, joskin 

lopputulos on enemmän hallinto- kuin asiakaslähtöinen Valmisteluaikataulu on ollut erittäin tiukka, mikä jossakin määrin selittää puutteellista 

arviointia. Kokonaiskuvan hahmottaminen kasvupalvelulaista ja sen vaikutuksista on haastavaa tilanteessa, jossa TEM:n hallinnonalan 

substanssilakien valmistelu tapahtuu eri aikataulussa ja niistä on käytettävissä vasta alustavia luonnoksia.   

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä valinnanvapauslaki valmistellaan eriaikaisesti ja erillisesti verrattuna kasvupalvelulain 

valinnanvapauteen. Valinnanvapautta koskevat säännökset olisi syytä synkronoida, jotta ne muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

Rajapinta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvupalvelujen välillä tulisi yleisemminkin huomioida paremmin valmistelutyössä. Osa kasvupalvelun 

asiakkaista on monialaista palvelua tarvitsevia, jolloin kasvupalvelujen lisäksi asiakas tarvitsee myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. 

HE:tä on valmisteltu avoimuusperiaatteella ja eri tahoja on osallistettu valmistelutyöhön laajasti, mitä on pidettävä hyvänä lähtökohtana vaikkakin 

lopputulos on enemmän hallinto- kuin asiakaslähtöinen Valmisteluaikataulu on ollut erittäin tiukka, mikä jossakin määrin selittää puutteellista 

arviointia. Kokonaishahmottamisen kannalta on vaikeaa, että ns. substanssilakien valmistelu tapahtuu eri aikataulussa ja niistä on käytettävissä 

vasta alustavia luonnoksia.   

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä valinnanvapauslaki valmistellaan eriaikaisesti ja erillisesti verrattuna kasvupalvelulain 

valinnanvapauteen. Valinnanvapautta koskevat säännökset on syytä synkronoida, jotta ne muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

Rajapinta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvupalvelun välillä tulisi yleisemminkin huomioida paremmin valmistelutyössä. Tätä näkökohtaa 

puoltaa se seikka, että esim. osa kasvupalvelun asiakkaista on monialaista palvelua tarvitsevia, jolloin kasvupalvelujen lisäksi asiakkaan 

palveluprosessissa on tiiviisti mukana sosiaali- ja terveydenhuolto. 

Lakiluonnoksessa esitettyjen toimien arviointi jää pakostakin vajavaiseksi, koska kasvupalvelujen järjestämiseen kiinteästi liittyvät sisältölait ovat 

vasta luonnosvaiheessa, ja osittain hyvinkin keskeneräisiä. Näyttäisi siltä, että siirtymäajasta ei säädettäisi lainkaan, jolloin kasvupalvelujen 

järjestämisen aikataulu, sisältölait mukaan ottaen, on tiukka. 

HE:tä on valmisteltu avoimuusperiaatteella ja eri tahoja on osallistettu valmistelutyöhön, mitä on pidettävä hyvänä lähtökohtana vaikkakin 

lopputulos on enemmän hallinto- kuin asiakaslähtöinen. Valmisteluaikataulu on ollut tiukka, mikä jossakin määrin selittää puutteellista arviointia. 

Kokonaishahmottamisen kannalta on hankalaa, että ns. substanssilakien valmistelu tapahtuu eri aikataulussa ja niistä on käytettävissä vasta 

alustavia luonnoksia.   

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä valinnanvapauslaki valmistellaan eriaikaisesti ja erillisesti verrattuna kasvupalvelulain 

valinnanvapauteen. Valinnanvapautta koskevat säännökset on syytä synkronoida, jotta ne muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. 

Rajapinta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvupalvelun välillä tulisi huomioida paremmin valmistelutyössä. Tätä näkökohtaa puoltaa se, että 

esim. osa kasvupalvelun asiakkaista on monialaista palvelua tarvitsevia, jolloin kasvupalvelujen lisäksi asiakkaan palveluprosessissa on tiiviisti 

mukana sosiaali- ja terveydenhuolto. 
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HE:tä on valmisteltu avoimuusperiaatteella ja eri tahoja on osallistettu valmistelutyöhön laajasti, mitä on pidettävä hyvänä lähtökohtana vaikkakin 

lopputulos on enemmän hallinto- kuin asiakaslähtöinen Valmisteluaikataulu on ollut erittäin tiukka. Kokonaishahmottamisen kannalta on vaikeaa, 

että ns. substanssilakien valmistelu tapahtuu eri aikataulussa ja niistä on käytettävissä vasta alustavia luonnoksia.   

  

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvä valinnanvapauslaki valmistellaan eriaikaisesti ja erillisesti verrattuna kasvupalvelulain 

valinnanvapauteen. Valinnanvapautta koskevat säännökset on syytä synkronoida, jotta ne muodostaisivat tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.  

 

Lisäksi mahdollisuus tuottaa vaikeasti työllistyvien asiakkaiden tarpeita vaativa palvelu tiiviillä sosiaali- ja terveydenhuollon ja työvoima-

asiantuntijoiden yhteistyöllä on jäänyt analysoimatta. Rajapinta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvupalvelun välillä tulisi yleisemminkin 

huomioida paremmin valmistelutyössä. Tätä näkökohtaa puoltaa se seikka, että esim. osa kasvupalvelun asiakkaista on monialaista palvelua 

tarvitsevia, jolloin kasvupalvelujen lisäksi asiakkaan palveluprosessissa on tiiviisti mukana sosiaali- ja terveydenhuolto. 

Kun otetaan huomioon valtakunnallisten kasvupalvelujen nähtävissä oleva voimakas eriytyminen maakunnan kasvupalveluista, haaveet pitkään 

tavoitellusta ns. yhden luukun periaatteesta yrityspalveluissa voidaan käytännössä unohtaa. Uudistuksen tulisi myös yksinkertaistaa järjestelmää 

ja tehdä siitä asiakkaiden kannalta helpommin hahmotettava. 

Luvussa esitetyt tavoitteet ovat oikeansuuntaisia ja tavoiteltavia. 

HE:tä on valmisteltu avoimuusperiaatteella ja eri tahoja on osallistettu valmistelutyöhön laajasti, mitä on pidettävä hyvänä lähtökohtana vaikkakin 

lopputulos on enemmän hallinto- kuin asiakaslähtöinen Valmisteluaikataulu on ollut erittäin tiukka, mikä jossakin määrin selittää puutteellista 

arviointia. Kokonaishahmottamisen kannalta on vaikeaa, että ns. substanssilakien valmistelu tapahtuu eri aikataulussa ja niistä on käytettävissä 

vasta alustavia luonnoksia. 
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16. Vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 1 
 
Asiakkaan palvelutarve -käsite tulisi määritellä. Käsitteellä on keskeinen merkitys palvelujen järjestämiseen. 

Asiakkuuden hallinta muodostuu uudistuksen kriittiseksi pisteeksi. Se tulisi määritellä niin yritys- kuin henkilöasiakkaiden osalta. 

Yhdenmukaisen toimintatavan vuoksi markkinapuute tulee määritellä. 

Uudentyyppisessä toiminnassa määritelmät ovat keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Lakiluonnoksessa esitetyt määritelmät ovat osittain asiaa 

selventäviä, mutta osaksi niihin tulee tehdä vielä tarkennuksia.  

Aluekehittämisen määrittelyssä ei viitata lainkaan 1 §:n tavoitteisiin. Sen sijaan kasvupalvelun määrittelyssä viitataan siihen. Jotta 

aluekehittämisen ja kasvupalvelun hierarkkinen asema tulisi selväksi, kummassakin määritelmässä olisi selkeästi tuotava esille, mitä osaa 

tavoitteista sillä toteutetaan. 

 Erityisesti henkilöasiakkaan kannalta on sekavaa jos kasvupalvelun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden määrittely poikkeavat 

toisistaan.    

Asiakkuuden hallinta muodostaa esitetyn toimintamallin solmukohdan. Tämän vuoksi lakiin tulee selkeästi kirjata se, mitä asiakkuuden hallinta on 

ja kenellä on kokonaisvastuu siitä. Tämä koskee niin yritys- kuin henkilöasiakasta. ELY-keskus katsoo, että kokonais- ja koordinaatiovastuu niin 

yrityksille kuin henkilöasiakkaille tarjottavista palveluista tulee laissa selvästi kirjata maakunnan tehtäväksi.  

3 luvun 13 §:n 2 momentissa mainitaan, että kasvupalvelut olisi järjestettävä ja tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin 

asiakkaiden tarve edellyttää. Kyseinen tarvekartoituksen käsite on määriteltävä laissa selkeästi. 

23 §:n mukaan palveluntuottaja velvoitetaan tallentamaan asiakastiedot järjestelmiin. Selvyyden ja kokonaisvaltaisen palveluketjun 

varmistamiseksi tulisi määritellä, mitä tällaisilla asiakastiedolla tarkoitetaan.   

Markkinapuute tulisi määritellä lainsäädännössä. Perusteluissa olisi syytä tuoda esille se, millä menettelyllä markkinapuute selvitetään. 

Uuden tyyppisessä toiminnassa määritelmät ovat keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Lakiluonnoksessa esitetyt määritelmät ovat osittain asiaa 

selventäviä, mutta osaksi niihin tulee tehdä vielä tarkennuksia. 

Uuden tyyppisessä toiminnassa määritelmät ovat keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Lakiluonnoksessa esitetyt määritelmät ovat osittain asiaa 

selventäviä, mutta osaksi niihin tulee tehdä vielä tarkennuksia. 

Uuden tyyppisessä toiminnassa määritelmät ovat keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Lakiluonnoksen alussa olevia määritelmiä tulisi joiltakin osin 

täydentää. Kasvupalvelun määritelmä vaatii selkeyttämistä. ”Kasvupalvelut” ei ole yleiskäsitteenä selkeä kaikille asiakkaille, esim. työnhakija-

asiakkaat.  Myöhemmissä luvuissa on asioita, jotka olisi syytä määritellä tarkemmin. Esim. 3 luvun 13 §:n 2 momentissa mainitaan, että 

kasvupalvelut olisi järjestettävä ja tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve edellyttää. Lain 

yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että tarpeella ei tarkoiteta yksittäisten henkilöiden tai yritysten kokemaa subjektiivista tarvetta 

johonkin tiettyyn palveluun tai palvelutasoon, mutta perusteluista ei ilmene, miten asiakkaiden tarve tulee määrittää. Kyseinen tarvekartoituksen 

käsite on syytä määritellä laissa selkeästi. 4. luvun 23 §:n mukaan palveluntuottaja velvoitetaan tallentamaan asiakastiedot järjestelmiin. 

Selvyyden ja kokonaisvaltaisen palveluketjun varmistamiseksi tulisi määritellä, mitä tällaisilla asiakastiedolla tarkoitetaan.   Myös 4. luvun 

markkinapuute tulisi määritellä lainsäädännössä. Perusteluissa olisi syytä tuoda esille se, millä menettelyllä markkinapuute selvitetään. 

Henkilöasiakkaalle ja yritykselle myös jo toiminnan aikana annettavien palveluiden tulee olla maksuttomia.  

 

Esityksen 2§ 12 mom. käsittelee palveluketjuja. Pyydetään huomioimaan lakia säädettäessä kasvupalvelujen ja sote-palvelujen yhdistäminen. Mm. 

nykyisen TYP-palvelun asiakkaat mm. tarvitsevat monenlaisia palveluyhdistelmiä. 

Uuden tyyppisessä toiminnassa määritelmät ovat keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Lakiluonnoksessa esitetyt määritelmät ovat osittain asiaa 

selventäviä, mutta osaksi niihin tulee tehdä vielä tarkennuksia.  

Aluekehittämisen määrittelyssä ei viitata lainkaan 1 §:n tavoitteisiin. Sen sijaan kasvupalvelu-määrittelyssä viitataan siihen. Jotta aluekehittämisen 

ja kasvupalvelun hierarkkinen asema tulisi selväksi, kummassakin määritelmässä olisi selkeästi tuotava esille, mitä osaa tavoitteista sillä 

toteutetaan. 

 Erityisesti henkilöasiakkaan kannalta on sekavaa jos kasvupalvelun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden määrittely poikkeaa 

toisistaan.    

Asiakkuuden hallinta muodostaa esitetyn toimintamallin solmukohdan. Tämän vuoksi lakiin tulee selkeästi kirjata se, mitä asiakkuuden hallinta on 

ja kenellä on kokonaisvastuu siitä. Tämä koskee niin yritys- kuin henkilöasiakasta.  

3 luvun 13 §:n 2 momentissa mainitaan, että kasvupalvelut olisi järjestettävä ja tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin 

asiakkaiden tarve edellyttää. Kyseinen tarvekartoituksen käsite on määriteltävä laissa selkeästi. 

23 §:n mukaan palveluntuottaja velvoitetaan tallentamaan asiakastiedot järjestelmiin. Selvyyden ja kokonaisvaltaisen palveluketjun 

varmistamiseksi tulisi määritellä, mitä tällaisilla asiakastiedolla tarkoitetaan.   

Markkinapuute tulisi määritellä lainsäädännössä. Perusteluissa olisi syytä tuoda esille se, millä menettelyllä markkinapuute selvitetään. 

5 § Nykyisin kasvupalveluiden maksuttomuudesta henkilöasiakkaille ja yrityksille on olemassa ainakin seuraavat poikkeukset: 

elinkeinonharjoittajien oleskelupa (samoin kuin työlupa) on henkilöasiakkaalle maksullinen. HE:ssä tulisi täsmentää, ovatko ko. luvat jatkossakin 

maksullisia.  

 

5 § Toisessa momentissa todetaan että valtakunnallisista kasvupalveluista voidaan periä maksuja. Tulisi täsmentää: onko kyseessä vain yritykselle 

tarjottavat palvelut? 
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Uuden tyyppisessä toiminnassa määritelmät ovat keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Lakiluonnoksessa esitetyt määritelmät ovat vain osittain 

asiaa selventäviä, mutta suureksi osaksi niihin tulee tehdä vielä tarkennuksia.  

 

Aluekehittämisen määrittelyssä ei viitata lainkaan 1 §:n tavoitteisiin. Sen sijaan kasvupalvelu-määrittelyssä viitataan siihen. Jotta aluekehittämisen 

ja kasvupalvelun asema tulisi selväksi, kummassakin määritelmässä olisi selkeästi tuotava esille, mitä osaa tavoitteista sillä toteutetaan. 

 

Erityisesti henkilöasiakkaan kannalta on sekavaa jos kasvupalvelun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden määrittely poikkeaa 

toisistaan.    

 

Asiakkuuden hallinta muodostaa esitetyn toimintamallin solmukohdan. Tämän vuoksi lakiin tulee selkeästi kirjata se, mitä asiakkuuden hallinta on 

ja kenellä on kokonaisvastuu siitä. Tämä koskee niin yritys- kuin henkilöasiakasta.  

 

3 luvun 13 §:n 2 momentissa mainitaan, että kasvupalvelut olisi järjestettävä ja tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin 

asiakkaiden tarve edellyttää. Kyseinen tarvekartoituksen käsite on määriteltävä laissa selkeästi. 

 

23 §:n mukaan palveluntuottaja velvoitetaan tallentamaan asiakastiedot järjestelmiin. Selvyyden ja kokonaisvaltaisen palveluketjun 

varmistamiseksi tulisi määritellä, mitä tällaisilla asiakastiedolla tarkoitetaan.   

 

Markkinapuute tulisi määritellä lainsäädännössä. Perusteluissa olisi syytä tuoda esille se, millä menettelyllä markkinapuute selvitetään. 

Uuden tyyppisessä toiminnassa määritelmät ovat keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Lakiluonnoksessa esitetyt määritelmät ovat osittain asiaa 

selventäviä, mutta osaksi niihin tulee tehdä vielä tarkennuksia. ”Kasvupalvelut” ei ole yleiskäsitteenä myöskään selkeä asiakkaita ajatellen. 

Yrityspalvelut, työllisyyspalvelut ja osaamispalvelut kuvaisivat sisältöjä paremmin. Aluekehittämisen ja kasvupalveluiden välinen suhde ja niiden 

yhdistämisellä haettava synergia tulisi myös avata lain perusteluissa nykyistä selvemmin. 

Uudentyyppisessä toiminnassa määritelmät ovat keskeinen osa uutta lainsäädäntöä. Lakiluonnoksessa esitettyihin määritelmiin tulee tehdä vielä 

tarkennuksia. Erityisesti henkilöasiakkaan kannalta on sekavaa jos kasvupalvelun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden määrittely 

poikkeaa toisistaan.    

Aluekehittämisen määrittelyssä ei viitata lainkaan 1 §:n tavoitteisiin. Sen sijaan kasvupalvelu-määrittelyssä viitataan siihen. Jotta aluekehittämisen 

ja kasvupalvelun hierarkinen asema tulisi selväksi, kummassakin määritelmässä olisi selkeästi tuotava esille, mitä osaa tavoitteista sillä 

toteutetaan. Tai, kuten toisaalla tässä lausunnossa esitetään, rakennetaan tästä puhtaasti kasvupalveluita koskeva laki ja luodaan laki alueiden 

kehittämisestä erikseen. Tämä vaihtoehto mahdollistaisi myös muiden ohjaavien tahojen osallistamisen.  

Asiakkuuden hallinta muodostaa esitetyn toimintamallin solmukohdan. Tämän vuoksi lakiin tulee selkeästi kirjata se, mitä asiakkuuden hallinta on 

ja kenellä on kokonaisvastuu siitä. Tämä koskee niin yritys- kuin henkilöasiakasta. Tällä on myös vaikutusta maakunnan toimintojen resursointiin. 

Lakiluonnoksessa puhutaan aluekehittämisestä, kasvupalveluista ja kokonaisuudessaan ELY-keskuksista (E,L,Y). Esitystapa on sekava ja sitä tulisikin 

selkeyttää siten, että selkeästi käy ilmi, miltä osin on puheena tietyt tehtäväkokonaisuudet ja miltä osin ELY-keskuksen kaikki toimialat. 

Aluekehitys kattaa selvästi laajemman sisällön kuin kasvupalvelut. Aluekehitykseen kuuluvat mm. yhdyskunta- ja aluerakennenäkökulmat, 

maaseudun kehittäminen, monipuolisen kulttuuri- ja sosiaalisen pääoman hyödyntäminen sekä ympäristönäkökulma. Nämä voivat jäädä yritys- ja 

työllisyysnäkökulmien varjoon. Aluekehittämistä varten tulee olla oma lakinsa.  

 

Aluekehittäminen on kokonaisuus, joka koskettaa kaikkia ELYn vastuualueita. Kasvupalvelun ja aluekehittämisen erillään pitäminen muiden 

substanssilakien kanssa olisi ollut tämän vuoksi selkeämpää. Yhtenäiset toimintatavat ja periaatteet tulisi kuitenkin varmistaa esimerkiksi 

valinnanvapauslaissa ja sote- ja kasvupalvelujen järjestämisessä.  

ELY-keskusten toimintamäärärahoissa tulee huomioida sekä vuosittaiset toimintamäärärahojen irrotukset, vuodelta 2018 vuodelle 2019 siirtyvät 

määrärahat (saldot) että ELY-keskusten tulot todellisen suuruisina (vastaten maakuntiin siirtyviä tehtäviä) 

 

Uuden tyyppisessä toiminnassa määritelmät ja viittaussuhteet ovat olennainen osa ja niiden tulisi olla yhdenmukaiset myös substanssilakien 

kanssa. HE:ssä jää esimerkiksi epäselväksi, mikä ero on eri pykälissä kuvatuilla huolehtimisella, järjestämisvastuulla ja huomioon ottamisella? 16 § 

mm. "tulee järjestää palvelut asiakkaiden tarpeiden…", "järjestämisvastuussa olevan maakunnan pitää huolehtia", 17 § todetaan 

järjestämisvastuu sekä lisäksi se, mistä maakunta vastaa aina…, 19 §:n mukaan järjestämisvastuussa oleva maakunta huolehtii lisäksi jne. 

Aluekehittämisen määrittelyssä ei viitata lainkaan 1 §:n tavoitteisiin. Sen sijaan kasvupalvelu-määrittelyssä viitataan siihen. Aluekehittämisen ja 

kasvupalvelun hierarkinen asema tulisi selventää. 

Asiakkuuden hallinta muodostaa esitetyn toimintamallin solmukohdan. Tämän vuoksi lakiin tulee selkeästi kirjata se, mitä asiakkuuden hallinta on 

ja kenellä on kokonaisvastuu siitä. Tämä koskee niin yritys- kuin henkilöasiakasta. 

 

Maakuntien mahdollisuus asettaa itsenäisesti palvelumaksujen osuuksia saattaisi johtaa tilanteeseen, jossa yritykset ja henkilöasiakkaat ovat 

eriarvoisessa tilanteessa eri puolilla Suomea. Erityisesti useamman maakunnan alueella toimivien yritysten näkökulmasta julkiset palvelut 

näyttäytyisivät epäselviltä. 

 



kuntien vastaukset_qb asiakastuki_vain ELY keskukset 3.5.2017 13:31 

 

  

 

 

17. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 1 
 
Lain 2 §:n määritelmiä tulee täydentää: 

• Aluekehittäminen: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin, joita aluekehittämisessä tavoitellaan 

• Kasvupalvelu: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin, joita kasvupalveluissa tavoitellaan 

• Valinnanvapaus: määritelmällä tulee olla yhteys sosiaali- ja terveysalan määritelmään 

• Asiakkuuden hallinta tulee määritellä (mitä asiakkuuden hallinnalla tarkoitetaan ja erityisesti se, kenellä on siitä vastuu) 

• Tarvekartoitus tulee määritellä 

• Asiakastieto tulee määritellä 

• Markkinapuute tulee määritellä 

• Laissa on määritelty palvelun maakunnallinen tuottaja mutta ei valtakunnallista tuottajaa. Lain 21 §:ssä tuodaan kuitenkin esille 

valtakunnalliset kasvupalvelujen tuottajat. Sen vuoksi olisi selkeämpää määritellä 2 §:ssä yleisesti tuottaja yksityiseksi tai julkisoikeudelliseksi 

yhteisöksi, joka tuottaa 2-kohdassa tarkoitettuja kasvupalveluja.  

• Kun 5 §:ssä todetaan, että yritykselle yritystoimintaa aloitettaessa tarjottavat palvelut ovat maksuttomia, olisi tarpeen määritellä se, 

mitä tarkoitetaan yritystoiminnan aloittamisella ja mitä siihen luetaan kuuluvaksi. 

Lain 2 §:n määritelmiä tulee täydentää: 

• Kasvupalvelu: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin mitä niistä tällä tavoitellaan 

• Valinnanvapaus: määritelmällä tulee olla yhtymäkohdat sosiaali- ja terveysalan määritelmään 

• Asiakkuuden hallinta tulee määritellä (mitä asiakkuuden hallinnalla tarkoitetaan ja erityisesti se, kenellä on siitä vastuu) 

• Tarvekartoitus tulee määritellä 

• Asiakastieto tulee määritellä 

• Markkinapuute tulee määritellä 

• Laissa on määritelty palvelun maakunnallinen tuottaja mutta ei valtakunnallista tuottajaa. Lain 21 §:ssä tuodaan kuitenkin esille 

valtakunnalliset kasvupalvelujen tuottajat. Sen vuoksi olisi selkeämpää määritellä 2 §:ssä yleisesti tuottaja yksityiseksi tai julkisoikeudelliseksi 

yhteisöksi, joka tuottaa 2-kohdassa tarkoitettuja kasvupalveluita.  

• Kun 5 §:ssä todetaan, että yritykselle yritystoimintaa aloitettaessa tarjottavat palvelut ovat maksuttomia, olisi tarpeen määritellä se, 

mitä tarkoitetaan yritystoiminnan aloittamisella ja mitä siihen luetaan kuuluvaksi. 

Lain 2 §:n määritelmiä tulee täydentää: 

• Aluekehittäminen: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin mitä niistä tällä tavoitellaan 

• Kasvupalvelu: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin mitä niistä tällä tavoitellaan 

• Valinnanvapaus: määritelmällä tulee olla yhteys sosiaali- ja terveysalan määritelmään 

• Asiakkuuden hallinta tulee määritellä (mitä asiakkuuden hallinnalla tarkoitetaan ja erityisesti se, kenellä on siitä vastuu) 

• Tarvekartoitus tulee määritellä 

• Asiakastieto tulee määritellä 

• Markkinapuute tulee määritellä 

• Laissa on määritelty palvelun maakunnallinen tuottaja mutta ei valtakunnallista tuottajaa. Lain 21 §:ssä tuodaan kuitenkin esille 

valtakunnalliset kasvupalvelujen tuottajat. Sen vuoksi olisi selkeämpää määritellä 2 §:ssä yleisesti tuottaja yksityiseksi tai julkisoikeudelliseksi 

yhteisöksi, joka tuottaa 2-kohdassa tarkoitettuja kasvupalveluita.  

• Kun 5 §:ssä todetaan, että yritykselle yritystoimintaa aloitettaessa tarjottavat palvelut ovat maksuttomia, olisi tarpeen määritellä se, 

mitä tarkoitetaan yritystoiminnan aloittamisella ja mitä siihen luetaan kuuluvaksi. 

Lain  1. luvun 2 §:n määritelmiä tulisi täydentää myös seuraavilta kohdin: 

• Kasvupalvelu: pitää määritellä selkeämmin 

• Valinnanvapaus: määritelmällä tulee olla yhteys sosiaali- ja terveysalan määritelmään 

• Asiakkuuden hallinta tulee määritellä (mitä asiakkuuden hallinnalla tarkoitetaan ja erityisesti se, kenellä on siitä vastuu) 

• Tarvekartoitus tulee määritellä 

• Asiakastieto tulee määritellä 

• Markkinapuute tulee määritellä 
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Lain 2 §:n määritelmiä tulee täydentää: 

• Aluekehittäminen: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin mitä niistä tällä tavoitellaan 

• Kasvupalvelu: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin mitä niistä tällä tavoitellaan 

• Valinnanvapaus: määritelmällä tulee olla yhteys sosiaali- ja terveysalan määritelmään 

• Asiakkuuden hallinta tulee määritellä (mitä asiakkuuden hallinnalla tarkoitetaan ja erityisesti se, kenellä on siitä vastuu) 

• Tarvekartoitus tulee määritellä 

• Asiakastieto tulee määritellä 

• Markkinapuute tulee määritellä 

• Laissa on määritelty palvelun maakunnallinen tuottaja mutta ei valtakunnallista tuottajaa. Lain 21 §:ssä tuodaan kuitenkin esille 

valtakunnalliset kasvupalvelujen tuottajat. Sen vuoksi olisi selkeämpää määritellä 2 §:ssä yleisesti tuottaja yksityiseksi tai julkisoikeudelliseksi 

yhteisöksi, joka tuottaa 2-kohdassa tarkoitettuja kasvupalveluita.  

• Kun 5 §:ssä todetaan, että yritykselle yritystoimintaa aloitettaessa tarjottavat palvelut ovat maksuttomia, olisi tarpeen määritellä se, 

mitä tarkoitetaan yritystoiminnan aloittamisella ja mitä siihen luetaan kuuluvaksi. 

Laajemminkin tarkasteluna monet laissa olevat määritelmät tulee tarkistaa ja tarkentaa. Lain 2 §:n määritelmiä tulee täydentää: 

• Aluekehittäminen: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin mitä niistä tällä tavoitellaan 

• Kasvupalvelu: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin mitä niistä tällä tavoitellaan 

• Valinnanvapaus: määritelmällä tulee olla yhteys sosiaali- ja terveysalan määritelmään 

• Asiakkuuden hallinta tulee määritellä (mitä asiakkuuden hallinnalla tarkoitetaan ja erityisesti se, kenellä on siitä vastuu) 

• Tarvekartoitus tulee määritellä 

• Asiakastieto tulee määritellä 

• Markkinapuute tulee määritellä 

• Laissa on määritelty palvelun maakunnallinen tuottaja, mutta ei valtakunnallista tuottajaa. Lain 21 §:ssä tuodaan kuitenkin esille 

valtakunnalliset kasvupalvelujen tuottajat. Sen vuoksi olisi selkeämpää määritellä 2 §:ssä yleisesti tuottaja yksityiseksi tai julkisoikeudelliseksi 

yhteisöksi, joka tuottaa 2-kohdassa tarkoitettuja kasvupalveluita.  

• Kun 5 §:ssä todetaan, että yritykselle yritystoimintaa aloitettaessa tarjottavat palvelut ovat maksuttomia, olisi tarpeen määritellä se, 

mitä tarkoitetaan yritystoiminnan aloittamisella ja mitä siihen luetaan kuuluvaksi. 

Lain 2 §:n määritelmiä tulee täydentää ja tarkentaa:  

* Valinnanvapaus: määritelmällä tulee olla yhteys sosiaali- ja terveysalan määritelmään, koska erityisesti henkilöasiakkaan kannalta on sekavaa, 

jos kasvupalvelun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauden määrittely poikkeavat toisistaan.     

* Asiakkuuden hallinta: tulee määritellä mitä asiakkuuden hallinnalla tarkoitetaan ja erityisesti se, kenellä on siitä vastuu. Asiakkuuden hallinta 

muodostaa esitetyn toimintamallin solmukohdan. Tämän vuoksi lakiin tulee selkeästi kirjata se, mitä asiakkuuden hallinta on ja kenellä on 

kokonaisvastuu siitä. Tämä koskee niin yritys- kuin henkilöasiakasta.  ELY-keskus katsoo, että kokonais- ja koordinaatiovastuu niin yrityksille kuin 

henkilöasiakkaille tarjottavista palveluista tulee laissa selvästi kirjata maakunnan tehtäväksi.  

* Tarvekartoitus: 3 luvun 13 §:n 2 momentissa mainitaan, että kasvupalvelut olisi järjestettävä ja tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja 

laadultaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve edellyttää. Kyseinen tarvekartoituksen käsite on määriteltävä laissa selkeästi.  

* Asiakastieto: 23 §:n mukaan palveluntuottaja velvoitetaan tallentamaan asiakastiedot järjestelmiin. Selvyyden ja kokonaisvaltaisen 

palveluketjun varmistamiseksi tulisi määritellä, mitä tällaisilla asiakastiedolla tarkoitetaan.    

* Markkinapuute tulee määritellä. Perusteluissa olisi syytä tuoda esille se, millä menettelyllä markkinapuute selvitetään.   

* Tuottaja olisi määriteltävä 2 §:ssä seuraavasti: "Tuottajalla tarkoitetaan yksityistä tai julkisoikeudellista yhtiötä, yhteisöä, säätiötä tai 

elinkeinonharjoittajaa, joka tuottaa 2-kohdassa tarkoitettuja kasvupalveluita."  Tällä hetkellä pykälässä on määritelty palvelun maakunnallinen 

tuottaja, mutta lain 21 §:ssä tuodaan esille myös valtakunnalliset kasvupalvelujen tuottajat. Sen vuoksi olisi selkeämpää määritellä tuottaja 

erittelemättä tuottajaa kunnalliseksi, maakunnalliseksi tai valtakunnalliseksi.   

* Olisi syytä määritellä se, mitä tarkoitetaan yritystoiminnan aloittamisella ja mitä siihen luetaan kuuluvaksi, koska 5 §:ssä todetaan, että 

yritykselle yritystoimintaa aloitettaessa tarjottavat palvelut ovat maksuttomia. 
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Lain 2 §:n määritelmiä tulee täydentää ja alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden välinen suhde täsmentää ja alueiden kehittämisen 

määritelmää laajentaa tai vaihtoehtoisesti rakentaa tästä kasvupalvelulaki ja säätää alueiden kehittämisen järjestelmästä ja instrumenteista 

toisaalla.  

 

Määritettäviä avainkäsitteitä ovat ainakin kasvupalvelu, valinnanvapaus, asiakkuuden hallinta, tarvekartoitus, palvelunohjaus, asiakastieto, 

markkinapuute, minimipalvelutaso.  

 

Laissa on määritelty palvelun maakunnallinen tuottaja mutta ei valtakunnallista tuottajaa. Lain 21 §:ssä tuodaan kuitenkin esille valtakunnalliset 

kasvupalvelujen tuottajat. Sen vuoksi olisi selkeämpää määritellä 2 §:ssä yleisesti tuottaja yksityiseksi tai julkisoikeudelliseksi yhteisöksi, joka 

tuottaa 2-kohdassa tarkoitettuja kasvupalveluita. Kasvupalveluiden rahoituksessa (4 §) tulee huomioida toimintaan liittyvät lukuisat 

tukipalvelutoiminnot, mm. tulkkaus. Terminä kasvupalvelu ei istu kotoutumistehtävien yhteyteen. Kun 5 §:ssä todetaan, että yritykselle 

yritystoimintaa aloitettaessa tarjottavat palvelut ovat maksuttomia, olisi tarpeen määritellä se, mitä tarkoitetaan yritystoiminnan aloittamisella ja 

mitä siihen luetaan kuuluvaksi. Henkilöasiakkaille palvelut tulee olla maksuttomia, mutta yritysasiakkaita ei tulisi jakaa eri ryhmiin yrityksen iän 

perusteella. Maksuttomat palvelut voivat käytännössä rajata maakunnan yrityksille suunnatut palvelut nuorilta yrityksiltä pois. Maakunnan 

yrityksille suunnatuissa palveluissa voi olla omavastuuosuuksia ja näiden palvelujen rajaaminen voi aiheuttaa merkittävää palvelupuutetta 

erityisesti startup –yrityksille. 

   

Luonnoksen 31 ja 32 §:t voisi sisältönsä puolesta siirtää lukuun 2. 

Lain soveltamisalan ja tavoitteet lukuun esitetään lain tavoitteeksi muutettavaksi seuraavasti: 1) alueiden kehittämisen, kestävän taloudellisen 

kasvun, yrittäjyyden, työvoiman OSAAMISEN ja saatavuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden sekä työllisyyden, työllistymisen, kotoutumisen ja 

yritystoiminnan edellytysten edistäminen valtion ja maakuntien toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. 

 

Lain 2 §:n määritelmiä tulee täydentää: 

 

• Kasvupalvelu: määritelmässä tulee viitata niihin 1 §:ssä esitettyihin tavoitteisiin mitä niistä tällä tavoitellaan 

• Valinnanvapaus: määritelmällä tulee olla yhteys sosiaali- ja terveysalan määritelmään 

• Asiakkuuden hallinta tulee määritellä (mitä asiakkuuden hallinnalla tarkoitetaan ja erityisesti se, kenellä on siitä vastuu) 

• Tarvekartoitus tulee määritellä 

• Asiakastieto tulee määritellä 

• Markkinapuute tulee määritellä 

 

Lakiesityksessä puhutaan palvelukokonaisuuksista ja yhteen sovitettavista palveluista, laissa tulisi määritellä myös kenellä on vastuu 

kokonaisuuksista (vrt. nykyinen työvoiman palvelukeskusten verkosto, jossa vastuiden jakaantumisesta esiintyy epäselvyyttä). 

 
 

18. Säädetäänkö laissa riittävän selkeästi aluekehittämisen vastuista (7 §)?  
 
Luku 2 Alueiden kehittäminen (6-12 §) 
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Nimi Prosentti 

kyllä 28,6% 

kyllä pääosin 57,1% 

ei pääosin 0,0% 

ei 7,1% 

ei kantaa 7,1% 

N 14 

  

  

 

19. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 

HE:ssä kuvataan hyvin alueiden kehittämisen vastuut. 

HE:ssä kuvataan hyvin alueiden kehittämisen vastuut. 

Säädöksiä laadittaessa tulee varmistaa, ettei synny väliinputoamistilanteita eikä päällekkäistä toimintavaltaa maakuntien ja kuntien kesken 

aluekehittämisen osalta (7§). 

 

Välittävän toimielimen tehtävinä todetaan myöntäminen, maksaminen ja seuranta. Merkittävät jatkotoimiin liittyviä tehtäviä (mm. 

takaisinperinnät, tarkastusten jatkotoimet ja maksatusten lopettaminen) ei ole mainittu (8§). Niiden mainitseminen on kuitenkin perusteltua.  

 

Maakunta laatii maakuntaohjelman, joka tarkentaa maakunnan aluekehittämiseen liittyvien tehtävien toimeenpanoa "lähivuosina". Kyseinen 

käsite on erittäin epämääräinen ja se tulee tarkentaa (10§).  

 

Markkinapuute tulee määritellä laissa ja samoin miten markkinapuute todennetaan. 

HE:ssä kuvataan hyvin alueiden kehittämisen vastuut. 

Alueiden kehittämisen osalta esitys pohjautuu pitkälti nykyiseen kehittämisjärjestelmään, jota maakuntaohjelma ohjaa ja aluekehittämisen 

vastuut on sinällään määritelty selkeästi. 

 

Alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevassa lakikokonaisuudessa  kotouttaminen liitetään kiinteäksi osaksi aluekehittämistä, mihin se 

kuuluukin. Kotoutumista edistäviä palveluja järjestetään osana maakunnan järjestämisvastuulla olevia kasvupalveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja, 

kunnallisia peruspalveluja ja koulutusjärjestelmää (OKM) sekä muina kototutumista edistävinä palveluina.  Näiden palvelujen yhteensovittamisen 

vastuu on maakunnalla. Kotoutumiseen ja työllistymiseen liittyvien palvelujen kehittämisessä tarvitaan maakunnan  ja kunnan hyvää yhteistyötä. 

Näin myös pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden hoidossa. 

HE:ssä kuvataan alueiden kehittämisen vastuut. 

Laki jakaa aluekehitysvastuun aluetasoittain valtiolle, maakunnille ja kunnille, mikä on periaatteellisesti oikea lähtökohta. Lakiuudistuksessa 

kehittämisen välineet säilyvät pitkälti entisen kaltaisina. Uutena menettelynä järjestelmässä on valtion ja maakunnan välinen keskustelu 

maakunnan kehityksen tilannekuvasta, johon valmistautuminen edellyttää maakunnalta yhteistyötä kuntien kanssa. 

Ks. kohta 6. Aluekehitys on monitoimijainen, monitasoinen, synerginen järjestelmä, johon kasvupalvelulaki tarjoaa vain yhden näkökulman ja 

työvälineistön. Esimerkiksi koulutusjärjestelmän rooli alueellisessa kehittämisessä jää nyt täysin huomiotta, samaten liikenteen tai maankäytön.   

 

Alueellista kehittämistä koskeva laki tulisi säätää erikseen monialaisena ja kaikki toiminnan tasot sekä keskeisimmät instrumentit kattavana. 

Pykälään 7 esitetään kirjattavaksi kansalliset aluekehitysohjelmat sekä niiden pääasiallinen vastuutaho valtakunnallisella tasolla. 
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20. Säädetäänkö laissa riittävän selkeästi aluekehittämisen järjestelmästä, rakennerahastojen 
hallinnoinnista ja aluekehittämiseen liitttyvästä yhteistyöstä (8, 9, 10, 11 ja 32 §)? 
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Nimi Prosentti 

kyllä 21,4% 

kyllä pääosin 64,3% 

ei pääosin 0,0% 

ei 7,1% 

ei kantaa 7,1% 

N 14 
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21. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 

Maakuntaohjelman sitovuus ei ilmene esityksestä. 

Lainsäädäntö kuvaa riittävän selkeästi järjestelmän, hallinnoinnin ja yhteistyön. 

Lainsäädäntö kuvaa pääosin selkeästi järjestelmän, hallinnoinnin ja yhteistyön. Pykälässä 32 kuvattu keskustelu alueiden kehittämisestä on suppea 

ja yleisluontoinen. Yhtymäkohtaa maakuntalain mukaisiin keskusteluihin ei ole todettu. Alueiden kannalta keskeistä on eri ministeriöiden 

tavoitteiden ja tehtävien yhteensovitus, joka on tällä hetkellä puutteellista. 

Lainsäädäntö kuvaa riittävän selkeästi järjestelmän, hallinnoinnin ja yhteistyön. 

Lainsäädäntö kuvaa riittävän selkeästi järjestelmän, hallinnoinnin ja yhteistyön. 

Maakunnalle on säädetty vastuu alueellisesta ennakoinnista ja siihen liittyvästä yhteensovittamisesta. Kasvupalvelujen järjestämisessä keskeisessä 

roolissa olevien osaamisen kehittämispalvelujen määrittämisessä ja valinnassa ennakointitiedolla on ratkaiseva merkitys. Maakuntalaissa 

koulutustarpeiden ennakointi on puolestaan määritelty maakunnan tehtäväksi. Maankunnallisen ennakoinnin lisäksi on myös valtakunnallista 

ennakointia. Lakiluonnoksesta tulisikin käydä ilmi, miten maakunnan alueellisen ennakoinnin ja valtakunnallisen ennakoinnin on tarkoitus linkittyä 

toisiinsa. 

Lainsäädäntö kuvaa riittävän selkeästi järjestelmän, hallinnoinnin ja yhteistyön. 

Lainsäädäntö kuvaa riittävän selkeästi, mutta yleispiirteisesti järjestelmän tavoitteet, hallinnoinnin ja yhteistyön. Tosin se edellyttää 

rakennerahastotoimintaa ja alueiden kehittämistä koskevien lakien kokonaisuuden tuntemista ja ymmärtämistä. 

Vanhat rakenteet kulkevat mukana ilman harkintaa järjestelmän kokonaisuudistamisen mahdollisuudesta, mm. maakunnan yhteistyöryhmä, joka 

voitaisiin korvata muulla poliittista ohjausta sisältävällä strategisella toimielimellä, jolla myös muita tehtäviä – maakunnan yhteistyöryhmän 

tehtävä jää pieneksi. Onko itsehallinnollisiin maakuntiin siirryttäessä ylipäätään tarkoituksenmukaista säätää kovin tarkasti maakunnassa eri 

tehtäviä hoitavista toimielimistä? Pikemminkin voitaisiin edellyttää, että tämä tehtävä hoidetaan esim. riittävää poliittista ohjausta edustavalla 

organisoinnilla.  

 

Aluekehityslaki tulisi säätää erikseen. 

8 § Rakennerahastojen hajauttaminen maakuntiin edellyttää riittävää valmistelijaresurssia.  

Hallinnolliset tehtävät voidaan hyvin keskittää, mutta päätöksenteko tulee olla välittävällä toimielimellä.   Rakennerahastoprosessien 

yksinkertaistaminen on mahdollista tiettyyn rajaan saakka (HVJ-kuvaukset). 

Pykälissä 10 ja 32 (ja erityisesti niiden perusteluissa) viitataan vuosittaisiin neuvotteluihin valtionhallinnon ja maakuntien välillä. Aluekehittäminen 

on pitkäjänteistä, alhaalta ohjautuvaa, ohjelmaperusteista ja paikalliset erityistarpeet huomioivaa työtä. Strategisuuden vaatimus on nostettu 

vahvasti esiin. Tiheä neuvotteluväli antaa vahvan vaikutelman, että keskusteluissa keskityttäisiin lähinnä operatiivisen toiminnan suunnitteluun. 

Tämä ei toisi kehittämistyöhön lisäarvoa tai merkittävää hyötyä, jos toimintamalli on TEM:n ja ELY-keskusten nykyistä vuosittaista 

tulossuunnittelumallia vastaava keskustelumuoto. Pykälissä ei myöskään mainita selkeästi, että valtionhallinnon ja maakuntien välinen keskustelu 

ei ole sitova – tämä mainitaan vain yksityiskohtaisissa perusteissa.  

 

Maakunnallisen ennakoinnin ja valtakunnallisen ennakoinnin yhteensovitus sekä maakuntien/suuralueiden välinen ennakointiyhteistyö tulisi 

kirjata lakiin esim. 31 §. 
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22. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 2 
 

Luonnoksen 31 ja 32 §:t voisi sisältönsä puolesta siirtää lukuun 2. 

Luonnoksen 31 ja 32 §:t voisi sisältönsä puolesta siirtää lukuun 2. 

Luonnoksen 31 ja 32 §:t voisi sisältönsä puolesta siirtää lukuun 2. 

Luonnoksen 31 ja 32 §:t voisi sisältönsä puolesta siirtää lukuun 2. 

Luonnoksen 31 ja 32 §:t voisi sisältönsä puolesta siirtää lukuun 2. 

Maakuntauudistus muuttaa maakuntien asemaa suhteessa valtioon ja suhteessa aluekehitysjärjestelmään. Maakuntien aluekehittäminen on 

keskeinen osa maakunnan itsehallintoa ja aluekehitysviranomaisen tehtävää, jota linjaa maakuntavaltuusto hyväksyessään maakuntaohjelman. 

Kasvupalvelu on yksi palvelukokonaisuus, jolla toteutetaan aluekehittämistä.  

Aluekehityksen ja kasvupalvelujen käsitteiden määritelmissä tulee säilyä hierarkia, jossa kasvupalvelut ovat yksi väline aluekehittämiselle: 

  

 ”Alueiden kehittäminen on laaja-alaista ja monitasoista toimintaa, joka perustuu eri toimijoiden yhteisiin tavoitteisiin ja vuorovaikutukseen. Se 

sisältää sekä laajan, yhteiskunnallisen päätöksenteon aluevaikutuksia arvioivan näkökulman, että erityisesti aluekehittämiseen suunnatut toimet 

ja resurssien käytön.”  

  

”Kasvupalveluilla tarkoitetaan valtion ja maakunnan yrityspalveluita ja julkisia työvoimapalveluita, joiden asiakkaisiin lukeutuvat myös 

kotoutettavat maahanmuuttajat.”  

  

Asiakkaiden vapaus valita palveluntuottaja on yksi lakiesityksen tärkeimpiä kohtia. Sen käytännön toteutus jää esityksessä kuitenkin epäselväksi. 

Onko tarkoituksenmukaista, että asiakas voi valita vapaasti jokaisen yksittäisen palvelun.  Selkeämpi malli olisi sote-palvelujen valinnanvapauden 

kanssa  yhdenmukaisempi malli. 

Luonnoksen 31 ja 32 §:t voisi sisältönsä puolesta siirtää lukuun 2. 

Lakiluonnoksen 31 ja 32 §:jen aluekehittämistä koskevat osuudet voisi sisältönsä puolesta siirtää lukuun 2. 

Alueellisesta kehittämisestä rahoitusmekanismeineen tulee säätää erikseen. Tässä myös rahoituksen integraatioajatus jää hyvin vajaaksi. 

Maakunnan yhteistyöryhmää koskevaan pykälään 9 § voitaisiin lisätä kohta yhteistyöryhmän mahdollisuudesta perustaa jaostoja. 

 

Pykälään 11 esitetään täsmennystä siten, että myös maakuntien välisiä sopimuksia voitaisiin tehdä alueiden kehittämistä koskien. 
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23. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 2 
 

-- 

-- 

Aluekehityksen ja kasvupalvelujen käsitteiden määritelmissä tulee säilyä hierarkia, jossa kasvupalvelut ovat yksi väline aluekehittämiselle: 

  

 ”Alueiden kehittäminen on laaja-alaista ja monitasoista toimintaa, joka perustuu eri toimijoiden yhteisiin tavoitteisiin ja vuorovaikutukseen. Se 

sisältää sekä laajan, yhteiskunnallisen päätöksenteon aluevaikutuksia arvioivan näkökulman, että erityisesti aluekehittämiseen suunnatut toimet 

ja resurssien käytön.”  

  

”Kasvupalveluilla tarkoitetaan valtion ja maakunnan yrityspalveluita ja julkisia työvoimapalveluita, joiden asiakkaisiin lukeutuvat myös 

kotoutettavat maahanmuuttajat.” 

9 §  tulee muuttaa muotoon ”…strategista yhteensovittamista varten riittävää poliittista ohjausta toteuttava, maakunnan organisaatioon 

soveltuva koordinaatioelin.” Ei ole tarkoituksenmukaista säätää vanhan järjestelmän yksittäisen toimielimen nimen tasolla vaan edellyttää, että 

tehtävää varten maakunnassa ylipäätään on soveltuva toimielin, joka täyttää rakennerahastohallinnoinnin tms. periaatteelliset vaatimukset.  

 

12 § Aluejaot: Sama lopputulos saadaan aikaan toteamalla, että valtioneuvoston on mahdollista esim. äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa 

allokoida alueelle lisäresursseja esim. kriisialueiden koulutustarpeisiin työpaikoilla. Tukialueluokituksista voidaan luopua. 

 
 

24. Säädetäänkö laissa riittävän selkeästi maakunnan vastuusta ja järjestämistehtävistä? 
 
Luku 3 Kasvupalvelut ja niiden järjestäminen (13-20 §) 
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Nimi Prosentti 

kyllä 0,0% 

kyllä pääosin 14,3% 

ei pääosin 71,4% 

ei  7,1% 

ei kantaa 7,1% 

N 14 
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25. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Kasvupalvelujen henkilöasiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palveluun ohjaus olisi syytä olla maakunnan tehtävinä. Koska lakiehdotuksen 

mukaan maakunta voisi tehdä tätä toimintaa omana toimintana vain markkinapuutetilanteessa, jää palveluohjauksen toteutus useiden eri 

palvelun tuottajien vastuulle. On vaikea hahmottaa, miten asiakkaiden palveluohjaus voisi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti tällaisessa 

mallissa. Palveluohjaus edellyttää hyvää maakuntien, kuntien ja valtion palvelujen tuntemusta ja yhteensovitusta. Kustannustehokkaiden ja 

tuloksellisten kasvupalvelujen toteutus edellyttäisi maakuntien viranomaistehtävien laajentamista henkilöasiakkaiden kasvupalvelujen 

palveluohjaukseen ja maakunnan toimimisesta asiakkaiden ensi vaiheen palvelupisteenä. Millaisen asiakastiedon varassa maakunta voi tehdä 

järjestämistehtävänsä, jos maakunnalta puuttuu kosketus asiakasrajapintaan?  

 

Onkin katsottava, että palveluohjaus (17§) ja palvelujen yhteensovittaminen (19§) eivät ehdotetussa kilpailullisessa monituottajamallissa toteudu 

asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilman maakunnan omaa koordinoivaa palveluohjausta. 

 

Maakunnalla on vastuu kasvupalvelujen yhteensovittamisesta valtakunnallisiin kasvupalveluihin ja kunnan elinkeinopalveluihin 

(elinvoimatehtäviin). Lakiehdotuksessa tulisi tarkemmin määritellä, miten yhteensovitus kyetään käytännössä tekemään. On todennäköistä, että 

päällekkäistä toimintaa tulee jatkossakin olemaan. 

Palveluohjaus ja palvelujen yhteensovittaminen 

 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 

etuuksista tiedottamisesta. Maakunnan tulee huolehtia myös kasvupalveluja koskevasta palveluohjauksesta ja tietopalvelusta sekä järjestää 

työnhakijoiden ja yritysten palvelutarpeiden kartoituksen sekä niiden mukaisen neuvonnan ja ohjauspalvelut.   

Koska esityksen mukaan maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjaus ole määritelty maakunnan 

viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää epäselväksi se, 

miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti, ja kenellä on kokonaisvastuu asiakkuuksien hoidosta.   

 

Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu myös erityinen vaatimus palvelujen yhteensovittamisesta asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. 

Mikäli monta yksityistä palveluntuottajaa tuottaa palvelut,  siirtyy tarve tunnistaa yhteen sovitettuja palveluja yksityisen palveluntuottajan 

velvollisuudeksi. Yritysten ansaintalogiikka ja yksittäisen palveluntuottajan liiketoiminnallinen intressi saattavat kuitenkin johtaa siihen, että 

huonosti tuottavia asiakkaita ohjataan toisen palveluntuottajan palveluihin, jolloin vaarana on kustannusten siirto järjestelmän toisille toimijoille 

ja osaoptimointi. Onkin katsottava, että palveluohjaus (17 §) ja palvelujen yhteensovittaminen (19 §) eivät ehdotetussa kilpailullisessa 

monituottajamallissa toteudu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilman maakunnan omaa koordinoivaa palveluohjausta. Asiakkaan palvelutarpeen 

arvioinnin tulee olla maakunnan tehtävä.  

 

Jos maakunnan viranomaistehtäviä (18 §) laajennettaisiin koskemaan henkilöasiakkaiden palvelutarpeiden arviointi, palvelusuunnitelman 

laatiminen, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottaminen sekä palveluohjaus, palvelujen tuottamisen perusperiaatetta 

markkinapohjaisesta tuotannosta ei tarvitsisi muuttaa. Esitys on perusteltavissa myös maakunnan asiakaslähtöisen toiminnan kokonaisuudella ja 

palveluintegraatiolla, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa lainsäädäntövalmistelu lähtee periaatteesta, jossa maakunnan liikelaitos 

tekee asiakkaan palvelutarvearvioinnin ja palvelusuunnitelman. Jos kasvupalvelulakiin valittaisiin sama toimintamalli, maakunnalla olisi 

mahdollisuus aidosti yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kasvupalveluja asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi sekä ohjata asiakas heti 

palvelutarpeidensa mukaiseen palveluun.  

 

Maakunnan järjestämisvastuun kantamisedellytykset ja työnjako kasvupalveluissa 

 

Esityksessä on arvioitu todennäköiseksi, että osassa maata kasvupalvelumarkkina jää alikehittyneeksi tai siinä tapahtuu äkillisiä muutoksia. Em. 

tilanteessa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi maakunnan tulee olla valmis käynnistämään oma kasvupalvelutuotantonsa varsin nopealla 

aikataululla. Vastaavasti maakunnan on oltava pysyvässä valmiudessa oman kasvu-palvelutuotantonsa lakkauttamiseen, mikäli markkinaehtoista 

toimintaa syntyykin.  

 

Maakunnalla on vastuu kasvupalveluiden yhteensovittamisesta suhteessa valtakunnallisiin kasvupalveluihin sekä kunnan elinvoimatehtäviin, 

mutta ei todellisia välineitä tämän vastuun kantamiseen. Vaikka kasvupalvelulaissa on säännöksiä kunnan, maakunnan ja valtion välisestä 

työnjaosta, toimijoiden roolit ja vastuut jäävät lakiluonnoksen perusteella käytännössä varsin epäselviksi. Päällekkäisen toiminnan mahdollisuus 

on todellinen, ja kumppanuuden sijasta uhkakuvana on ahdas työnjako, joka ei ole asiakkaan näkökulmasta toimiva ratkaisu. On perusteltua, että 

jo kasvupalvelulaista käy ilmi, miten aidosti sovitetaan yhteen valtakunnallinen, maakunnallinen ja erilaisten kuntien palvelut siten, että 

palveluketju on asiakkaan näkökulmasta saumaton.  
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Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 

etuuksista tiedottamisesta. Maakunnan tulee huolehtia myös kasvupalveluja koskevasta palveluohjauksesta ja tietopalvelusta sekä järjestää 

työnhakijoiden ja yritysten palvelutarpeiden kartoituksen sekä niiden mukaisen neuvonnan ja ohjauspalvelut.   

Koska esityksen mukaan maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjaus ole määritelty maakunnan 

viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää epäselväksi se, 

miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti, ja kenellä on kokonaisvastuu asiakkuuksien hoidosta.   

Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu myös erityinen vaatimus palvelujen yhteensovittamisesta asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. 

Mikäli palvelut tuotetaan monen yksityisen palveluntuottajan toimesta, siirtyy tarve tunnistaa yhteen sovitettuja palveluita yksityisen 

palveluntuottajan velvollisuudeksi. Yritysten ansaintalogiikka ja yksittäisen palveluntuottajan liiketoiminnallinen intressi saattavat kuitenkin johtaa 

osaoptimointiin. 

Jos maakunnan viranomaistehtäviä (18 §) laajennettaisiin koskemaan henkilöasiakkaiden palvelutarpeiden arviointia, palvelusuunnitelman 

laatimista, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottamista sekä palveluohjausta, palvelujen tuottamisen perusperiaatetta 

markkinapohjaisesta tuotannosta ei tarvitsisi muuttaa. Esitys on perusteltavissa myös maakunnan asiakaslähtöisen toiminnan kokonaisuudella ja 

palveluintegraatiolla.  

Esityksessä on arvioitu todennäköiseksi, että osassa maata kasvupalvelumarkkina jää alikehittyneeksi tai siinä tapahtuu äkillisiä muutoksia. Em. 

tilanteessa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi maakunnan tulee olla valmis käynnistämän oma kasvupalvelutuotantonsa varsin nopealla 

aikataululla. Vastaavasti maakunnan on oltava pysyvässä valmiudessa oman kasvupalvelutuotantonsa lakkauttamiseen, mikäli markkinaehtoista 

toimintaa syntyykin.  

Maakunnalla on vastuu kasvupalveluiden yhteensovittamisesta suhteessa valtakunnallisiin kasvupalveluihin sekä kunnan elinvoimatehtäviin, 

mutta ei todellisia välineitä tämän vastuun kantamiseen. Vaikka kasvupalvelulaissa on säännöksiä kunnan, maakunnan ja valtion välisestä 

työnjaosta, toimijoiden roolit ja vastuut jäävät lakiluonnoksen perusteella käytännössä epäselväksi. On perusteltua, että jo kasvupalvelulaista käy 

ilmi, miten aidosti sovitetaan yhteen valtakunnallinen, maakunnallinen ja erilaisten kuntien palvelut siten, että palveluketju on asiakkaan 

näkökulmasta saumaton. ELY-keskukset ja TE-toimistot tekevät työtään tiiviissä verkostoyhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja ovat 

monilta osin myös verkostovastaavan roolissa. Lakiesitys ei ota lainkaan kantaa verkostomaiseen toimintatapaan, esim. kuntien monialaiset 

palvelut, elinikäinen ohjaus ja työllistämissäätiöiden kanssa tehtävä yhteistyö.  

Asetelma nostaa esiin myös kysymyksen siitä, onko lainsäätäjä huolehtinut riittävällä tavalla siitä, että maakunnalla olisi todellisia taloudellisia 

edellytyksiä vastata kasvupalveluiden järjestämistehtävästä. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 

etuuksista tiedottamisesta. Maakunnan tulee huolehtia myös kasvupalveluja koskevasta palveluohjauksesta ja tietopalvelusta sekä järjestää 

työnhakijoiden ja yritysten palvelutarpeiden kartoituksen sekä niiden mukaisen neuvonnan ja ohjauspalvelut.   

Koska esityksen mukaan maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjaus ole määritelty maakunnan 

viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää epäselväksi se, 

miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti, ja kenellä on kokonaisvastuu asiakkuuksien hoidosta.   

Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu myös erityinen vaatimus palvelujen yhteensovittamisesta asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. 

Mikäli palvelut tuotetaan monen yksityisen palveluntuottajan toimesta, siirtyy tarve tunnistaa yhteen sovitettuja palveluita yksityisen 

palveluntuottajan velvollisuudeksi. Yritysten ansaintalogiikka ja yksittäisen palveluntuottajan liiketoiminnallinen intressi saattavat kuitenkin johtaa 

osaoptimointiin. 

Jos maakunnan viranomaistehtäviä (18 §) laajennettaisiin koskemaan henkilöasiakkaiden palvelutarpeiden arviointia, palvelusuunnitelman 

laatimista, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottamista sekä palveluohjausta, palvelujen tuottamisen perusperiaatetta 

markkinapohjaisesta tuotannosta ei tarvitsisi muuttaa. Esitys on perusteltavissa myös maakunnan asiakaslähtöisen toiminnan kokonaisuudella ja 

palveluintegraatiolla.  

Esityksessä on arvioitu todennäköiseksi, että osassa maata kasvupalvelumarkkina jää alikehittyneeksi tai siinä tapahtuu äkillisiä muutoksia. Em. 

tilanteessa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi maakunnan tulee olla valmis käynnistämän oma kasvupalvelutuotantonsa varsin nopealla 

aikataululla. Vastaavasti maakunnan on oltava pysyvässä valmiudessa oman kasvupalvelutuotantonsa lakkauttamiseen, mikäli markkinaehtoista 

toimintaa syntyykin.  

Maakunnalla on vastuu kasvupalveluiden yhteensovittamisesta suhteessa valtakunnallisiin kasvupalveluihin sekä kunnan elinvoimatehtäviin, 

mutta ei todellisia välineitä tämän vastuun kantamiseen. Vaikka kasvupalvelulaissa on säännöksiä kunnan, maakunnan ja valtion välisestä 

työnjaosta, toimijoiden roolit ja vastuut jäävät lakiluonnoksen perusteella käytännössä epäselväksi. On perusteltua, että jo kasvupalvelulaista käy 

ilmi, miten aidosti sovitetaan yhteen valtakunnallinen, maakunnallinen ja erilaisten kuntien palvelut siten, että palveluketju on asiakkaan 

näkökulmasta saumaton.  

Asetelma nostaa esiin myös kysymyksen siitä, onko lainsäätäjä huolehtinut riittävällä tavalla siitä, että maakunnalla olisi todellisia taloudellisia 

edellytyksiä vastata kasvupalveluiden järjestämistehtävästä. 
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Maakunnan velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista ja tähän liittyen palveluohjauksesta ja tietopalvelusta ovat ehdotetussa mallissa 

maakunnalle uusia tehtäviä. Ydinkysymys mallin toimeenpanon kannalta on se, kenellä on tosiasiallinen vastuu asiakkaiden palvelujen 

koordinoinnista ja palveluohjauksesta. Pykälässä 16 todetaan, että järjestämisvastuussa oleva maakunta huolehtii lisäksi siitä, että 

palveluntuottajat toimivat keskenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja. Voidaan perustellusti kysyä, 

miten maakunta voi tätä tehtävää toteuttaa, sillä kilpailullisessa monituottajamallissa yritykset kilpailevat keskenään asiakkaista. 

Jos maakunta voi toimia kasvupalvelujen tuottajana vain markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjausta ja tietopalvelua ole määritelty 

maakunnan viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää 

epäselväksi se, miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti ja kenellä on vastuu sitä, että asiakas saa tarvitsemansa 

palvelut.  Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu myös vastuu palvelujen yhteensovittamisesta asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Mikäli 

palvelut tuotetaan monen yksityisen palveluntuottajan toimesta, siirtyy vastuu tunnistaa yhteen sovittamista edellyttäviä palveluja yksityiselle 

palveluntuottajalle. Yritysten ansaintalogiikka ja yksittäisen palveluntuottajan liiketoiminnallinen intressi saattavat kuitenkin johtaa siihen, että 

ohjausta muiden tuottajien palveluihin tai palvelujen yhteensovittamista ei tapahdu. 

Satakunnan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan on suuri riski sille, että palveluohjaus (16, 17 §) ja palvelujen yhteensovittaminen (19 §) eivät 

ehdotetussa kilpailullisessa monituottajamallissa toteudu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilman maakunnan omaa koordinoivaa palveluohjausta. 

Objektiivisesti ja maakunnassa yhdenmukaisella tavalla tehty palvelutarpeen arviointi on olennainen seikka palvelujen osuvuuden takaamiseksi 

erityisesti henkilöasiakkaille. Jos maakunnan viranomaistehtäviä (18 §) laajennettaisiin koskemaan henkilöasiakkaiden palvelutarpeiden arviointia, 

palvelusuunnitelman laatimista, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottamista sekä palveluohjausta, palvelujen tuottamisen 

perusperiaatetta kilpailullisesta monituottajamallista ei tarvitsisi muuttaa. Esitys on perusteltavissa myös maakunnan asiakaslähtöisen toiminnan 

kokonaisuudella ja palveluintegraatiolla, sillä sote- uudistuksessa lainsäädäntövalmistelu lähtee periaatteesta, jossa maakunnan liikelaitos tekee 

asiakkaan palvelutarvearvioinnin ja palvelusuunnitelman. Mikäli kasvupalveluihin valittaisin sama toimintamalli, maakunnalla olisi mahdollisuus 

aidosti yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kasvupalveluita asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi sekä ohjata asiakas tehokkaammin 

palvelutarpeidensa mukaiseen palveluun. 

Kasvupalveluasiakkaat tulee voida määritellä kunkin maakunnan aluekehittämisen tavoitteiden kautta. Vaatimus "kasvua tavoittelevista" 

yrityksistä jne. rajaa tavanomaista toimintaa harjoittavat asiakkaat pois (14§).   

 

Lakiehdotusta ei tulisi tuoda lausunnolle ennen kuin olennainen sisältö on tiedossa (15b§). Ongelmaksi jää mikä on valtion ja maa-kunnan välinen 

suhde tilanteessa, jossa ehdotuksessa mainitut luvut ylittyvät. Toinen ongelma on, miten määritellään olennainen ero työttömyysasteessa maan 

keskimääräiseen tasoon. Epäselvää on myös, miten on ajateltu työssäkäyntialueiden työttömyyttä seurattavan.  

 

Onko 17§ssä määritelty järjestämisvastuu liian suppea? ELY-keskus esittää harkittavaksi 22§ssä määriteltyjen palvelujen kilpailuttamis- ja 

hyväksymismenettelyjen sekä niihin liittyvien korvausten maksamisen lisäämistä viranomaistehtäviin. 

 

Yksittäisen asiakkaan palveluohjauksen toteutus on määritelty yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Tulisiko kuitenkin itse palvelu-tarpeen 

arvioinnin kuulua viranomaistehtäviin tai ainakin pyydetään tarkentamaan missä määrin tai missä tapauksissa se voidaan tehdä viranomaisen 

toimesta?  Näin vältyttäisiin ei-välttämättömiin toimenpiteisiin ohjaamiselta.  

 

Elinikäisen ohjauksen toteutuminen ja ohjaustyön kehittäminen on olennainen osa kasvupalveluja. Tämä tehtävä ei tule esiin lakiehdotuksessa. 

Elinikäisen ohjauksen merkitys on kasvanut koska työelämän osaamistarpeet ovat monimutkaistuneet ja muuttuvat nopeasti sekä osaamisen 

hankkimisen ympäristöt ovat moninaistuneet. Elinikäinen ohjaus nähdään myös Eurooppa 2020 strategian tärkeänä työvälineenä. 
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Palveluohjaus ja palvelujen yhteensovittaminen 

 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 

etuuksista tiedottamisesta. Maakunnan tulee huolehtia myös kasvupalveluja koskevasta palveluohjauksesta ja tietopalvelusta sekä järjestää 

työnhakijoiden ja yritysten palvelutarpeiden kartoituksen sekä niiden mukaisen neuvonnan ja ohjauspalvelut.   

 

Koska esityksen mukaan maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjaus ole määritelty maakunnan 

viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää epäselväksi se, 

miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti, ja kenellä on kokonaisvastuu asiakkuuksien hoidosta.   

 

Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu myös erityinen vaatimus palvelujen yhteensovittamisesta asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. 

Mikäli palvelut tuotetaan monen yksityisen palveluntuottajan toimesta, siirtyy tarve tunnistaa yhteen sovitettuja palveluita yksityisen 

palveluntuottajan velvollisuudeksi. Yritysten ansaintalogiikka ja yksittäisen palveluntuottajan liiketoiminnallinen intressi saattavat kuitenkin johtaa 

siihen, että huonosti tuottavia asiakkaita ohjataan toisen palveluntuottajan palveluihin, jolloin vaarana on kustannusten siirto järjestelmän toisille 

toimijoille ja osaoptimointi. 

 

Onkin katsottava, että palveluohjaus (17 §) ja palvelujen yhteensovittaminen (19 §) eivät ehdotetussa kilpailullisessa monituottajamallissa 

toteudu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilman maakunnan omaa koordinoivaa palveluohjausta.  

 

Jos maakunnan viranomaistehtäviä (18 §) laajennettaisiin koskemaan henkilöasiakkaiden palvelutarpeiden arviointia, palvelusuunnitelman 

laatimista, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottamista sekä palveluohjausta, palvelujen tuottamisen perusperiaatetta 

markkinapohjaisesta tuotannosta ei tarvitsisi muuttaa. Esitys on perusteltavissa myös maakunnan asiakaslähtöisen toiminnan kokonaisuudella ja 

palveluintegraatiolla, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa lainsäädäntövalmistelu lähtee periaatteesta, jossa maakunnan liikelaitos 

tekee asiakkaan palvelutarvearvioinnin ja palvelusuunnitelman. Mikäli kasvupalvelulakiin valittaisin sama toimintamalli, maakunnalla olisi 

mahdollisuus aidosti yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kasvupalveluita asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi sekä ohjata asiakas heti 

palvelutarpeidensa mukaiseen palveluun.  

 

Maakunnan järjestämisvastuun kantamisedellytykset ja työnjako kasvupalveluissa 

 

Esityksessä on arvioitu todennäköiseksi, että osassa maata kasvupalvelumarkkina jää alikehittyneeksi tai siinä tapahtuu äkillisiä muutoksia. Em. 

tilanteessa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi maakunnan tulee olla valmis käynnistämän oma kasvupalvelutuotantonsa varsin nopealla 

aikataululla. Vastaavasti maakunnan on oltava pysyvässä valmiudessa oman kasvupalvelutuotantonsa lakkauttamiseen, mikäli markkinaehtoista 

toimintaa syntyykin.  

 

Maakunnalla on vastuu kasvupalveluiden yhteensovittamisesta suhteessa valtakunnallisiin kasvupalveluihin sekä kunnan elinvoimatehtäviin, 

mutta ei todellisia välineitä tämän vastuun kantamiseen. Vaikka kasvupalvelulaissa on säännöksiä kunnan, maakunnan ja valtion välisestä 

työnjaosta, toimijoiden roolit ja vastuut jäävät lakiluonnoksen perusteella käytännössä varsin epäselväksi. Päällekkäisen toiminnan mahdollisuus 

on todellinen ja kumppanuuden sijasta uhkakuvana on ahdas työnjako, joka ei ole asiakkaan näkökulmasta toimiva ratkaisu. On perusteltua, että 

jo kasvupalvelulaista käy ilmi, miten aidosti sovitetaan yhteen valtakunnallinen, maakunnallinen ja erilaisten kuntien palvelut siten, että 

palveluketju on asiakkaan näkökulmasta saumaton. 

 

Asetelma nostaa esiin myös kysymyksen siitä, onko lainsäätäjä huolehtinut riittävällä tavalla siitä, että maakunnalla olisi todellisia taloudellisia 

edellytyksiä vastata kasvupalveluiden järjestämistehtävästä. 
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Palveluohjaus ja palvelujen yhteensovittaminen 

 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 

etuuksista tiedottamisesta. Maakunnan tulee huolehtia myös kasvupalveluja koskevasta palveluohjauksesta ja tietopalvelusta sekä järjestää 

työnhakijoiden ja yritysten palvelutarpeiden kartoituksen sekä niiden mukaisen neuvonnan ja ohjauspalvelut.   

Koska esityksen mukaan maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjaus ole määritelty maakunnan 

viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää epäselväksi se, 

miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti, ja kenellä on kokonaisvastuu asiakkuuksien hoidosta.   

 

Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu myös erityinen vaatimus palvelujen yhteensovittamisesta asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. 

Mikäli palvelut tuotetaan monen yksityisen palveluntuottajan toimesta, siirtyy tarve tunnistaa yhteen sovitettuja palveluita yksityisen 

palveluntuottajan velvollisuudeksi. Yritysten ansaintalogiikka ja yksittäisen palveluntuottajan liiketoiminnallinen intressi saattavat kuitenkin johtaa 

siihen, että huonosti tuottavia asiakkaita ohjataan toisen palveluntuottajan palveluihin, jolloin vaarana on kustannusten siirto järjestelmän toisille 

toimijoille ja osaoptimointi. 

 

Onkin katsottava, että palveluohjaus (17 §) ja palvelujen yhteensovittaminen (19 §) eivät ehdotetussa kilpailullisessa monituottajamallissa 

toteudu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilman maakunnan omaa koordinoivaa palveluohjausta.  

Jos maakunnan viranomaistehtäviä (18 §) laajennettaisiin koskemaan henkilöasiakkaiden palvelutarpeiden arviointia, palvelusuunnitelman 

laatimista, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottamista sekä palveluohjausta, palvelujen tuottamisen perusperiaatetta 

markkinapohjaisesta tuotannosta ei tarvitsisi muuttaa. Esitys on perusteltavissa myös maakunnan asiakaslähtöisen toiminnan kokonaisuudella ja 

palveluintegraatiolla, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa lainsäädäntövalmistelu lähtee periaatteesta, jossa maakunnan liikelaitos 

tekee asiakkaan palvelutarvearvioinnin ja palvelusuunnitelman. Mikäli kasvupalvelulakiin valittaisin sama toimintamalli, maakunnalla olisi 

mahdollisuus aidosti yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kasvupalveluita asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi sekä ohjata asiakas heti 

palvelutarpeidensa mukaiseen palveluun.  

 

Maakunnan järjestämisvastuun kantamisedellytykset ja työnjako kasvupalveluissa 

 

Esityksessä on arvioitu todennäköiseksi, että osassa maata kasvupalvelumarkkina jää alikehittyneeksi tai siinä tapahtuu äkillisiä muutoksia. Em. 

tilanteessa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi maakunnan tulee olla valmis käynnistämän oma kasvupalvelutuotantonsa varsin nopealla 

aikataululla. Vastaavasti maakunnan on oltava pysyvässä valmiudessa oman kasvupalvelutuotantonsa lakkauttamiseen, mikäli markkinaehtoista 

toimintaa syntyykin.  

 

Maakunnalla on vastuu kasvupalveluiden yhteensovittamisesta suhteessa valtakunnallisiin kasvupalveluihin sekä kunnan elinvoimatehtäviin, 

mutta ei todellisia välineitä tämän vastuun kantamiseen. Vaikka kasvupalvelulaissa on säännöksiä kunnan, maakunnan ja valtion välisestä 

työnjaosta, toimijoiden roolit ja vastuut jäävät lakiluonnoksen perusteella käytännössä varsin epäselväksi. Päällekkäisen toiminnan mahdollisuus 

on todellinen ja kumppanuuden sijasta uhkakuvana on ahdas työnjako, joka ei ole asiakkaan näkökulmasta toimiva ratkaisu. On perusteltua, että 

jo kasvupalvelulaista käy ilmi, miten aidosti sovitetaan yhteen valtakunnallinen, maakunnallinen ja erilaisten kuntien palvelut siten, että 

palveluketju on asiakkaan näkökulmasta saumaton.  

 

Asetelma nostaa esiin myös kysymyksen siitä, onko lainsäätäjä huolehtinut riittävällä tavalla siitä, että maakunnalla olisi todellisia taloudellisia 

edellytyksiä vastata kasvupalveluiden järjestämistehtävästä. 
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Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 

etuuksista tiedottamisesta. Maakunnan tulee huolehtia myös kasvupalveluja koskevasta palveluohjauksesta ja tietopalvelusta sekä järjestää 

työnhakijoiden ja yritysten palvelutarpeiden kartoitus, neuvonta ja ohjaus. Koska esityksen mukaan maakunta voi toimia tuottajana vain 

markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjaus ole määritelty maakunnan viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden 

eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää epäselväksi se, miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja 

koordinoidusti, ja kenellä on kokonaisvastuu asiakkuuksien hoidosta.    

 

Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu myös erityinen vaatimus palvelujen yhteensovittamisesta asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. 

Mikäli palvelut tuotetaan monen yksityisen palveluntuottajan toimesta, siirtyy tarve tunnistaa yhteen sovitettuja palveluita yksityisen 

palveluntuottajan velvollisuudeksi. Yritysten ansaintalogiikka ja yksittäisen palveluntuottajan liiketoiminnallinen intressi saattavat kuitenkin johtaa 

siihen, että huonosti tuottavia asiakkaita ohjataan toisen palveluntuottajan palveluihin, jolloin vaarana on kustannusten siirto järjestelmän toisille 

toimijoille ja osaoptimointi. Onkin katsottava, että palveluohjaus (17 §) ja palvelujen yhteensovittaminen (19 §) eivät ehdotetussa kilpailullisessa 

monituottajamallissa toteudu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilman maakunnan omaa koordinoivaa palveluohjausta.   

 

Jos maakunnan viranomaistehtäviä (18 §) laajennettaisiin koskemaan henkilöasiakkaiden palvelutarpeiden arviointia, palvelusuunnitelman 

laatimista, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottamista sekä palveluohjausta, palvelujen tuottamisen perusperiaatetta 

markkinapohjaisesta tuotannosta ei tarvitsisi muuttaa. Esitys on perusteltavissa myös maakunnan asiakaslähtöisen toiminnan kokonaisuudella ja 

palveluintegraatiolla, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa lainsäädäntövalmistelu lähtee periaatteesta, jossa maakunnan liikelaitos 

tekee asiakkaan palvelutarvearvioinnin ja palvelusuunnitelman. Mikäli kasvupalvelulakiin valittaisin sama toimintamalli, maakunnalla olisi 

mahdollisuus aidosti yhteen sovittaa sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kasvupalveluita asiakaslähtöisiksi palveluketjuiksi sekä ohjata asiakas heti 

palvelutarpeidensa mukaiseen palveluun.  

  

Esityksessä on arvioitu todennäköiseksi, että osassa maata kasvupalvelumarkkina jää alikehittyneeksi tai siinä tapahtuu äkillisiä muutoksia. Em. 

tilanteessa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi maakunnan tulee olla valmis käynnistämän oma kasvupalvelutuotantonsa varsin nopealla 

aikataululla. Vastaavasti maakunnan on oltava pysyvässä valmiudessa oman kasvupalvelutuotantonsa lakkauttamiseen, mikäli markkinaehtoista 

toimintaa syntyykin.  

  

Maakunnalla on järjestämisvastuu kasvupalveluista alueellaan, vastuu kasvupalveluiden yhteensovittamisesta suhteessa valtakunnallisiin 

kasvupalveluihin sekä kunnan elinvoimatehtäviin, mutta ei todellisia välineitä näiden vastuiden kantamiseen. Vaikka kasvupalvelulaissa on 

säännöksiä kunnan, maakunnan ja valtion välisestä työnjaosta, toimijoiden roolit ja vastuut jäävät lakiluonnoksen perusteella käytännössä varsin 

epäselväksi. Päällekkäisen toiminnan mahdollisuus on todellinen ja kumppanuuden sijasta uhkakuvana on työnjako, joka ei ole asiakkaan 

näkökulmasta toimiva ratkaisu. On perusteltua, että jo kasvupalvelulaista käy ilmi, miten aidosti sovitetaan yhteen valtakunnallinen, 

maakunnallinen ja erilaisten kuntien palvelut siten, että palveluketju on asiakkaan näkökulmasta saumaton.   

 

Asetelma nostaa esiin myös kysymyksen siitä, onko lainsäätäjä huolehtinut riittävällä tavalla siitä, että maakunnalla olisi todellisia taloudellisia 

edellytyksiä vastata kasvupalveluiden järjestämistehtävästä. 

 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista, velvollisuuksista ja 

etuuksista tiedottamisesta. Maakunnan tulee järjestämistoiminnossaan huolehtia myös kasvupalveluja koskevasta palveluohjauksesta ja 

tietopalvelusta sekä järjestää työnhakijoiden ja yritysten palvelutarpeiden kartoituksen sekä niiden mukaisen neuvonnan ja ohjauspalvelut.   

 

Koska esityksen mukaan maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjaus ole määritelty maakunnan 

viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää epäselväksi se, 

miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti, ja kenellä on kokonaisvastuu asiakkuuksien hoidosta.  Mikäli palvelut 

tuotetaan monen yksityisen palveluntuottajan toimesta, siirtyy tarve tunnistaa yhteen sovitettuja palveluita yksityisen palveluntuottajan 

velvollisuudeksi. Yritysten ansaintalogiikka ja yksittäisen palveluntuottajan liiketoiminnallinen intressi saattavat kuitenkin johtaa siihen, että 

huonosti tuottavia asiakkaita ohjataan toisen palveluntuottajan palveluihin, jolloin vaarana on kustannusten siirto järjestelmän toisille toimijoille 

ja osaoptimointi. 

 

Onkin katsottava, että palveluohjaus (17 §) ja palvelujen yhteensovittaminen (19 §) eivät ehdotetussa kilpailullisessa monituottajamallissa 

toteudu asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ilman maakunnan omaa koordinoivaa palveluohjausta. 
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Kasvupalvelujen järjestämisen ja tuottamisen rakenteet (valtakunnalliset, maakunnalliset sekä HE:n ulkopuolella toimivat kunnat ja muut 

palveluntuottajat) ovat monimutkaiset ja edellyttävät järjestäjävastuussa olevilta maakunnilta vahvaa tahtotilaa sovittaa eri liiketoimintalogiikoilla 

toimivien palveluntuottajien palveluja yhteen ja tuottaa kasvupalvelun asiakkaiden tarpeiden mukaisia palveluja riittävästi ja siten, että asiakkaan 

valinnanvapaus voidaan turvata. Monituottajamalli on oikeansuuntainen ja sitä on jo toteutettu nykyisten TE-palvelujen tuottamisessa. 

Ulkoistuksia olisi syytä tehdä asteittain maakuntien omien tarpeiden ja resurssien perusteella.   

 

Erityisesti toiminnan käynnistymiseen on varattava riittävän pitkä siirtymäkausi siten, etteivät asiakkaiden perustuslailliset oikeudet saada 

yhdenmukaisia, laadultaan riittävän tasoisia kasvupalveluja vaarannu (46 § 3 mom). Henkilöasiakkaiden kohdalla kyse on usein toimeentuloon ja 

työ- ja koulutusuraan liittyvistä palvelukokonaisuuksista, jotka ovat maakuntien ja sen kuntien elinvoimaisuuden perusedellytyksiä.  

 

Maakunnan järjestämisvastuuta ei määritellä HE:ssä riittävällä tarkkuudella, jonka vuoksi on mahdollista, että erilaisia järjestämislogiikoita on 

useita (esimerkiksi maakunta ostaa työllistymiseen tähtääviä palveluja rajatulle asiakasjoukolle keskitetysti ja asiakkaan palveluohjaus toimii 

valtakunnallisen digitaalisen palvelun kautta). Epäloogisuutta lisää, että valtakunnallisia palveluja tuottavat TEM:n hallinnonalaiset virastot eli yksi 

tuottaja. Palveluketjujen saumattomuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi kaikkia palveluja tulisi järjestää ja tuottaa samalla logiikalla sote-

palvelut huomioiden (valinnanvapaus). Maakuntien asukkaiden edun mukaista on, että valtakunnallinen alueiden vertailtavuus säilyy valtion 

erilaisilla ohjaustoimilla siten, ettei asiakkaiden yhdenmukainen ja tasalaatuinen palvelu kärsi eri puolilla maata (mm. 32 §, 34 §).  

 

HE:n 13 § valtakunnalliset kasvupalvelut velvoitetaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien kanssa. Miten varmistetaan se, että niillä on 

valmiuksia ja halua sekä kykyä toimia jokaisen maakunnan kanssa erikseen, sillä palvelukokonaisuudet voivat vaihdella maakunnittain. 

 

3 luvun 13 §:n 2 momentissa mainitaan, että kasvupalvelut olisi järjestettävä ja tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin 

asiakkaiden tarve edellyttää. Palvelutarpeen ja sen kartoituksen käsite on määriteltävä laissa selkeämmin, jotta digitaalisen järjestelmän 

käyttäminen, seuranta, vertailu ja valvonta olisi mahdollista tehdä valtakunnallisesti. Asiakkaat ja palveluntuottajat tarvitsevat tietoa voidakseen 

tehdä päätelmiä tarjolla olevista palveluista ja niiden sisällöstä ja laadusta (valinnanvapaus).   

  

3 luku 14 §:ssä ei ole mainittu kuntia kasvupalvelujen asiakkaina. Onko nämä tahot jätetty tarkoituksella pois määriteltäessä maakunnan 

kasvupalvelujen asiakkaita? 

 

Maakunnalla on oikeus hoitaa vain maakuntalain 6 § 1 mom 9 kohdan mukaisia palveluja harkintansa mukaisessa laajuudessa. Maakunnalle jää 

mahdollisuus niin halutessaan järjestää kasvupalvelut markkinoilla tuotettuna yleiskatteellisen rahoituksen avulla neuvoteltuaan siitä ensin 

kuntien kanssa. Tämä on ristiriidassa maakuntien itsehallinnollisen aseman kanssa.  

Kasvupalvelujen järjestämisestä tekee monitasoisen ja kompleksisen se, että palvelut on tuotettava sellaisina kuin asiakkaan tarve edellyttää ja 

samalla rajataan joitakin asioita valinnanvapauden ulkopuolelle ja edellytetään että tuotetaan eri palveluiden yhdistelmiä sujuvissa ja tuottavissa 

palveluketjuissa, joita tuottavat markkinoilla eri logiikoilla toimivat palveluntuottajat. Tämä tulee olemaan maakuntauudistuksen haastavin 

tehtävä. Riskejä, kuten asiakkaan oikeus vaihtaa tai olla vaihtamatta palveluntuottaja kesken prosessin tai palveluntuottajan mahdollinen 

toiminnan … 

Palveluohjaus ja palvelujen yhteensovittaminen 

 

Koska esityksen mukaan maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa eikä palveluohjaus ole määritelty maakunnan 

viranomaistehtäväksi, jää palveluohjauksen toteutus käytännössä useiden eri yksityisten palveluntuottajien vastuulle. Mallissa jää epäselväksi se, 

miten asiakkaiden palveluohjaus voi toteutua tehokkaasti ja koordinoidusti, ja kenellä on kokonaisvastuu asiakkuuksien hoidosta. 

 

Maakunnan järjestämisvastuun kantamisedellytykset ja työnjako kasvupalveluissa 

 

Maakunnalla on vastuu kasvupalveluiden yhteensovittamisesta suhteessa valtakunnallisiin kasvupalveluihin sekä kunnan elinvoimatehtäviin, 

mutta ei todellisia välineitä tämän vastuun kantamiseen. Vaikka kasvupalvelulaissa on säännöksiä kunnan, maakunnan ja valtion välisestä 

työnjaosta, toimijoiden roolit ja vastuut jäävät lakiluonnoksen perusteella käytännössä varsin epäselväksi. Päällekkäisen toiminnan mahdollisuus 

on todellinen ja kumppanuuden sijasta uhkakuvana on ahdas työnjako, joka ei ole asiakkaan näkökulmasta toimiva ratkaisu. On perusteltua, että 

jo kasvupalvelulaista käy ilmi, miten aidosti sovitetaan yhteen valtakunnallinen, maakunnallinen ja erilaisten kuntien palvelut siten, että 

palveluketju on asiakkaan näkökulmasta saumaton. 
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26. Tulisiko lailla säätää, mitkä palvelut maakunnan tulee minimissään järjestää? 
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27. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Maakunnalliset kasvupalvelut ovat harkinnanvaraisia, jollei 17 § ja 18 § jäljempänä säädetystä muuta johdu.  Jonkinlainen vähimmäistason 

määritelmä olisi syytä olla myös harkinnanvaraisissa tehtävissä. Tällöin asiakas voi olla tietoinen siitä, mitä palveluja maakunnan voidaan odottaa 

järjestettävän ja mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluja. 

Maakunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen minimi olisi syytä määritellä lakitasolla kansalaisten ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi. Tämä myös lisäisi henkilö- ja yritysasiakkaiden tietoisuutta siitä, mitä palveluja heillä on oikeus odottaa maakunnan järjestävän ja 

mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluja. Harkintansa ja taloudellisten resurssiensa perusteella maakuntien on mahdollista järjestää tarpeita 

vastaavia minimivaatimukset ylittäviä palveluja, mikä joustavoittaa palvelutarjontaa. 

Maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden minimi olisi syytä määritellä lakitasolla kansalaisten ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi. Tämä myös lisäisi henkilö- ja yritysasiakkaita tietoisuutta siitä, mitä palveluita heidän on oikeus odottaa maakunnan järjestävän 

ja mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluita. Harkintansa ja taloudellisten resurssiensa perusteella maakuntien on mahdollista järjestää tarpeita 

vastaavia minimivaatimukset ylittäviä palveluita, mikä joustavoittaa palvelutarjontaa. 

Maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden minimi olisi syytä määritellä lakitasolla kansalaisten ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi. Tämä myös lisäisi henkilö- ja yritysasiakkaita tietoisuutta siitä, mitä palveluita heidän on oikeus odottaa maakunnan järjestävän 

ja mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluita. Harkintansa ja taloudellisten resurssiensa perusteella maakuntien on mahdollista järjestää tarpeita 

vastaavia minimivaatimukset ylittäviä palveluita, mikä joustavoittaa palvelutarjontaa. 

Lakitasolla olisi syytä määritellä, mitkä palvelut maakunnan tulee minimissään järjestää kansalaisten ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi. Tämä selkeyttäisi henkilö- ja yritysasiakkaita tietoisuutta siitä, mitä palveluita heidän on oikeus odottaa maakunnan järjestävän, 

ja mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluita. Esim. työllistämisessä tärkeä rahoitusinstrumentti palkkatuki mukaan lukien yrittäjäksi ryhtyvän 

starttiraha on tämänhetkisen tiedon valossa maakunnan harkinnanvarainen palvelu. Voi kuitenkin olla perusteltua, että palkkatuki olisi 

rahoituspalveluna käytössä kaikissa maakunnissa. Harkintansa ja taloudellisten resurssiensa perusteella maakuntien on mahdollista järjestää 

tarpeita vastaavia minimivaatimukset ylittäviä palveluita, mikä joustavoittaa palvelutarjontaa. 

Hallintolain 6§ssä on yleisenä oikeusperiaatteena tasapuolinen kohtelu ja tällöin minimipalvelut tulee olla järjestettynä kaikkialla samalla tavalla. 

Lakiesityksen 17§ssä käytetty sana "aina" on tässä mielessä huonoa säädöstekstiä. "Aina"- sana on määriteltävä tarkemmin, jotta sen 

toteutuminen voidaan todentaa. Sisältääkö käsite rekrytointi- ja osaaminen myös mm. kuntouttavat palvelut? Kohdan arviointi on vaikeaa kun 

muiden lakien (ROL, työttömyysturva) sisältö ja lainsäädännön tarkkuus ei ole tiedossa. 

 

Viranomaistehtävistä puuttuu 18§ssä maksatus. Muut vaiheet on mainittu.  

 

Varsinainen avustusten myöntäminen alusta alkaen kuuluu viranomaistehtäviin. Esitetty 10.000 euron raja on mahdollista vain soten 

palveluseteleiden osalta ja tältäkin osin raja on liian korkea. Asiakkaalla tulee olla muutoksenhakumahdollisuudet käytössään ja lisäksi 

tietojärjestelmien tulee tukea toimintaa.  

 

Suoranaisen rahanjakamisen siirtäminen ulkopuolisen tehtäväksi ei ole perusteltua ja maakunnan toiminnan ohjauksen kannalta järkevää. Jos 

esityksessä tarkoitetaan palveluseteleitä, on se oltava toiminnassa samoin periaattein kuin esim. nykyinen innovaatioseteli. 

Maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden minimi olisi syytä määritellä lakitasolla kansalaisten ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi. Tämä myös lisäisi henkilö- ja yritysasiakkaita tietoisuutta siitä, mitä palveluita heidän on oikeus odottaa maakunnan järjestävän 

ja mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluita. Harkintansa ja taloudellisten resurssiensa perusteella maakuntien on mahdollista järjestää tarpeita 

vastaavia minimivaatimukset ylittäviä palveluita, mikä joustavoittaa palvelutarjontaa. 

Minimipalvelujen määrittäminen vähentäisi maakunnallisia eroja ja helpottaisi välttämättömiin palveluihin tarvittavien resurssien mitoittamista. 

Palvelutuotantoon tulee rakentumaan merkittävä tehtävä koskien palveluiden laadunvalvontaa ja laatukriteerien määrittelyä. 

Maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden minimi olisi syytä määritellä lakitasolla kansalaisten ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi. Tämä myös lisäisi henkilö- ja yritysasiakkaita tietoisuutta siitä, mitä palveluita heidän on oikeus odottaa maakunnan järjestävän 

ja mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluita. Harkintansa ja taloudellisten resurssiensa perusteella maakuntien on mahdollista järjestää tarpeita 

vastaavia minimivaatimukset ylittäviä palveluita, mikä joustavoittaa palvelutarjontaa. 

Henkilö- ja yritysasiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi on tarpeellista määrittää palveluiden minimi, jonka jokaisen maakunnan on 

järjestettävä. Tämä myös lisäisi henkilö- ja yritysasiakkaita tietoisuutta siitä, mitä palveluita heidän on oikeus odottaa maakunnan järjestävän ja 

mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluita. Harkintansa ja taloudellisten resurssiensa perusteella maakuntien on mahdollista järjestää tarpeita 

vastaavia minimivaatimukset ylittäviä palveluita, mikä joustavoittaa palvelutarjontaa. 

Maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden minimi olisi syytä määritellä lakitasolla kansalaisten ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun 

varmistamiseksi. Tämä myös lisäisi henkilö- ja yritysasiakkaita tietoisuutta siitä, mitä palveluita heidän on oikeus odottaa maakunnan järjestävän 

ja mitkä ovat harkinnanvaraisia palveluita. Toisaalta tämä tulee myös voida resursoida riittävällä tasolla. Asia koskee sekä SOTE- että maakunnan 

muita palveluita ja tehtäviä. 

Kasvupalvelujen yhdenmukaisuuden, tietojärjestelmien hyödyntämisen ja maakuntien välisen seurannan ja arvioinnin varmistamiseksi, tulee 

laissa määritellä minimipalveluiden saatavuus ja laatutaso siten, etteivät maakuntien väliset erot kasva ainakaan merkittävästi nykyisestä. 

Asiakkaalla tulee myös olla oikeus tietää mitä palvelua jokaisen maakunnan on järjestettävä asiakkaalle. 
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Laissa tulee säätää minimipalveluista, koska muuten henkilöasiakkaiden tasapuolinen kohtelu maakuntien välillä ei välttämättä toteudu. 

Hallinnolliset rajat eivät saa muodostua esteeksi lain tavoitteiden toteuttamisessa ja asiakasvirtojen ohjaajiksi maakuntaan, jossa on tarjolla 

"parempia" palveluja. 

 
 

28. Onko lakiluonnoksessa tuotu tarpeeksi selkeästi esiin mahdollisten valtakunnallisten 
palvelukeskustehtävien (toimitila- ja kiinteistö, talous- ja henkilöstö sekä ICT-tehtävät) suhde maakuntien 
kasvupalvelutehtäviin? 
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29. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Valtakunnallisen palvelukeskusten rooli tulee määritellä maakuntalaissa. Esityksestä ei käy ilmi, hoitaako valtakunnallinen palvelukeskus 

maakunnan järjestämisvastuulla olevien palvelujen maksatukset, jos 18 §:n mukaisesti maksatukset eivät ole maakunnan viranomaistehtäviä. 

Valtakunnallisen palvelukeskusten rooli tulee määritellä maakuntalaissa. Esityksestä ei käy ilmi, hoitaako valtakunnallinen palvelukeskus 

maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden maksatukset, jos 18 §:n mukaisesti maksatukset eivät ole maakunnan viranomaistehtäviä. 

Valtakunnallisen palvelukeskusten rooli tulee määritellä maakuntalaissa. Esityksestä ei käy ilmi, hoitaako valtakunnallinen palvelukeskus 

maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden maksatukset, jos 18 §:n mukaisesti maksatukset eivät ole maakunnan viranomaistehtäviä. 

Valtakunnallisen palvelukeskusten rooli tulee määritellä maakuntalaissa. Tuleviin kasvupalveluihin liittyviä maksatuksia (mm. nykyinen 

työvoimakoulutus ja työllisyyspoliittiset avustukset) tehdään nykyisin Keha-keskuksessa. Lakiehdotuksesta ei käy ilmi, hoitaako valtakunnallinen 

palvelukeskus maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden maksatukset, jos 18 §:n mukaisesti maksatukset eivät ole maakunnan 

viranomaistehtäviä.  

Lakiehdotuksen 26 §:ssä säädetään kasvupalvelujen tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmien ylläpito jakautuisi ministeriön ja maakuntien kesken. 

”Työ- ja elinkeinoministeriö sekä kasvupalvelun valtakunnalliset toimijat pitävät yllä ja kehittävät valtakunnallisia sekä valtakunnallisia ja 

maakunnallisia kasvupalveluja tukevia tietojärjestelmiä.” ” Maakunta kehittää ja pitää tarpeen mukaan yllä alueensa kasvupalveluja tukevia sekä 

maakunnan ja alueen kuntien yhteistoimintaa tukevia järjestelmiä.” Kyseinen pykälä herättää kysymyksiä tietojärjestelmien integraation 

tarpeesta. On tärkeää määritellä selkeästi asiakkuuden hallinnasta ja sitä tukevasta tietojärjestelmästä. Maakunnan järjestämistehtävään ja siihen 

kuuluvaan yhteensovittamiseen kuuluisi luontevasti, että maakuntatasolla ylläpidetään asiakkuudenhallintaa, jonka perustana on yksi 

valtakunnallisesti yhtenäinen tietojärjestelmä. 

Palvelukeskustehtävät eivät koske pelkästään kasvupalveluasioita, joten erillismainintoja ei tarvita, mutta laissa tulee olla määritelty ne asiat jotka 

aiotaan siirtää palvelukeskuksiin. 

Valtakunnallisen palvelukeskusten rooli tulee määritellä maakuntalaissa. Esityksestä ei käy ilmi, hoitaako valtakunnallinen palvelukeskus 

maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden maksatukset, jos 18 §:n mukaisesti maksatukset eivät ole maakunnan viranomaistehtäviä. 

Valtakunnallisen palvelukeskusten rooli tulee määritellä maakuntalaissa. Esityksestä ei käy ilmi, hoitaako valtakunnallinen palvelukeskus 

maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden maksatukset, jos 18 §:n mukaisesti maksatukset eivät ole maakunnan viranomaistehtäviä. 

Valtakunnallisen palvelukeskusten rooli määritellään pääosin maakuntalaissa. Lausuttavana olevasta esityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, hoitaako 

valtakunnallinen palvelukeskus maakunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden maksatukset, jos 18 §:n mukaisesti yrityksille tapahtuvat 

maksatukset eivät ole viranomaistehtäviä. 

Tietojärjestelmissä ja kaikessa sähköisessä asioinnissa, joissa asiakkaan liikkuminen useassa maakunnassa on mahdollista tai todennäköistä tai 

joissa on kyse määritettävästä ns. minimipalvelutason tehtävästä, tulisi kehitystyön perustua toimiviin valtakunnallisiin ratkaisuihin. 

Suhde on kuvattu HE:ssä tässä vaiheessa niukasti. Tarkentunee muun lainsäädäntötyön edetessä 
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30. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 3 
 
Koskeeko yksityisille palveluntarjoajille kaavailtu 10 000 euron tuen myöntövaltuus myös palkkatukea? Toteutuessaan se olisi ongelmallinen 

monella tavalla. Yritysten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi rahoitustehtävät tulisivat olla kokonaisuudessaan viranomaistehtäviä. 

Lainsäädännön 13 §:ssä valtakunnalliset kasvupalvelut velvoitetaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien kanssa. Kun 

palvelukokonaisuudet voivat vaihdella maakunnittain, haasteeksi muodostuu sen varmistaminen, että palveluntuottajilla on valmiuksia toimia 

jokaisen maakunnan kanssa erikseen.  

Onko tarpeen erotella valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelujen asiakkaita, jos asiakas valitsee ja päättää, mitä palveluja hän haluaa ja 

tarvitsee? Lähtökohdaksi em. jaottelun sijaan sopisi asiakkaan tarve ja prosessi, jonka yhteydessä asiakasta olisi mahdollista ohjata tarpeita 

vastaavaan palveluun tai palveluihin.   

Lakiesityksen 18 §:ssä esitetään, että yrityksille myönnettävät muut tuet ovat viranomaistehtäviä vain, jos tuen arvo ylittää 10 000 €.  Yritysten 

tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja liikesalaisuuksien suojaamiseksi kaikkien yrityksille myönnettävien tukien rahoituspäätöksien tulee olla 

viranomaistehtäviä. Lisäksi myös maksatuksien tulisi olla maakunnan hoidettavia viranomaistehtäviä, koska vasta maksatuksen yhteydessä 

ratkaistaan lopullisesti se, missä määrin rahoituspäätökset toteutuvat. Yrityksille myönnettävien tukien osalta merkittävää julkista valtaa 

käytetään maksatusten yhteydessä erityisesti silloin, kun maksatus evää osittain tai kokonaan esitetyn maksatushakemuksen.   

Omavalvonnan järjestäminen 20 §:n mukaisesti aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä kustannuksia ja resursointitarpeita. Lisäksi maakunnan 

omavalvonnan suhde riskienhallintaan ja palveluntuottajien valvontaan olisi syytä kuvata perustelutekstissä nykyistä kattavammin. 

Lainsäädännön 13 §:ssä valtakunnalliset kasvupalvelut velvoitetaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien kanssa. Koska 

palvelukokonaisuudet voivat vaihdella maakunnittain, haasteeksi muodostuu sen varmistaminen, että näillä palveluntuottajilla on valmiuksia 

toimia jokaisen maakunnan kanssa erikseen.  

15 § Maakunnalliset kasvupalvelut on määritelty 16 §:ssä, mutta valtakunnallisia kasvupalveluja ei ole määritelty. Valtakunnallisetkin 

kasvupalvelut tulee määritellä. Se on kokonaisuuden kannalta johdonmukaista, selkeyttää työnjakoa ja ehkäisee mahdollista päällekkäisyyttä. 

Jossakin määrin jää epäselväksi, miksi valtakunnalliset kasvupalvelujen järjestämisen ja tuottamisen logiikka eroaa maakunnallisen kasvupalvelun 

logiikasta. Valtakunnallisissa kasvupalveluissa järjestäjän, tarjoajan ja tuottajan roolia tulisi  selkeyttää. 

Lakiesityksen 18 §:ssä esitetään, että yrityksille myönnettävät muut tuet ovat viranomaistehtäviä vain, jos tuen arvo ylittää 10 000 €.  Yritysten 

tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja liikesalaisuuksien suojaamiseksi kaikkien yrityksille myönnettävien tukien rahoituspäätöksien tulee olla 

viranomaistehtäviä. Myös maksatuksien tulisi olla maakunnan hoidettavia viranomaistehtäviä, koska vasta maksatuksen yhteydessä ratkaistaan 

lopullisesti se, missä määrin rahoituspäätökset toteutuvat. Yrityksille myönnettävien tukien osalta merkittävää julkista valtaa käytetään 

maksatusten yhteydessä erityisesti silloin, kun maksatus evää osittain tai kokonaan esitetyn maksatushakemuksen.   

Omavalvonnan järjestäminen 20 §:n mukaisesti aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä kustannuksia ja resurssointitarpeita. Lisäksi maakunnan 

omavalvonnan suhde riskienhallintaan ja palveluntuottajien valvontaan olisi syytä kuvat perustelutekstissä nykyistä kattavammin. 

Lainsäädännön 13 §:ssä valtakunnalliset kasvupalvelut velvoitetaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien kanssa. Koska 

palvelukokonaisuudet voivat vaihdella maakunnittain, haasteeksi muodostuu sen varmistaminen, että näillä palveluntuottajilla on valmiuksia 

toimia jokaisen maakunnan kanssa erikseen.  

15 § Maakunnalliset kasvupalvelut on määritelty 16 §:ssä, mutta valtakunnallisia kasvupalveluja ei ole määritelty. Valtakunnallisetkin 

kasvupalvelut tulee määritellä. Se on kokonaisuuden kannalta johdonmukaista, selkeyttää työnjakoa ja ehkäisee mahdollista päällekkäisyyttä. 

Jossakin määrin jää epäselväksi, miksi valtakunnalliset kasvupalvelujen järjestämisen ja tuottamisen logiikka eroaa maakunnallisen kasvupalvelun 

logiikasta. Valtakunnallisissa kasvupalveluissa järjestäjän, tarjoajan ja tuottajan roolia tulisi selkeyttää. 

Lakiesityksen 18 §:ssä esitetään, että yrityksille myönnettävät muut tuet ovat viranomaistehtäviä vain, jos tuen arvo ylittää 10 000 €.  Yritysten 

tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja liikesalaisuuksien suojaamiseksi kaikkien yrityksille myönnettävien tukien rahoituspäätöksien tulee olla 

viranomaistehtäviä. Myös maksatuksien tulisi olla maakunnan hoidettavia viranomaistehtäviä, koska vasta maksatuksen yhteydessä ratkaistaan 

lopullisesti se, missä määrin rahoituspäätökset toteutuvat. Yrityksille myönnettävien tukien osalta merkittävää julkista valtaa käytetään 

maksatusten yhteydessä erityisesti silloin, kun maksatus evää osittain tai kokonaan esitetyn maksatushakemuksen.   

Omavalvonnan järjestäminen 20 §:n mukaisesti aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä kustannuksia ja resurssointitarpeita. Lisäksi maakunnan 

omavalvonnan suhde riskienhallintaan ja palveluntuottajien valvontaan olisi syytä kuvat perustelutekstissä nykyistä kattavammin. 
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Onko tarpeen erotella valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden asiakkaita, jos asiakas valitsee ja päättää, mitä palveluita hän haluaa 

ja tarvitsee? Lähtökohdaksi em. jaottelun sijaan sopisi asiakkaan tarve ja prosessi, jonka yhteydessä asiakasta olisi mahdollista ohjata tarpeita 

vastaavaan palveluun tai palveluihin.   

Pykälä 18 rajaa maakunnan tehtävät mahdollisimman vähäisiksi eli käsittämään vain merkittävää julkista valtaa sisältävät tehtävät maakunnan 

tehtäviksi. Lakiesityksen 18 §:ssä esitetään, että yrityksille myönnettävät muut tuet ovat viranomaistehtäviä vain, jos tuen arvo ylittää 10 000 €.  

Yritysten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi ja liikesalaisuuksien suojaamiseksi kaikkien yrityksille myönnettävien tukien 

rahoituspäätöksien tulee olla viranomaistehtäviä. Myös maksatuksien tulisi olla maakunnan hoidettavia viranomaistehtäviä, koska vasta 

maksatuksen yhteydessä ratkaistaan lopullisesti se, missä määrin rahoituspäätökset toteutuvat. Yrityksille myönnettävien tukien osalta 

merkittävää julkista valtaa käytetään maksatusten yhteydessä erityisesti silloin, kun maksatus evää osittain tai kokonaan esitetyn 

maksatushakemuksen.   

Esityksen tavoitteena on siirtää mahdollisimman paljon nykyisiä viranomaistehtäviä markkinoiden hoidettavaksi, mikä kaventaa merkittävästi 

maakunnan tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Tämä ei ole hyvä lähtökohta maakunnan itsehallinnon ja alueen kehittämisvastuun näkökulmasta. 

Satakunnan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan maakunnan viranomaistehtäviin voisivat kuulua kaikki rahoituksen myöntämiseen, maksamiseen 

ja juridisiin toimiin liittyvät tehtävät. ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa tehdään nykyisin useita sellaisia tehtäviä, jotka lakiehdotuksen mukaan 

luetaan kasvupalveluihin (esim. työelämän kehittäminen, innovaatioympäristöjen kehittäminen, maahanmuuton ja kotoutumisen tehtävät kuten 

pakolaisten kuntiin ohjaus, muutosturva ja Eures-työnvälitys), mutta joita voi perustellusti pitää enemmänkin aluekehitys- tai 

viranomaisluonteisinatehtävinä. Näiden tehtävien markkinoille ulkoistaminen ei ole tarkoituksenmukaista, eikä kaikilta osin mahdollistakaan. 

Maakunnalla tulisi olla enemmän harkintavaltaa, mitä tehtäviä se hoitaa itse ilman että laki sitä rajoittaa.  

Omavalvonnan järjestäminen 20 §:n mukaisesti aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä kustannuksia ja resursointitarpeita. Lisäksi maakunnan 

omavalvonnan suhde riskienhallintaan ja palveluntuottajien valvontaan olisi syytä kuvat perustelutekstissä nykyistä kattavammin. 

Omavalvonnan järjestäminen 20§ mukaisesti aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä kustannuksia ja resurssitarpeita. Lisäksi maakunnan 

omavalvonnan suhde riskienhallintaan ja palveluntuottajien valvontaan olisi syytä kuvata perustelutekstissä nykyistä kattavammin. 

Kansallisesta palveluarkkitehtuurista ja hallinnon uudistuksesta on kasvamassa uusi julkinen palveluarkkitehtuuri. Sen perusosat ovat sähköinen 

palvelu, asiakasneuvonta ja kasvokkain asiointi. Julkisten palveluiden palvelukanavien palveluista sähköinen palvelu ja asiakasneuvonta kannattaa 

tuottaa valtakunnallisesti. Kasvokkain asioinnin järjestäminen on ratkaistava alueellisesti ja jopa paikallisesti.  

Lakiesityksessä on omat pykälät järjestelmien avoimuudesta ja käytettävyydestä sekä järjestelmäalustojen yhteisyydestä (27-28 §). Perusteluissa 

todetaan, että valtakunnallisia yhteiskäyttöisiä järjestelmiä olisivat myös mm. kaikkikanavaisia valtakunnallista palvelutarjonnan 

yhdenvertaisuutta tukeva puhelinneuvonta ja kuvallisen etäpalvelun ratkaisut ja valtakunnallisesti digitaalinen työmarkkinatori (s. 128). Myös 

tämä kannattaa viedä lakitekstiin. Esitämme lakiin kirjattavaksi, että työ- ja elinkeinoministeriö määrittää maakuntien palvelujen tueksi 

tuotettavan yhteisen, valtakunnallisen asiakaspalvelun.  

Lainsäädännön 13 §:sä valtakunnalliset kasvupalvelut velvoitetaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien kanssa. Kun palvelukokonaisuudet 

voivat vaihdella maakunnittain haasteeksi muodostuu sen varmistaminen, että palveluntuottajilla niillä on valmiuksia toimia jokaisen maakunnan 

kanssa erikseen.  

Onko tarpeen erotella valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden asiakkaita, jos asiakas valitsee ja päättää, mitä palveluita hän haluaa 

ja tarvitsee? Lähtökohdaksi em. jaottelun sijaan sopisi asiakkaan tarve ja prosessi, jonka yhteydessä asiakasta olisi mahdollista ohjata tarpeita 

vastaavaan palveluun tai palveluihin.   

Mikäli laissa kuitenkin eritellään valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden asiakkaita, niin valtakunnallisten kasvupalveluiden 

asiakkaiksi tulee määritellä myös luonnolliset henkilöt (14 § ). Maakunnan kasvupalveluja tukevat valtakunnalliset verkko- ja puhelinpalvelut (s. 

128). Näitä palveluja käyttävät myös luonnolliset henkilöt.  

Lakiesityksen 18 §:ssä esitetään, että yrityksille myönnettävät muut tuet ovat viranomaistehtäviä vain, jos tuen arvo ylittää 10 000 €.  Yritysten 

tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja liikesalaisuuksien suojaamiseksi kaikkien yrityksille myönnettävien tukien rahoituspäätöksien tulee olla 

viranomaistehtäviä. Lisäksi myös maksatuksien tulisi olla maakunnan hoidettavia viranomaistehtäviä, koska vasta maksatuksen yhteydessä 

ratkaistaan lopullisesti se, missä määrin rahoituspäätökset toteutuvat. Yrityksille myönnettävien tukien osalta merkittävää julkista valtaa 

käytetään maksatusten yhteydessä erityisesti silloin, kun maksatus evää osittain tai kokonaan esitetyn maksatushakemuksen.   

Omavalvonnan järjestäminen 20 §:n mukaisesti aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä kustannuksia ja resurssointitarpeita. Lisäksi maakunnan 

omavalvonnan suhde riskienhallintaan ja palveluntuottajien valvontaan olisi syytä kuvat perustelutekstissä nykyistä kattavammin. 
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§ 15b Lainkohdan sanamuotoa tulisi tarkistaa, jos halutaan varmistaa, että maakunnat ovat riittävän yhdenvertaisessa asemassa. Keskimääräisellä 

tasolla tarkoitettaneen jonkinasteista suhdelukuun perustuvaa keskiarvoa. Keskiarvo sisältää yleensä keskimääräisen tason alapuolella, sen tasolla 

ja sen yläpuolella olevia numeerisia lukuja. Tässä suhteessa varsinkin olennainen ylittyminen on määriteltävä tarkasti ja on pystyttävä 

huomioimaan alueelliset erot. Keskeneräistä pykälää on vaikea kommentoida tarkemmin.  

 

16 § Kolmanteen momenttiin on kirjattu, että maakunnan tulee järjestää palvelut ja palvelutuotanto alueensa ja palvelujen asiakkaiden tarpeiden 

mukaisesti neuvoteltuaan kuntien kanssa. Kirjaus on vaikeaselkoinen ja ylimalkainen.  

 

18 § Maakunnan viranomaistehtäviin kohtaan 2) on kirjattu yritykselle myönnettävät muut tuet, jos haetun tuen arvo ylittää 10 000 €. Pelkkä 

yksittäinen haettu euromäärä on turhan musta-valkoinen kriteeri; pitäisi huomioida myös tuen käyttötarkoitus.  

 

19 § mukaan maakunta määrittelee itse palvelukokonaisuutensa, mistä seuraa, että valtakunnallinen lopputulos on erittäin kirjava ja eriarvoinen 

asiakkaiden palvelumahdollisuuksien näkökulmasta. Lakiesityksen väljyys pakollisten järjestämistehtävien (17 §) osalta sekä uhkaava yleinen 

kustannustason nousu korostavat tätä ilmiötä. 

Erityisesti yritysasiakkaille tulee käytännössä uusia palvelujen tuottajia julkisten yrityspalveluiden kokonaisuuteen. Vaikka tavoitteena on ollut jo 

pitkään ns. yhden luukun periaate, niin nyt mennään todennäköisesti ihan toiseen suuntaan entistä hajanaisempaan kokonaisuuteen; 

valtakunnalliset kasvupalvelut keskitetysti tuotettuina, maakunnalliset kasvupalvelut yksityissektorin palveluntuottajineen ja 

valinnanvapauksineen, MMM:n hallinnonalan yrityspalvelut maakuntatasolla keskitettyinä (lisäksi LEADER-rahoitus omana asianaan), 

kuntasektorin yrityspalvelut, yleisten kehittämishankkeiden kautta välitetyt yrityspalvelut ym. Yksistään tiedonsiirto näiden kaikkien välillä on 

hyvin vaikeaa, käytännössä jopa mahdotonta. Myöskään henkilöasiakkaiden osalta tilanne ei näytä menevän ainakaan helpompaan suuntaan. 

Palveluohjaus tulee myös haasteellisemmaksi. Pitkäaikainen sitoutuminen samaan palveluntuottajaan tulisi olla joustavasti muutettavissa. 

Kasvupalveluissa palveluihin osallistuminen yli maakuntarajojen tulee mahdollistaa.  

 

Asiakasnäkökulmaa tulee vahvistaa lainsäädännössä. 

 

Henkilö- ja yritysasiakkaiden tasavertaisen kohtelun kannalta tarvitaan määrittely siitä minimipalvelutasosta tai jopa palvelusta, jonka jokaisen 

maakunnan on järjestettävä asiakkaalle. Henkilö- ja yritysasiakkaiden on tiedettävä, mihin palveluihin heillä on oikeus ja mitä palveluja he voivat 

odottaa maakunnan järjestävän. 

 

Maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannossa syntyvän keskenään erilaiset toimintalogiikat, kun otetaan huomioon eri hallinnonaloja 

koskeva sektorilainsäädäntö. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen monituottajamalliin ja 

markkinaehtoiseen toimintaan, kun taas muiden ministeriöiden tehtäväaloilla pidättäydytään virkamieshallinnon periaatteissa myös palveluiden 

tuotannon puolella. Tämä ei ole kestävä lähtökohta uuden maakunnan johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen demokraattiselle kontrollille eikä 

myöskään asiakaslähtöiselle palvelutuotannolle. 

 

 Eri asiakasprosesseihin kytkeytyy useita eri julkisia tahoja (Kela, kunnat, eri ministeriöt ja virastot, valtakunnallisten kasvupalvelujen tuottajat jne.) 

asiasta ja prosessista riippuen. Lakiesityksessä jäävät yhdyspinnat ko. viranomaisiin usein määrittelemättä samoin kuin se, että kuka loppujen 

lopuksi vastaa asiakkuuksista ja kustakin prosessista ja sen kehittämisestä. 

 

Viranomaistehtäväksi säädetään tuen tai korvauksen maksatuksen keskeyttämistä, lopettamista tai takaisinperintää koskevan päätöksen 

tekeminen.  Lakiluonnoksesta ei käy selville, kuka tekee tai missä tehdään tukien tai korvausten maksatuspäätökset.  Rahoituslakiluonnoksen 

mukaan EU:n rakennerahastoista osarahoitettujen hanke- ja yritystukien maksatuspäätökset on kuitenkin säädetty välittävälle toimielimelle 

hoidettavaksi. 

Lainehdotuksen 13 §:ssä valtakunnalliset kasvupalvelut velvoitetaan toimimaan tiiviissä yhteistyössä maakuntien kanssa. Kun 

palvelukokonaisuudet voivat vaihdella maakunnittain haasteeksi muodostuu sen varmistaminen, että palveluntuottajilla niillä on valmiuksia 

toimia jokaisen maakunnan kanssa erikseen.  

Onko tarpeen erotella valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden asiakkaita, jos asiakas valitsee ja päättää, mitä palveluita hän haluaa 

ja tarvitsee? Lähtökohdaksi em. jaottelun sijaan sopisi asiakkaan tarve ja prosessi, jonka yhteydessä asiakasta olisi mahdollista ohjata tarpeita 

vastaavaan palveluun tai palveluihin.   

 

Lakiesityksen 18 §:ssä esitetään, että yrityksille myönnettävät muut tuet ovat viranomaistehtäviä vain, jos tuen arvo ylittää 10 000 €.  Yritysten 

tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja liikesalaisuuksien suojaamiseksi kaikkien yrityksille myönnettävien tukien rahoituspäätöksien tulee olla 

viranomaistehtäviä. Lisäksi myös maksatuksien tulisi olla maakunnan hoidettavia viranomaistehtäviä, koska vasta maksatuksen yhteydessä 

ratkaistaan lopullisesti se, missä määrin rahoituspäätökset toteutuvat. Yrityksille myönnettävien tukien osalta merkittävää julkista valtaa 

käytetään maksatusten yhteydessä erityisesti silloin, kun maksatus evää osittain tai kokonaan esitetyn maksatushakemuksen.   

Omavalvonnan järjestäminen 20 §:n mukaisesti aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä kustannuksia ja resurssointitarpeita. Lisäksi maakunnan 

omavalvonnan suhde riskienhallintaan ja palveluntuottajien valvontaan olisi syytä kuvat perustelutekstissä nykyistä kattavammin. 
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Ehdotuksen mukaan kasvupalveluita järjestetään valtakunnallisesti ja maakunnallisesti minkä lisäksi maakunnan on kasvupalveluita järjestäessään 

otettava huomioon kuntien elinvoimatehtävät. Kun palvelukokonaisuudet voivat vaihdella maakunnittain, haasteeksi muodostuu 

kasvupalveluiden yhteensovittaminen kunnan, maakunnan ja valtion muiden palveluiden ja eri palveluntuottajien kanssa.  

 

Toisaalta on kyseenalaista, että on tarpeen erotella valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden asiakkaita 14 §:n mukaisesti, jos ja kun 

asiakas valitsee ja päättää itse, mitä palveluita hän haluaa ja tarvitsee. Lähtökohdaksi em. jaottelun sijaan sopisi asiakkaan tarve ja prosessi, jonka 

yhteydessä asiakasta olisi mahdollista ohjata tarpeita vastaavaan palveluun tai palveluihin.   

  

Lakiesityksen 18 §:ssä esitetään, että yrityksille myönnettävät muut tuet ovat viranomaistehtäviä vain, jos tuen arvo ylittää 10 000 €.  Yritysten 

tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja liikesalaisuuksien suojaamiseksi kaikkien yrityksille myönnettävien tukien rahoituspäätöksien tulee olla 

viranomaistehtäviä. Luonnoksessa ehdotettu rahoituspäätösten siirtoa yksityisille tahoille voidaan pitää arveluttavana, koska perustuslain 124 § 

mukaisesti julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla ja vain, jos se on tarpeen tehtävän 

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai hyvän hallinnon vaatimuksia.  Lisäksi myös maksatuksien tulisi 

olla maakunnan hoidettavia viranomaistehtäviä, koska vasta maksatuksen yhteydessä ratkaistaan lopullisesti se, missä määrin rahoituspäätökset 

toteutuvat. Yrityksille myönnettävien tukien osalta merkittävää julkista valtaa käytetään maksatusten yhteydessä erityisesti silloin, kun maksatus 

evää osittain tai kokonaan esitetyn maksatushakemuksen.   

  

Omavalvonnan järjestäminen 20 §:n mukaisesti aiheuttaa todennäköisesti merkittäviä kustannuksia ja resurssointitarpeita. Lisäksi maakunnan 

omavalvonnan suhde sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja palveluntuottajien valvontaan olisi syytä kuvat perustelutekstissä nykyistä 

kattavammin. 

Esityksessä on arvioitu todennäköiseksi, että osassa maata kasvupalvelumarkkina jää alikehittyneeksi tai siinä tapahtuu äkillisiä muutoksia. Em. 

tilanteessa palvelujen saatavuuden turvaamiseksi maakunnan tulee olla valmis käynnistämän oma kasvupalvelutuotantonsa varsin nopealla 

aikataululla. Vastaavasti maakunnan on oltava pysyvässä valmiudessa oman kasvupalvelutuotantonsa lakkauttamiseen, mikäli markkinaehtoista 

toimintaa syntyykin. Henkilöstön ja tahen kannalta tämä on haastava heiluri.  

 

Maakunnalla on vastuu kasvupalveluiden yhteensovittamisesta suhteessa valtakunnallisiin kasvupalveluihin sekä kunnan elinvoimatehtäviin, 

mutta ei todellisia välineitä tämän vastuun kantamiseen. Vaikka kasvupalvelulaissa on säännöksiä kunnan, maakunnan ja valtion välisestä 

työnjaosta, toimijoiden roolit ja vastuut jäävät lakiluonnoksen perusteella käytännössä varsin epäselväksi. Päällekkäisen toiminnan mahdollisuus 

on todellinen ja kumppanuuden sijasta uhkakuvana on ahdas työnjako, joka ei ole asiakkaan näkökulmasta toimiva ratkaisu. On perusteltua, että 

jo kasvupalvelulaista käy ilmi, miten aidosti sovitetaan yhteen valtakunnallinen, maakunnallinen ja erilaisten kuntien palvelut siten, että 

palveluketju on asiakkaan näkökulmasta saumaton. Tietojärjestelmissä ja kaikessa sähköisessä asioinnissa, joissa asiakkaan liikkuminen useassa 

maakunnassa on mahdollista tai todennäköistä, tulisi tähdätä toimiviin valtakunnallisiin ratkaisuihin.  

 

Asetelma nostaa esiin myös kysymyksen siitä, onko lainsäätäjä huolehtinut riittävällä tavalla siitä, että maakunnalla olisi todellisia edellytyksiä 

vastata kasvupalveluiden järjestämistehtävästä. Tältä osin lopullisessa hallituksen esityksessä tulisikin merkittävästi selkeyttää maakunnan 

yhteensovittamistehtävän sisältöä ja keinovalikoimaa sekä suhdetta kuntiin ja valtioon.  

 

On huomioitava säädöstekstin erilaisten sanamuotojen konkreettiset vaikutukset. Luvataanko laissa subjektiivista oikeutta palveluihin vai 

tarkoitetaanko jotain muuta, esimerkkinä perusteluissa esille tuotu maahanmuuttajien tarve ohjaukseen ja neuvontaan. Koskeeko valinnanvapaus 

myös näitä palveluita ja näihin liittyviä tukipalvelutarpeita ml. tulkkaus? 
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Onko tarpeen erotella valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden asiakkaita, jos asiakas valitsee ja päättää, mitä palveluita hän haluaa 

ja tarvitsee? Lähtökohdaksi em. jaottelun sijaan sopisi asiakkaan tarve ja prosessi, jonka yhteydessä asiakasta olisi mahdollista ohjata tarpeita 

vastaavaan palveluun tai palveluihin.   

 

Pykälä 15 b. Alueiden työttömyystavoitetasoja ei pidä sitoa lainsäädäntöön, vaan ne ovat strategisen suunnitteluun ja kehittämisohjelmatyön 

sisältöjä. Pykälä on valmistelematon. Kyseisen pykälän sisältö tulee voimassaolevasta lainsäädännöstä, jossa valtiolla on työllisyyden 

ohjausvastuu. Jatkossa kasvupalveluiden järjestäminen on maakuntien vastuulla. Pykälässä viitataan valtion toimenpiteisiin niissä tilanteissa, 

joissa tavoite ei täyty. Toimenpiteitä ei ole määritelty.  

 

Palvelukenttä muodostuisi lakiesityksen mukaan useista eri vaihtoehtoisista palveluista. Henkilöasiakkaan tai yritysasiakkaan palvelua ei tule 

toteuttaa pirstaleisina yksittäisinä palveluina, jolloin riskinä on palvelukatkoset ja viiveet. Asiakkaille tulee hankkia palvelukokonaisuuksia, joiden 

sisällä on varmistettu sujuvat palvelusiirtymät. Palveluntuottajilta on edellytettävä yhteistyötä ja riittävää tiedonvaihtoa sujuvan asiakasprosessin 

varmistamiseksi.  

 

Lakiesityksen 18 §:ssä esitetään, että yrityksille myönnettävät muut tuet ovat viranomaistehtäviä vain, jos tuen arvo ylittää 10 000 €.  Yritys 

valitsee itse palveluntuottajan ja antaa valtuuden palveluntuottajalle käyttää yritystä koskevia tietoja.  

 

Lakiesityksen 18§ 2-kohta: mitä tukimuotoja voivat alle 10 000 euron tuet yrityksille olla? Miten luokitellaan esim. alueellinen kuljetustuki, jonka 

suuruus tuensaajasta riippuen voi vaihdella 1 000 – 500 000 euron välillä? Miten käytännössä hoidetaan alle 10 000 euron tukien myöntöprosessi.  

 

20 § Maakunnan on laadittava omavalvontaohjelma. Miten omavalvontaohjelma suhteutuu maakunnan tarkastuslautakunnan toimintaan? 
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31. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 3 
 

Määritellään rahoitustehtävät kokonaisuudessaan viranomaistehtäväksi 18 §:ään. 

Lakiehdotuksen 16 §:n 5 momentti on tarpeeton, koska varsinainen asia käy ilmi 19 §:ssä. 

Lakiehdotuksen 15b on poistettava, koska työllisyyskehitys maakunnassa ja sen eri alueilla riippuu pääosin muista tekijöistä kuin maakunnan 

toimenpiteistä ja vaikutusmahdollisuuksista, kuten taloussuhdanteista ja globaalien markkinoiden kehittymisestä.   

Lakiehdotuksen 18 §:ssä tulee määritellä rahoitus- ja maksatustehtävät kokonaisuudessaan viranomaistehtäväksi. 

Lakiehdotuksen 16 §:n 5 momentti on tarpeeton, koska varsinainen asia käy ilmi 19 §:ssä. 

Lakiehdotuksen 15b on poistettava, koska työllisyyskehitys maakunnassa ja sen eri alueilla riippuu pääosin muista tekijöistä kuin maakunnan 

toimenpiteistä ja vaikutusmahdollisuuksista kuten taloussuhdanteista ja globaalien markkinoiden kehittymisestä.   

Määritellään 18 §:ssä rahoitus- ja maksatustehtävät kokonaisuudessaan viranomaistehtäväksi. 

Lakiehdotuksen 16 §:n 5 momentti on tarpeeton, koska varsinainen asia käy ilmi 19 §:ssä. 

Lakiehdotuksen 15b on poistettava, koska työllisyyskehitys maakunnassa ja sen eri alueilla riippuu pääosin muista tekijöistä kuin maakunnan 

toimenpiteistä ja vaikutusmahdollisuuksista kuten taloussuhdanteista ja globaalien markkinoiden kehittymisestä.   

Määritellään 18 §:ssä rahoitus- ja maksatustehtävät kokonaisuudessaan viranomaistehtäväksi. 

Lakiehdotuksen 15b on poistettava, koska työllisyyskehitys maakunnassa ja sen eri alueilla riippuu pääosin muista tekijöistä kuin maakunnan 

toimenpiteistä ja vaikutusmahdollisuuksista kuten taloussuhdanteista ja globaalien markkinoiden kehittymisestä.   

Määritellään 18 §:ssä rahoitus- ja maksatustehtävät kokonaisuudessaan viranomaistehtäväksi. 

Määritellään 18 §:ssä tai jossakin muussa 3.  tai 4. luvun pykälässä, että maakunnalla on mahdollisuus harkintansa mukaan tuottaa itse 

henkilöasiakkaiden palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelman laatiminen, asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista tiedottaminen sekä 

palveluohjaus ilman, että edellytetään markkinapuutetta. 

Mikäli myöhemmin päätettäisiin, että työttömyysturvan asiantuntijalausunnot tulevat maakuntien vastuulle, tulee ne lisätä viranomaistehtäviksi. 

Maakunnallisten kasvupalvelujen asiakasmäärittelyä on syytä laajentaa. Kansainvälistymistä ja innovaatiotoimintaa on tarpeen tukea 

maakunnankin tasolla (14§). 

Lakiehdotuksen 16 §:n 5 momentti on tarpeeton, koska varsinainen asia käy ilmi 19 §:ssä. 

Lakiehdotuksen 15b on poistettava, koska työllisyyskehitys maakunnassa ja sen eri alueilla riippuu pääosin muista tekijöistä kuin maakunnan 

toimenpiteistä ja vaikutusmahdollisuuksista kuten taloussuhdanteista ja globaalien markkinoiden kehittymisestä.   

Määritellään 18 §:ssä rahoitus- ja maksatustehtävät kokonaisuudessaan viranomaistehtäviksi, jotka ovat maakuntien vastuulla. 

Lakiehdotuksen 16 §:n 5 momentti on tarpeeton, koska varsinainen asia käy ilmi 19 §:ssä. 

Lakiehdotuksen 15b on poistettava, koska työllisyyskehitys maakunnassa ja sen eri alueilla riippuu pääosin muista tekijöistä kuin maakunnan 

toimenpiteistä ja vaikutusmahdollisuuksista kuten taloussuhdanteista ja globaalien markkinoiden kehittymisestä.   

Määritellään 18 §:ssä rahoitus- ja maksatustehtävät kokonaisuudessaan viranomaistehtäväksi. 

Lakiehdotuksen 15b on poistettava, koska työllisyyskehitys maakunnassa ja sen eri alueilla riippuu pääosin muista tekijöistä kuin maakunnan 

toimenpiteistä ja vaikutusmahdollisuuksista kuten taloussuhdanteista ja globaalien markkinoiden kehittymisestä.    

 

Lakiehdotuksen 16 §:n 5 momentti on tarpeeton, koska varsinainen asia käy ilmi 19 §:ssä.  

 

Lakiehdotuksen 18 §:ää ehdotetaan muutettavan muotoon:  

" maakunnan tulee hoitaa seuraavat kasvupalveluihin liittyvät viranomaistehtävät:  

 … 

 2) yrityksille myönnettävien tukien tai korvausten rahoitus- ja maksatustehtävät… 

 7) Euroopan unionin rakennerahastojen ja globalisaatiorahaston hallinnointi-, rahoitus- ja maksatustehtävät." 
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13 § Onko tarpeen erotella valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalveluiden asiakkaita? Lähtökohdaksi em. jaottelun sijaan sopisi asiakkaan 

tarve ja prosessi, jonka yhteydessä asiakasta olisi mahdollista ohjata tarpeita vastaavaan palveluun tai palveluihin.  

 

13 § Maahanmuuttajien osalta tulee olemaan erittäin haasteellista yhteensovittaa tarkoituksenmukaisia palvelukokonaisuuksia – kenellä on 

vastuu ja mikä taho koordinoi.  

 

13 §:n 2 momentin mukaan kasvupalvelut olisi järjestettävä ja tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve 

edellyttää. Maakunnalla tulee olla selkeä rooli järjestämisvastuullisina vastata ja mahdollisuus tuottaa asiakkaiden palvelutarpeiden arviointia. 

Asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen on yksi keskeisimmistä palvelujen järjestämisen lähtökohdista. On hyvä, jos nykyisen rajaavan 

lainsäädännön, joka ei perustu asiakkaan palvelutarpeisiin ja yhdyspinnoilla olevien palveluvajeiden (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut) sijaan 

palvelut rakentuvat asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan. Huolena kuitenkin, on että kustannukset pikemminkin kasvavat kuin supistuvat. 

Kasvupalvelujen rahoitus osana maakunnan yleiskatteellista rahoitusta aiheuttaa huolta suhteessa lainsäädännön edellyttämään asiakkaiden 

tarpeisiin pohjautuvaan palvelujen järjestämiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen laajaan kokonaistarpeeseen sekä varsin vaativaan 

yhteensovittamistehtävään. Kasvupalvelujen järjestämiseen liittyvät tehtävät edellyttävät uudenlaista resursointia muun muassa suunnitteluun, 

valvontaan, hankintaan sekä palvelujen tuottamisen ja vaikuttavuuden evaluointiin. Kaikessa julkisen toiminnan markkinoistamisessa on tehtävä 

päätöksiä siitä, rahoitetaanko niukoilla resursseilla palveluja ja toimintaa vai valvontaa.  

 

Palvelukokonaisuuksien muodostaminen ja palvelujen yhteensovittaminen vaatii palveluntuottajilta laajaa ja yhdenvertaista osaamista, muiden 

kasvupalvelujen ja kasvupalvelujen palvelukokonaisuuksien yhdyspinnoilla toimivien tahojen erinomaista tuntemusta ja kykyä rakentaa 

asiakkaalle näistä palvelupolkuja (esimerkiksi monialaista työllistymisen tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelujen osalta). On vaikea hahmottaa 

miten tällainen osaaminen rakentuu markkinoille ja miten em. kyvykkyys säilyy muuttuvilla markkinoilla ja koko toimintakentässä.  

 

14 § Lupaa hyvin paljon valinnanvapaudesta – voidaanko tulkita subjektiiviseksi oikeudeksi? 

 

15 §:ssä otsikon perusteella kuvataan valtakunnalliset kasvupalvelut, mutta niiden sisällöstä, tavoitteista tai painopisteistä ei kerrota mitään. 

Näiden selkeyttäminen edistäisi yhteensovittamistehtävässä onnistumista. Mihin palveluntarpeeseen/tarpeisiin valtakunnalliset kasvupalvelut 

vastaavat? 

 

15b § poistettava.  

 

16 § Elinikäisen ohjauksen toteutuminen ja ohjaustyön kehittäminen ovat olennainen osa kasvupalveluja. Tämä tehtävä ei tule esiin 

lakiehdotuksessa. Lakiehdotuksen 16 §:n 5 momentti on tarpeeton, koska varsinainen asia käy ilmi 19 §:ssä. Ajatuksena palvelujen 

yhteensovittaminen, asiakkaiden tarpeiden mukaisten palvelukokonaisuuksien ja toimivien palveluketjujen muodostamisen kokonaisuus on 

mahdollistava, mutta käytännön toteutuksessa tulee olemaan haasteita siitäkin huolimatta, että tavoitteena lienee palvelujen järjestämisen 

pidemmän aikavälinen kehitystyö (palvelujen evoluutio). Kasvupalvelulain periaatteet ovat kannatettavia ja luovat mahdollistavan pohjan 

palvelujen järjestämiselle, mutta lain valmistelussa ei ole puntaroitu juurikaan kasvupalvelujen järjestämiseen liittyviä riskejä esim. palvelujen 

yhteensovittamiseen liittyvien hankaluuksien, eri hallinnon alojen erilaisten lainsäädäntöjen tai mahdollisten kustannusvaikutusten osalta 

suhteessa lain asettamiin tavoitteisiin. Lainsäädännössä viitataan velvollisuuteen neuvotella palvelujen järjestämisestä kuntien kanssa.  

16 § Maakunnallisten kasvupalvelujen määrittely lakiluonnoksessa ei sisällä näkökulmaa sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä 

sisältävien/lisäävien palvelujen tuottamisesta, mikä on merkittävä puute mm. ottaen huomioon, että kasvupalveluiden ja sosiaali- ja 

terveyspalvelujen yhteensovitus maakunnassa on aivan olennaista. Elinikäinen ohjaus ja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut tulee sisällyttää 16 

§:ään.  

 

Palvelun hankinnassa tulee varmistaa, että kasvupalvelujen järjestäjällä on riittävä kohderyhmän palvelutarpeiden ja palvelumahdollisuuksien 

asiantuntemus, jotta vaikuttavien palveluiden hankkiminen on mahdollista.  

 

Määritellään 18 §:ssä rahoitus- ja maksatustehtävät kokonaisuudessaan viranomaistehtäväksi. 

 

18§ viimeinen lause tulee korjata seuraavasti: Maakunnan on hoidettava maakunnan viranomaistehtävänä myös Euroopan unionin 

rakennerahastokauden 2014 - 2020 ja Euroopan unionin globalisaatiorahaston varoin rahoitettuja hankkeita koskeva päätöksenteko ja niiden 

valmistelutehtävät.  

Perustelu: Rahoitus- ja maksatuspäätösten valmisteluun sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota ei voi irrottaa päätöksenteosta. 

Päätöksen tekemisen oleellinen osa on siihen liittyvät valmistelutehtävät. 
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32. Onko monituottajamalliin pohjautuva ratkaisu tarkoituksenmukainen, jotta kasvupalvelu-uudistuksen 
tavoitteet saavutetaan? 
 
Luku 4 Kasvupalvelujen tuottaminen (21-24 §) 
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33. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Periaatteessa monituottajamalli mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen palvelujen tuottamisen. 

 

Asiakkaiden valinnanvapaus on laissa säädetty mahdollisimman laajaksi, ellei sitä lailla rajoiteta. Asiakkaiden kyky hahmottaa oma tilanteensa ja 

esteet työllistymiselle ei aina onnistu ilman ohjausta ja neuvontaa. Työmarkkinoiden ja työelämän muutos on nopeaa ja erilaisen tiedon 

hyödyntäminen haastavaa. Sen vuoksi olisi luotava asiakasohjausmalli, jossa asiakas tarvittaessa saisi riittävästi tietoa ja ohjausta erilaista 

palveluista.  

 

Lakiesityksen mukaan maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja sen on annettava palvelujen tuottaminen maakunnan yhtiön tai yhteisön 

hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Maakunnan tulisi voida tuottaa kasvupalveluja markkinapuutetilanteessa maakunnan liikelaitoksen 

palveluna. Yhtiöittämisvelvollisuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja lisää hallinnollisia tehtäviä. Toiminnan alas- ja ylösajot markkinatilanteen 

vaihdellessa ovat ongelmallisia. Yhtiömuotoinen toiminta ei kykene pitämään yllä maakunnan omaa palvelutuotantoa varautumismielessä, jos 

markkinat eivät joltain osin toimikaan. 

Sinänsä monituottajamalli on tarkoituksenmukainen lähtökohta kasvupalvelu-uudistuksessa, ja kilpailu mahdollistaa nykyistä kattavamman ja 

ketterämmän asiakaslähtöisen palvelukehityksen.  Näin laajan systeemisen uudistuksen riskien hallinta saattaa kuitenkin edellyttää uudistuksen 

vaiheittaista etenemistä maan eri osissa. 

 

Maakunnan toimivuuden kannalta on haasteellista, että siellä tullaan toimimaan kolmella eri monituottajamallilla: sosiaali- ja terveyspalveluissa 

on oma tulkinta tästä erottamisesta, kasvupalvelu vie sen äärimmilleen ja muissa maku-palveluissa toimitaan tavallaan näiden välillä. Tämä 

saattaa vaarantaa tehokkuuden ja palveluketjujen toimivuuden.  

Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sääntelyn purkamista, digitaalisten palvelujen kehitysloikkaa ja asiakkuuksien 

hallinnan parantumista. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on välttämätöntä ns. massa-asiakkuuksien tehokkaalle hoidolle. Asiakkuuksien 

hallinnan parantaminen edellyttää taas palveluohjauksen tehostamista ja koordinointia. 

 

Asiakkaiden valinnanvapaus on laissa säädetty mahdollisimman laajaksi, ellei sitä lailla rajoiteta. Asiakkailla ei aina ole kykyä hahmottaa oma 

tilanteensa ja työllistymisensä esteet ilman ohjausta ja neuvontaa. Työmarkkinoiden ja työelämän muutos on nopeaa ja erilaisen tiedon 

hyödyntäminen haastavaa. Sen vuoksi olisi luotava asiakasohjausmalli, jossa asiakas tarvittaessa saisi riittävästi tietoa ja ohjausta erilaista 

palveluista. TEM:n työnvälityksen pilottien kokemukset palvelujen tuotannosta ovat osoittaneet asiakasohjauksen olevan erityisen kriittinen tekijä 

palvelun onnistumiselle.  Lakiesitys ei riittävästi huomioi asiakasohjauksen merkitystä palvelujen ja palveluketjujen toimivuudelle. Asiakkaiden 

palvelutarpeen arvioinnin tulisi olla maakunnan järjestäjätoiminnon tai liikelaitoksen vastuulla, jotta asiakasohjaus ja palvelujen integraatio 

voisivat toteutua. Tältä osin lain perusteluissa ei ole riittävästi huomioitu kokemus-peräistä ja käytössä olevaa tietoa erilaisten asiakasryhmien 

kyvystä itseohjautuvasti ratkaista palvelutarpeitaan.  

 

Lakiesityksen mukaan maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja sen on annettava palvelujen tuottaminen maakunnan yhtiön tai yhteisön 

hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Maakunnan tulisi voida tuottaa kasvupalveluja markkinapuutetilanteessa maakunnan liikelaitoksen 

palveluna ilman yhtiöittämisvelvollisuutta. Yhtiöittämisvelvollisuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja lisää hallinnollisia tehtäviä ja yhtiön 

perustamis- ja tarvittaessa alasajoprosessit ovat työläitä. Kun maakunta voi tuottaa kasvupalveluja vain markkinapuutetilanteessa, ei ns. 

kilpailuneutraliteetti vaarantuisi, vaikka yhtiötä ei perustettaisikaan. 

Sinänsä monituottajamalli on tarkoituksenmukainen lähtökohta kasvupalvelu-uudistuksessa, ja kilpailu mahdollistaa nykyistä kattavamman ja 

ketterämmän asiakaslähtöisen palvelukehityksen.  Näin laajan systeemisen uudistuksen riskien hallinta saattaa kuitenkin edellyttää uudistuksen 

vaiheittaista etenemistä. 

 

Maakunnan toimivuuden kannalta on myös haasteellista, että siellä tullaan toimimaan kolmella eri mallilla: sosiaali- ja terveyspalveluissa on oma 

tulkinta tästä erottamisesta, kasvupalvelussa maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa ja muissa maku-palveluissa toimitaan 

tavallaan näiden välillä. Tämä saattaa vaarantaa tehokkuuden ja palveluketjujen toimivuuden.  

TEM:n työnvälityksen pilottien kokemukset palvelujen tuotannosta ovat osoittaneet asiakasohjauksen olevan erityisen kriittinen tekijän palvelun 

onnistumiselle.  Asiakkaiden kyky hahmottaa oma tilanteensa ja esteet työllistymiselle ei aina onnistu ilman ohjausta ja neuvontaa. 

Työmarkkinoiden ja työelämän muutos on nopeaa ja erilaisen tiedon hyödyntäminen haastavaa.  Lakiesitys ei riittävästi huomioi asiakasohjauksen 

merkitystä palvelujen ja palveluketjujen toimivuudelle. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi tulisi olla maakunnan järjestäjätoiminnon tai 

liikelaitoksen vastuulla, jotta asiakasohjaus ja palvelujen integraatio voisivat toteutua. 
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ketterämmän asiakaslähtöisen palvelukehityksen.  Näin laajan systeemisen uudistuksen riskien hallinta saattaa kuitenkin edellyttää uudistuksen 
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tulkinta tästä erottamisesta, kasvupalvelussa maakunta voi toimia tuottajana vain markkinapuutetilanteessa ja muissa maku-palveluissa toimitaan 

tavallaan näiden välillä. Tämä saattaa vaarantaa tehokkuuden ja palveluketjujen toimivuuden.  

TEM:n työnvälityksen pilottien kokemukset palvelujen tuotannosta ovat osoittaneet asiakasohjauksen olevan erityisen kriittinen tekijän palvelun 

onnistumiselle.  Asiakkaiden kyky hahmottaa oma tilanteensa ja esteet työllistymiselle ei aina onnistu ilman ohjausta ja neuvontaa. 

Työmarkkinoiden ja työelämän muutos on nopeaa ja erilaisen tiedon hyödyntäminen haastavaa.  Lakiesitys ei riittävästi huomioi asiakasohjauksen 

merkitystä palvelujen ja palveluketjujen toimivuudelle. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi tulisi olla maakunnan järjestäjätoiminnon tai 

liikelaitoksen vastuulla, jotta asiakasohjaus ja palvelujen integraatio voisivat toteutua.   

Lakiesityksen mukaan maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja sen on annettava palvelujen tuottaminen maakunnan yhtiön tai yhteisön 

hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Maakunnan tulisi voida tuottaa kasvupalveluja markkinapuutetilanteessa maakunnan liikelaitoksen 

palveluna. Yhtiöittämisvelvollisuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja lisää hallinnollisia tehtäviä. Koska maakunta voi tuottaa kasvupalveluja 

vain markkinapuutetilanteessa, ei ns. kilpailuneutraliteetti vaarannu. 

Satakunnan ELY-keskus yhtyy Satakuntaliiton näkemykseen siitä, että monituottajamalli lakiehdotuksessa säädetyllä tavalla ei ole joustavin 

mahdollinen toimintamalli, joka toimeenpanon kannalta ottaisi huomioon maakuntien olosuhde-erot.  Monituottajamalli tulisi toteuttaa niin, että 

maakunnan järjestämisvastuu olisi mahdollisimman laaja mahdollistaen myös maakunnan oman palvelutuotannon ja sopimuksellisuuden 

kuntasektorin kanssa. Valinnanvapausmalli olisi tällöin samankaltainen soten valinnanvapausmallin kanssa. Käytännössä monituottajamalliin 

kytkeytyvä aito valinnanvapaus edellyttää toteutuakseen, että yksityisiä palveluita on saatavilla ja että siirrytään nykyistä vahvempaan asiakkaan 

itseohjautuvuuteen. Yksityisiä palveluntuottajia ja palveluiden tarjoajia ei ole kaikkien maakuntien alueilla tarjolla yhtä kattavasti. Uudet 

maakunnat ovat erilaisia väestö-, työvoima- ja elinkeinorakenteeltaan ja esim. työllisyyspalvelujen tarjoajia on monella alueella niukasti. 

Palvelujen tuottaminen taloudellisesti kannattavasti sekä samalla työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen ja elinvoiman kasvattamien ovat 

tulevaisuuden haasteita kaavaillussa mallissa. Markkinapuute on ilmeisempi niiden asiakkaiden palvelussa, jota tarvitsevat keskimääräistä 

enemmän tukea työllistyäkseen. Käytännön toteutuksessa valinnanvapauteen perustuva markkinoiden kehittäminen edellyttää säätelyn 

purkamista, digitaalisten palvelujen kehittämistä ja saatavuuden varmistamista sekä asiakkuuden hallinnan parantumista. 

 

Asiakkaiden valinnanvapaus on laissa säädetty mahdollisimman laajaksi. Henkilöasiakkaiden kyky hahmottaa oma tilanteensa ja esteet 

työllistymiselle ei aina onnistu ilman ohjausta ja neuvontaa. Työmarkkinoiden ja työelämän muutokset ovat nopeita ja erilaisen tiedon 

hyödyntäminen haastavaa. Sen vuoksi tulisi luoda asiakasohjausmalli, jossa asiakas tarvittaessa saisi riittävästi tietoa ja ohjausta erilaista 

palveluista. TEM:n työnvälityksen pilottien kokemukset palvelujen tuotannosta ovat osoittaneet asiakasohjauksen olevan erityisen kriittinen 

tekijän palvelun onnistumiselle.  Lakiesitys ei riittävästi huomioi asiakasohjauksen merkitystä palvelujen ja palveluketjujen toimivuudelle. 

Henkilöasiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin tulisi maakunnan harkinnan mukaan voida olla maakunnan järjestäjätoiminnon tai liikelaitoksen 

vastuulla, jotta asiakasohjaus ja palvelujen integraatio voisivat toteutua. Tältä osin lain perusteluissa ei ole riittävästi huomioitu kokemusperäistä 

ja käytössä olevaa tietoa erilaisten asiakasryhmien kyvystä itseohjautuvasti ratkaista palvelutarpeitaan.  

Lakiehdotuksen mukaan maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja sen on annettava palvelujen tuottaminen maakunnan yhtiön tai yhteisön 

hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Maakunnan tulisi voida tuottaa kasvupalveluja myös maakunnan liikelaitoksen palveluna. 

Yhtiöittämisvelvollisuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja lisää hallinnollisia tehtäviä. 

Järjestämis- ja tuottamismalli aiheuttaa siirtymäkautena erittäin suuret riskit. Suurimpana riskinä on asiakkaiden palvelutarjonnan pidempi-

aikainen heikkeneminen. Riskit liittyvät uusien tietojärjestelmien luomiseen ja asiantuntevan henkilöstön varmistamiseen muutoksen 

realisoituessa. Riskinä on myös maakuntien talouksien erilaisuuden vaikutus palvelujen toteuttamismahdollisuuksiin. Ehdotetaan harkittavaksi 

vielä selkeän siirtymäajan lisäämistä uuden järjestelmän sisään ajamiseksi.  

 

Jos maakunta saa tuottaa kasvupalveluja vain markkinapuutetilanteessa, se saattaa johtaa palvelutuotannon häiriintymiseen tilanteissa, jolloin 

markkinoilla toiminut toimija syystä tai toisesta lopettaa toimintansa (esim. ei osoittaudu kannattavaksi). Ongelmana voi olla myös se, mistä 

maakunta saa osaajat oman palvelutuotannon ylös ajoon markkinapuutetilanteessa. 
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hallinnan parantumista. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on välttämättömyys ns. massa-asiakkuuksien tehokkaalle hoidolle. Asiakkuuksien 

hallinnan parantaminen edellyttää taas palveluohjauksen tehostamista ja koordinointia. 

 

Asiakkaiden valinnanvapaus on laissa säädetty mahdollisimman laajaksi, ellei sitä lailla rajoiteta. Asiakkaiden kyky hahmottaa oma tilanteensa ja 

esteet työllistymiselle ei aina onnistu ilman ohjausta ja neuvontaa. Työmarkkinoiden ja työelämän muutos on nopeaa ja erilaisen tiedon 

hyödyntäminen haastavaa. Sen vuoksi olisi luotava asiakasohjausmalli, jossa asiakas tarvittaessa saisi riittävästi tietoa ja ohjausta erilaista 

palveluista. TEM:n työnvälityksen pilottien kokemukset palvelujen tuotannosta ovat osoittaneet asiakasohjauksen olevan erityisen kriittinen 

tekijän palvelun onnistumiselle.  Lakiesitys ei riittävästi huomioi asiakasohjauksen merkitystä palvelujen ja palveluketjujen toimivuudelle. 

Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi tulisi olla maakunnan järjestäjätoiminnon tai liikelaitoksen vastuulla, jotta asiakasohjaus ja palvelujen 

integraatio voisivat toteutua. Tältä osin lain perusteluissa ei ole riittävästi huomioitu kokemusperäistä ja käytössä olevaa tietoa erilaisten 

asiakasryhmien kyvystä itseohjautuvasti ratkaista palvelutarpeitaan.  

 

Lakiesityksen mukaan maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja sen on annettava palvelujen tuottaminen maakunnan yhtiön tai yhteisön 

hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Maakunnan tulisi voida tuottaa kasvupalveluja markkinapuutetilanteessa maakunnan liikelaitoksen 

palveluna. Yhtiöittämisvelvollisuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja lisää hallinnollisia tehtäviä. Kun maakunta voi tuottaa kasvupalveluja 

vain markkinapuutetilanteessa, ei ns. kilpailuneutraliteetti vaarannu. 

Kilpailullinen monituottajamalli on periaatteiltaan selkeä, mutta sen käytännön toteuttaminen on monelta osin ongelmallinen. Mallin 

toimeenpano heikentää maakunnan ja kuntien elinvoimatehtävien yhteistyötä, ja on ristiriitainen maakuntauudistuksen itsehallinnon tavoitteiden 

kanssa.  Maakunnan tarkoituksenmukaisuusharkintaan kuuluvat tehtävät kapenevat, kun tavoitteena on siirtää mahdollisimman paljon nykyisiä 

viranomaistehtäviä markkinoille.  

  

Maakuntien tehtävien määrittelyn yhteydessä 5.4.2016 linjattu laaja monituottajamalli sisälsi myös kunnat ja kuntien omistamat yhtiöt 

mahdollisina kasvupalvelun tuottajina. Tämä malli soveltuu paremmin maakuntauudistuksen tavoitteisiin. Maakuntien on voitava itse ratkaista 

aluekohtaisesti, mikä on paras tapa tuottaa palvelut. Myös julkinen sektori voi olla kilpailukykyinen, eikä sen tuottamismahdollisuutta tule lailla 

sulkea pois. Maakunnille olisikin sallittava mahdollisuus valita, tuottaako palvelun markkinaehtoisesti itse vai ostaako sen.  Tämä on tärkeää 

kustannustehokkuudenkin takia:  ostettujen palvelujen kustannuksiin on lisättävä arvonlisäveroa 24 %,  eikä ole itsestään selvää, että yksityisiltä 

markkinoilta hankittu palvelu olisi omaa tuotantoa edullisempi.   

 

Kokonaan yhtiöittämisen ulkopuolelle on voitava jättää vaikeimmin työllistyvien palvelut.    

 

Kaikki rahoituspäätökset euromäärästä riippumatta tulee jättää viranomaistehtäväksi. Myös maksatuspäätös on valituskelpoinen päätös. 



kuntien vastaukset_qb asiakastuki_vain ELY keskukset 3.5.2017 13:31 

 

  

 

Sinänsä monituottajamalli on tarkoituksenmukainen lähtökohta kasvupalvelu-uudistuksessa, ja kilpailu mahdollistaa nykyistä kattavamman ja 

ketterämmän asiakaslähtöisen palvelukehityksen.  Näin laajan systeemisen uudistuksen riskien hallinta saattaa kuitenkin edellyttää uudistuksen 

vaiheittaista etenemistä maan eri osissa. 
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vuoksi olisi luotava asiakasohjausmalli, jossa asiakas tarvittaessa saisi riittävästi tietoa ja ohjausta erilaisista palveluista. TEM:n työnvälityksen 

pilottien kokemukset palvelujen tuotannosta ovat osoittaneet asiakasohjauksen olevan erityisen kriittinen tekijän palvelun onnistumiselle. 
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vain markkinapuutetilanteessa, ei ns. kilpailuneutraliteetti vaarannu. 

Sinänsä monituottajamalli on tarkoituksenmukainen lähtökohta kasvupalvelu-uudistuksessa, ja kilpailu mahdollistaa nykyistä kattavamman ja 

ketterämmän asiakaslähtöisen palvelukehityksen. Näin laajan uudistuksen riskien hallinta saattaa kuitenkin edellyttää uudistuksen vaiheittaista 

etenemistä maan eri osissa.  

 

Maakunnan toimivuuden kannalta on haasteellista, että siellä tullaan toimimaan kolmella eri mallilla: sosiaali- ja terveyspalveluissa on oma 

tulkinta tästä erottamisesta, kasvupalvelu vie sen äärimmilleen ja muissa maku-palveluissa toimitaan tavallaan näiden välillä. Tämä saattaa 

vaarantaa tehokkuuden ja palveluketjujen toimivuuden.   

 

Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sääntelyn purkamista, digitaalisten palvelujen kehitysloikkaa ja asiakkuuksien 

hallinnan parantumista. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on välttämättömyys ns. massa-asiakkuuksien tehokkaalle hoidolle. Asiakkuuksien 

hallinnan parantaminen edellyttää taas palveluohjauksen tehostamista ja koordinointia.  

 

Asiakkaiden valinnanvapaus on laissa säädetty mahdollisimman laajaksi. Asiakkaiden kyky hahmottaa oma tilanteensa ei aina onnistu ilman 

ohjausta ja neuvontaa. Sen vuoksi olisi luotava asiakasohjausmalli, jossa asiakas tarvittaessa saisi riittävästi tietoa ja ohjausta erilaista palveluista. 

Lakiesitys ei riittävästi huomioi asiakasohjauksen merkitystä palvelujen ja palveluketjujen toimivuudelle. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi tulisi 

olla maakunnan järjestäjätoiminnon tai liikelaitoksen vastuulla, jotta asiakasohjaus ja palvelujen integraatio voisivat toteutua. Tältä osin lain 

perusteluissa ei ole riittävästi huomioitu kokemusperäistä ja käytössä olevaa tietoa erilaisten asiakasryhmien kyvystä itseohjautuvasti ratkaista 

palvelutarpeitaan.   

 

Lakiesityksen mukaan maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja sen on annettava palvelujen tuottaminen maakunnan yhtiön tai yhteisön 

hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Maakunnan tulisi voida tuottaa kasvupalveluja markkinapuutetilanteessa maakunnan liikelaitoksen 

palveluna. Yhtiöittämisvelvollisuus aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja lisää hallinnollisia tehtäviä. Kun maakunta voi tuottaa kasvupalveluja 

vain markkinapuutetilanteessa, ei ns. kilpailuneutraliteetti vaarannu.   

 

Asiakasrajapinnassa toimivat myös kuntien kehittämisyhtiöt ja muut kuntaomisteiset organisaatiot. Näiden kanssa tehtävä sopimuksellinen 

yhteistyö ei sisälly lakiehdotuksen mukaisiin järjestäjän mahdollisuuksiin. Tällöin hukattaisiin paljon osaamista, joka ao. tehtäviin kuuluu.  

Maakunnan itsensä, kuntien ja kuntien omistamien organisaatioiden mahdollisuus tuottaa palveluja on mahdollistettava lainsäädännössä. 

Sopimuksellinen yhteistyö on oltava mahdollinen. 
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Monituottajamalli voi tuoda toivottua tuoreutta järjestelmään, mikäli hyvin harkitaan mitkä palvelut on tehokasta ja tarkoituksenmukaista tuottaa 

markkinoilla. Jo nyt kasvupalveluissa on selkeitä ulkoistettuja kokonaisuuksia esimerkiksi asiakaspalvelussa ja koulutuksissa. Sen sijaan monet 

kasvupalvelut tuotetaan jo nyt hyvin kustannustehokkaasti esim. ELYissä (esim. kehpat), jolloin järjestäminen ostopalveluna yrityksen välityksellä 

ei tuota lisäarvoa asiakkaalle tai säästöjä valtiontalouteen. Näin laajan systeemisen uudistuksen riskien hallinta saattaa kuitenkin edellyttää 

uudistuksen vaiheittaista etenemistä maan eri osissa. 

 

Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sääntelyn purkamista, digitaalisten palvelujen kehitysloikkaa ja asiakkuuksien 

hallinnan parantumista. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on välttämättömyys ns. massa-asiakkuuksien tehokkaalle hoidolle. Asiakkuuksien 

hallinnan parantaminen edellyttää taas palveluohjauksen tehostamista ja koordinointia. 

 

Olisi luotava asiakasohjausmalli, jossa asiakas tarvittaessa saisi riittävästi tietoa ja ohjausta erilaista palveluista. TEM:n työnvälityksen pilottien 

kokemukset palvelujen tuotannosta ovat osoittaneet asiakasohjauksen olevan erityisen kriittinen tekijän palvelun onnistumiselle.  Lakiesitys ei 

riittävästi huomioi asiakasohjauksen merkitystä palvelujen ja palveluketjujen toimivuudelle. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi tulisi olla 

maakunnan järjestäjätoiminnon tai liikelaitoksen vastuulla, jotta asiakasohjaus ja palvelujen integraatio voisivat toteutua. Tältä osin lain 

perusteluissa ei ole riittävästi huomioitu kokemusperäistä ja käytössä olevaa tietoa erilaisten asiakasryhmien kyvystä itseohjautuvasti ratkaista 

palvelutarpeitaan. 

Markkinapuutetilanteen testaaminen ja toteaminen on lakipykälässä kuvattu väljästi. Markkinapuutetilanteen toteamisella on merkittävä vaikutus 

palveluntuottajille, palveluketjuille ja niiden yhteensovittamiselle, asiakkaille ja maakuntien henkilöstölle.  

 

Erityisesti yritysasiakkaille tulee käytännössä uusia palvelujen tuottajia julkisten yrityspalveluiden kokonaisuuteen. Vaikka tavoitteena on ollut jo 

pitkään ns. yhden luukun periaate, niin nyt mennään todennäköisesti ihan toiseen suuntaan entistä hajanaisempaan kokonaisuuteen; 

valtakunnalliset kasvupalvelut keskitetysti tuotettuina, maakunnalliset kasvupalvelut yksityissektorin palveluntuottajineen ja 

valinnanvapauksineen, MMM:n hallinnonalan yrityspalvelut maakuntatasolla keskitettyinä, kuntasektorin yrityspalvelut, yleisten 

kehittämishankkeiden kautta välitetyt yrityspalvelut ym. Yksistään tiedonsiirto näiden kaikkien välillä on haastavaa.  

 

23 §:n mukaan palveluntuottaja velvoitetaan tallentamaan asiakastiedot järjestelmiin. Selvyyden ja kokonaisvaltaisen palveluketjun 

varmistamiseksi tulisi määritellä, mitä asiakastiedolla tarkoitetaan. Samoin asiakastietojen luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja tulee ottaa 

huomioon. Voidaanko esim. asiakastietoja myydä tai luovuttaa kolmannelle taholle ja millä edellytyksillä. 

 

Miten monituottajamallissa kyetään tehokkaasti hoitamaan äkilliset suuret irtisanomis- ja lomautustilanteet? Miten pirstaloitunut 

monituottajamalli kykenee vastaamaan äkillisten rakennemuutostilanteiden tai suurten rekrytointitarpeiden aiheuttamaan organisoitumiseen? 

Maakunnalle jää välineiksi hidas kilpailuttamisprosessi ja kankea sopimusohjausmalli ohjata palvelujen tuotantoa äkillisiin muutostilanteisiin. 

Nykymallissa julkinen työnvälitys on joustavasti kyennyt reagoimaan muuttuviin palvelutarpeisiin. Markkinalähtöisyyden vahvistaminen on 

kannatettava asia.  

 

Maakunnan toimivuuden kannalta on haasteellista, että siellä tullaan toimimaan kolmella eri mallilla: sote-malli, kasvupalvelu ja muut maku-

palvelut. Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sääntelyn purkamista, digitaalisten palvelujen kehitysloikkaa ja 

asiakkuuksien hallinnan parantumista. Asiakkuuksien hallinnan parantaminen edellyttää taas palveluohjauksen tehostamista ja koordinointia.  

 

Työmarkkinoiden ja työelämän muutos on nopeaa ja erilaisen tiedon hyödyntäminen haastavaa. TEM:n työnvälityksen pilottien kokemukset 

palvelujen tuotannosta ovat osoittaneet asiakasohjauksen olevan erityisen kriittinen tekijän palvelun onnistumiselle.  Lakiesitys ei riittävästi 

huomioi asiakasohjauksen merkitystä palvelujen ja palveluketjujen toimivuudelle. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi tulisi olla maakunnan 

järjestäjätoiminnon tai liikelaitoksen vastuulla, jotta asiakasohjaus ja palvelujen integraatio voisivat toteutua. Tältä osin lain perusteluissa ei ole 

riittävästi huomioitu kokemusperäistä ja käytössä olevaa tietoa erilaisten asiakasryhmien kyvystä itseohjautuvasti ratkaista palvelutarpeitaan. 
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34. Säädetäänkö laissa tarpeeksi selkeästi kasvupalvelun tuottajien velvoitteista (huomioiden myös 35 § 
Hallintomenettely ja julkisuus)? 
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35. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Lain mukaan maakunnilla tulee olla maakuntastrategia, jota se toteuttaa. Näin ollen maakunta kilpailuttaessaan tuottajia huomioi jo itse 

maakuntastrategian vaatimukset ja tavoitteet toimissaan. Palveluntuottajan velvollisuus on toimia sovitun sopimuksen edellyttämällä tavalla mikä 

pitää sisällään sopivuuden maakuntastrategiaan.  Erillistä mainintaa maakuntastrategian noudattamisesta ei tarvita.  

Mikäli myöhemmin päätettäisiin, että työttömyysturvan asiantuntijalausunnot tulevat maakuntien vastuulle, tulee ne lisätä viranomaistehtäviksi. 

Pykälässä 35  Hallintomenettely ja julkisuus, on viittaus eri lakeihin kirjoitettu epäselvästi. Tältä osin lain sanamuotoja tulee tarkentaa siten, että 

lukijalle on selvää, mihin lakeihin momenteissa 1 ja 2 viitataan. 

Lain mukaan maakunnilla tulee olla maakuntastrategia, jota se toteuttaa. Näin ollen maakunta kilpailuttaessaan tuottajia huomioi 

maakuntastrategian vaatimukset ja tavoitteet toimissaan. Palveluntuottajan velvollisuus on toimia sovitun sopimuksen edellyttämällä tavalla mikä 

pitää sisällään sopivuuden maakuntastrategiaan.  Erillistä mainintaa maakuntastrategian noudattamisesta ei tarvita.  

Mikäli myöhemmin päätettäisiin, että työttömyysturvan asiantuntijalausunnot tulevat maakuntien vastuulle, tulee ne lisätä viranomaistehtäviksi. 

Pykälässä 35  Hallintomenettely ja julkisuus, on viittaus eri lakeihin kirjoitettu epäselvästi. Tältä osin lain sanamuotoja tulee tarkentaa siten, että 

lukijalle on selvää, mihin lakeihin momenteissa 1 ja 2 viitataan. 

Lain mukaan maakunnilla tulee olla maakuntastrategia, jota se toteuttaa. Näin ollen maakunta kilpailuttaessaan tuottajia huomioi 

maakuntastrategian vaatimukset ja tavoitteet toimissaan. Palveluntuottajan velvollisuus on toimia sovitun sopimuksen edellyttämällä tavalla mikä 

pitää sisällään sopivuuden maakuntastrategiaan.  Erillistä mainintaa maakuntastrategian noudattamisesta ei tarvita. 

Hallintomenettelyn (esteellisyys) osalta teksti on hyvin vaikeaselkoista.  

Julkisessa palvelutuotannossa hallintolain tai sitä korvaavien erityislakien hallintomenettelyjen oikeellisuuden varmistaminen jää epäselväksi ja 

voidaan todeta vasta käytännössä. 

Lain mukaan maakunnilla tulee olla maakuntastrategia, jota se toteuttaa. Näin ollen maakunta kilpailuttaessaan tuottajia huomioi 

maakuntastrategian vaatimukset ja tavoitteet toimissaan. Palveluntuottajan velvollisuus on toimia sovitun sopimuksen edellyttämällä tavalla mikä 

pitää sisällään sopivuuden maakuntastrategiaan.  Erillistä mainintaa maakuntastrategian noudattamisesta ei tarvita.  

Mikäli myöhemmin päätettäisiin, että työttömyysturvan asiantuntijalausunnot tulevat maakuntien vastuulle, tulee ne lisätä viranomaistehtäviksi. 

Lain mukaan maakunnilla tulee olla maakuntastrategia, jota se toteuttaa. Näin ollen maakunta kilpailuttaessaan tuottajia huomioi 

maakuntastrategian vaatimukset ja tavoitteet toimissaan. Palveluntuottajan velvollisuus on toimia sovitun sopimuksen edellyttämällä tavalla mikä 

pitää sisällään sopivuuden maakuntastrategiaan.  Erillistä mainintaa maakuntastrategian noudattamisesta ei tarvita.  

Mikäli myöhemmin päätettäisiin, että työttömyysturvan asiantuntijalausunnot tulevat maakuntien vastuulle, tulee ne lisätä viranomaistehtäviksi. 

Maakuntalain 35 §:n mukaan maakunnilla tulee olla maakuntastrategia, jonka maakunta voi ottaa huomioon kilpailuttaessaan tuottajia ja 

järjestäessään palveluita. Palveluntuottajan velvollisuus on toimia sovitun sopimuksen edellyttämällä tavalla, minkä vuoksi erillistä mainintaa 

maakuntastrategian noudattamisesta ei tarvita.   

 

Mikäli myöhemmin päätettäisiin, että työttömyysturvan asiantuntijalausunnot tulevat maakuntien vastuulle, tulee ne lisätä viranomaistehtäviksi. 

Lain mukaan maakunnilla tulee olla maakuntastrategia, jota se toteuttaa. Näin ollen maakunta kilpailuttaessaan tuottajia huomioi 

maakuntastrategian vaatimukset ja tavoitteet toimissaan. Palveluntuottajan velvollisuus on toimia sovitun sopimuksen edellyttämällä tavalla mikä 

pitää sisällään sopivuuden maakuntastrategiaan.  Erillistä mainintaa maakuntastrategian noudattamisesta ei tarvita. Mikäli myöhemmin 

päätettäisiin, että työttömyysturvan asiantuntijalausunnot tulevat maakuntien vastuulle, tulee ne lisätä viranomaistehtäviksi. 

 

Laissa on määritelty palvelun maakunnallinen tuottaja mutta ei valtakunnallista tuottajaa. Lain 21 §:ssä tuodaan kuitenkin esille valtakunnalliset 

kasvupalvelujen tuottajat. Sen vuoksi olisi selkeämpää määritellä 2 §:ssä yleisesti tuottaja yksityiseksi tai julkisoikeudelliseksi yhteisöksi, joka 

tuottaa 2-kohdassa tarkoitettuja kasvupalveluita. 

 

23 §:n mukaan palveluntuottaja velvoitetaan tallentamaan asiakastiedot järjestelmiin. Selvyyden ja kokonaisvaltaisen palveluketjun 

varmistamiseksi tulisi määritellä, mitä tällaisilla asiakastiedolla tarkoitetaan.  Markkinapuute tulisi määritellä lainsäädännössä. Perusteluissa olisi 

syytä tuoda esille se, millä menettelyllä markkinapuute selvitetään. Markkinapuute tulisi määritelmänä avata tässä laissa. 
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36. Mahdollistaako laki riittävällä tavalla asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen? 
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37. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun mikäli 

ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla. Jos asiakas on tehnyt väärän valinnan, niin missä tilanteessa hän voi vaihtaa palveluntuottajaa. 

Tähän tulisi ottaa selkeästi kantaa lainsäädännössä. 

Maakunnan järjestämistoiminnon tulisi kyetä asettamaan palveluntuottajille sellaiset kriteerit ja rahoitusehdot, että myös harvaan asutulle 

maaseudulle ja ns. haasteellisimmille asiakasryhmille syntyisi palvelutuotantoa ja valinnanvapautta. 

Valinnanvapaudesta tulisi olla oma pykälänsä lakiehdotuksessa. Nyt säännös löytyy hankalasti 14§:n sisältä. 

Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei erotu lain otsikointirakenteesta, vaan valinnanvapautta koskeva 

säännös on hankalasti löydettävissä 14 §:n sisältä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta koskevat säännökset olisi syytä otsikoida erikseen 

esimerkiksi tekemällä 14 §:n otsikkoon lisäys ”ja valinnanvapaus”. 

 

Julkisen tuotannon rajaaminen vain markkinapuutetilanteisiin saattaa tosiasiassa rajoittaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumista. Tämä 

korostuu etenkin uudistuksen alkuvaiheessa ja muualla kuin suurilla kaupunkiseuduilla ja väestörikkaissa, kasvavissa maakunnissa. Myös 

maakuntien sisäiset alueelliset erot voivat huomattavia. Tältä osin ehdotetussa laissa on piirteitä, jotka voivat olla ongelmallisia kansalaisten 

perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden kannalta. 

 

Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun mikäli 

ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla. Laissa ei ole säädöksiä siitä, missä tilanteessa ja miten asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa, jos 

on tehnyt väärän valinnan. Tähän tulisi ottaa selkeästi kantaa lainsäädännössä. 

Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei erotu lain otsikointirakenteesta, vaan valinnanvapautta koskeva 

säännös on hankalasti löydettävissä 14 §:n sisältä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta koskeva säännökset olisi syytä otsikoida erikseen 

esimerkiksi tekemällä 14 §:n otsikkoon lisäyksen ”ja valinnanvapaus”. 

 

Julkisen tuotannon rajaaminen vain markkinapuutetilanteisiin saattaa tosiasiassa rajoittaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumista. Tämä 

korostuu etenkin uudistuksen alkuvaiheessa ja muualla kuin suurilla kaupunkiseuduilla ja väestörikkaissa, kasvavissa maakunnissa. Myös 

maakuntien sisäiset alueelliset erot voivat huomattavia.  

 

Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun mikäli 

ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla. Jos asiakas on tehnyt väärän valinnan, niin missä tilanteessa hän voi vaihtaa palveluntuottajaa. 

Tähän tulisi ottaa selkeästi kantaa lainsäädännössä. 

Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei erotu lain otsikointirakenteesta, vaan valinnanvapautta koskeva 

säännös on hankalasti löydettävissä 14 §:n sisältä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta koskeva säännökset olisi syytä otsikoida erikseen 

esimerkiksi tekemällä 14 §:n otsikkoon lisäyksen ”ja valinnanvapaus”. 

 

Julkisen tuotannon rajaaminen vain markkinapuutetilanteisiin saattaa tosiasiassa rajoittaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumista. Tämä 

korostuu etenkin uudistuksen alkuvaiheessa ja muualla kuin suurilla kaupunkiseuduilla ja väestörikkaissa, kasvavissa maakunnissa. Myös 

maakuntien sisäiset alueelliset erot voivat huomattavia.  

 

Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun mikäli 

ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla. Jos asiakas on tehnyt väärän valinnan, niin missä tilanteessa hän voi vaihtaa palveluntuottajaa. 

Tähän tulisi ottaa selkeästi kantaa lainsäädännössä. 
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Lakiehdotuksen tavoite on mahdollisimman laaja valinnanvapaus. Kilpailullisia markkinoita ei välttämättä saada aikaan lainsäädännön keinoin. 

Viitaten lakiluonnoksen markkinatilannetta koskeviin arvioihin ja selvityksiin realismia on, että eri alueilla on merkittävästi erilaiset lähtökohdat 

saada yrityssektorilta riittävästi sopivia palvelujen tuottajia. Valinnanvapaus ei tule olemaan yhtäläinen koko maassa. Satakunnan ELY-keskus 

yhtyy Satakuntaliiton näkemyksen siitä, että tämä alueellinen todellisuus on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon. Oikea ratkaisu tähän on antaa 

maakuntien järjestäjänä ratkaistavaksi alueen palvelutarpeiden ja palvelumarkkinoiden ja –tarjonnan perusteella tarkoituksenmukainen 

toteuttamismalli. Haasteena käytännön toteutuksessa tulee olemaan, kuinka järjestäjä pystyy asettamaan palveluntuottajille sellaiset kriteerit ja 

rahoitusehdot, että myös harvaan asutuille ja syrjäisille alueille sekä haasteellisille asiakasryhmille syntyy palvelutuotantoa ja valinnanvapautta. 

 

Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei erotu lain otsikointirakenteesta, vaan valinnanvapautta koskeva 

säännös on hankalasti löydettävissä 14 §:n sisältä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta koskeva säännökset olisi syytä otsikoida erikseen 

esimerkiksi tekemällä 14 §:n otsikkoon lisäyksen ”ja valinnanvapaus”. Julkisen tuotannon rajaaminen vain markkinapuutetilanteisiin saattaa 

tosiasiassa jopa rajoittaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumista. Tämä korostuu etenkin uudistuksen alkuvaiheessa ja muualla kuin suurilla 

kaupunkiseuduilla ja väkirikkaissa, kasvavissa maakunnissa. Myös maakuntien sisäiset alueelliset erot voivat huomattavia. Tältä osin ehdotetussa 

laissa on piirteitä, jotka voivat olla ongelmallisia kansalaisten perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden kannalta. 

 

Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun mikäli 

ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla. Jos asiakas on tehnyt väärän valinnan, niin missä tilanteessa hän voi vaihtaa palveluntuottajaa. 

Tähän tulisi ottaa selkeästi kantaa lainsäädännössä. 

Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei erotu lain otsikointirakenteesta, vaan valinnanvapautta koskeva 

säännös on hankalasti löydettävissä 14 §:n sisältä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta koskeva säännökset olisi syytä otsikoida erikseen 

esimerkiksi tekemällä 14 §:n otsikkoon lisäyksen ”ja valinnanvapaus”. 

 

Julkisen tuotannon rajaaminen vain markkinapuutetilanteisiin saattaa tosiasiassa rajoittaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumista. Tämä 

korostuu etenkin uudistuksen alkuvaiheessa ja muualla kuin suurilla kaupunkiseuduilla ja väestörikkaissa, kasvavissa maakunnissa. Myös 

maakuntien sisäiset alueelliset erot voivat huomattavia. Tältä osin ehdotetussa laissa on piirteitä, jotka voivat olla ongelmallisia kansalaisten 

perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden kannalta. 

 

Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun mikäli 

ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla. Jos asiakas on tehnyt väärän valinnan, niin missä tilanteessa hän voi vaihtaa palveluntuottajaa. 

Tähän tulisi ottaa selkeästi kantaa lainsäädännössä. 

Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei erotu lain otsikointirakenteesta, vaan valinnanvapautta koskeva 

säännös on hankalasti löydettävissä 14 §:n sisältä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta koskeva säännökset olisi syytä otsikoida erikseen 

esimerkiksi tekemällä 14 §:n otsikkoon lisäyksen ”ja valinnanvapaus”. 

 

Julkisen tuotannon rajaaminen vain markkinapuutetilanteisiin saattaa tosiasiassa rajoittaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumista. Tämä 

korostuu etenkin uudistuksen alkuvaiheessa ja muualla kuin suurilla kaupunkiseuduilla ja väestörikkaissa, kasvavissa maakunnissa. Myös 

maakuntien sisäiset alueelliset erot voivat olla huomattavia. Tältä osin ehdotetussa laissa on piirteitä, jotka voivat olla ongelmallisia kansalaisten 

perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden kannalta. 

 

Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun mikäli 

ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla. Jos asiakas on tehnyt väärän valinnan, niin missä tilanteessa hän voi vaihtaa palveluntuottajaa. 

Tähän tulisi ottaa selkeästi kantaa lainsäädännössä. 

Lakiesityksen tavoite on mahdollisimman laaja valinnanvapaus. Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei 

erotu lain rakenteesta, vaan valinnanvapautta koskeva säännös on hankalasti löydettävissä 14 §:stä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta 

koskeva säännökset olisi syytä tuoda esille esimerkiksi tekemällä 14 §:n otsikkoon lisäys ”…ja valinnanvapaus”.  

 

Julkisen tuotannon rajaaminen vain markkinapuutetilanteisiin saattaa tosiasiassa rajoittaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumista. Tämä 

korostuu etenkin uudistuksen alkuvaiheessa ja muualla kuin suurilla kaupunkiseuduilla ja väestörikkaissa, kasvavissa maakunnissa. Myös 

maakuntien sisäiset alueelliset erot voivat olla huomattavia. Tältä osin ehdotetussa laissa on piirteitä, jotka voivat olla ongelmallisia kansalaisten 

perustuslain 6 §:ssä säädetyn yhdenvertaisuuden kannalta.  

 

Sähköisten palvelujen ja itseohjautuvuuden lisääntyessä on vaarana, että asiakas ohjautuu valintansa perusteella väärään palveluun, mikäli 

ohjausta ja neuvontaa ei ole riittävästi saatavilla. Epäselväksi jää, missä tilanteessa ja miten asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa, jos asiakas on 

tehnyt väärän valinnan. Tähän tulisi ottaa selkeästi kantaa lainsäädännössä. 

14 § Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei erotu lain otsikointirakenteesta, vaan valinnanvapautta 

koskeva säännös on hankalasti löydettävissä 14 §:n sisältä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta koskeva säännökset olisi syytä otsikoida 

erikseen esimerkiksi tekemällä 14 §:n otsikkoon lisäyksen ”ja valinnanvapaus”. Julkisen tuotannon rajaaminen vain markkinapuutetilanteisiin 

saattaa tosiasiassa rajoittaa asiakkaan valinnanvapauden toteutumista. 
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Asiakkaiden vapaus valita palveluntuottaja on yksi lakiesityksen tärkeimpiä kohtia. Sen käytännön toteutus jää kuitenkin epäselväksi. Voiko 

asiakas valita vapaasti jokaisen yksittäisen palvelun vai palvelukokonaisuuksia etukäteen määritellylle ajanjaksolle? Kuinka monta palvelua asiakas 

voi valita? Onko määrällistä/rahallista kattoa? Kuinka varmistetaan että rahoitus riittää? Asiakastarpeen kartoitus ja palveluohjaus on syytä 

ainakin aluksi olla tiukasti maakunnan omissa käsissä. Asiakkaan näkökulma on jäänyt HE:ssä vähälle huomiolle, huomiota on kiinnitetty 

järjestäjän tehtäviin ja vastuisiin, palveluntuottajiin ja hallinnollisiin rakenteisiin. Viranomaisten välinen työnjako ja vastuu asiakkuudesta ja 

viranomaisten välisten prosessien kehittämisestä on epäselvä, vaikkakin maakunta vastaa kasvupalveluketjujen toimivuudesta. Kasvupalvelun 

asiakkaat asioivat usean viranomaisen ja julkisen toimijana kanssa. 

 
 

38. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 4 
 
Lakiehdotuksesta puuttuvat maininnat (tai viittaukset muihin lakeihin) siitä, kuinka maakunnan tai maakunnan viranomaisen (18 §) tämän lain 

mukaan tekemistä päätöksistä voi valittaa. Esimerkiksi kasvupalvelujen tuottajien valintaa tai henkilöasiakkaiden etuuksia tai palveluja koskevista 

päätöksistä tulee olla mahdollisuus valittaa. 

Omavalvonta ja yksityisten palveluntuottajien palvelujen laadun varmistaminen ja yhteensovittaminen on tärkeä tehtävä. Järjestämisprosessit 

eivät kuitenkaan saa muodostua liian raskaaksi ja paljon resursseja vaativiksi 

Omavalvonta ja yksityisten palveluntuottajien palvelujen laadun varmistaminen ja yhteensovittaminen on tärkeä tehtävä. Järjestämisprosessit 

eivät kuitenkaan saa muodostua liian raskaaksi ja paljon resursseja vaativiksi. 

-- 

22 § Markkinapuutteen määrittely on varsin väljä (HE s. 122) ja se tulisi määritellä tarkemmin.  Kun kasvupalvelun järjestämistoiminnan 

tavoitteiksi asetetaan saavutettavuus, riittävyys ja kohtuuhintaisuus voikin käydä niin, etteivät palveluntuottajat hyväksy järjestäjän asettamia 

hintoja sellaisia kilpailutuksissa, joissa hinta asetetaan kiinteäksi tai tulospalkkioiden perusteet kireiksi. Olisiko tämä osoitus markkinapuutteesta 

vai kohtuuttomasta hintatasosta?  

 

23 § Vähintään perusteluissa tulisi avata, mitkä ovat olennaiset ja minimitason reunaedot. Työnhaun aloitukseen ja päättämiseen liittyvät 

ilmoitukset sekä työttömyysturvan edellytyksiin liittyvät asiat ovat vähintäänkin tosiasiassa työnhakijan kannalta erittäin merkittävät seikat, 

samoin kuin työttömyysturvajärjestelmän vastikkeellisuusperiaate, eikä niiden varioinnin mahdollisuutta tulisi jättää mahdollisten sopimusten ja 

ehtojen varaan. Tietojen "kokoaminen" valtakunnalliseen rekisteriin, jotta ”tietoa olisi saatavilla” voi olla ongelmallinen tietosuojan ja yksilön 

oikeuksien kannalta. Kaikkea yksittäiseen työnhakijaan liittyvää tietoa ei tarvita ainakaan yksilön tunnistettavassa muodossa palveluiden 

suunnittelussa eikä varsinkaan yleisen työttömyystilanteen hahmottamistarkoituksessa. 

 

24 § Kirjoitusvirheen korjaus: Maakunta tekee palvelujen tuottajan kanssa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (ei 

käyttöoikeuksista) annetun lain… 

Maakunnan sote- ja kasvupalvelun osalta tulisi pyrkiä yhdenmukaisiin tulkintoihin asiakkaan valinnanvapaudessa. On asiakaslähtöistä pyrkiä 

mahdollisimman selkeisiin palvelu- ja palveluketjuihin ja samansuuntaisiin toimintalogiikoihin maakunnassa. 

 
 

39. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 4 
 

23 §:n kohtaan tulee lisätä sana maakunnallisiin järjestelmiin, koska maakunnallisten järjestelmien olemassa olo on toisaalla mahdollistettu. 

23 §:n kohtaan tulee lisätä sana maakunnallisiin järjestelmiin, koska maakunnallisten järjestelmien olemassa olo on toisaalla mahdollistettu. 

Pykälää 22 tulee muuttaa siten, että maakunnan oma tuotanto on mahdollista samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

23 §:n kohtaan 4. tulee lisätä sana maakunnallisiin järjestelmiin, koska maakunnallisten järjestelmien olemassa olo on toisaalla mahdollistettu. 

Vaikka asiakkaan valinnanvapauden lisääminen on lain kantavia periaatteita, se ei erotu otsikointirakenteesta. Valinnanvapautta koskeva säännös 

on hankalasti löydettävissä 14§ sisältä. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapautta koskevat säännökset olisi syytä otsikoida erikseen. 

23 §:n kohtaan tulee lisätä sana maakunnallisiin järjestelmiin, koska maakunnallisten järjestelmien olemassa olo on toisaalla mahdollistettu. 

23 §:n kohtaan tulee lisätä sana maakunnallisiin järjestelmiin, koska maakunnallisten järjestelmien olemassa olo on toisaalla mahdollistettu. 

Pykälä 24: esitetään lisättäväksi palvelujen sisältöä, laatua, maksatusta ja hinnoittelua koskevan päätöksen 
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40. Vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 5 
 
Yhteisen asiakastietojärjestelmän merkitys on tiedostettu. Yhteinen asiakastietojärjestelmä takaa tietojen vaihtamisen vaatimuksen ja eri 

toimijoiden yhteistyön palveluketjuissa. 

Esitys huomioi aika yleisesti eri järjestelmiin vaikuttavaa lainsäädäntöä. Järjestelmien avoimuus ja yhteensopivuus toisten järjestelmien kanssa 

tullee aiheuttamaan ongelmia. 

Mikä on yritysten tietojen julkisuus ja suhde yksityisiin palveluntuottajiin? Ovatko valtakunnalliset kasvupalvelut sekä maaseutuohjelman 

yritystiedot mukana yhteisessä tietovarannossa, johon myös yksityisten palveluntuottajien pitäisi olla kytkeytyneinä? 

Valtakunnallisesti yhtenäisen asiakastietojärjestelmän tulee ulottua palvelun tuottajalle asti. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tulee 

mahdollisuuksien mukaan tukeutua nykyisin olemassa ja käytössä olevien järjestelmien (esim. CRM) käyttöön ainakin siirtymävaiheessa. Tämä 

takaa palvelujen ketjuttamisen ja eri toimijoiden saumattoman yhteistyön. Yhtenäinen asiakaspalvelujärjestelmä takaa tietojen vaihtamiseen 

liittyvän vaatimuksen. Tietojen vaihtaminen on turvattava paitsi tietoteknisesti myös lainsäädännöllisesti. Tietojen vaihtamisessa tulee ottaa 

huomioon yksityisyyden suojaan liittyvät vaatimukset esimerkiksi tilanteissa, joissa käsitellään asiakkaan terveydentilaan liittyviä tietoja asiakkaan 

työllistymistä koskevissa palveluprosesseissa. Sama periaate koskee myös yritysten liikesalaisuuksia.  

Lisäksi on otettava huomioon, että asiakastietojen tietosuoja saattaa vaarantua, mikäli asiaan ei varauduta riittävästi lainsäädännöllisesti ja myös 

käytännön tasolla yhteisen asiakastietojärjestelmän käytössä.  

Lainsäädännön mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot yhteisiin järjestelmiin. Onko tässä varmistettu suhde muuhun lainsäädäntöön 

(esim. julkisuuslakiin terveystiedoista, henkilötietolakiin)? Miten yritysten liikesalaisuudet ja niiden julkisuus suhteessa yksityisiin 

palveluntuottajiin ratkaistaan? Ovatko valtakunnalliset kasvupalvelut sekä maaseutuohjelman yritystiedot mukana yhteisessä tietovarannossa, 

johon myös yksityisten palveluntuottajien pitäisi olla kytkeytyneinä? 

Monituottajamallin toteutumisen edellytys on, että maakunnan käytössä on järjestelmä, missä kokonaisuutta voidaan sähköisesti hallita. On myös 

varmistettava, että valtakunnallisesti yhtenäinen asiakastietojärjestelmä ulottuu palvelun tuottajalle asti. Vain näin voidaan taata palvelujen 

ketjuttamisen ja eri toimijoiden saumattoman yhteistyön.   

Lainsäädännön mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot tallentaa yhteisiin järjestelmiin. Onko tässä varmistettu suhde muuhun 

lainsäädäntöön (esim. julkisuuslakiin terveystiedoista, henkilötietolakiin)? Miten yritysten liikesalaisuudet ja niiden julkisuus suhteessa yksityisiin 

palveluntuottajiin ratkaistaan? 

Monituottajamallin toteutumisen edellytys on, että maakunnan käytössä on järjestelmä, missä kokonaisuutta voidaan sähköisesti hallita. On myös 

varmistettava, että valtakunnallisesti yhtenäinen asiakastietojärjestelmä ulottuu palvelun tuottajalle asti. Vain näin voidaan taata palvelujen 

ketjuttamisen ja eri toimijoiden saumattoman yhteistyön.   

Lainsäädännön mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot tallentaa yhteisiin järjestelmiin. Onko tässä varmistettu suhde muuhun 

lainsäädäntöön (esim. julkisuuslakiin terveystiedoista, henkilötietolakiin)? Miten yritysten liikesalaisuudet ja niiden julkisuus suhteessa yksityisiin 

palveluntuottajiin ratkaistaan? 

Valtakunnallisesti yhtenäisen asiakastietojärjestelmän tulee ulottua palvelun tuottajalle asti. Tämä takaa palvelujen ketjuttamisen ja eri 

toimijoiden saumattoman yhteistyön. Yhtenäinen asiakaspalvelujärjestelmä takaa tietojen vaihtamiseen liittyvän vaatimuksen. Tietojen 

vaihtaminen on turvattava myös lainsäädännöllisesti. Tämä on tarpeen huomioida esimerkiksi tilanteissa, joissa käsitellään asiakkaan 

terveydentilaan liittyviä tietoja asiakkaan työllistymistä koskevissa palveluprosesseissa.  

Lisäksi on otettava huomioon, että asiakastietojen tietosuoja saattaa vaarantua, mikäli asiaan ei varauduta riittävästi lainsäädännöllisesti ja myös 

käytännön tasolla yhteisen asiakastietojärjestelmän käytössä.  

Lainsäädännön mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot tallentaa yhteisiin järjestelmiin. Onko tässä varmistettu suhde muuhun 

lainsäädäntöön (esim. julkisuuslakiin terveystiedoista, henkilötietolakiin)? Miten yritysten liikesalaisuudet ja niiden julkisuus suhteessa yksityisiin 

palveluntuottajiin ratkaistaan? Ovatko valtakunnalliset kasvupalvelut sekä maaseutuohjelman yritystiedot mukana yhteisessä tietovarannossa, 

johon myös yksityisten palveluntuottajien pitäisi olla kytkeytyneinä? 

Lakiehdotuksessa mainitaan valtakunnalliset ja maakunnalliset järjestelmät. Järjestelmien tulee olla yhtenevät ja helposti päivitettävät. 

Järjestelmien tulee olla ehdottomasti käytettävissä 1.1.2019. Valtakunnallisesti yhtenäisen asiakastietojärjestelmän tulee ulottua 

palveluntuottajalle saakka. Tämä takaa palvelujen ketjuttamisen ja eri toimijoiden saumattoman yhteis-työn. Yhtenäinen 

asiakaspalvelujärjestelmä takaa tietojen vaihtamiseen liittyvän vaatimuksen. Asiakastietoturvasta on huolehdittava, mutta se ei saa asettaa 

tarpeettomia esteitä tietojenvaihdolle. Lakiesityksen mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot yhteisiin järjestelmiin. Samalla on 

ratkaistava niin henkilöasiakkaan salassa pidettävien tietojen tarvitsema tietosuoja kuin liikesalaisuuksiinkin liittyvä tietosuoja. Myös tuottajille 

avoimien järjestelmien salassapitotasot tulee määritellä. 
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Valtakunnallisesti yhtenäisen asiakastietojärjestelmän tulee ulottua palvelun tuottajalle asti. Tämä takaa palvelujen ketjuttamisen ja eri 

toimijoiden saumattoman yhteistyön. Yhtenäinen asiakaspalvelujärjestelmä takaa tietojen vaihtamiseen liittyvän vaatimuksen. Tietojen 

vaihtaminen on turvattava myös lainsäädännöllisesti. Tämä on tarpeen huomioida esimerkiksi tilanteissa, joissa käsitellään asiakkaan 

terveydentilaan liittyviä tietoja asiakkaan työllistymistä koskevissa palveluprosesseissa.  

Lisäksi on otettava huomioon, että asiakastietojen tietosuoja saattaa vaarantua, mikäli asiaan ei varauduta riittävästi lainsäädännöllisesti ja myös 

käytännön tasolla yhteisen asiakastietojärjestelmän käytössä.  

Lainsäädännön mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot tallentaa yhteisiin järjestelmiin. Onko tässä varmistettu suhde muuhun 

lainsäädäntöön (esim. julkisuuslakiin terveystiedoista, henkilötietolakiin)? Miten yritysten liikesalaisuudet ja niiden julkisuus suhteessa yksityisiin 

palveluntuottajiin ratkaistaan? Ovatko valtakunnalliset kasvupalvelut sekä maaseutuohjelman yritystiedot mukana yhteisessä tietovarannossa, 

johon myös yksityisten palveluntuottajien pitäisi olla kytkeytyneinä? 

Tietosuojaan, tietojen käyttöön, salassa pidettävien asioiden käsittelyoikeuksiin sekä yksilön oikeuksiin tulee kiinnittää enemmän huomiota. 

Yksilön oikeudet eivät saa kärsiä digitaalisesta "yhden luukun periaatteesta". Säädöstekstiä ja varsinkin perusteluita olisi hyvä täydentää tältä osin. 

Ulkopuolisten palvelutuottajien päästäminen tietojärjestelmiin vaatinee julkisuuslain muuttamista. 

 

Palvelutuotannon massiivinen siirtäminen monituottajamarkkinoille tarkoittaa valtavia vaatimuksia tietojärjestelmille. Uudistuksen aikataulu on 

täysin epärealistinen tällaisten tietojärjestelmien rakentamiseksi, koska uusia järjestelmiä tai edes niiden kehittämissuunnitelmia ei ole vielä 

esitetty. 

Ns. digitalisaatiosta on otettava kaikki mahdollinen irti vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Prosessit on rakennettava asiakkaiden 

näkökulmasta mahdollisimman helpoiksi ja järjestäjän sekä tuotannon näkökulmasta mahdollisimman tehokkaiksi. Lakiesitys ei oikein ota tähän 

mitään kantaa, ei tosin toivottavasti synnytä mitään esteitäkään. Palvelujen digitoinnissa on myös muistettava ne asiakkaat, joiden 

mahdollisuudet käyttää palveluita tietoverkkojen kautta ovat syystä tai toisesta rajatut, ja turvata palvelujen saatavuus heillekin. Digitaalisten 

palvelujen synkronointi maakunnan muihin palveluihin on sekin huomioitava. 

Valtakunnallisesti yhtenäisen asiakastietojärjestelmän tulee ulottua palvelun tuottajalle asti. Tämä takaa palvelujen ketjuttamisen ja eri 

toimijoiden saumattoman yhteistyön. Yhtenäinen asiakaspalvelujärjestelmä takaa tietojen vaihtamiseen liittyvän vaatimuksen. Tietojen 

vaihtaminen on turvattava myös lainsäädännöllisesti. Tämä on tarpeen huomioida esimerkiksi tilanteissa, joissa käsitellään asiakkaan 

terveydentilaan liittyviä tietoja asiakkaan työllistymistä koskevissa palveluprosesseissa.  

Lisäksi on otettava huomioon, että asiakastietojen tietosuoja saattaa vaarantua, mikäli asiaan ei varauduta riittävästi lainsäädännöllisesti ja myös 

käytännön tasolla yhteisen asiakastietojärjestelmän käytössä.  

Lainsäädännön mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot tallentaa yhteisiin järjestelmiin. Onko tässä varmistettu suhde muuhun 

lainsäädäntöön (esim. julkisuuslakiin terveystiedoista, henkilötietolakiin)? Miten yritysten liikesalaisuudet ja niiden julkisuus suhteessa yksityisiin 

palveluntuottajiin ratkaistaan? Ovatko valtakunnalliset kasvupalvelut sekä maaseutuohjelman yritystiedot mukana yhteisessä tietovarannossa, 

johon myös yksityisten palveluntuottajien pitäisi olla kytkeytyneinä? 

Valtakunnallisesti yhtenäisen asiakastietojärjestelmän tulee ulottua palvelun tuottajalle asti. Tämä takaa palvelujen ketjuttamisen ja eri 

toimijoiden saumattoman yhteistyön. Maakunnan järjestämistehtävään ja siihen kuuluvaan yhteensovittamiseen luontevasti kuuluisi, että 

maakuntatasolla ylläpidetään asiakkuuden hallintaa, johon hyödynnetään valtakunnallisesti keskitetysti ylläpidettäviä ja yhteensovitettuja 

tietojärjestelmiä.   

 

Yhtenäinen asiakaspalvelu- ja tietojärjestelmästruktuuri takaa tietojen vaihtamiseen liittyvän vaatimuksen. Asiakastietojen kokonaisuuden 

hallinnan kannalta olisi toivottavaa, että valtakunnalliset kasvupalvelut sekä maaseutuohjelman yritystiedot olisivat mukana yhteisessä 

tietovarannossa. Tietojen vaihtaminen ja tietosuoja on turvattava myös lainsäädännöllisesti.  

 

Lainsäädännön mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot tallentaa yhteisiin järjestelmiin. Tämän yhteydessä on varmistettava suhde 

julkisuuslakiin, henkilötietolakiin ja terveystietojen hallintaa koskevaan lainsäädäntöön. Tämä on tarpeen huomioida esimerkiksi tilanteissa, joissa 

käsitellään arkaluonteisia tietoja asiakkaan työllistymistä koskevissa palveluprosesseissa. Lisäksi on otettava huomioon, että asiakastietojen 

tietosuoja saattaa vaarantua, mikäli asiaan ei varauduta riittävästi lainsäädännöllisesti ja myös käytännön tasolla yhteisen asiakastietojärjestelmän 

käytössä.  Lisäksi on varmistettava yritysten liike- ja ammattisalaisuuksien suoja ja yritystietojen julkisuus suhteessa yksityisiin palveluntuottajiin. 

Tällä hetkellä suurimpina haasteina asiakkaan ohjauksessa eri toimijoiden järjestämiin palveluihin sekä asiakaskontaktoinnissa ja 

tiedonvaihtamisessa on ollut kunkin toimijan omat suljetut asiakkuudenhallintajärjestelmät. Digitalisaatio tulee muuttamaan merkittävästi 

asiakasohjausta henkilökohtaisesta neuvonnasta tietojärjestelmissä tehtäviin ohjauksiin, kartoituksiin ja palveluehdotuksiin. On asiakaslähtöistä 

luoda yhteiset järjestelmät, missä asiakkaan ei tarvitse samoista asioista kertoa eri toimijoille ja palvelun tuottajille moninkertaisesti. 

Valtakunnallisesti yhtenäisen asiakastietojärjestelmän tulee ulottua palvelun tuottajalle asti. Tämä takaa palvelujen ketjuttamisen ja eri 

toimijoiden saumattoman yhteistyön. Yhtenäinen asiakaspalvelujärjestelmä takaa tietojen vaihtamiseen liittyvän vaatimuksen. Tietojen 

vaihtaminen on turvattava myös lainsäädännöllisesti. Tämä on tarpeen huomioida esimerkiksi tilanteissa, joissa käsitellään asiakkaan 

terveydentilaan liittyviä tietoja asiakkaan työllistymistä koskevissa palveluprosesseissa. Lisäksi on otettava huomioon, että asiakastietojen 

tietosuoja saattaa vaarantua, mikäli asiaan ei varauduta riittävästi lainsäädännöllisesti ja myös käytännön tasolla yhteisen asiakastietojärjestelmän 

käytössä. Kaikilla toimijoilla ei voi olla samoja oikeuksia tietojärjestelmissä (esim. terveystiedoista, yritysten liikesalaisuuksista, 

pankkisalaisuuksista jne.).    

 

Yhteiset järjestelmät edellyttävät kaikkien toimijoiden sitoutumista niiden kehittämistyöhön ja osallistumista kustannuksiin. 
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Valtakunnallisesti yhtenäisen asiakastietojärjestelmän tulee ulottua palvelun tuottajalle asti. Tämä takaa palvelujen ketjuttamisen ja eri 

toimijoiden saumattoman yhteistyön. Yhtenäinen asiakaspalvelujärjestelmä takaa tietojen vaihtamiseen liittyvän vaatimuksen.  

 

Lainsäädännön mukaan toimijoiden tulee tallentaa asiakastiedot yhteisiin järjestelmiin. Onko tässä varmistettu suhde muuhun lainsäädäntöön 

(esim. julkisuuslakiin terveystiedoista, henkilötietolakiin)? Miten yritysten liikesalaisuudet ja niiden julkisuus suhteessa yksityisiin 

palveluntuottajiin ratkaistaan? Ovatko valtakunnalliset kasvupalvelut sekä maaseutuohjelman yritystiedot mukana yhteisessä tietovarannossa, 

johon myös yksityisten palveluntuottajien pitäisi olla kytkeytyneinä? 

 

Yhteisen tietojärjestelmän tulee olla riittävä varmistamaan vaikeasti työllistyvien asiakkaiden työnhaun kannalta olennaisten tietojen vaihtoa. 

Yksittäistä asiakasta koskevien salaisten tietojen tietoturvallisuudesta tulee varmistua. 

 
 

41. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 5 
 

Ks. edellinen kohta. 

Pykälässä 25 todetaan, että yritysasiakkaiden palveluille ei aseteta kiinteää toimipaikkaa koskevia vaatimuksia. Tämän tulee koskea sekä henkilö- 

että yritysasiakkaita. Kiinteä toimipaikka rajaa palveluiden tuottamista monikanavaisesti, esim. Lapin TE-toimistolla ei ole tällä hetkellä kiinteitä 

toimipaikkoja, kasvokkain -palvelut henkilöasiakkaille tuotetaan Virtu-pisteistä, yhteispalvelupisteiden avulla, aikavarauspalveluina 

työskentelytiloissa, yhteistyössä kuntien kanssa tai kotilisenssien avulla. 

Kts. edellinen kohta 40. 

ks. edellinen vastaus 

Ks. kohta 40. 

25 § ”…Palvelut on toteutettava siten, että ne muodostavat asiakkaille toimivan kokonaisuuden, jossa yhteistyö palvelun tuottajien välillä ja 

siirtyminen palvelusta toiseen toteutuu tarkoituksenmukaisella tavalla ilman perusteettomia viiveitä tai katkoja. Lisäksi asiakkaalla tulee olla 

näkyvyys siihen, miten asian käsittely etenee ja milloin päätös palvelun saamisesta valmistuu sekä mitkä oikeudet ja velvoitteet häntä koskevat. 

Palveluissa hyödynnetään tehokkaasti sekä tiedon hallintaa että digitaalisia toimintamalleja ja palvelutuotanto nojaa periaatteisiin, joiden mukaan 

tieto ilmoitetaan vain kerran, tieto seuraa asiakasta ja että tiedot ovat niitä tarvitsevien saatavilla…”  Perustelut ovat epärealistiset. Monituottaja- 

ja –toimijamallissa tiedon kulku ja tiedon siirtyminen eri toimijoilta toiselle on suurin este tehokkaalle kotoutumiselle. Osaamisen tunnistaminen 

ja tunnustaminen, erilaiset kartoitus- ja testitulokset, kotoutumissuunnitelma, palvelutarpeet, eteneminen omalla kotoutumispolulla ym. – kaikki 

tämä pitäisi saada ”yhden napin painalluksen taakse”, ja sellaiseen muotoon, että sen ymmärtäisi sekä asiakas että ohjaavat ja palveluja tuottavat 

tahot.  

 

26 § Yhteiset järjestelmä ja tiedon kulku toimijoiden kesken on avainasemassa, mutta takaavatko nämä pykälät sen? 
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42. Tukevatko alueiden kehittämisen keskustelut valtakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden 
yhteensovittamista ja alueiden ja valtion yhteistyötä?  
 
Luku 6 Erinäiset säännökset (26-37 §) 
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43. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Keskustelut tukevat kasvupalvelujen tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Maakunnan näkökulmasta niiden painopisteen tulee olla koko 

maakunnan toiminnassa, ei kasvupalvelussa.  

Laista ja sen perusteluista tulee käydä ilmi, miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu kytkeytyvät 

toisiinsa. On kyseenalaista, voiko näitä neuvotteluja pitää erillään, koska talous ja toiminta ovat niin tiiviissä kytköksessä keskenään. 

Esityksessä mahdollistetaan se, että neuvotteluissa voidaan käsitellä kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Onko 

vastaavaa mahdollisuutta myös kaikkien muiden hallinnonalojen ja tehtävien osalta? 

Keskustelut tukevat kasvupalveluiden tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Maakunnan näkökulmasta niiden painopisteen tulee olla 

koko maakunnan toiminnassa, ei kasvupalvelussa. Lakiesityksessä keskusteluiden sisältö vaikuttaa suppealta eikä keskusteluiden merkitystä ole 

riittävästi avattu. 

Laista ja sen perusteluista tulee käydä ilmi, miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu kytkeytyvät 

toisiinsa. On kyseenalaista, voiko näitä neuvotteluja pitää erillään, koska talous ja toiminta ovat tiiviissä kytköksessä keskenään. 

Keskustelut tukevat kasvupalveluiden tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Maakunnan näkökulmasta niiden painopisteen tulee olla 

koko maakunnan toiminnassa, ei kasvupalvelussa.  

Laista ja sen perusteluista tulee käydä ilmi, miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu kytkeytyvät 

toisiinsa. On kyseenalaista, voiko näitä neuvotteluja pitää erillään, koska talous ja toiminta ovat tiiviissä kytköksessä keskenään. 

Esityksessä mahdollistaan, että neuvotteluissa voidaan käsitellä kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Onko vastaavaa 

mahdollisuutta myös kaikkien muiden hallinnonalojen ja tehtävien osalta? 

Keskustelut tukevat kasvupalveluiden tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Keskustelujen painopisteen tulee olla koko maakunnan 

toiminnassa. Esityksessä mahdollistaan, että neuvotteluissa voidaan käsitellä kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Onko 

vastaavaa mahdollisuutta myös kaikkien muiden hallinnonalojen ja tehtävien osalta?  

Laista ja sen perusteluista tulee käydä ilmi, miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu kytkeytyvät 

toisiinsa. On kyseenalaista, voiko näitä neuvotteluja pitää erillään, koska talous ja toiminta ovat niin tiiviissä kytköksessä keskenään. 

Alueiden kehittämisen keskustelut voivat olla hyödyllisiä eri osapuolille ja niiden avulla voidaan rakentaa aluekehittämiseen valtakunnantason ja 

maakunnan tason yhteistyötä, yhteisiä tavoitteita ja nostaa esille tärkeitä ajankohtaisia asioita. Uhkana saattaa olla keskustelujen kuormittavuus, 

mikäli jokainen ohjaava taho käy erikseen maakunnan kanssa oman sektorinsa keskustelut sekä mahdollisesti niiden lisäksi vielä 

yhteiskeskustelun. 

Keskustelut tukevat kasvupalveluiden tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Maakunnan näkökulmasta niiden painopisteen tulee olla 

koko maakunnan toiminnassa, ei kasvupalvelussa.  

Laista ja sen perusteluista tulee käydä ilmi, miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu kytkeytyvät 

toisiinsa. On kyseenalaista, voiko näitä neuvotteluja pitää erillään, koska talous ja toiminta ovat niin tiiviissä kytköksessä keskenään. 

Esityksessä mahdollistaan, että neuvotteluissa voidaan käsitellä kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Onko vastaavaa 

mahdollisuutta myös kaikkien muiden hallinnonalojen ja tehtävien osalta? 

Tulevien maakuntien ja valtion neuvottelumenettely on tarpeen säätää selkeästi niin maakuntalaissa kuin aluekehitys- ja kasvupalvelulaissa. Sen 

sisältönä pitää olla aluekehittämistehtävää koskeva hallinnonalat ylittävä yhteinen toiminnallinen neuvottelu. Keskustelujen yhtenä kohteena on 

kasvupalvelujen yhteensovittaminen ja yhteistyö. Neuvottelun kokonaisuus tulee kuitenkin laajentaa koko maakunnan toimintaan ja 

käsittelemään myös maakuntien esityksen valtion toimenpiteiksi. 

Keskustelut tukevat kasvupalveluiden tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Maakunnan näkökulmasta niiden painopisteen tulee olla 

koko maakunnan toiminnassa, ei vain kasvupalvelussa.  

 

Laista ja sen perusteluista tulee käydä ilmi, miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu kytkeytyvät 

toisiinsa. On kyseenalaista, voiko näitä neuvotteluja pitää erillään, koska talous ja toiminta ovat niin tiiviissä kytköksessä keskenään. 

 

Esityksessä mahdollistaan, että neuvotteluissa voidaan käsitellä kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Onko vastaavaa 

mahdollisuutta myös kaikkien muiden hallinnonalojen ja tehtävien osalta? 

Tulevien maakuntien ja valtion neuvottelumenettely on tarpeen säätää selkeästi niin maakuntalaissa kuin aluekehitys- ja kasvupalvelulaissa. 

Keskustelut tukevat kasvupalveluiden tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Maakunnan näkökulmasta niiden painopisteen tulee olla 

koko maakunnan toiminnassa, eikä pelkästään kasvupalvelussa. Neuvottelun kokonaisuus tulisi sen vuoksi laajentaa koskemaan koko maakunnan 

toimintaa ja käsittelemään myös maakuntien esityksiä valtion toimenpiteiksi. 

 

Laista ja sen perusteluista tulisi lisäksi käydä ilmi, miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu 

kytkeytyvät toisiinsa. On kyseenalaista, voiko näitä neuvotteluja pitää erillään, koska talous ja toiminta ovat niin tiiviissä kytköksessä keskenään.  

 

Esityksessä mahdollistaan, että neuvotteluissa voidaan käsitellä kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Epäselväksi jää, 

onko vastaavaa mahdollisuutta myös kaikkien muiden hallinnonalojen ja tehtävien osalta. 
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Keskustelut tukevat kasvupalveluiden tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Maakunnan näkökulmasta niiden painopisteen tulee olla 

koko maakunnan toiminnassa, ei kasvupalvelussa.  

 

Laista ja sen perusteluista tulee käydä ilmi, miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu kytkeytyvät 

toisiinsa. On kyseenalaista, voiko näitä neuvotteluja pitää erillään, koska talous ja toiminta ovat niin tiiviissä kytköksessä keskenään. 

 

Esityksessä mahdollistaan, että neuvotteluissa voidaan käsitellä kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. Onko vastaavaa 

mahdollisuutta myös kaikkien muiden hallinnonalojen ja tehtävien osalta? Mikäli alueiden kehittämisestä säädetään erillislailla, integroituvat 

keskustelut luontevasti koko maakunnan kokonaisuuteen. 

HE tukee kasvupalveluiden tavoitteiden yhteensovittamista ja yhteistyötä. Maakunnan näkökulmasta niiden painopisteen tulee olla koko 

maakunnan toiminnassa, ei yksin kasvupalvelussa.  Miten alueiden kehittämisen keskustelut ja maakuntalain määrittämä talouden neuvottelu 

kytkeytyvät toisiinsa?  HE:ssä mahdollistaan, että neuvotteluissa voidaan käsitellä kasvupalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä asioita. 

Onko vastaavaa mahdollisuutta myös kaikkien muiden hallinnonalojen ja tehtävien osalta? 

 
 

44. Ohjaavatko kasvupalvelujen valtakunnalliset tavoitteet riittävästi kasvupalveluiden tuottamista 
maakunnissa? 
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45. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Valtakunnallista tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. 

Valtakunnallista tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle ja -valtuustolle.  

Lainsäädännössä mahdollistetaan valtakunnalliset tavoitteet vain maakuntien kasvupalvelujen osalta. Tässä tulisi mainita myös valtakunnalliset 

kasvupalvelut. Mikäli niiden tavoitteiden asetannasta säädetään jossain muussa laissa, tulisi tähän tehdä viittaukset niihin. 

Valtakunnallinen tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle ja -valtuustolle.  

Lainsäädännössä mahdollistetaan vain maakuntien valtakunnalliset tavoitteet. maakuntien kasvupalveluiden osalta. Tässä tulisi mainita myös 

valtakunnallisista kasvupalvelusta. Mikäli niiden tavoitteiden asetannasta säädetään jossain muussa laissa, tulisi tähän tehdä viittaukset niihin. 

Valtakunnallinen tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle ja -valtuustolle.  

Lainsäädännössä mahdollistetaan vain maakuntien valtakunnalliset tavoitteet. maakuntien kasvupalveluiden osalta. Tässä tulisi mainita myös 

valtakunnallisista kasvupalvelusta. Mikäli niiden tavoitteiden asetannasta säädetään jossain muussa laissa, tulisi tähän tehdä viittaukset niihin. 

Valtakunnallinen tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle ja -valtuustolle. 

Ne eivät ole esityksessä riittävän selkeät ja toisaalta niitä ei voitane lakiin kirjoittaa, koska ne voivat muuttua poliittisen ohjauksen myötä. 

Tavoitteet muodostuvat hallitusten linjausten perusteella ja tarkentuvat maakuntien kanssa käytävissä keskusteluissa. 

Valtakunnallinen tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle ja -valtuustolle.  

Lainsäädännössä mahdollistetaan vain maakuntien valtakunnalliset tavoitteet. maakuntien kasvupalveluiden osalta. Tässä tulisi mainita myös 

valtakunnallisista kasvupalvelusta. Mikäli niiden tavoitteiden asetannasta säädetään jossain muussa laissa, tulisi tähän tehdä viittaukset niihin.  

Lähtökohtana tulee olla se, että mikäli maakunnalle määrätään lisätehtäviä, sille osoitetaan niiden hoitamiseksi lisäresursseja. 

Valtakunnallinen tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle ja -valtuustolle.  

Lainsäädännössä mahdollistetaan vain maakuntien valtakunnalliset tavoitteet maakuntien kasvupalveluiden osalta. Tässä tulisi mainita myös 

valtakunnallisista kasvupalveluista. Mikäli niiden tavoitteiden asetannasta säädetään jossain muussa laissa, tulisi tähän tehdä viittaukset niihin.  

Lähtökohtana tulee olla se, että mikäli maakunnalle määrätään lisätehtäviä, sille osoitetaan niiden hoitamiseksi lisäresursseja. 

Valtakunnallista tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle ja -valtuustolle. 

Valtakunnallinen tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa tulee kuulla maakuntia. Tavoitteiden ja 

mittareiden tulisi myötäillä yleisiä kasvupalvelujen tavoitteita ja periaatteita. Tavoitteilla tulisi kannustaa onnistumaan annetuissa tehtävissä, 

esim. kasvupalvelujen yhteensovittamisessa valtakunnan järjestäjien kanssa.  Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden 

perusoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle ja -

valtuustolle.  

 

Lainsäädännössä mahdollistetaan vain kansalliset tavoitteet maakuntien kasvupalveluiden osalta. Tässä tulisi mainita myös valtakunnallisista 

kasvupalvelusta. Mikäli niiden tavoitteiden asetannasta säädetään jossain muussa laissa, tulisi tähän tehdä viittaukset niihin.  

 

Lähtökohtana tulee olla se, että mikäli maakunnalle määrätään lisätehtäviä, sille osoitetaan niiden hoitamiseksi lisäresursseja. 
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Valtakunnallinen tavoitteen asettelua tarvitaan jossakin määrin, jotta kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteet kyetään saavuttamaan ja vaikutukset 

työllisyyteen sekä talouden kasvuun hyödyntämään. Valtakunnalliset tavoitteet voivat tukea myös asiakkaiden perusoikeuksien ja 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Lähtökohtaisesti maakunta on kuitenkin tulosvastuussa maakuntahallitukselle.   

 

Minkä verran maakunnille jää itsenäistä valtaa, jos TEM pidättää itsellään oikeuden asettaa tavoitteita? Lainsäädännössä mahdollistetaan vain 

maakuntien valtakunnalliset tavoitteet maakuntien kasvupalveluiden osalta. Tässä tulisi mainita myös valtakunnallisista kasvupalvelusta. Mikäli 

niiden tavoitteiden asetannasta säädetään jossain muussa laissa, tulisi tähän tehdä viittaukset niihin. Miten varmistetaan se, että valtio ei 

yksipuolisesti määrää maakunnille lisätehtäviä ilman lisäresursointia? Esim. hallitusohjelma, vrt. kärkihankkeet. 

 
 

46. Onko kasvupalvelutoimijoiden ohjaus- ja valvontaroolit tarpeeksi selkeästi kuvattu, kun otetaan 
huomioon 20 §:n omavalvonta? 
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47. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Esityksen 29 §:n mukaan ministeriö vastaa valtakunnallisesta kasvupalvelupolitiikasta, valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta sekä niiden 

huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Selvyyden vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaisesta todeta, että ministeriön 

ohjauksessa kyse on strategisesta ohjauksesta suhteessa itsehallinnollisiin ja kansanvaltaisesti johdettuihin maakuntiin.  

 

Esityksen mukaan ministeriö tai sen valtuuttama toimija voisi tehdä arviointikäyntejä maakuntiin sekä valvoisi ja ohjaisi niitä.  Jää kyseenalaiseksi, 

ovatko em. säännökset kaikilta osin sopusoinnussa maakunnallisen itsehallinnon ja kansanvaltaisuusperiaatteen kanssa. 

 

Kasvupalvelujen ohjausta ja valvontaa koskevat säännökset löytyvät nyt erinäisiä säännöksiä sisältävästä luvusta. Niiden kokoaminen omaan 

lukuunsa tai sisällyttäminen kasvupalvelujen järjestämistä koskevien säännösten yhteyteen voisi olla perusteltua. Ehdotetaan siirtoa toiseen 

kohtaan. 

Esityksen 29 §:n mukaan ministeriö vastaa valtakunnallisesta kasvupalvelupolitiikasta, valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja niiden 

huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Selvyyden vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaisesta todeta, että ministeriön 

ohjauksessa kyse on strategisesta ohjauksesta suhteessa itsehallinnollisiin ja kansanvaltaisesti johdettuihin maakuntiin.  

 

Kasvupalveluiden ohjausta ja valvontaa koskevat säännökset löytyvät nyt erinäisiä säännöksiä sisältävästä luvusta. Niiden kokoaminen omaan 

lukuunsa tai sisällyttäminen kasvupalveluiden järjestämistä koskevien säännösten yhteyteen voisi olla perusteltua.  

 

Maakuntien vastuulla on maakunnallisen alueellisen ennakoinnin järjestäminen. Neuvottelukunnan tehtäviin olisi hyvä lisätä alueellisen 

ennakoinnin tietojen kokoaminen maakunnista ja tietojen välittäminen eri hallinaloille ohjaamaan valtakunnallista kehitystä esim. 

koulutustarpeisiin liittyen. Samalla tämä yhteys toisi tietoa valtakunnallisesta tarpeista maakunnallisen ennakoinnin huomioitavaksi. 

Esityksen 29 §:n mukaan ministeriö vastaa valtakunnallisesta kasvupalvelupolitiikasta, valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja niiden 

huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Selvyyden vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaisesta todeta, että ministeriön 

ohjauksessa kyse on strategisesta ohjauksesta suhteessa itsehallinnollisiin ja kansanvaltaisesti johdettuihin maakuntiin.  

 

Esityksen mukaan ministeriö tai sen valtuuttama toimija voisi tehdä arviointikäyntejä maakuntiin, valvoisi ja ohjaisi niitä.  Jää kyseenalaiseksi, 

ovatko em. säännökset kaikilta osin sopusoinnussa maakunnallisen itsehallinnon ja kansanvaltaisuusperiaatteen kanssa. 

 

Kasvupalveluiden ohjausta ja valvontaa koskevat säännökset löytyvät nyt erinäisiä säännöksiä sisältävästä luvusta. Niiden kokoaminen omaan 

lukuunsa tai sisällyttäminen kasvupalveluiden järjestämistä koskevien säännösten yhteyteen voisi olla perusteltua.  

 

Maakuntien vastuulla on maakunnallisen alueellisen ennakoinnin järjestäminen. Neuvottelukunnan tehtäviin olisi hyvä lisätä alueellisen 

ennakoinnin tietojen kokoaminen maakunnista ja tietojen välittäminen eri hallinaloille ohjaamaan valtakunnallista kehitystä esim. 

koulutustarpeisiin liittyen. Samalla tämä yhteys toisi tietoa valtakunnallisesta tarpeista maakunnallisen ennakoinnin huomioitavaksi. 

Omavalvontasuunnitelma laadinta on maakunnille laaja ja vaativa järjestämistehtäviin liittyvä kokonaisuus, joka edellyttää myös resursointia. 

Kasvupalvelujen osalta tämä saattaa aiheuttaa ongelmia järjestämis- ja viranomaistehtäviin kaavailtujen vähäisten resurssisiirtojen vuoksi. 

 

Esityksen 29 §:n mukaan ministeriö vastaa valtakunnallisesta kasvupalvelupolitiikasta, valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja niiden 

huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Selvyyden vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaisesta todeta, että ministeriön 

ohjauksessa kyse on strategisesta ohjauksesta suhteessa itsehallinnollisiin ja kansanvaltaisesti johdettuihin maakuntiin.  

 

Esityksen mukaan ministeriö tai sen valtuuttama toimija voisi tehdä arviointikäyntejä maakuntiin, valvoisi ja ohjaisi niitä.  Jää kyseenalaiseksi, 

ovatko em. säännökset kaikilta osin sopusoinnussa maakunnallisen itsehallinnon ja kansanvaltaisuusperiaatteen kanssa. 

 

Kasvupalveluiden ohjausta ja valvontaa koskevat säännökset löytyvät nyt erinäisiä säännöksiä sisältävästä luvusta. Niiden kokoaminen omaan 

lukuunsa tai sisällyttäminen kasvupalveluiden järjestämistä koskevien säännösten yhteyteen voisi olla perusteltua 

Esityksen mukaan ministeriö tai sen valtuuttama toimija voisi tehdä arviointi-, valvonta- ja ohjauskäyntejä maakuntiin. Miten ko. toiminta on 

sopusoinnussa maakunnan itsehallinnon ja kansanvaltaisuusperiaatteen kanssa? 

 

Kasvupalveluiden ohjausta ja valvontaa koskevat säännökset ovat nyt hajallaan eri luvuissa. Niiden kokoaminen yhteen järjestämistä koskevaan 

yhteyteen olisi perusteltua. 
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Esityksen 29 §:n mukaan ministeriö vastaa valtakunnallisesta kasvupalvelupolitiikasta, valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja niiden 

huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Selvyyden vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaisesta todeta, että ministeriön 

ohjauksessa kyse on strategisesta ohjauksesta suhteessa itsehallinnollisiin ja kansanvaltaisesti johdettuihin maakuntiin.  

 

Esityksen mukaan ministeriö tai sen valtuuttama toimija voisi tehdä arviointikäyntejä maakuntiin, valvoisi ja ohjaisi niitä.  Jää kyseenalaiseksi, 

ovatko em. säännökset kaikilta osin sopusoinnussa maakunnallisen itsehallinnon ja kansanvaltaisuusperiaatteen kanssa. 

 

Kasvupalveluiden ohjausta ja valvontaa koskevat säännökset löytyvät nyt erinäisiä säännöksiä sisältävästä luvusta. Niiden kokoaminen omaan 

lukuunsa tai sisällyttäminen kasvupalveluiden järjestämistä koskevien säännösten yhteyteen voisi olla perusteltua. Siirto toiseen kohtaan. 

Esityksessä keskeisenä asiana nousee esille maakunnan velvollisuus huolehtia asiakkaan oikeuksista ja tähän liittyen palveluohjauksesta ja 

tietopalvelusta. Ydinkysymys mallin toimeenpanon kannalta on se, kenellä on tosiasiallinen vastuu asiakkaan palvelujen koordinoinnista ja 

palveluohjauksesta. 

 

Koska maakunta voisi tuottaa omana toimintana vain markkinapuutetilanteessa, ehdotus johtaa käytännössä vastuiden siirtymiseen tuottajille. 

Asiakkaan ohjaus palveluihin ja vastuu palvelujen sisällöstä pitäisi olla samoissa käsissä. Lain perusteella näyttäisi käytännössä syntyvän epäselvyys 

siitä, kuka ratkaisee asiakkaan kulloisenkin palvelutarpeen, jonka perusteella asiakas valitsee sopivimman tuottajan. Optimaalisessa mallissa 

palvelutarvetta ei voi ratkaista ao. palvelun tuottaja, vaan maakunnan pitää voida vaikuttaa asiaan. 

 

Asiakasrajapinnassa toimivat myös kuntien kehittämisyhtiöt ja muut kuntaomisteiset organisaatiot. Näiden kanssa tehtävä sopimuksellinen 

yhteistyö ei sisälly lakiehdotuksen mukaisiin järjestäjän mahdollisuuksiin. Tällöin hukattaisiin paljon osaamista, joka ao. tehtäviin kuuluu.  

Maakunnan itsensä, kuntien ja kuntien omistamien organisaatioiden mahdollisuus tuottaa palveluja on mahdollistettava lainsäädännössä. 

Sopimuksellinen yhteistyö on oltava mahdollinen. 

Esityksen 29 §:n mukaan ministeriö vastaa valtakunnallisesta kasvupalvelupolitiikasta, valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja niiden 

huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Selvyyden vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaista todeta, että ministeriön ohjauksessa 

kyse on strategisesta ohjauksesta suhteessa itsehallinnollisiin ja kansanvaltaisesti johdettuihin maakuntiin.  

 

Esityksen mukaan ministeriö tai sen valtuuttama toimija voisi tehdä arviointikäyntejä maakuntiin, valvoisi ja ohjaisi niitä.  Jää kyseenalaiseksi, 

ovatko em. säännökset kaikilta osin sopusoinnussa maakunnallisen itsehallinnon ja kansanvaltaisuusperiaatteen kanssa. 

 

Kasvupalveluiden ohjausta ja valvontaa koskevat säännökset löytyvät nyt erinäisiä säännöksiä sisältävästä luvusta. Niiden kokoaminen omaan 

lukuunsa tai sisällyttäminen kasvupalveluiden järjestämistä koskevien säännösten yhteyteen voisi olla perusteltua. 

Esityksen 29 §:n mukaan ministeriö vastaa valtakunnallisesta kasvupalvelupolitiikasta, valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja niiden 

huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Esityksen mukaan ministeriö tai sen valtuuttama toimija voisi tehdä arviointikäyntejä 

maakuntiin, valvoisi ja ohjaisi niitä.  Selvyyden vuoksi voisi olla tarkoituksenmukaisesta todeta, että ministeriön ohjauksessa ja valvonnassa on 

kyse strategisesta ohjauksesta suhteessa itsehallinnollisiin ja kansanvaltaisesti johdettuihin maakuntiin.   

 

Lisäksi on huomattava, että kasvupalveluiden ohjausta ja valvontaa koskevat säännökset löytyvät nyt erinäisiä säännöksiä sisältävästä luvusta. 

Niiden kokoaminen omaan lukuunsa tai sisällyttäminen kasvupalveluiden järjestämistä koskevien säännösten yhteyteen voisi selkeyttää lain 

rakennetta ja luettavuutta. 

Esityksen 29 §:n mukaan ministeriö vastaa valtakunnallisesta kasvupalvelupolitiikasta, valtakunnallisten tavoitteiden valmistelusta ja niiden 

huomioon ottamisesta maakuntien toiminnan ohjauksessa. Ministeriön ohjauksessa kyse on strategisesta ohjauksesta suhteessa itsehallinnollisiin 

ja kansanvaltaisesti johdettuihin maakuntiin.  

 

Esityksen mukaan ministeriö tai sen valtuuttama toimija voisi tehdä arviointikäyntejä maakuntiin, valvoisi ja ohjaisi niitä. Esityksestä jää 

epäselväksi mitä näillä arviointikäynneillä tavoitellaan ja miten ne toimivat suhteessa alkuperäisessä uudistusretoriikassa tavoiteltuun 

maakunnalliseen itsehallintoon. 

Jos maakunta jättää esimerkiksi joitain asiakasryhmiä palveluitta, kuka saa puuttua, jos maakuntavaltuusto näkee tilanteen eri tavalla? Talouden 

pettämisestä on maininta, mutta entä muuten? 

31§:ään tulee sisällyttää kirjaus maakunnallisen ja muun alueilla tapahtuvan ennakoinnin yhteensovituksesta alueiden kehittämisen ja 

kasvupalvelujen neuvottelukuntaan, jonka tehtäviin on kirjattu muutakin aluekehittämisen yhteensovitusta. Neuvottelukunnassa tulee olla 

maakuntien edustus. Neuvottelukunnan tehtäviin on kirjattu 31 §:n 1 momentissa kasvupalvelujen, hyvinvoinnin, osaamisen ja saavutettavuuden 

strategisten linjausten toteuttamista. Epäselväksi jää, missä muissa laeissa näihin kokonaisuuksiin liittyvistä asioista säädetään siten, että ne ovat 

neuvottelukunnan seurannan ja edistämisen kohteena. 
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48. Ovatko keskitetysti hoidettavat tehtävät tunnistettu kattavasti? 
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49. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 

-- 

-- 

Keskitetty RR-hankkeiden hallinnointi nykyisen ohjelmakauden 2014-2020 osalta hankkeiden loppuun saattamiseksi noin v. 2022 saakka olisi 

järjestelmien toimivuuden ja hanketoimijoiden oikeusturvan kannalta järkevää. Tästä saatavien tehokkuus- ja asiakashyötyjen saavuttaminen 

edellyttäisi ratkaisun olevan sama keskitettyjen toimintojen osalta. Mikäli valtaosa maakunnista on valmis purkamaan keskitetyn 

hallinnointimallin, ei malli tuota enää muutaman maakunnan välisenä samoja hyötyjä kuin aiemmin. PIR-ELY on ollut tyytyväinen KES-ELYn kanssa 

tehtyyn yhteistyöhön rakennerahastojen keskitetyssä hallinnoinnissa.  

 

Keskitetysti hoidettavissa tehtävissä mainitaan mm: eurooppalaiseen työnvälitysjärjestelmä EURESiin liittyvät tehtävät sekä muut 4 luvun 10§:ssä 

säädetyt työntekijöiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen liittyvät asiat; ja 3 luvun 14 §:ssä säädetyt työntekijän ja elinkeinonharjoittajan 

oleskelulupia koskevat asiat. Perusteluissa ehdotetaan työlupien nykyisenlainen keskittäminen muutamalle alueelle, mutta nykytilan analyysi 

puuttuu. 

TEM voisi päättää palvelujen järjestämistehtävän keskittämisestä yhdelle tai useammalle maakunnalle, jos maakunnat eivät pääsisi sopimukseen 

yhteistoiminnasta. Entä jos maakunta haluaakin hoitaa itse oman palvelunsa, voisiko ministeriö silloinkin määrätä asian hoidettavaksi 

keskitettynä? Jos, niin miten tämä menee yksiin maakunnallisen itsehallinnon kanssa. 

 

16 § 2 mom ja 36 § Maahanmuuttoon liittyy sekä aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyviä asiakokonaisuuksia. Kotouttamisen osalta osa 

ELY-keskuksen tehtävistä voi siirtyä kunnille tai maahanmuuttovirastolle tai AVIin.  

 

Mielestämme maahanmuuttotehtäviä ei tule keskittää, vaan maakuntien tulee hoitaa ne itse.  Ehdotuksessa todetaan, että kasvupalvelun rooli 

maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisessä sekä vahvistaa kotoutumisen eri toimijoiden moniammatillista yhteistyötä.  Tärkeää on saada eri 

toimijat toimimaan yhteen eli maakunta, sote ja kunta. RISKInä on että keskittämiselle ei saavuteta tavoiteltua hyötyä eikä toimivia kunta-

maakunta-sote-valtio yhteistyörajapintoja, jolloin myös palveluketjut ja asiakasohjaus kärsivät. Maahanmuuttajia on eniten pk-seudulla, jolla oma 

muista poikkeava esitys. 

36 §:ään tulisi kirjata maakunnille mahdollisuus mahdollisimman kevyellä menettelyllä sopia yhteistyöstä mm. Ad hoc –tilanteissa esimerkiksi 

kasvupalvelujen yhteisestä järjestämisestä, kotoutumistilanteista, ennakoivissa rakennemuutoksissa jne. Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin on 

kirjattu muutosturvan toimintamalli ja määrärahat? TEMin tehtäviin on kirjattu myös rakennemuutostilanteiden hallinnointi ja koordinointi. Mitä 

hallinnointi ja koordinointi käytännössä tarkoittaa suhteessa maakuntien laissa säädettyihin tehtäviin? 
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50. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 6 
 
32 § Epäselvä sanamuoto: Alueiden kehittämisen keskustelut. Parempi olisi: Keskustelut alueiden kehittämisestä.  

33 § Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden ja rahoituksen tason riittävyyden toteutumista… Miten riittävä 

taso määritellään ja kenen toimesta?  

34 § Säännöksen 2 momentin mukaan kasvupalvelujen laillisuusvalvonta kuuluu valtion lupa- ja valvontavirastolle. Mikäli lupa- ja valvontaviraston 

laillisuusvalvontehtävä ko. asiassa katsotaan tarpeelliseksi, olisi hallituksen esityksessä syytä tarkentaa, mitä tällä laillisuusvalvonnalla 

tarkoitetaan: passiivista vai aktiivista laillisuusvalvontaa ja millaisiin asioihin valvonnan on ajateltu kohdistuvan.  

35 § Kasvupalveluja tuottavan maakunnan… Pitäisikö olla järjestävän? 

- 

Pykälässä 36 luetellaan asiat, joissa muusta säädetystä poiketen maakunnat sopisivat keskenään. Tällainen asia olisi 1) rakennerahastohankkeiden 

valtakunnalliseen ESR-toimintaan liittyvät tehtävät. Jää epäselväksi, luetaanko käsitteeseen ”tehtävät” myös välittävän toimielimen tehtävät. 

Tämän kohdan perusteluissa on kyse ainoastaan hankkeista (”keskitetysti hoidettavaksi määriteltäisiin rakennerahastotoiminnan valtakunnallisten 

teemojen mukaiset hankkeet, jotka jatkavat toimintaansa ohjelmakauden loppuun”…). Perusteluissa myös todetaan, että pykälässä säädettäisiin 

”vain sisältötehtävistä”. Perusteluosassa on lueteltu TEM:n hallinnonalan koordinaatiohankkeiden maakunnat. Pykälässä siis tarkoitettaneen 

muita kuin rahoituksen myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyviä valtakunnallisia välittävän toimielimen tehtäviä. Välittävän 

toimielimen tehtävät kuluvan ohjelmakauden osalta tulee rajata pykälän ulkopuolelle; ei ole tarkoituksenmukaista, että 18 maakuntaa sopisi em. 

tehtävistä keskenään. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset ESR-hankkeet eivät ole kasvupalveluja, sillä ne eivät ole kasvupalvelun määritelmän 

mukaisia valtion ja maakunnan toimenpiteitä. Hankkeita toteuttavat ulkopuoliset tuensaajat. Nämä hankkeet muodostavat laajoja 

yhteistuotantoja ja toimintaverkostoja, mikä edellyttää sitä, että tietyn sisällöllisen teeman (toimenpidekokonaisuuden) rahoitus tulee yhdeltä 

luukulta.  

 

OKM:n valtakunnallisia toimenpidekokonaisuuksia koskevat välittävän toimielimen tehtävät on keskitetty temaattisesti Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskukseen (viisi toimenpidekokonaisuutta, joissa tällä hetkellä yhteensä 61 hanketta) ja Hämeen ELY-keskukseen (yksi toimenpidekokonaisuus, 

jossa tällä hetkellä yhteensä 11 hanketta). Tämä hallintomalli on oleellinen osa OKM:n koko ohjelmakaudelle laatimaa toimenpideohjelmaa, joka 

on hyväksytty seurantakomiteassa. Rahoituksen myöntämistä ja maksamista koskevien valtakunnallisten tehtävien keskittäminen temaattisesti 

kahteen ELY-keskukseen OKM:n hallinnonalalla perustuu ohjelmakauden 2007–2013 hyviin kokemuksiin tehokkaasta hallintomallista, joka 

mahdollistaa kokonaisuuksien hallinnan ja strategisen ohjauksen. Säädöksissä on varmistettava, että valtakunnallinen yhden luukun periaate 

jatkuu keskeytyksettä, ja ettei toimintatapaa alisteta 18 maakunnan keskinäiselle sopimiselle. 
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51. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 6 
 
Pykälän 32 sisältö tulee siirtää aluekehittämisen osalta lukuun 2 ja kasvupalvelun osalta lukuun 3.  

Pykälä 35 § on kokonaisuudessaan vaikeaselkoinen ja epäselvä. Tältä osin lain sanamuotoja tulee tarkentaa siten, että lukijalle on selvää mihin 

lakeihin momenteissa 1 ja 2 viitataan.  Tällaisenaan lakiviittaukset ovat epäselviä siten, ettei ko. säännöksistä käy yksiselitteisesti ja selkeästi ilmi, 

milloin puheena on kasvupalvelulaki ja milloin taas viitataan muihin lakeihin. Tämän lisäksi siitä ei käy ilmi, mitä pykälässä tarkoittaan aikaisemmin 

mainitsemattomilla termeillä "ylläpitäjä" tai "yhteisön edut".  

Pykälän 36 1 momentin 3 kohdassa viitataan lain 3 luvun 14 §:ään, mutta tulisi oikeammin ehkä viitata 18 § 1 momentin 6 kohtaan. 

Pykälän 32 sisältö tulee siirtää aluekehittämisen osalta lukuun 2 ja kasvupalvelun osalta lukuun 3.  

Pykälä 35 § on kokonaisuudessaan vaikeaselkoinen ja epäselvä. Tältä osin lain sanamuotoja tulee tarkentaa siten, että lukijalle on selvää mihin 

lakeihin momenteissa 1 ja 2 viitataan.  Tällaisenaan lakiviittaukset ovat epäselviä siten, ettei ko. säännöksistä käy yksiselitteisesti ja selkeästi ilmi, 

milloin puheena on kasvupalvelulaki ja milloin taas viitataan muihin lakeihin. Tämän lisäksi siitä ei käy ilmi, mitä pykälässä tarkoittaan aikaisemmin 

mainitsemattomilla termeillä "ylläpitäjä" tai "yhteisön edut".  

Pykälän 36 1 momentin 3 kohdassa viitataan lain 3 luvun 14 §, mutta tulisi oikeammin ehkä viitata 18 § 1 momentti 6 kohtaan. 

Pykälän 32 sisältö tulee siirtää aluekehittämisen osalta lukuun 2 ja kasvupalvelun osalta lukuun 3.  

Pykälä 35 § on kokonaisuudessaan vaikeaselkoinen ja epäselvä. Tältä osin lain sanamuotoja tulee tarkentaa siten, että lukijalle on selvää mihin 

lakeihin momenteissa 1 ja 2 viitataan.  Tällaisenaan lakiviittaukset ovat epäselviä siten, ettei ko. säännöksistä käy yksiselitteisesti ja selkeästi ilmi, 

milloin puheena on kasvupalvelulaki ja milloin taas viitataan muihin lakeihin. Tämän lisäksi siitä ei käy ilmi, mitä pykälässä tarkoittaan aikaisemmin 

mainitsemattomilla termeillä "ylläpitäjä" tai "yhteisön edut".  

Pykälän 36 1 momentin 3 kohdassa viitataan lain 3 luvun 14 §, mutta tulisi oikeammin ehkä viitata 18 § 1 momentti 6 kohtaan. 

Pykälän 32 sisältö olisi loogista siirtää aluekehittämisen osalta lukuun 2 . 

Pykälän 32 sisältö tulee siirtää aluekehittämisen osalta lukuun 2 ja kasvupalvelun osalta lukuun 3.  

Pykälä 35 § on kokonaisuudessaan vaikeaselkoinen ja epäselvä. Tältä osin lain sanamuotoja tulee tarkentaa siten, että lukijalle on selvää mihin 

lakeihin momenteissa 1 ja 2 viitataan.  Tällaisenaan lakiviittaukset ovat epäselviä siten, ettei ko säännöksistä käy yksiselitteisesti ja selkeästi ilmi, 

milloin puheena on kasvupalvelulaki ja milloin taas viitataan muihin lakeihin. Tämän lisäksi siitä ei käy ilmi, mitä pykälässä tarkoittaan aikaisemmin 

mainitsemattomilla termeillä "ylläpitäjä" tai "yhteisön edut".  

Pykälän 36 1 momentin 3 kohdassa viitataan lain 3 luvun 14 §, mutta tulisi oikeammin ehkä viitata 18 § 1 momentti 6 kohtaan. 

Pykälän 32 sisältö tulee siirtää aluekehittämisen osalta lukuun 2 ja kasvupalvelun osalta lukuun 3.  

Pykälä 35 § on kokonaisuudessaan vaikeaselkoinen ja epäselvä. Tältä osin lain sanamuotoja tulee tarkentaa siten, että lukijalle on selvää mihin 

lakeihin momenteissa 1 ja 2 viitataan. Tällaisenaan lakiviittaukset ovat epäselviä siten, ettei ko. säännöksistä käy yksiselitteisesti ja selkeästi ilmi, 

milloin puheena on kasvupalvelulaki ja milloin taas viitataan muihin lakeihin. Tämän lisäksi siitä ei käy ilmi, mitä pykälässä tarkoittaan aikaisemmin 

mainitsemattomilla termeillä "ylläpitäjä" tai "yhteisön edut".  

Pykälän 36 1 momentin 3 kohdassa viitataan lain 3 luvun 14 §, mutta tulisi oikeammin ehkä viitata 18 § 1 momentti 6 kohtaan. 

Pykälän 36 1 momentin 3 kohdassa viitataan lain 3 luvun 14 §, mutta tulisi oikeammin ehkä viitata 18 § 1 momentti 6 kohtaan.  

36 §  keskitetysti hoidettavissa tehtävissä mainitaan mm. eurooppalaiseen työnvälitysjärjestelmä EURESiin liittyvät tehtävät sekä muut 4 luvun 10 

§:ssä säädetyt työntekijöiden kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen liittyvät asiat  ja 3 luvun 14 §:ssä säädetyt työntekijän ja 

elinkeinonharjoittajan oleskelulupia koskevat asiat. Perusteluissa puhutaan 3-5 alueesta, joille nämä asiat keskitetään, mutta sitä ei määritellä 

tarkasti. Myös nykytilan analyysi jää vajaaksi. Onko selvitetty, miten Eures ja työlupa-asioiden hoito tällä hetkellä toimii? Nämä kaksi 

kokonaisuutta pitäisi myös toiminnallisesti yhdistää. 

35 § = Epäselvästi kirjoitettu pykälä, ei käy selväksi mihin milläkin viitataan. 

36§ esitetään muutettavaksi seuraavasti:  

 

1) Rakennerahastohankkeiden valtakunnalliseen ESR-toimintaan liittyvät tehtävät hoidetaan ohjelmakauden 2014 - 2020 loppuun olemassa 

olevalla hallinnointimallilla ja keskittämisillä.  Päätöksen näiden tehtävien valtakunnallisesti keskitetystä hoitamisesta tekee asianomainen 

ministeriö (OKM, TEM). 

 



kuntien vastaukset_qb asiakastuki_vain ELY keskukset 3.5.2017 13:31 

 

  

 

 

52. Uskotteko, että alueellanne esiintyy kasvupalveluiden osalta markkinapuutetta vuonna 2019? 
 
Luku 7 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset (38-44 §) 
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53. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Markkinapuutetta esiintynee maakunnan reuna-alueilla ja eräiden erityispalvelua vaativien asiakkaiden kohdalla. 

 

Lakiehdotuksen siirtymäsäännöksissä tulisi tarkemmin ottaa kantaa siihen, miten maakunta tuottaa kasvupalveluja siirtymävaiheessa, jos 

markkinapuutetta esiintyy 1.1.2019 alkaen. Voidaanko kasvupalveluja tuottaa siirtymävaiheessa maakunnan liikelaitoksen toimintana? 

Kasvupalvelujen kehittämisen tueksi hankitusta Markkinavuoropuhelun raportista ilmenee, että Kanta-Hämeestä ja Päijät-Hämeestä löytyy 

muutamia potentiaalisia palveluntuottajia. Maakunnassa ja eteläisessä Suomessa on yksittäisten kasvupalvelujen tuottajia, sekä yrityksiä että 

yhteisöjä. Mahdollisesti on kuitenkin vaikeampi löytää kokonaispalvelun tuottajaa, joka tuottaisi omalla harkinnallaan ja ehkä alihankinnallaan 

tarpeellisia palveluja tietylle työnhakijoiden ryhmälle ja jolle maksettaisiin palkkiota tuloksesta eli työllistymisestä/työssä pysymisestä. Tällaisia 

luotettavia, kokonaisvastuullisia, monialaisia tuottajia kaivataan ja sellaisia ei vielä ole. Myös markkinahinnan hakeminen tällaiselle palvelulle vie 

aikansa. 

Lappi on yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta varsin pieni markkina-alue. On todennäköistä, että kaikille palveluille ei löydy 

liiketaloudellisesti kannattavia toimintaedellytyksiä välittömästi lain voimaantullessa. 

Kainuu on yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta varsin pieni markkina-alue. On todennäköistä, että kaikille palveluille ei löydy 

liiketaloudellisesti kannattavia toimintaedellytyksiä välittömästi lain voimaantullessa. 

Helposti työllistyvien henkilöasiakkaiden ja yritysasiakkaiden kohdalla markkinat voivat kehittyä  Satakunnassa nopeasti jo uudistuksen 

voimaanpanon alkuvaiheessa. Muiden asiakasryhmien palvelujen markkinat kehittyvät hitaasti senkin takia, että laadukkaiden ja tuloksellisten 

palvelukokonaisuuksien hankinta on vaativa tehtävä, joka ei todennäköisesti kehity nopeasti, vaan kokeilujen kautta. On kuitenkin syytä huomata, 

että Satakunnan TE-toimisto hoitaa erittäin kustannustehokkaasti ja laadukkaasti suuria asiakasmassoja. Esim. vuonna 2015 kontakteja 

työnhakijoihin oli yli 200 000 ja TE-toimiston toimipaikoihin tehtiin yli 37 000 asiakaskäyntiä.  Avoimia työpaikkoja oli yli 15 000 ja 

työvoimapalveluissa oli yli 12 000 henkilöä. Työnantaja-asiakkaita oli 3500 ja työnantajakäyntejä tehtiin yli 1000. Työvoimakoulutuksessa oli noin 

3000 henkilöä ja palkkatukipäätöksiä tehtiin noin 1700. Satakunnassa ei kovin nopeasti synny sellaista yksityisten ja kolmannen sektorin 

toimijoiden verkostoa, joka kykenisi hoitamaan kustannustehokkaasti ja laadukkaasti henkilöasiakkaiden palvelut etenkin, kun vaateina on 

saumattomat ja koko maakunnan kattavat palveluketjut. Satakunnasta on Owal Groupin selvityksessä tunnistettu runsaat 60 työllisyyspalveluja 

tarjoavaa yritystä. 

Aiemmin on viitattu maakuntauudistuksen ja eri lakien valmistelun nopeisiin aikatauluihin.  Kasvupalveluiden substanssilait ovat vielä 

luonnosvaiheessa ja eduskunnan käsittelyssä aikaisintaan syyskuussa.  Lisäksi maakuntatasoisia päätöksiä palveluiden järjestämisestä ja 

tuottamisesta saadaan keväällä 2018 maakuntavaalien jälkeen.  Näistä aikatauluista johtuen ei ole realistista, että kasvupalvelut toimisivat 

markkinaehtoisesti vuoden 2019 alusta.  Maakunnan liikelaitos mahdollistaa portaittaisen siirtymisen markkinaehtoiseen palveluun ja turvaa 

siirtymävaiheessa paremmin yritysten ja kansalaisten palvelut. 

Osassa kasvupalveluja voi Pohjanmaallakin olla tilanne, jossa markkinoilla ei toimi  riittävästi yrityksiä, jotka voisivat paikata kokonaan julkisen 

sektorin toimintakentän. Siirtymävaiheen tulee olla riittävän pitkä ja maakunnilla olisi oltava mahdollista tehdä ulkoistuksia palanen kerrallaan 

eikä kaikkiin kasvupalveluihin välttämättä samanaikaisesti. Se mahdollistaisi erilaisten vaihtoehtojen harkinnan ja järjestämistehtävien hallitun 

toteuttamisen. Myös henkilöstön asemaa on syytä huomioida siirryttäessä markkinaehtoiseen toimintaan. 

Varsinais-Suomen alueella on monipuolisesti konsultti- ja työvoimapalveluja tuottavia yrityksiä. Emme usko, että pitkällä aikavälillä syntyy 

markkinapuutetta. Ajoittaisiin erityisosaamisen markkinapuutteeseen tulee kuitenkin varautua. 

Nykyisistä palveluista iso osa on jo markkinoilla ja niitä tuottavat liikevaihdoltaan isot ja pienet palveluntuottajat. Lisäksi eri alueilla on paikallisia 

markkinatoimijoita, mutta nykyisin enenevässä määrin myös kansallisia sekä kansainvälisiäkin yrityksiä. Nykyiset palvelut on hankittu hyvin 

tarkkojen määritelmien puitteissa ja uusi lainsäädäntö tuo kaivattua helpotusta asiakaslähtöisten ja innovatiivisten hankintojen järjestämiseen. 
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54. Onko markkinapuutteen toteaminen kuvattu riittävällä tavalla lakiesityksessä? 
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55. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Markkinapuutetta ei ole määritelty laissa. Markkinapuutteen toteamisen osalta HE-luonnoksen perustelut ovat mahdollistavia ja 

esimerkinomaisia. Maakunnalla on siten päätösvalta siitä, missä menettelyssä markkinapuute todetaan. Missään tapauksessa markkinapuutteen 

toteamista ei tule sitoa kilpailuttamisen kautta syntyvään tietoon markkinatilanteesta, sillä se on tilanteeseen turhan raskas ja hidas hallinnollinen 

prosessi. 

Markkinapuutetta ei ole määritelty laissa. Markkinapuutteen toteamisen osalta HE-luonnoksen perustelut ovat mahdollistavia ja 

esimerkinomaisia. Tämä ei riitä, vaan markkinapuutteen toteamisen kriteerit tulee luetella laissa. Toteamisen menetelmistä tuodaan lain 

perustelutekstissä esille kilpailutus ja ilmoittautumismenettely. Laki mahdollistanee myös muiden menettelyjen käyttämisen.   

 

Maakunnalla on päätösvalta markkinapuutteen toteamisesta. Laissa tulee esittää menettely, jonka mukaan päätöksestä voi valittaa, tai viittaus 

maakuntalain tätä tarkoittavaan kohtaan. 

Markkinapuutetta ei ole määritelty laissa. Markkinapuutteen toteamisen osalta HE-luonnoksen perustelut ovat mahdollistavia ja 

esimerkinomaisia. Maakunnalla on siten päätösvalta siitä, missä menettelyssä markkinapuute todetaan. Markkinapuutteen toteamista ei tule 

sitoa kilpailuttamisen kautta syntyvään tietoon markkinatilanteesta, sillä se on tilanteeseen turhan raskas ja hidas hallinnollinen prosessi. 

Markkinapuutetta ei ole määritelty laissa. Markkinapuutteen toteamisen osalta HE-luonnoksen perustelut ovat mahdollistavia ja 

esimerkinomaisia. Maakunnalla on siten päätösvalta siitä, missä menettelyssä markkinapuute todetaan. Markkinapuutteen toteamista ei tule 

sitoa kilpailuttamisen kautta syntyvään tietoon markkinatilanteesta, sillä se on tilanteeseen turhan raskas ja hidas hallinnollinen prosessi. 

Markkinapuutetta ei ole määritelty laissa. Markkinapuutteen toteamisen kriteerit tulisi määritellä esitettyä tarkemmin varsinkin, kun se on 

uudistuksen kulmakivi sille, voiko maakunta itse tuottaa kasvupalveluja. Markkinapuutteen toteamisen osalta lakiluonnoksen perustelut ovat 

mahdollistavia ja esimerkinomaisia. Maakunnalla on siten päätösvalta siitä, missä menettelyssä markkinapuute todetaan. Markkinapuutteen 

toteamista ei tule sitoa kilpailuttamisen kautta syntyvään tietoon markkinatilanteesta, sillä se on tilanteeseen turhan raskas ja hidas hallinnollinen 

prosessi. 

Markkinapuute tulee kuvata selkeämmin, missä tilanteessa puute voi  ilmetä ja miten puute määritellään. 

Markkinapuutetta ei ole määritelty laissa. Markkinapuutteen toteamisen osalta HE-luonnoksen perustelut ovat mahdollistavia ja 

esimerkinomaisia. Maakunnalla on siten päätösvalta siitä, missä menettelyssä markkinapuute todetaan. Missään tapauksessa markkinapuutteen 

toteamista ei tule sitoa kilpailuttamisen kautta syntyvään tietoon markkinatilanteesta, sillä se on tilanteeseen turhan raskas ja hidas hallinnollinen 

prosessi. 

Markkinapuutteen kartoittaminen edellyttää tiedossa on täsmällisemmin mikä on hankittava palvelu. Tältä osin on edelleen syytä korostaa 

kustannustehokkuutta jossa vertaillaan hankittua palvelua itse tuotettuun. Markkinapuutteen kartoitus voidaan teknisesti hoitaa julkisten 

hankintajärjestelmien kautta joissa voi ilmoittautua tietyn palvelun potentiaaliseksi tarjoajaksi. Tämä tosin edellyttää että hankittava palvelu on 

riittävällä tasolla yksilöity. 

Markkinapuutetta ei ole määritelty laissa. Markkinapuutteen toteamisen osalta HE-luonnoksen perustelut ovat mahdollistavia ja 

esimerkinomaisia. Maakunnalla on siten päätösvalta siitä, missä menettelyssä markkinapuute todetaan. Missään tapauksessa markkinapuutteen 

toteamista ei tule sitoa kilpailuttamisen kautta syntyvään tietoon markkinatilanteesta, sillä se on tilanteeseen turhan raskas ja hidas hallinnollinen 

prosessi. 

Ongelmana on, että varsinaista markkinapuute- termiä ei ole määritelty tai avattu laissa. Markkinapuutteen toteamisen osalta HE-luonnoksen 

perustelut ovat mahdollistavia ja esimerkinomaisia. Tämän perusteella on pääteltävissä, että maakunnalla on päätösvalta siitä, missä 

menettelyssä markkinapuute todetaan. 

Markkinapuutetta ei ole määritelty laissa. Markkinapuutteen toteamisen osalta HE-luonnoksen perustelut ovat mahdollistavia ja 

esimerkinomaisia. Maakunnalla on siten päätösvalta siitä, missä menettelyssä markkinapuute todetaan. Missään tapauksessa markkinapuutteen 

toteamista ei tule sitoa kilpailuttamisen kautta syntyvään tietoon markkinatilanteesta, sillä se on tilanteeseen turhan raskas ja hidas hallinnollinen 

prosessi. Käytännössä voi muodostua hyvin sekavia markkinapuutteen toteamiskäytäntöjä, perusteluja ja tulkintoja. Laissa ei oteta kantaa 

mahdollisiin riitatilanteisiin näissä markkinapuutteen toteamisissa.  

 

Markkinapuute on ehdottomasti määritettävä käsitteenä laissa ja avattava markkinapuutetilanne käytännön ratkaisuja selkeästi ohjaavasti. 

Viittaus kohtaan 33. 
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56. Onko uudistuksessa otettu riittävästi huomioon henkilöstön asema? 
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57. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille tulee vähentämään ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä jo maakuntien toiminnan 

siirtymävaiheessa. Maakunnat voivat tuottaa kasvupalveluita yhtiönsä kautta vain tilanteissa, jossa alueella on markkinapuute. Jos 

markkinapuutetta ei ole, maakunnalle muodostuu taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja 

yhtiönsä kautta on selvää, että yhtiön toiminnan tulee olla myös kannattavaa. 

Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille tulee vähentämään ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä jo maakuntien toiminnan alkuvaiheessa. 

Maakunnat voivat tuottaa kasvupalveluja yhtiönsä kautta vain tilanteissa, jossa alueella on markkinapuute. Jos markkinapuutetta ei ole, 

maakunnalle muodostuvat taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja yhtiönsä kautta on 

selvää, että yhtiön toiminnan tulee olla myös kannattavaa.  

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Tilanne voi johtaa siihen, 

että maakuntatyönantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa ovat käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista 

Henkilöstö siirtyy 1.1.2019 maakuntaan. HE:ssä on laajasti ja monipuolisesti selvitetty henkilöstön asemaa tässä tilanteessa. Uudistuksen 

markkinalähtöisyysmallin perusteella merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy maakunnasta pois siirtymäkauden aikana. Tämän vuoksi HE:ssä tulisi 

tarkastella henkilöstövaikutuksia myös niissä tilanteissa, joissa markkinat toimivat ja tuotanto siirtyy sinne. Tämä auttaisi näkemään 

kokonaisuuden tilanteen paremmin. 

Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille tulee vähentämään nykyisten ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä. Maakunnat voivat tuottaa 

kasvupalveluita yhtiönsä kautta vain tilanteissa, jossa alueella on markkinapuute. Jos markkinapuutetta ei ole, maakunnalle muodostuu 

taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja yhtiönsä kautta on selvää, että yhtiön toiminnan 

tulee olla myös kannattavaa.  

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Tilanne voi johtaa 

siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista 

Henkilöstö siirtyy 1.1.2019 maakuntaan. HE:ssä on laajasti ja monipuolisesti selvitetty henkilöstön asemaa tässä tilanteessa. Uudistuksen 

markkinalähtöisyysmallin perusteella merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy maakunnasta pois siirtymäkauden aikana. Tämän vuoksi HE:ssä tulisi 

tarkastella henkilöstövaikutuksia myös niissä tilanteissa, joissa markkinat toimivat ja tuotanto siirtyy sinne. Tämä auttaisi näkemään 

kokonaisuuden tilanteen paremmin. 

Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille tulee vähentämään ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä. Maakunnat voivat tuottaa 

kasvupalveluita yhtiönsä kautta vain tilanteissa, jossa alueella on markkinapuute. Jos markkinapuutetta ei ole, maakunnalle muodostuu 

taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja yhtiönsä kautta on selvää, että yhtiön toiminnan 

tulee olla myös kannattavaa.  

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Tilanne voi johtaa 

siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista 

Henkilöstö siirtyy 1.1.2019 maakuntaan. HE:ssä on laajasti ja monipuolisesti selvitetty henkilöstön asemaa tässä tilanteessa. Uudistuksen 

markkinalähtöisyysmallin perusteella merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy maakunnasta pois siirtymäkauden aikana. Tämän vuoksi HE:ssä tulisi 

tarkastella henkilöstövaikutuksia myös niissä tilanteissa, joissa markkinat toimivat ja tuotanto siirtyy sinne. Tämä auttaisi näkemään 

kokonaisuuden tilanteen paremmin. 

Tulevissa kasvupalveluissa työskentelevän henkilöstön asema on lakiehdotuksen perusteella epävarma, vaikka henkilöstö siirtyykin luovuttavista 

organisaatioista nk. vanhoina työntekijöinä maakuntaan. Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille tulee todennäköisesti vähentämään aiempaa 

ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä jo maakuntien toiminnan alkuvaiheessa, jos palvelujen tuottajan ja järjestäjän tiukasta erottamisesta 

pidetään kiinni. Lakiehdotuksen mukaan maakunnat voivat tuottaa kasvupalveluita yhtiönsä kautta vain tilanteissa, jossa alueella on 

markkinapuute. Jos markkinapuutetta ei ole, maakunnalle muodostuu taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Maakunnan tuottaessa 

itse kasvupalveluja yhtiönsä kautta yhtiön toiminnan tulee olla myös kannattavaa.  

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan kasvupalveluhenkilöstön osalta epävarmuutta työsuhteen jatkuvuudesta ja epäselvyyttä siitä, kuka 

on työnantaja. Tilanne voi johtaa siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunta joutuu käynnistämään yt-

neuvotteluja jo uudistuksen toimeenpanon alkuvaiheessa. Riskinä on myös, ettei maakunta saa palvelukseensa tarvittavaa osaamista. 

Henkilöstö siirtyy 1.1.2019 maakuntaan.  Ehdotetun uudistuksen markkinalähtöisyydestä johtuen on todennäköistä, että merkittävä osa 

henkilöstöstä siirtyy maakunnan palveluksesta pois siirtymäkauden aikana. Henkilöstövaikutuksia tulisi tarkastella myös niissä tilanteissa, joissa 

markkinat toimivat ja tuotanto siirtyy sinne. Tämä auttaisi näkemään kokonaisuuden tilanteen paremmin. 

Henkilöstö siirtyy 1.1.2019 maakuntaan. Esityksessä on laajasti ja monipuolisesti selvitetty henkilöstön asemaa tässä tilanteessa. Uudistuksen 

markkinalähtöisyyden vuoksi merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy maakunnasta pois siirtymäkauden aikana. Tästä syystä esityksessä tulisi 

tarkastella henkilöstövaikutuksia niin markkinavetoisuustilanteessa kuin markkinapuutteessakin. 
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Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille tulee vähentämään ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä jo maakuntien toiminnan alkuvaiheessa. 

Maakunnat voivat tuottaa kasvupalveluita yhtiönsä kautta vain tilanteissa, jossa alueella on markkinapuute. Jos markkinapuutetta ei ole, 

maakunnalle muodostuu taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja yhtiönsä kautta on selvää, 

että yhtiön toiminnan tulee olla myös kannattavaa.  

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Tilanne voi johtaa 

siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista 

Henkilöstö siirtyy 1.1.2019 maakuntaan. HE:ssä on laajasti ja monipuolisesti selvitetty henkilöstön asemaa tässä tilanteessa. Uudistuksen 

markkinalähtöisyysmallin perusteella merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy maakunnasta pois siirtymäkauden aikana. Tämän vuoksi HE:ssä tulisi 

tarkastella henkilöstövaikutuksia myös niissä tilanteissa, joissa markkinat toimivat ja tuotanto siirtyy sinne. Tämä auttaisi näkemään 

kokonaisuuden tilanteen paremmin. 

Vaikka oman henkilöstön asema ei varsinaisesti lain sisältöön kuulukaan, niin se on kuitenkin huomioitava uudistusta tehdessä. Prosessi 

palvelujen viemisestä markkinoille on mietittävä ja toteutettava huolellisesti sekä asiakkaiden, maakunnan että myös henkilöstön näkökulmasta. 

Tässäkin mielessä kohdassa 1 kuvattu ajatus vaiheittaisesta etenemisestä kasvupalvelujen synnyttämisessä puolustaa paikkaansa. 

 

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Tilanne voi johtaa 

siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista. 

 

Kasvupalvelu-uudistuksen valmisteluvaiheen edellyttämä uuden toimintamallin hahmottaminen sekä esitetty varsinainen kasvupalvelujen 

tuottamisen kokonaisuus aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta erittäin pitkän ajan. 

 

Maakuntaliitoista siirtyvää henkilöstöä ei ole huomioitu. Lakiehdotus määrittelee ainoastaan TEMin hallinnonalan henkilöstön asemaa. 

Maakuntaliitoilta uuteen maakuntaan siirtyvää henkilöstöä on noin 600 htv. Uudessa maakunnassa sekä nykyisistä ELY-keskuksista että 

maakuntaliitoista siirtyvä henkilöstö muodostaa ao. tehtävien osaavat työntekijät. 

Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille tulee vähentämään ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä jo maakuntien toiminnan alkuvaiheessa. 

Maakunnat voivat tuottaa kasvupalveluita yhtiönsä kautta vain tilanteissa, jossa alueella on markkinapuute. Jos markkinapuutetta ei ole, 

maakunnalle muodostuu taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja yhtiönsä kautta on selvää, 

että yhtiön toiminnan tulee olla myös kannattavaa.  

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Tilanne voi johtaa 

siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista 

Henkilöstö siirtyy 1.1.2019 maakuntaan. HE:ssä on laajasti ja monipuolisesti selvitetty henkilöstön asemaa tässä tilanteessa. Uudistuksen 

markkinalähtöisyysmallin perusteella merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy maakunnasta pois siirtymäkauden aikana. Tämän vuoksi HE:ssä tulisi 

tarkastella henkilöstövaikutuksia myös niissä tilanteissa, joissa markkinat toimivat ja tuotanto siirtyy sinne. Tämä auttaisi näkemään 

kokonaisuuden tilanteen paremmin. 

Kasvupalvelujen avaaminen markkinoille tulee vähentämään ELY-keskusten ja TE-toimistojen henkilöstöä jo maakuntien toiminnan alkuvaiheessa. 

Maakunnat voivat tuottaa kasvupalveluita yhtiönsä kautta vain tilanteissa, jossa alueella on markkinapuute. Jos markkinapuutetta ei ole, 

maakunnalle muodostuu taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet. Maakunnan tuottaessa itse kasvupalveluja yhtiönsä kautta on selvää, 

että yhtiön toiminnan tulee olla myös kannattavaa.   

 

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Tilanne voi johtaa 

siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista.   

 

Henkilöstö siirtyy 1.1.2019 maakuntaan. HE:ssä on laajasti ja monipuolisesti selvitetty henkilöstön asemaa tässä tilanteessa. Uudistuksen 

markkinalähtöisyysmallin perusteella merkittävä osa henkilöstöstä siirtyy maakunnasta pois siirtymäkauden aikana. Tämän vuoksi HE:ssä tulisi 

tarkastella henkilöstövaikutuksia myös niissä tilanteissa, joissa markkinat toimivat ja tuotanto siirtyy sinne. Tämä auttaisi näkemään 

kokonaisuuden tilanteen paremmin. 

Rakentavaa yritystä on ollut havaittavissa, mm. vaikutusarvioinnin osiossa. 
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Järjestämisvastuuseen liittyvää resursointitarvetta tulee tarkastella maakuntien kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Maakunnilla tulee olla 

velvoite varmistaa, että minimitasoisten kasvupalvelujen järjestämiseen on riittävästi rahoitusta ja osaavaa henkilöstöä. 

 

Henkilöstövaikutukset ovat merkittäviä kasvupalveluja rakennettaessa. Vaikka oman henkilöstön asema ei varsinaisesti lain sisältöön kuulukaan, 

se on kuitenkin huomioitava uudistusta tehdessä. Prosessi palvelujen viemisestä markkinoille on mietittävä ja toteutettava huolellisesti sekä 

asiakkaiden, maakunnan että myös henkilöstön näkökulmasta. Tässäkin mielessä kohdassa 6 kuvattu ajatus vaiheittaisesta etenemisestä 

kasvupalvelujen synnyttämisessä puolustaa paikkaansa.  

 

Maakunnalle säädettäväksi esitetty velvollisuus tarkastella markkinoiden tilannetta on jatkuva ja yhdessä oman tuotannon rajoitusta koskevien 

esitysten kanssa tämä merkitsee maakunnan kasvupalvelutuotantohenkilöstön osalta pysyvää epävarmuutta työnantajasta. Tilanne voi johtaa 

siihen, että maakunta-työnantajan henkilöstöpolitiikka on epävakaata, maakunnassa on käynnissä toistuvat yt-neuvottelut eikä maakunta saa 

palvelukseensa tarvittavaa osaamista. Kasvupalvelu-uudistuksen valmisteluvaiheen edellyttämä uuden toimintamallin hahmottaminen sekä 

esitetty varsinainen kasvupalvelujen tuottamisen kokonaisuus aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta erittäin pitkän ajan. 
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58. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 7 
 
Siirtymäsäännökset, jotka koskevat ELY-keskusten ja TE-toimistojen omaisuuksien, sopimusten ja sitoumusten siirtämistä maakunnille, kuuluisivat 

asiallisesti kokonaisuudessaan maakuntalain voimaanpanolakiin. 

Siirtymäsäännökset 42 § ja 43 §, jotka koskevat ELY-keskusten ja TE-toimistojen omaisuuksien, sopimusten ja sitoumusten siirtämistä maakunnille, 

kuuluisivat asiallisesti kokonaisuudessaan maakuntalain voimaanpanolakiin. 

Tässä kohdin olisi hyvä todeta, mihin kaikkiin säädöksiin kasvupalvelulaki vaikuttaa eli mitä lakeja kumotaan ja mitä lakimuutoksia kasvupalvelulaki 

aiheuttaa (esim. Salassapitosäännökset ja tiedonsaantioikeudet eri toimijoiden välillä). Lisäksi uusista, kasvupalvelulakiin liittyvistä 

substanssilaeista olisi hyvä olla tieto valmistelun tässä vaiheessa. Muutoin kokonaiskuvan hahmottaminen vaikeutuu. 

Siirtymäsäännökset 42 § ja 43 §, jotka koskevat ELY-keskusten ja TE-toimistojen omaisuuksien, sopimusten ja sitoumusten siirtämistä maakunnille, 

kuuluisivat asiallisesti kokonaisuudessaan maakuntalain voimaanpanolakiin. 

Tässä kohdin olisi hyvä todeta, mihin kaikkiin säädöksiin kasvupalvelulaki vaikuttaa eli mitä lakeja kumotaan ja mitä lakimuutoksia kasvupalvelulaki 

aiheuttaa (esim. Salassapitosäännökset ja tiedonsaantioikeudet eri toimijoiden välillä). Lisäksi uusista, kasvupalvelulakiin liittyvistä 

substanssilaeista olisi hyvä olla tieto valmistelun tässä vaiheessa. Muutoin kokonaiskuvan hahmottaminen vaikeutuu. 

Siirtymäsäännökset 42 § ja 43 §, jotka koskevat ELY-keskusten ja TE-toimistojen omaisuuksien, sopimusten ja sitoumusten siirtämistä maakunnille, 

kuuluisivat asiallisesti kokonaisuudessaan maakuntalain voimaanpanolakiin. 

Hallinnonmuutosta koskevat pykälät (§§ 39, 42- 48) eivät kuulu tähän substanssilakiin vaan joko osaksi maakuntalakia tai erilliseksi laiksi.  

 

Lisäksi 48§ssä käytetty sanamuoto "tulisi", tulee korvata lakitekstiin kuuluvalla tarkalla määrittelysanalla kuten "tulee" tai vastaava.  

 

Keski-Suomen RR-alueesta on 41§ssä jäänyt pois Keski-Pohjanmaa.  

 

Ehdotuksen 41§ssä mainitaan yritystukilaki (1068/2000), mutta sen sijaan yritystukilaki (1336/2006) on jäänyt mainitsematta.  

 

EU:n rakennerahastojen hallinnon perusta muuttuu merkittävästi, jos usean maakunnan alueella keskitetysti hoidettu hallinnointi jaetaan monelle 

maakunnalle. Jo nyt rakennerahastojen henkilöstöresurssit on supistettu äärirajoille. Maakuntiin siirtyy vain muutama rakennerahasto-asiat 

osaava henkilö. Maakuntien aloittaessa joudutaan kouluttamaan myös uutta henkilöstöä. Toimivien sijaisuuksien ja eriyttämisen järjestämisestä 

tulee haastavaa ja mahdollisuus reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin heikkenee. Käsittelyjonot kasvavat, raha ei liiku, takaisinperittävien 

määrä kasvaa. Ohjelmakauden toimeenpanon osalta muutokseen sisältyy suuri riski. 

 

Maakuntien yhteistyö rakennerahastojen hallinnoinnissa olisi suotavaa. Se voitaisiin järjestää inhouse -toimintona, jossa maakunnat osoittaisivat 

henkilöstöä toisen maakunnan käyttöön. Työnjaolla voitaisiin mahdollistaa se, että kussakin maakunnassa olisi maakunnan asioista vastaavaa 

rakennerahastohenkilöstöä. Menettely mahdollistaisi teknisen tuen järkevän ja tehokkaan käyttämisen, osaamisen kehittämisen, erikoistumisen 

sekä yhdenmukaisten menettelytapojen ja tulkintojen säilymisen. 

 

ELY-keskus pitää erittäin tärkeänä nykyisen ohjelmakauden rakennerahastoasioiden hoitamista keskitetysti nykyisten rakennerahastotoimijoiden 

kautta, koska tietojärjestelmä ja henkilöresurssisyistä muunlainen toimintamalli ei ole mahdollista. Jos kuitenkaan maakunnat eivät pääsisi 

yhteisymmärrykseen tästä toimintatavasta, niin valtiolla tulisi olla oikeus määrätä tästä asiasta.  

 

Mikäli tulee tehtäväksi ohjelmakauteen 2007–2013 liittyviä toimenpiteitä, kenen vastuulla ne ovat (40§)? 

 

Valtakunnallisten projektien toimintojen jatkuvuutta siirtymävaiheessa ei ole huomioitu (esim. Ohjaamo-toiminta). Valtakunnallisten ESR-

hankkeiden osalta siirto ei voi tapahtua sen perusteella, minkä maakunnan alueella hanke toteutetaan. Parempi peruste on se, että hanke on 

rahoitettu valtakunnallisesta kehyksestä. Näiden hankkeiden osalta on esitetty, että maakunnat sopivat yhteistyöstä. Tässä voisi olla selkeämpää 

määrittää jo säädöksessä, että ne periytyvät maakuntiin niitä nyt hallinnoivan välittävän elimen mukaisesti. 

Siirtymäsäännökset 42 § ja 43 §, jotka koskevat ELY-keskusten ja TE-toimistojen omaisuuksien, sopimusten ja sitoumusten siirtämistä maakunnille, 

kuuluisivat asiallisesti kokonaisuudessaan maakuntalain voimaanpanolakiin. 

41§ Siirtymäsäännöksissä Hämeen RR-ELYn purkamisen yhteydessä ei mainita lainkaan Uuttamaata, jonka tulisi saada hallinnoitavaksi ne 

hankkeet, jotka ovat tälle alueelle myönnetty. 

46 § Tekstissä viitataan virheellisesti pykälään 40b, pitäisi olla viittaus -> 42 §. 

Siirtymäsäännökset 42 § ja 43 §, jotka koskevat ELY-keskusten ja TE-toimistojen omaisuuksien, sopimusten ja sitoumusten siirtämistä maakunnille, 

kuuluisivat asiallisesti kokonaisuudessaan maakuntalain voimaanpanolakiin. 

Siirtymäsäännökset 42 § ja 43 §, jotka koskevat ELY-keskusten ja TE-toimistojen omaisuuksien, sopimusten ja sitoumusten siirtämistä maakunnille, 

kuuluisivat asiallisesti kokonaisuudessaan maakuntalain voimaanpanolakiin. 

Siirtymäsäännökset 42 § ja 43 §, jotka koskevat ELY-keskusten ja TE-toimistojen omaisuuksien, sopimusten ja sitoumusten siirtämistä maakunnille, 

kuuluisivat asiallisesti kokonaisuudessaan maakuntalain voimaanpanolakiin. Pykälän otsikkoa tulisi muuttaa 49 § osalta kuulumaan muotoon 

"Markkinapuutteen toteamista koskevat siirtymäsäännökset." 
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41 § Euroopan rakennerahasto-ohjelmien hallinnointiin HE antaa mahdollisuuden yksinkertaistaa prosesseja ja keskittää joitakin toimintoja 

(maksatus, hallinnointi). Päätöksenteko tulee olla kuitenkin välittävä toimielimen, tässä tapauksessa maakunnan, tehtävä. Hämeen ELY-keskuksen 

tehtävät siirtyvät myös Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntiin ja Uusimaalle.   

 

Digitaalisten palvelujen synkronointi maakunnan muiden palvelujen kanssa on huomioitava. 

49 § Markkinapuutteen toteaminen ja yhtiöittäminen: markkinapuute ei voi olla staattinen tila vaan markkinat lienevät jatkuvassa muutoksessa. 

Yksityisiä maakunnalle potentiaalisia palveluntuottajia syntyy ja lopettaa. Miten pitkään ja millä tavalla maakunnan tulee kestävällä tavalla 

"todentaa" markkinapuutteen olemassa olo? 

 

TE-toimisto: miten varmistetaan, että palvelua on asiakkaiden saatavilla koko maakunnassa?  

Palveluiden hankinnassa tulee pyrkiä riittävän pitkiin sopimuskausiin, jotta varmistetaan palveluiden sujuva tuottaminen, laadukkuus ja jatkuvuus. 

 
 

59. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 7 
 
Lakiehdotuksen 41 §:n toisesta momentista puuttuvat maininnat Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnista, joihin Hämeen ELY-

keskuksen nykyisin hoitamia rakennerahoitustehtäviä myös siirtyy (Kanta- ja Päijät-Hämeen lisäksi). 

Laissa 46 §:ssä mainittua 40 b § ei lausuttavana olevassa luonnoksessa ole. Mahdollisesti viittauksen on tarkoitus olla 42 ja 43 §:iin.  

Pykälän otsikkoa tulisi muuttaa 49 § osalta kuulumaan muotoon "Markkinapuutteen toteamista koskevat siirtymäsäännökset." 

Laissa 46 §:ssä mainittua 40 b § ei lausuttavana olevassa luonnoksessa ole. Mahdollisesti viittauksen on tarkoitus olla 42 ja 43 §:iin.  

Pykälän otsikkoa tulisi muuttaa 49 § osalta kuulumaan muotoon "Markkinapuutteen toteamista koskevat siirtymäsäännökset." 

Laissa 46 §:ssä mainittua 40 b § ei lausuttavana olevassa luonnoksessa ole. Mahdollisesti viittauksen on tarkoitus olla 42 ja 43 §:iin.  

Pykälän otsikkoa tulisi muuttaa 49 § osalta kuulumaan muotoon "Markkinapuutteen toteamista koskevat siirtymäsäännökset." 

Laissa 46 §:ssä mainittua 40 b § ei lausuttavana olevassa luonnoksessa ole. Mahdollisesti viittauksen on tarkoitus olla 42 ja 43 §:iin.  

Pykälän otsikkoa tulisi muuttaa 49 § osalta kuulumaan muotoon "Markkinapuutteen toteamista koskevat siirtymäsäännökset." 

Laissa 46 §:ssä mainittua 40 b § ei lausuttavana olevassa luonnoksessa ole. Mahdollisesti viittauksen on tarkoitus olla 42 ja 43 §:iin.  

Pykälän otsikkoa tulisi muuttaa 49 § osalta kuulumaan muotoon "Markkinapuutteen toteamista koskevat siirtymäsäännökset." 

Laissa 46 §:ssä mainittua 40 b § ei lausuttavana olevassa luonnoksessa ole. Mahdollisesti viittauksen on tarkoitus olla 42 ja 43 §:iin.   

Pykälän otsikkoa tulisi muuttaa 49 § osalta kuulumaan muotoon "Markkinapuutteen toteamista koskevat siirtymäsäännökset." 

- 
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60. Vapaamuotoiset huomiot 2. lakiehdotukseen 
 
1 § Vaikka lain tarkoituksena on pyrkiä tehokkaimpaan mahdolliseen tapaan järjestää Uudenmaan kasvupalvelut, ei lakiesityksen tekstistä, 

perusteluista tai pykälistä käy ilmi, miten Uudenmaan erillisratkaisu olisi maakuntamallia tehokkaampi - pikemminkin kuntayhtymä näyttäytyy 

ylimääräisenä hallinnon tasona.  

Perusteluissa todetaan, että lain tarkoituksena on edistää PKS-kuntien elinvoimatehtävien hoitamiseksi suuntaaman taloudellisen panoksen 

yhteensovittamista. Jos elinvoimatehtäviä jää kuntiin, saattaa syntyä (tehotonta) päällekkäisyyttä ja ylimääräistä yhteensovittamisen tarvetta. 

Onnistuneen kustannus- ja palvelutehokkuuden kannalta tämä yhteensovitus tulisi lakiesityksessä varmistaa painokkaammin ja tarkemmin.  

Uudellamaalla sote- ja kasvupalvelun yhteensovittaminen tulee olemaan monimutkaisempaa, koska sote-palvelut jäävät maakuntaan, irralleen 

kuntayhtymän kasvupalveluista. Tämä aiheuttaa riskejä etenkin vaikeasti työllistyvien tai moniammatillista palvelua tarvitsevien työnhakijoiden 

sekä joidenkin maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluiden tehokkaaseen järjestämiseen.  

3 § Yritysten kehittämisen kannalta kaavoitus on ratkaisevassa roolissa, joten on jokseenkin ongelmallista, ettei kaavoitus kuulu kuntayhtymän, 

vaan maakunnan tehtäviin.   

Lakiesityksessä tulisi selventää, kuuluvatko kansainvälistä suojelua tarvitsevien ihmisten kuntasijoituksiin liittyvät tehtävät ja korvaukset 

kuntayhtymälle vai maakunnalle. 

Lakiesityksen tulisi yhdessä rahoituslain kanssa täsmentää, voiko kuntayhtymä myöntää esim. palkkatukea kuntayhtymän jäsenkuntien 

työntekijöiden työllistämiseksi.   

5 § Kasvupalveluiden osalta laillisuusvalvonta on annettu uudelle LUOVA-virastolle, mutta onko varmistettu, että LUOVA:lla on toimivalta myös 

kuntayhtymän tuottamiin kasvupalveluihin? 

9 § Selkeä määräaika kuntayhtymän perustamiselle on hyvä, mutta jos kuntayhtymä ei synnykään annetussa aikataulussa, ei maakunnallisen 

kasvupalvelun organisoimiselle jää riittävästi aikaa.  

12 § Kuntayhtymän pelivara on rahoituksen myötä maakuntaa kapeampi: maakunta voi yleiskatteellisen rahoituksen turvin allokoida haluamansa 

verran rahaa kasvupalveluille, kun taas kuntayhtymä saa määrärahaa vain ja ainoastaan kasvupalveluihin. 

Laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa on perusteiltaan varsin ohut. Lakiluonnoksessa ei käytännössä ole otettu 

lainkaan kantaa siihen, miten neljän kunnan kuntayhtymämalli olisi vaikuttavuudeltaan tai hallinnolliselta rakenteeltaan tehokkaampi tai 

vaikuttavampi kasvupalvelujen järjestämisessä. Kahden osin rinnakkaisenkin järjestelmän (Uudenmaan maakunnan aluekehitysviranomaisen 

tehtävät ja pääkaupunkiseudun erillisratkaisu kasvupalvelujen osalta) välinen työnjako ei ole ongelmaton. Varsinkin asiakkaille tämä toimintamalli 

voi aiheuttaa lisävaivaa ja ongelmia. 

Lakiesityksessä luodaan pääkaupunkiseudulle erillisratkaisu. Muusta maasta poikkeava ratkaisu perustellaan pääkaupunkiseudun 

asiakasvolyymeillä sekä suurista pitkäaikaistyöttömien ja vieraskielisten osuuksista työvoimasta. Pääkaupunkiseudun neljä vahvaa kaupunkia 

muodostavat esityksen mukaan keskittymän, joka on omaa luokkaansa Suomen muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Kuntayhtymämalliin 

perustuvan ratkaisun laajentaminen muualle veisi pohjan koko maakuntauudistuksen lähtökohdilta. 

 
 

61. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset 2. lakiehdotukseen 
 
Euroopan unionin rakennerahastotehtäviä koskevien siirtymäsäännösten (40 §) mukaan rakennerahastokauden 2014–2020 sulkemiseen saakka 

sovelletaan ALKE-lain 7/2014 27 § 4 momenttia, joka koskee MYR:n lausunnon velvoittavuutta alueelliseen suunnitelmaan perustuvalle 

hankkeelle. Koska 27 § koskee vain alueelliseen suunnitelmaan perustuvia hankkeita, siirtymäsäännöksiin ehdotetaan lisättäväksi, että 

siirtymäajan sovelletaan vastaavasti myös ALKE-lain 28 § kohtaa 3, joka koskee muita kuin alueellisia hankkeita: ”antaa tarvittaessa lausuntoja sen 

toimialueelle kohdistuvista rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston tai muista aluekehityksen kannalta 

merkittävistä hankesuunnitelmista sekä asettaa tärkeysjärjestykseen alueen osallistumisen niihin; lausunto ei ole rahoittajaa velvoittava. 
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62. Mitä muuta haluatte sanoa esitysluonnoksesta? 
 
Maakunnan palvelut järjestetään maakuntalakiluonnoksen mukaisesti erottamalla palvelun järjestäjä ja tuottaja. Kuitenkin riippuen 

hallinnonalasta maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannon osalta tulevan olemaan keskenään erilaiset toimintalogiikat. 

Kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen monituottajamalliin ja markkinaehtoiseen toimintaan, kun taas joillakin muilla tehtäväaloilla 

pidättäydytään virkamieshallinnon periaatteissa myös palveluiden tuotannon puolella. Tämä ei ole kestävä lähtökohta maakuntakonsernin 

johtamiselle ja hyvälle hallinnolle. 

Lainsäädännön rakenteen ja systematiikan kannalta olisi selkeämpää, jos aluekehityslainsäädäntö koottaisiin yhteen omaksi kokonaisuudeksi. Nyt 

esitetyssä mallissa aluekehitykseen kiinteästi liittyvät yhdyskunta- ja aluerakennenäkökulmat, maaseudun kehittäminen, monipuolisen kulttuuri- 

ja sosiaalisen pääoman hyödyntäminen sekä ympäristönäkökulma jäävät talous- ja työllisyysnäkökulmien varjoon.  

Aluekehityslainsäädännön kodifioinnin yhteydessä olisi mahdollista koota säädökset aidosti maakuntien eri toiminnot integroivaksi ja eri 

hallinnonalat sektorirajat ylittäväksi kokonaisuudeksi (TEM, MMM, OKM, STM, YM, LVM) suunnittelu-, hallinto-, rahoitus- ja 

valvontajärjestelmineen. Nykyisessä ratkaisussa aluekehittämisen suunnittelu-, hallinnointi-, rahoitus-, seuranta- ja valvontavelvoitteet ja niiden 

järjestämisvastuut on etsittävä useasta eri laista, minkä vuoksi lakien välisten suhteiden ja noudatettavan lainsäädännön hallitseminen voi 

muodostua haastavaksi, kun otetaan vielä huomioon, että useat aluekehittämistä koskevat velvoitteet tulevat EU-säädöksistä.  

Maakunta tulee järjestämään palvelut maakuntalakiluonnoksen mukaisesti erottamalla palvelun järjestäjän ja tuottajan. Huomioiden eri 

hallinnonaloja koskevan sektorilainsäädännön, maakunnan eri tehtäväaloille näyttäisi palvelutuotannon osalta tulevan keskenään perustavaa 

laatua olevalla tavalla erilaiset toimintalogiikat. Kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen monituottajamalliin ja markkinaehtoiseen toimintaan, kun 

taas joillakin muilla tehtäväaloilla pidättäydytään virkamieshallinnon periaatteissa myös palvelujen tuotannon puolella. Tämä ei ole kestävä 

lähtökohta maakuntakonsernin johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen demokraattiselle kontrollille eikä myöskään asiakaslähtöiselle 

palvelutuotannolle. Hallinnonalakohtainen koordinointi keskushallintotasolla on välttämätöntä.  

 

Esityksessä ei ole riittävästi huomioitu asiakasnäkökulmaa. Termi jää useissa kohdin viittauksenomaiseksi eikä konkreettista tarkastelua siitä ole 

tehty. 

Aluekehityslainsäädännön kodifioinnin yhteydessä olisi mahdollista koota säädökset aidosti maakuntien eri toiminnot integroivaksi ja eri 

hallinnonalat sektorirajat ylittäväksi kokonaisuudeksi (TEM; MMM; OKM; STM;YM;LVM) suunnittelu-, hallinto-, rahoitus- ja 

valvontajärjestelmineen. Nykyisessä ratkaisussa aluekehittämisen suunnittelu-, hallinnointi-, rahoitus-, seuranta- ja valvontavelvoitteet ja niiden 

järjestämisvastuut on etsittävä useasta eri laista, minkä vuoksi lakien välisten suhteiden ja noudatettavan lainsäädännön hallitseminen voi 

muodostua haastavaksi kun otetaan huomioon, että useat aluekehittämistä koskevat velvoitteet tulevat EU-säädöksistä.  

Maakunta tulee järjestämään palvelut maakuntalakiluonnoksen mukaisesti erottamalla palvelun järjestäjän ja tuottajan. Huomioiden eri 

hallinnonaloja koskeva sektorilainsäädäntö, maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannon osalta tulevan olemaan keskenään 

fundamentaalisesti erilaiset toimintalogiikat. Tämä ei ole kestävä lähtökohta maakuntakonsernin johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen 

demokraattiselle kontrollille eikä myöskään asiakaslähtöiselle palvelutuotannolle. Hallinnonalakohtainen koordinointi keskushallintotasolla on 

välttämätöntä.  

 

Esityksessä ei ole riittävästi huomioitu asiakasnäkökulmaa. Termi jää useissa kohdin viittauksenomaiseksi, eikä konkreettista tarkastelua siitä ole 

tehty. 

Aluekehityslainsäädännön kodifioinnin yhteydessä olisi mahdollista koota säädökset aidosti maakuntien eri toiminnot integroivaksi ja eri 

hallinnonalat sektorirajat ylittäväksi kokonaisuudeksi (TEM; MMM; OKM; STM;YM;LVM) suunnittelu-, hallinto-, rahoitus- ja 

valvontajärjestelmineen. Nykyisessä ratkaisussa aluekehittämisen suunnittelu-, hallinnointi-, rahoitus-, seuranta- ja valvontavelvoitteet ja niiden 

järjestämisvastuut on etsittävä useasta eri laista, minkä vuoksi lakien välisten suhteiden ja noudatettavan lainsäädännön hallitseminen voi 

muodostua haastavaksi kun otetaan huomioon, että useat aluekehittämistä koskevat velvoitteet tulevat EU-säädöksistä.  

Maakunta tulee järjestämään palvelut maakuntalakiluonnoksen mukaisesti erottamalla palvelun järjestäjän ja tuottajan. Huomioiden eri 

hallinnonaloja koskeva sektorilainsäädäntö, maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannon osalta tulevan olemaan keskenään 

fundamentaalisesti erilaiset toimintalogiikat. Tämä ei ole kestävä lähtökohta maakuntakonsernin johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen 

demokraattiselle kontrollille eikä myöskään asiakaslähtöiselle palvelutuotannolle. Hallinnonalakohtainen koordinointi keskushallintotasolla on 

välttämätöntä.  

 

Esityksessä ei ole riittävästi huomioitu asiakasnäkökulmaa. Termi jää useissa kohdin viittauksenomaiseksi, eikä konkreettista tarkastelua siitä ole 

tehty. 
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Lakiluonnos sisältää paljon hyviä ja kannatettavia tavoitteita Lainsäädännön rakenteen ja systematiikan kannalta olisi selkeämpää, jos 

aluekehityslainsäädäntö koottaisiin yhteen omaksi kokonaisuudeksi. Nyt esitetyssä mallissa aluekehitykseen kiinteästi liittyvät yhdyskunta- ja 

aluerakennenäkökulmat, maaseudun kehittäminen, monipuolisen kulttuuri- ja sosiaalisen pääoman hyödyntäminen sekä ympäristönäkökulma 

jäävät talous- ja työllisyysnäkökulmien varjoon. Aluekehityslainsäädännön kodifioinnin yhteydessä olisi mahdollista koota säädökset aidosti 

maakuntien eri toiminnot integroivaksi ja eri hallinnonalat sektorirajat ylittäväksi kokonaisuudeksi (TEM; MMM; OKM; STM;YM;LVM) suunnittelu-, 

hallinto-, rahoitus- ja valvontajärjestelmineen. Nykyisessä ratkaisussa aluekehittämisen suunnittelu-, hallinnointi-, rahoitus-, seuranta- ja 

valvontavelvoitteet ja niiden järjestämisvastuut on etsittävä useasta eri laista, minkä vuoksi lakien välisten suhteiden ja noudatettavan 

lainsäädännön hallitseminen voi muodostua haastavaksi kun otetaan huomioon, että useat aluekehittämistä koskevat velvoitteet tulevat EU-

säädöksistä.  

 

Maakunta tulee järjestämään palvelut maakuntalakiluonnoksen mukaisesti erottamalla palvelun järjestäjän ja tuottajan. Huomioiden eri 

hallinnonaloja koskeva sektorilainsäädäntö, maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannon osalta tulevan olemaan keskenään 

fundamentaalisesti erilaiset toimintalogiikat. Kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen monituottajamalliin ja markkinaehtoiseen toimintaan, kun 

taas joillakin muilla tehtäväaloilla pidättäydytään virkamieshallinnon periaatteissa myös palveluiden tuotannon puolella. Tämä ei ole kestävä 

lähtökohta maakuntakonsernin johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen demokraattiselle kontrollille eikä myöskään asiakaslähtöiselle 

palvelutuotannolle. Linjaus, jonka mukaan maakunta voi tuottaa kasvupalveluja vain markkinapuutetilanteessa on erityisen ongelmallinen, koska 

se eroaa selkeästi sote-palvelujen järjestämis- ja tuottamislogiikasta. Voidaan myös perustellusti kysyä, onko oikeudenmukaista asettaa yhden 

hallinnonalan (eli työ- ja elinkeinohallinnon) alueellinen henkilöstö hyvin erilaiseen asemaan maakuntauudistuksessa. 

Lainsäädännön rakenteen ja systematiikan kannalta olisi selkeämpää, jos aluekehityslainsäädäntö koottaisiin yhteen omaksi kokonaisuudeksi. Nyt 

esitetyssä mallissa aluekehitykseen kiinteästi liittyvät yhdyskunta- ja aluerakennenäkökulmat, maaseudun kehittäminen, monipuolisen kulttuuri- 

ja sosiaalisen pääoman hyödyntäminen sekä ympäristönäkökulma jäävät talous- ja työllisyysnäkökulmien varjoon.  

Aluekehityslainsäädännön kodifioinnin yhteydessä olisi mahdollista koota säädökset aidosti maakuntien eri toiminnot integroivaksi ja eri 

hallinnonalat sektorirajat ylittäväksi kokonaisuudeksi (TEM; MMM; OKM; STM;YM;LVM) suunnittelu-, hallinto-, rahoitus- ja 

valvontajärjestelmineen. Nykyisessä ratkaisussa aluekehittämisen suunnittelu-, hallinnointi-, rahoitus-, seuranta- ja valvontavelvoitteet ja niiden 

järjestämisvastuut on etsittävä useasta eri laista, minkä vuoksi lakien välisten suhteiden ja noudatettavan lainsäädännön hallitseminen voi 

muodostua haastavaksi kun otetaan huomioon, että useat aluekehittämistä koskevat velvoitteet tulevat EU-säädöksistä.  

Maakunta tulee järjestämään palvelut maakuntalakiluonnoksen mukaisesti erottamalla palvelun järjestäjän ja tuottajan. Huomioiden eri 

hallinnonaloja koskeva sektorilainsäädäntö, maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannon osalta tulevan olemaan keskenään 

fundamentaalisesti erilaiset toimintalogiikat. Kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen monituottajamalliin ja markkinaehtoiseen toimintaan, kun 

taas joillakin muilla tehtäväaloilla pidättäydytään virkamieshallinnon periaatteissa myös palveluiden tuotannon puolella. Tämä ei ole kestävä 

lähtökohta maakuntakonsernin johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen demokraattiselle kontrollille eikä myöskään asiakaslähtöiselle 

palvelutuotannolle. Hallinnonalakohtainen koordinointi keskushallintotasolla on välttämätöntä.  

Esityksessä ei ole riittävästi huomioitu asiakasnäkökulmaa. Termi jää useissa kohdin viittauksenomaiseksi, eikä konkreettista tarkastelua siitä ole 

tehty. 

Otsikko 2.1.6 Maahanmuutto ja kotoutumisen edistäminen: 

Väliotsikon alla ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että 2018 alusta OKM:n hallinnon alalle siirtyy noin 90 m€ tutkintotavoitteisesta 

koulutuksesta. Tosiasiassa siirtyvästä summasta laskennallisesti noin puolet on tutkintotavoitteista koulutusta, 35 m€ ei tutkintotavoitteista 

koulutusta ja 10 m€ työvoimakoulutuksena järjestetyn aikuisten perusopetuksen sekä maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen 

rahoitusta. 

Ko. otsikon alla on s. 31 väliotsikko Työvoima- ja yrityspalveluiden hankinta – sisältö liittyy kuitenkin laajempaan kokonaisuuteen kuin 

kotouttaminen. 

Sivun 32 alussa todetaan, että vuonna 2015 työvoimahallinto osti työvoima- ja yrityspalveluita yli viidellä miljoonalla eurolla 18 

palveluntuottajalta. Alhaisen hinnan ja palveluntuottajien määrän perusteella tämä tarkoittanee vain ns. starttirahalausuntoja 

Uusyrityskeskuksilta ja kehittämisyhtiöiltä tai rajattuja yritysten kehittämispalveluita. 
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Lainsäädännön rakenteen kannalta olisi selkeämpää, jos aluekehityslainsäädäntö koottaisiin yhteen omaksi kokonaisuudeksi. Nyt esitetyssä 

mallissa aluekehitykseen kiinteästi liittyvät yhdyskunta- ja aluerakennenäkökulmat, maaseudun kehittäminen, monipuolisen kulttuuri- ja 

sosiaalisen pääoman hyödyntäminen sekä ympäristönäkökulma jäävät talous- ja työllisyysnäkökulmien varjoon.  

Aluekehityslainsäädännön kodifioinnin yhteydessä olisi mahdollista koota säädökset aidosti maakuntien eri toiminnot integroivaksi ja eri 

hallinnonalat sektorirajat ylittäväksi kokonaisuudeksi (TEM; MMM; OKM; STM;YM;LVM) suunnittelu-, hallinto-, rahoitus- ja 

valvontajärjestelmineen. Nykyisessä ratkaisussa aluekehittämisen suunnittelu-, hallinnointi-, rahoitus-, seuranta- ja valvontavelvoitteet ja niiden 

järjestämisvastuut on etsittävä useasta eri laista, minkä vuoksi lakien välisten suhteiden ja noudatettavan lainsäädännön hallitseminen voi 

muodostua haastavaksi kun otetaan huomioon, että useat aluekehittämistä koskevat velvoitteet tulevat EU-säädöksistä.  

Maakunta tulee järjestämään palvelut maakuntalakiluonnoksen mukaisesti erottamalla palvelun järjestäjän ja tuottajan. Huomioiden eri 

hallinnonaloja koskeva sektorilainsäädäntö, maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannon osalta tulevan olemaan keskenään 

fundamentaalisesti erilaiset toimintalogiikat. Kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen monituottajamalliin ja markkinaehtoiseen toimintaan, kun 

taas joillakin muilla tehtäväaloilla pidättäydytään virkamieshallinnon periaatteissa myös palveluiden tuotannon puolella. Tämä ei ole kestävä 

lähtökohta maakuntakonsernin johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen demokraattiselle kontrollille eikä myöskään asiakaslähtöiselle 

palvelutuotannolle. Hallinnonalakohtainen koordinointi keskushallintotasolla on välttämätöntä.  

Esityksessä ei ole riittävästi huomioitu asiakasnäkökulmaa. Termi jää useissa kohdin viittauksenomaiseksi, eikä konkreettista tarkastelua siitä ole 

tehty. 

Aluekehittäminen on maakunnassa itsehallintoon oleellisesti liittyvä tehtävä, joka linkittyy toisaalta valtakunnan tason aluepolitiikkaan ja toisaalta 

kuntien elinvoimatehtäviin. Tulevien maakuntien kannalta on tärkeää, että aluekehittäminen muodostuu kokonaisuudeksi, johon kaikki 

hallinnonalat vaikuttavat toimillaan. Lainsäädännön rakenteen ja systematiikan kannalta olisi selkeämpää, jos aluekehityslainsäädäntö koottaisiin 

yhteen omaksi kokonaisuudeksi. Nyt esitetyssä mallissa aluekehitykseen kiinteästi liittyvät yhdyskunta- ja aluerakennenäkökulmat, maaseudun 

kehittäminen, monipuolisen kulttuuri- ja sosiaalisen pääoman hyödyntäminen sekä ympäristönäkökulma jäävät talous- ja työllisyysnäkökulmien 

varjoon.  

  

Aluekehityslainsäädännön kodifioinnin yhteydessä olisi mahdollista koota säädökset aidosti maakuntien eri toiminnot integroivaksi ja eri 

hallinnonalat sektorirajat ylittäväksi kokonaisuudeksi (TEM; MMM; OKM; STM;YM;LVM) suunnittelu-, hallinto-, rahoitus- ja 

valvontajärjestelmineen. Nykyisessä ratkaisussa aluekehittämisen suunnittelu-, hallinnointi-, rahoitus-, seuranta- ja valvontavelvoitteet ja niiden 

järjestämisvastuut on etsittävä useasta eri laista, minkä vuoksi lakien välisten suhteiden ja noudatettavan lainsäädännön hallitseminen voi 

muodostua haastavaksi kun otetaan huomioon, että useat aluekehittämistä koskevat velvoitteet tulevat EU-säädöksistä.  

  

Maakunta tulee järjestämään palvelut maakuntalakiluonnoksen mukaisesti erottamalla palvelun järjestäjän ja tuottajan. Huomioiden eri 

hallinnonaloja koskeva sektorilainsäädäntö, maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannon osalta tulevan olemaan keskenään erilaiset 

toimintalogiikat. Kasvupalvelut perustuvat kilpailulliseen monituottajamalliin ja markkinaehtoiseen toimintaan, kun taas joillakin muilla 

tehtäväaloilla pidättäydytään virkamieshallinnon periaatteissa myös palveluiden tuotannon puolella. Tämä ei ole kestävä lähtökohta 

maakuntakonsernin johtamiselle ja hyvälle hallinnolle, sen demokraattiselle kontrollille eikä myöskään asiakaslähtöiselle palvelutuotannolle.  

 

Palveluiden sähköistämisen yhteydessä prosessit on rakennettava asiakkaiden ja käyttäjien näkökulmasta mahdollisimman helpoiksi ja järjestäjän 

sekä tuotannon näkökulmasta mahdollisimman tehokkaiksi. Palvelujen digitoinnissa on myös muistettava ne asiakkaat, joiden mahdollisuudet 

käyttää palveluita tietoverkkojen kautta ovat syystä tai toisesta rajatut, ja turvata palvelujen saatavuus heillekin.  

 

Lisäksi esityksessä ei ole riittävästi huomioitu asiakasnäkökulmaa. Termi jää useissa kohdin viittauksenomaiseksi, eikä konkreettista tarkastelua 

siitä ole tehty. Erityisesti yritysasiakkaiden osalta tavoitteena on ollut jo pitkään ns. yhden luukun periaate, niin nyt mennään todennäköisesti 

entistä hajanaisempaan kokonaisuuteen. Lisäksi jatkovalmistelussa henkilöasiakkaiden palveluohjaukseen, palveluiden koordinointiin ja sote- ja 

kasvupalveluiden välisen rajapinnan toimivuuteen on kiinnitettävä huomiota. 

Kaikista huomioista huolimatta kiitos lainvalmistelijoille kaikessa kiireessä ja paineessa tehdystä työstä! 

Tulosperusteiset ja kokonaisratkaisuihin perustuvat hankinnat ovat haaste. Kokonaisuuteen sisältyvän yksittäisen palvelun vaikuttavuutta tulisi 

arvioida myös. 

 
 


