
  

 

  

 

 

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

Yhteenveto muiden kuntayhtymien tai kuntien yhteistoimintaelinten lausunnoista  
 
 
1. Vastaajatahon virallinen nimi 
 
@ysk.fi: 

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry 

@kuuma.fi: 

KUUMA-seutu liikelaitos 

@raahe.fi: 

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus 

@suupohja.fi: 

Seutukaupunkiverkosto 

@nihak.fi: 

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry 

 
 

 
 

  

 

5. Ovatko esityksen tavoitteet oikein asetettuja? 
 
Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset (HE, luku 3) 
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6. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Hallituksen esityksen luvussa 3 on sanottu ”Kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden 

resursseja maakunnille, vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat 

tehtävät. Kuntien keskeinen tehtävä on edelleen luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. 

Kuntien elinvoimarooliin kuuluu myös mm. maankäytön suunnittelu, elinkeinopolitiikka ja työllisyyden yleinen edistäminen, 

asuntopolitiikka, julkinen liikenne, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä innovaatioille suotuisan ympäristön luominen, 

maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen ehkäisy.” 

 

Lakiluonnoksessa lähtökohtana tulee rajautua organisoimaan valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen nykyisin 

kansallisesti rahoittamat tehtävät kasvupalveluiksi ja määritellä näin ne selkeästi. Nyt määrittely on sekava ja monessa kohdin 

ristiriitainen kuntien yleisen toimivallan tuottamien elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Nyt esitetyssä 

lakiluonnoksessa on suuri vaara, että laki rajoittaa tai tulkitaan niin, että se rajoittaa kuntien yleiseen toimialaan kuuluvaa yhtä 

tärkeimmistä elinvoiman kehittämispalveluista, elinkeinotoimen harjoittamista, johon kuuluu yhtenä osana myös 

yrityspalvelujen tuottaminen omalla alueella ja osittain myös rajaa vaikeasti työllistettävien työttömien palveluita ja 

toimenpiteitä kuntien toimesta. 

@kuuma.fi: 

Ei kokonaan oikein, sillä tavoitteissa ei ole huomioitu kuntien roolia kasvupalvelujen tuottajina. Myöskään esitetyt keinot eivät tue tavoitteeseen 

pääsyä kaikkien asiakasryhmien osalta (työllisyyden hoito). 

@raahe.fi: 

Hallituksen esityksen luvussa 3 on sanottu ”Kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden resursseja maakunnille, 

vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat tehtävät. Kuntien keskeinen tehtävä on edelleen 

luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. Kuntien elinvoimarooliin kuuluu myös mm. maankäytön suunnittelu, 

elinkeinopolitiikka ja työllisyyden yleinen edistäminen, asuntopolitiikka, julkinen liikenne, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä innovaatioille 

suotuisan ympäristön luominen, maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen ehkäisy.”  

 

Lähtökohtaisesti lakiluonnoksessa tulee rajautua organisoimaan valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen nykyisin kansallisesti rahoittamat 

tehtävät kasvupalveluiksi ja siten määritellä ne selkeästi. Nyt määrittely on sekava ja monessa kohdin ristiriitainen kuntien yleisen toimivallan 

tuottamien elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Nyt esitetyssä lakiluonnoksessa on suuri vaara, että laki rajoittaa, tai tulkitaan siten 

että se rajoittaa, kuntien yleiseen toimialaan kuuluvaa ja yhtä sen tärkeimmistä elinvoiman kehittämispalveluista eli elinkeinotoimen 

harjoittamista, ja rajaa kuntien toimesta tuotettuja vaikeasti työllistettäville työttömille suunnattuja palveluita ja toimenpiteitä. Elinvoiman 

kehittämispalveluihin kuuluu yhtenä osana myös yrityspalvelujen tuottaminen omalla alueella. 

@nihak.fi: 

Hallituksen esityksen luvussa 3 on sanottu ”Kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden 

resursseja maakunnille, vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat 

tehtävät. Kuntien keskeinen tehtävä on edelleen luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. 

Kuntien elinvoimarooliin kuuluu myös mm. maankäytön suunnittelu, elinkeinopolitiikka ja työllisyyden yleinen edistäminen, 

asuntopolitiikka, julkinen liikenne, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä innovaatioille suotuisan ympäristön luominen, 

maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen ehkäisy.” 

Lakiluonnoksessa lähtökohtana tulee rajautua organisoimaan valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen nykyisin 

kansallisesti rahoittamat tehtävät kasvupalveluiksi ja määritellä näin ne selkeästi. Nyt määrittely on sekava ja monessa kohdin 

ristiriitainen kuntien yleisen toimivallan tuottamien elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Nyt esitetyssä 

lakiluonnoksessa on suuri vaara, että laki rajoittaa tai tulkitaan niin, että se rajoittaa kuntien yleiseen toimialaan kuuluvaa yhtä 

tärkeimmistä elinvoiman kehittämispalveluista, elinkeinotoimen harjoittamista, johon kuuluu yhtenä osana myös 

yrityspalvelujen tuottaminen omalla alueella ja osittain myös rajaa vaikeasti työllistettävien työttömien palveluita ja 

toimenpiteitä kuntien toimesta. 
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7. Tukevatko keskeiset ehdotukset esityksen tavoitteita? 
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Nimi Prosentti 

kyllä 0,0% 

kyllä pääosin 60,0% 

ei pääosin 20,0% 

ei 20,0% 

ei kantaa 0,0% 

N 5 

  

  



kuntien vastaukset_qb asiakastuki_muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin 3.5.2017 13:48 

 

  

 

 

8. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Lakiluonnoksessa ei ole määritelty kuntien roolia keskeisissä ehdotuksissa, tämä tulee tarkentaa, miten kuntien elinvoimatehtävän 

osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja. ”Lakiehdotuksessa tarkoitetut 

maakunnalliset kasvupalvelut koostuisivat maakunnalle siirrettävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritysja 

TE-palveluista sekä maakuntien liittojen nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaisivat 

edelleen paikallisesta elinkeinopolitiikasta. Kuntien elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja 

maakunnallisia kasvupalveluja.” Tämä on epämääräisesti todettu ja kuntien asema yleisen toimivallan puitteissa järjestettäviin 

elinkeinotoiminnan ja vaikeimmin työllistettäviin palveluihin määrittelemättä. 

@kuuma.fi: 

Tavoitteet ja keinot pitää erottaa toisistaan selkeämmin. Monituottajamalli ilman julkista palvelutuotantoa ei kykene turvaamaan tavoitteiden 

toteutumista. Ehdotukset eivät tue sujuvia palveluketjuja eivätkä perustu asiakkaan kokonaisvaltaiseen palvelutarpeeseen. Merkittävää julkisen 

vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Esityksessä tällaisia olisivat vain maakunnan viranomaistehtävät. 

Esityksessä ei kuitenkaan määritellä miltä osin viranomaisilta yksityisille siirtyvät tehtävät sisältävät julkisia hallintotehtäviä. Esityksessä tulisi 

määritellä nämä, joita hoitaviin yksityisiin palveluntuottajiin sovelletaan hallintolakia ja miten perusoikeudet, oikeusturva ja hyvän hallinnon 

vaatimukset turvataan tehtävien siirtyessä viranomaisilta yksityisille toimijoille.  

 

Kasvupalvelulakiesitys ei tällaisenaan tunnista tai tunnusta kuntien roolia pitkäaikaistyöttömien aikuisten, ohjausta kaipaavien nuorten sekä 

vaikeasti työllistyvien työllistymisen edellytysten luomisessa. Esimerkiksi koulutuksen merkitys työllistymiseen tulisi ottaa huomioon. Mikäli 

lakiluonnoksesta seuraavat päätökset johtavat toimintamallien muutokseen siten, että kunnilta viedään kannuste (nykyiset 

työmarkkinatukimaksut) vaikuttaa kuntalaistensa työllistymisen edistämiseen, esityksessä asetettuja tavoitteita ei voida saavuttaa em. ryhmien 

osalta. Asiakkaan yhdyspintoja sote-palveluihin ei ole huomioitu (työllisyydenhoito). 

@raahe.fi: 

Lakiluonnoksessa ei ole määritelty kuntien roolia keskeisissä ehdotuksissa, joten tulee tarkentaa, miten kuntien elinvoimatehtävän osana 

tuotettavat palvelut tulisivat täydentämään valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja. ”Lakiehdotuksessa tarkoitetut maakunnalliset 

kasvupalvelut koostuisivat maakunnalle siirrettävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritys- ja TE-palveluista sekä 

maakuntien liittojen nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaisivat edelleen paikallisesta 

elinkeinopolitiikasta. Kuntien elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja”. 

Toteamus on epämääräinen ja kuntien asema yleisen toimivallan puitteissa järjestettäviin elinkeinotoiminnan ja vaikeimmin työllistettävien 

palveluihin jää määrittelemättä. 

@suupohja.fi: 

Lakiesityksessä ei ole otettu riittävästi huomioon kuntien merkitystä ensimmäisen luukun palvelupisteenä ELY-keskusten ja TE-toimistojen 

palveluille. Laissa on selkeämmin tunnistettava kaupunkien ja kuntien rooli ja merkitys strategisina elinvoiman kehittäjinä ja kasvupalveluiden 

ensimmäisen luukun asiakaspalvelupisteinä. Kuntien elinvoimapalvelut eivät voi olla vain täydentäviä, vaan kuntien, maakuntien ja kansallisesti 

tarjottavien palveluiden kokonaisuuden yhteensovittamisessa on kunnat otettava alusta saakka mukaan päätöksentekoon. 

Lisäksi laissa tulisi tuoda selkeämmin esiin ja vahvistaa maakunnallisten kasvupalvelujen roolia koordinoivana ja mahdollistavana tahona, joka 

nivoo yhteen ja välittää resursseja kunnista nousevalle elinvoimatyölle. Kasvupalvelut eivät ole elinvoimankehittämisen ydin vaan sateenvarjo ja 

vauhdittaja sille. 

@nihak.fi: 

Lakiluonnoksessa ei ole määritelty kuntien roolia keskeisissä ehdotuksissa, tämä tulee tarkentaa, miten kuntien elinvoimatehtävän 

osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja. ”Lakiehdotuksessa tarkoitetut 

maakunnalliset kasvupalvelut koostuisivat maakunnalle siirrettävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritysja 

TE-palveluista sekä maakuntien liittojen nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaisivat 

edelleen paikallisesta elinkeinopolitiikasta. Kuntien elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja 

maakunnallisia kasvupalveluja.” Tämä on epämääräisesti todettu ja kuntien asema yleisen toimivallan puitteissa järjestettäviin 

elinkeinotoiminnan ja vaikeimmin työllistettäviin palveluihin määrittelemättä. 
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9. Voitaisiinko esityksen tavoitteet saavuttaa muilla keinoin? 
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10. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Nykyinen voimassa oleva kunnallinen elinkeinotoimi ja TE-toimiston sekä ELY-keskuksen palvelujärjestelmä ei ole estänyt yksityisen 

palvelutuotannon käyttöä. Kunnallisilla ja seudullisilla yrityspalveluilla on kehitetty niin valtion hallinnoimien kuin kuntien 

hallinnoimia yrityspalveluita ja niitä on täydennetty yksityisellä palvelutuotannolla. Myöskään kasvupalvelu-uudistus ei poista CRMjärjestelmien 

päällekkäisyyttä. Edelleen kuntien ja maakunnan/valtion ja myös yksityisten palvelutuottajien välille jää erilaiset 

CRM-järjestelmät. Kunnat ja seudulliset toimijat paikallisesti tuntevat parhaiten yritykset ja yritysten markkinatilanteen 

paikkakunnalla esim. suunniteltaessa uutta yritystoimintaa. Kunnissa on myös työllisyydenhoitoon liittyvissä asioissa usein paras 

tieto alueen työllisyysmahdollisuuksista sekä työnhakijoiden tilanteesta. 

Nyt tämä lähellä paikallista asiakasta toimiva linkki on vaarassa heikentyä uudistuksessa, koska maakunnan tuottamat 

kasvupalvelut nähdään keskeisempänä yrityskehitysinstrumenttina eikä rajapintaa kunnalliseen elinkeinotoimen 

palvelutuotantoon ole kunnolla määritelty ja ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä esimerkkeinä maakunnan tuottamiin 

markkinalähtöisiin kasvupalveluihin on esitetyssä lakiluonnoksessa suhteessa kunnallisesti tuotettuihin elinkeinopalveluihin. 

Kunnallisia ja seudullisia yrityspalveluja on rakennettu lähelle asiakasta, yhden luukun periaatteella toimiviksi palveluiksi. 

Kunnallisten ja seudullisten yrityspalvelukeskusten / kehittämisyhtiöiden rooli voisi hyvinkin olla sovittuja maakunnallisia 

kasvupalveluja alueelle kanavoiva ja välittävä rooli. 

@kuuma.fi: 

Työllisyyden osalta tavoitteet voitaisiin saavuttaa pelkästään sillä, että nykyiset TE-keskusten työllisyyttä edistävät toimenpiteet määrärahoineen 

integroitaisiin kunnan työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Myös TE-toimiston yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyvät tehtävät 

tulisi yhdistää kunnallisten palveluiden kanssa.   

 

Palvelujen järjestämis-tuottamismalli vaatii uudelleenharkintaa joiltakin osin. Lakiehdotuksessa tulisi kokonaisuudessaan kiinnittää enemmän 

huomiota verkostomaisen toiminnan edellytysten luomiseen ja nyt jo toimivien rakenteiden säilyttämiseen etenkin pitkäaikaistyöttömien sekä 

tukea tarvitsevien nuorten osalta.    

 

Tavoitteet rakennerahastojen osalta saavutetaan esityksessä. 

@raahe.fi: 

Nykyinen voimassa oleva kunnallinen elinkeinotoimi sekä TE-toimiston ja ELY-keskuksen palvelujärjestelmä ei ole estänyt yksityisen 

palvelutuotannon käyttöä. Kunnallisilla ja seudullisilla yrityspalveluilla on kehitetty niin valtion hallinnoimia kuin kuntienkin hallinnoimia 

yrityspalveluita ja niitä on täydennetty yksityisellä palvelutarjonnalla. Kasvupalvelu-uudistus ei poista myöskään CRM-järjestelmien 

päällekkäisyyttä. Edelleen kuntien ja maakunnan/valtion ja myös yksityisten palvelutuottajien välille jää toisistaan poikkeavat CRM-järjestelmät. 

Kunnat ja seudulliset toimijat tuntevat parhaiten alueen yritykset ja yritysten markkinatilanteen esimerkiksi suunniteltaessa uutta yritystoimintaa. 

Kunnissa on myös työllisyydenhoitoon liittyvissä asioissa usein paras tieto alueen työllisyysmahdollisuuksista sekä työnhakijoiden tilanteesta.  

 

Uudistuksen myötä tämä lähellä paikallista asiakasta toimiva linkki on vaarassa heikentyä, koska maakunnan tuottamat kasvupalvelut nähdään 

keskeisempänä yrityskehitysinstrumenttina eikä rajapintaa kunnalliseen elinkeinotoimen palvelutuotantoon ole kunnolla määritelty. 

Lakiluonnoksessa on ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä maakunnan tuottamien markkinalähtöisten kasvupalvelujen ja kunnallisesti tuotettujen 

elinkeinopalvelujen välillä. Kunnallisia ja seudullisia yrityspalveluja on rakennettu lähelle asiakasta yhden luukun periaatteella toimiviksi 

palveluiksi. Kunnallisten ja seudullisten yrityspalvelukeskusten / kehittämisyhtiöiden rooli voisi hyvinkin olla sovittuja maakunnallisia 

kasvupalveluja alueelle kanavoiva ja välittävä. 

@nihak.fi: 

Nykyinen voimassa oleva kunnallinen elinkeinotoimi ja TE-toimiston sekä ELY-keskuksen palvelujärjestelmä ei ole estänyt yksityisen 

palvelutuotannon käyttöä. Kunnallisilla ja seudullisilla yrityspalveluilla on kehitetty niin valtion hallinnoimien kuin kuntien 

hallinnoimia yrityspalveluita ja niitä on täydennetty yksityisellä palvelutuotannolla. Myöskään kasvupalvelu-uudistus ei poista CRMjärjestelmien 

päällekkäisyyttä. Edelleen kuntien ja maakunnan/valtion ja myös yksityisten palvelutuottajien välille jää erilaiset 

CRM-järjestelmät. Kunnat ja seudulliset toimijat paikallisesti tuntevat parhaiten yritykset ja yritysten markkinatilanteen 

paikkakunnalla esim. suunniteltaessa uutta yritystoimintaa. Kunnissa on myös työllisyydenhoitoon liittyvissä asioissa usein paras 

tieto alueen työllisyysmahdollisuuksista sekä työnhakijoiden tilanteesta. 

Nyt tämä lähellä paikallista asiakasta toimiva linkki on vaarassa heikentyä uudistuksessa, koska maakunnan tuottamat 

kasvupalvelut nähdään keskeisempänä yrityskehitysinstrumenttina eikä rajapintaa kunnalliseen elinkeinotoimen 

palvelutuotantoon ole kunnolla määritelty ja ristiriitaisuuksia ja päällekkäisyyksiä esimerkkeinä maakunnan tuottamiin 

markkinalähtöisiin kasvupalveluihin on esitetyssä lakiluonnoksessa suhteessa kunnallisesti tuotettuihin elinkeinopalveluihin. 

Kunnallisia ja seudullisia yrityspalveluja on rakennettu lähelle asiakasta, yhden luukun periaatteella toimiviksi palveluiksi. 

Kunnallisten ja seudullisten yrityspalvelukeskusten / kehittämisyhtiöiden rooli voisi hyvinkin olla sovittuja maakunnallisia 

kasvupalveluja alueelle kanavoiva ja välittävä rooli. 
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11. Muut vapaamuotoiset huomiot HE:n lukuun 3  
 
@ysk.fi: 

Kasvupalveluilla/lailla luodaan jotain ainutlaatuista ja uutta, vaikka se ei merkittävästi poikkea nykyisestä järjestelmästä. Kyseessä on 

nykyisen järjestelmän parannus ja jossain määrin on uhka, että ison maakuntahallinnon viraston kautta siitä tulee etäinen ja vaikeasti 

yritysten saavutettava. Tästä syystä rajapinta kunnalliseen ja paikalliseen seudulliseen ei markkinaehtoisen yrityskehittämiseen ja 

vaikeasti työllistettävien palveluihin pitää olla saumaton. Tämä tulee laissa nykyistä paremmin ilmaista. 

@raahe.fi: 

Kasvupalveluilla/-lailla luodaan jotain ainutlaatuista ja uutta, vaikka se ei merkittävästi poikkea nykyisestä järjestelmästä.  Kyseessä on nykyisen 

järjestelmän parannus ja jossain määrin on uhkana, että ison maakuntahallinnon viraston kautta järjestelmästä tulee etäinen ja yrityksille vaikeasti 

saavutettava. Tästä syystä rajapinnan kunnalliseen ja seudulliseen, ei markkinaehtoiseen yrityskehittämiseen, sekä vaikeasti työllistettävien 

palveluihin pitää olla saumaton. Tämä tulee ilmaista laissa nykyistä paremmin. 

@nihak.fi: 

Kasvupalveluilla/lailla luodaan jotain ainutlaatuista ja uutta, vaikka se ei merkittävästi poikkea nykyisestä järjestelmästä. Kyseessä on 

nykyisen järjestelmän parannus ja jossain määrin on uhka, että ison maakuntahallinnon viraston kautta siitä tulee etäinen ja vaikeasti 

yritysten saavutettava. Tästä syystä rajapinta kunnalliseen ja paikalliseen seudulliseen ei markkinaehtoisen yrityskehittämiseen ja 

vaikeasti työllistettävien palveluihin pitää olla saumaton. Tämä tulee laissa nykyistä paremmin ilmaista. 

 
 

12. Ovatko esityksen vaikutukset tunnistettu riittävällä tasolla? 
 
Esityksen vaikutukset (HE, luku 4) 
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Nimi Prosentti 
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N 5 
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13. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Kasvupalveluissa on huomioitava alueiden, seutujen ja kuntien erilaisuus elinvoima- ja elinkeinopalvelujen tuottamistavoissa ja 

ylipäätään palvelutarjonnassa. Kuntien yrityspalvelukeskusten ja kehittämisyhtiöiden nykyiset elinkeinopoliittisesti valitut paikallisesti 

tuotetut yrityspalvelut tulisi mahdollistaa myös jatkossa. Vaikutukset kunnallisiin ja seudullisiin kehittämisyhtiöihin on hallituksen 

esityksessä mietitty lähinnä siitä lähtökohdasta, että kehittämisyhtiöt voivat olla jatkossa myös alueellisten kasvupalvelujen tuottajia. 

Vaikutusten arvioinnista puuttuu näkökulma suoraan kuntien yrityspalvelukeskusten hoitamiin tehtäviin (muut kuin 

kehitysyhtiömuotoiset). 

@kuuma.fi: 

Luonnoksessa esitettyjen vaikutusten arviointi on tässä vaiheessa vaikeaa, tämä todetaan jo ehdotuksessa. Markkinapuutetilanteen vaikutusten 

tunnistamiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota, koska nykyisessä tilanteessa tiettyjen asiakasryhmien (esim. pitkäaikaistyöttömät) palvelut 

tuotetaan verkostomaisesti julkisten palvelujen varassa, täydennettynä yksityisten tuottajien palveluilla. Mitä tapahtuu niille palveluille, joita 

markkinat eivät voi tuottaa voitollisesti olemassa olevassa markkinakentässä? Yritysten peruslogiikan mukaan näitä palveluja ei tuoteta. Tästä 

seuraa suoraan tuotettavien palvelujen puute vaikeimmin työllistyville ryhmille. 

@raahe.fi: 

Kasvupalveluissa on huomioitava alueiden, seutujen ja kuntien erilaisuus elinvoima- ja elinkeinopalvelujen tuottamistavoissa ja ylipäätään 

palvelutarjonnassa. Kuntien yrityspalvelukeskusten ja kehittämisyhtiöiden nykyiset elinkeinopoliittisesti valitut paikallisesti tuotetut yrityspalvelut 

tulisi mahdollistaa myös jatkossa. Vaikutukset kunnallisiin ja seudullisiin kehittämisyhtiöihin on hallituksen esityksessä mietitty lähinnä siitä 

lähtökohdasta, että kehittämisyhtiöt voivat olla jatkossa myös alueellisten kasvupalvelujen tuottajia. Vaikutusten arvioinnista puuttuu näkökulma 

suoraan kuntien yrityspalvelukeskusten hoitamiin tehtäviin (koskee muita kuin kehitysyhtiömuotoisia palvelukeskuksia). 

@suupohja.fi: 

Lakiesityksen tavoitteena on varmistaa asiakastarpeita vastaavien palvelukokonaisuuksien saatavuus. Tämän tavoitteen osalta lakiesityksen 

vaikutukset ovat osin päinvastaiset. Lakiesitys lisää alueiden eriarvoistumista ja heikentää palvelujen saatavuutta alueilla, missä markkinaehtoista 

palvelutarjontaa ei synny ja rajalliset resurssit ajavat maakuntia supistamaan palvelutarjontaa maakunnan ydin alueiden ulkopuolella. Tämä 

kehityskulku on myös vältettävissä ottamalla kunnat entistä vahvemmin mukaan päätöksen tekoon alusta saakka. 

@nihak.fi: 

Kasvupalveluissa on huomioitava alueiden, seutujen ja kuntien erilaisuus elinvoima- ja elinkeinopalvelujen tuottamistavoissa ja 

ylipäätään palvelutarjonnassa. Kuntien yrityspalvelukeskusten ja kehittämisyhtiöiden nykyiset elinkeinopoliittisesti valitut paikallisesti 

tuotetut yrityspalvelut tulisi mahdollistaa myös jatkossa. Vaikutukset kunnallisiin ja seudullisiin kehittämisyhtiöihin on hallituksen 

esityksessä mietitty lähinnä siitä lähtökohdasta, että kehittämisyhtiöt voivat olla jatkossa myös alueellisten kasvupalvelujen tuottajia. 

Vaikutusten arvioinnista puuttuu näkökulma suoraan kuntien yrityspalvelukeskusten hoitamiin tehtäviin (muut kuin 

kehitysyhtiömuotoiset). 
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14. Muut vapaamuotoiset huomiot HE:n lukuun 4 
 
@ysk.fi: 

Lakiehdotus sallii erilaiset tavat tuottaa palveluita ja se perustellaan sillä, että maakunnat ja maakunnissa alueet ovat erilaisia. Tämä johtaa siihen, 

että palveluiden laatu ja saavutettavuus jo lähtökohtaisesti oletetaan olevan sellainen, että palveluiden laatu ja saavutettavuus ovat erilaiset eri 

puolella Suomea ja maakuntia. Tämä ei ole hyvä lähtökohta uudistukselle, jossa arvioidaan olevan tämän kaltaisia heikkouksia jo alusta alkaen. 

Erityinen ongelma on, kun tuotettavien kasvupalveluiden esimerkkeinä on kuntien tai kunnallisten organisaatioiden ennakoivaan 

elinkeinotoimeen liittyvä tehtäviä esim. yritysten perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, jotka ovat keskeisiä kunnan tai seudun 

elinvoiman vahvistamisessa. Nyt lakiluonnos tuo suuren uhan, että lakiluonnos määrittelee tai tulkitaan sellaisia kunnan elinkeinotoimen 

palveluita markkinalähtöisisi palveluiksi erityisesti maakuntakeskuksen ulkopuolella maaseutumaisilla alueilla esim. Pohjois-Pohjanmaan reuna-

alueilla, joita ei aiemmin ole TE-toimisto tai Ely-keskus tuottanut valtion hallinnon julkisina yrityspalveluina. 

@raahe.fi: 

Lakiehdotus sallii erilaiset tavat tuottaa palveluita ja se perustellaan sillä, että maakunnat ja maakunnissa alueet ovat erilaisia. Tämä johtaa siihen, 

että palveluiden laadun ja saavutettavuuden oletetaan jo lähtökohtaisesti olevan erilaiset eri puolilla Suomea ja maakuntia. Tämä ei ole hyvä 

lähtökohta uudistukselle, jossa arvioidaan olevan tämän kaltaisia heikkouksia jo alusta alkaen. Erityinen ongelma on, kun tuotettavien 

kasvupalveluiden esimerkkeinä on kuntien tai kunnallisten organisaatioiden elinkeinopalveluihin liittyviä tehtäviä esim. yritysten perustamiseen ja 

liiketoiminnan kehittämiseen, jotka ovat keskeisiä tehtäviä kunnan tai seudun elinvoiman vahvistamisessa. Nyt on uhkana, että lakiluonnos 

määrittelee tai sen perusteella on tulkittavissa markkinalähtöisiksi sellaisia kunnan elinkeinotoimen palveluita, joita TE-toimisto tai ELY-keskus ei 

ole aiemmin tuottanut valtion hallinnon julkisina yrityspalveluina. Uhka koskee erityisesti maakuntakeskuksen ulkopuolisia, esim. Pohjois-

Pohjanmaan maaseutumaisia reuna-alueita. 

@nihak.fi: 

Lakiehdotus sallii erilaiset tavat tuottaa palveluita ja se perustellaan sillä, että maakunnat ja maakunnissa alueet ovat erilaisia. Tämä johtaa siihen, 

että palveluiden laatu ja saavutettavuus jo lähtökohtaisesti oletetaan olevan sellainen, että palveluiden laatu ja saavutettavuus ovat erilaiset eri 

puolella Suomea ja maakuntia. Tämä ei ole hyvä lähtökohta uudistukselle, jossa arvioidaan olevan tämän kaltaisia heikkouksia jo alusta alkaen. 

Erityinen ongelma on, kun tuotettavien kasvupalveluiden esimerkkeinä on kuntien tai kunnallisten organisaatioiden ennakoivaan 

elinkeinotoimeen liittyvä tehtäviä esim. yritysten perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen, jotka ovat keskeisiä kunnan tai seudun 

elinvoiman vahvistamisessa. Nyt lakiluonnos tuo suuren uhan, että lakiluonnos määrittelee tai tulkitaan sellaisia kunnan elinkeinotoimen 

palveluita markkinalähtöisiksi palveluiksi erityisesti maakuntakeskuksen ulkopuolella maaseutumaisilla alueilla esim. Pohjois-Pohjanmaan reuna-

alueilla, joita ei aiemmin ole TE-toimisto tai Ely-keskus tuottanut valtion hallinnon julkisina yrityspalveluina. 
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16. Vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 1 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Esityksen mukaan maakunnat ja kunta toimisivat kumppaneina elinvoimatehtäviin liittyvissä asioissa. Esityksessä on määritelty tehtävät: 

Maakunta vastaa entisistä valtion (TE-palvelut, ELY-keskusten tehtävät) ja maakuntien liittojen hoitamista tehtävistä, jotka yhdistetään 

maakunnallisiksi kasvupalveluiksi. Kunnat puolestaan vastaisivat elinvoimatehtäviin liittyvistä asioista kasvusta, työstä, toimintaympäristöstä, 

johon kuuluu maankäytön suunnittelu, elinkeinopolitiikka, työllisyyden edistäminen, asuntopolitiikka, julkinen liikenne, koulutuksen ja osaamisen 

kehittäminen, maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen ehkäisy.  

 

Esityksessä ei ole tarkemmin avattu mitä esim. elinkeinopolitiikka ja työllisyyden edistäminen pitävät sisällään. Työllisyyden hoito on vahvasti 

sosiaalipoliittinen asia ja jossa on mukana myös syrjäytymisen ehkäisy. Asiassa on myös vahva rajapinta koulutuspalveluihin.   

 

Kuntouttavassa työtoiminnassa kyse on vahvasti sosiaalisesta ja monialaisesta tuesta ja ohjauksesta, niin toiminta sopii kovin huonosti 

markkinoille ja yhtiötoiminnan perustaksi.  

 

Jos julkiselta puolelta estetään työllisyyden hoitoon liittyvä tuotanto, on hyvin kyseenalaista miten asia hoidettaisiin markkinaehtoisesti 

huomioiden yksilön etu. Esimerkiksi pajatoiminnan toimintaedellytykset tulee turvata siten, että myös muu kuin markkinaehtoinen ja 

yritysmäinen toteuttamisen tapa on mahdollinen. Samoin oletus siitä, että työpajojen asiakkaat tulisivat kaukaa naapurikuntien alueelta 

työpajaan, on epärealistinen. 

 

Masentunut, päihdeongelmainen kuntouttavassa työtoiminnassa oleva nuori on kovin huono liikkumaan noin kilometriä kauemmaksi kotoaan. 

Tästä johtuen työpajapalvelut tulee toteuttaa lähipalveluna. Samaa ongelmaa ei ole samassa mitassa työkokeilussa, opiskelijoina ja työllistettyinä 

olevien osalta. Tällöin työpajojen asiakkaat tulevat jakautumaan entistä enemmän kahtiajakoisesti niihin, jotka voisivat olla potentiaalista 

yhtiömallilla toimivan työpajan asiakkaita sekä niihin kuntoutettaviin nuoriin, joita on erittäin vaikea saada sitoutettua ja mahdollisesti sijoitettua 

työelämään tai koulutukseen.  

Kokemukset sosiaalisista yrityksistä tai enemmänkin niiden puute eivät rohkaise uskomaan yrityspohjaisen valmennuspalveluiden tuottamisen 

malliin hyvyyteen maakuntauudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Reilun kymmenen vuoden aikana vahvasta julkisesta subventiosta huolimatta 

sosiaalisista yrityksistä ei ole saatu kannattavia ja kilpailukykyisiä vapaille markkinoille. Liityntäpinta nyt valmisteilla olevaan 

maakuntauudistukseen, vaikeasti työllistettäviin nuoriin ja työpajatoimintaan syntyy siitä, että kuvatussa uudistuksenjälkeisessä tilanteessa 

yrityspohjalta toimivien toimijoiden tulisi pystyä tuottamaan paitsi valmennuspalveluita, niin myös pajatoiminnan tuotannollisia tuotteita ja/tai 

palveluita kilpailukykyisesti.   

Myös alueellinen saavutettavuus toteutuu parhaiten tuottamalla palvelu kunnan toimesta ja ilman kilpailutusvelvoitetta tai yhtiöittämistä. Jos laki 

rajaa kunnan mahdollisuutta toimia pitkäaikaistyöttömien tai muutoin vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistämisen edistämiseksi, niin 

kunnilta ei myöskään voi periä työmarkkinatuen kuntaosaa (ns. Kelan sakkomaksua). Tämä tulee huomioida työttömyysturvalain 14 luku 3 a § 

muutoksena.   

 

Lakiehdotuksen vaikutusten arviointi heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kannalta jää ohueksi. Kyseisen ryhmän heterogeenisyys jää 

maininnan tasolle, ja uudistusten vaikutuksia arvioidaan tarkemmin tämän ryhmän kohdalla ainoastaan maahanmuuttajien ja kotoutettavien 

osalta. Vaikutuksia muihin pitkäaikaistyöttömiin, työllistymiseen tukea tarvitseviin nuoriin, osatyökykyisiin ja muihin vaikeasti työllistettäviin ei 

arvioida lainkaan.  

 

Uudistuksen myötä vastuu monialaista tukea tarvitsevista nuorista on hajautumassa kuntiin, maakuntiin ja markkinoille.  

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 
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17. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 1 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

18. Säädetäänkö laissa riittävän selkeästi aluekehittämisen vastuista (7 §)?  
 
Luku 2 Alueiden kehittäminen (6-12 §) 
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Nimi Prosentti 
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19. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ongelmaksi uudistuksessa voi muodostua se, että maakunnat vastaavat aluekehittämisestä ja myös itse sitä rahoittavat. Lain valmistelussa 

on onneksi säilytetty maakuntaohjelma keskeisenä työvälineenä ja toimintapa, että aluekehitystä toteuttavat pääsääntöisesti muu kuin 

maakuntahallinto itse tai sen ylläpitävät organisaatiot. EU:n rakenne- ja aluepolitiikan kannalta on vaara, että uudistus siirtää painopistettä 

bottom up -periaatteesta ”up bottom” -periaatteeseen. Ylhäältä määritellään rahoitusperiaatteet, miten paikallistasolla ja kunnissa 

elinvoimaa kehitetään. 

@kuuma.fi: 

Kuntien ja maakunnan yhdyspinta on epäselvä. Myös aluekehittämisen rooli maakunnassa jää epäselväksi. 

@raahe.fi: 

Ongelmaksi uudistuksessa voi muodostua se, että maakunnat vastaavat aluekehittämisestä ja myös itse sitä rahoittavat. Lain valmistelussa on 

onneksi säilytetty maakuntaohjelma keskeisenä työvälineenä ja toimintatapa, jossa aluekehitystä toteuttavat pääsääntöisesti muu kuin 

maakuntahallinto itse tai sen ylläpitämät organisaatiot. EU:n rakenne- ja aluepolitiikan kannalta on vaarana, että uudistus siirtää painopis-tettä 

bottom-up -periaatteesta ”top-down” -periaatteeseen, jolloin ylhäältä määriteltäisiin rahoitusperiaatteet, joiden mukaisesti elinvoimaa 

kehitetään paikallistasolla ja kunnissa. 

@nihak.fi: 

Ongelmaksi uudistuksessa voi muodostua se, että maakunnat vastaavat aluekehittämisestä ja myös itse sitä rahoittavat. Lain valmistelussa 

on onneksi säilytetty maakuntaohjelma keskeisenä työvälineenä ja toimintapa, että aluekehitystä toteuttavat pääsääntöisesti muu kuin 

maakuntahallinto itse tai sen ylläpitävät organisaatiot. EU:n rakenne- ja aluepolitiikan kannalta on vaara, että uudistus siirtää painopistettä 

bottom up -periaatteesta ”up bottom” -periaatteeseen. Ylhäältä määritellään rahoitusperiaatteet, miten paikallistasolla ja kunnissa 

elinvoimaa kehitetään. 

 
 

20. Säädetäänkö laissa riittävän selkeästi aluekehittämisen järjestelmästä, rakennerahastojen 
hallinnoinnista ja aluekehittämiseen liitttyvästä yhteistyöstä (8, 9, 10, 11 ja 32 §)? 
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21. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Hallituksen esitys ei tunnista riittävästi kuntien kehitysyhtiöiden roolia ja merkitystä elinvoima- ja kasvupalveluiden tuottamisessa kunnissa ja 

maakuntatasolla. Kehitysyhtiöiden rooli yritystoiminnan kehittymisessä ja innovaatiotoiminnan edistämisessä on keskeinen, eikä sitä tule uudella 

lainsäädännöllä heikentää. Euroopan unionin rakennerahastoista rahoitettujen yritystukien siirtäminen pois kuntien sidosyksikköinä toimivien 

kehitysyhtiöiden ulottuvilta poistaisi merkittävän osan yhtiöiden rahoituksesta, mikä merkitsisi monen kehitysyhtiön toiminnan supistumista. 

Kasvupalvelu-uudistuksessa pitäisi päinvastoin lisätä rahoitusta yritysten toiminnan kannalta tärkeiden innovaatio- ja kehityshankkeiden 

edistämiseksi sekä mahdollistaa niiden osallistuminen kasvupalveluiden tuottamiseen. Myöskään EU:n rakennerahastoista saatavien yritystukien 

siirtämisellä Uudenmaan erityislainsäädännössä kuntayhtymän ulkopuolelle maakuntaan ei ole perusteltua, koska nämä yritystuet ovat oleellinen 

osa yritysten kuntayhtymältä saatavaa kehittämispalvelua. 

 

Lakiesityksessä tulee tuoda selkeämmin esiin kuntien merkitys alueen kehittämistyössä ja vaikuttamismahdollisuudesta aluekehitykseen liittyen.  

  

Yhteistyösopimuksen laatimisessa tulee olla mukana kaikki kunnat, jotta varmistetaan, että paikalliset erityisominaisuudet huomioidaan ja 

tuotetaan palvelukokonaisuuksia, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan. Lisäksi pitäisi huolehtia siitä, ettei maakunta laajenna 

palveluvalikoimaansa toimintaan, jota esimerkiksi kunta jo tarjoaa alueella esim. kuntien kehittämisyhtiöiden kautta.   

 

Maakuntauudistus ja toteutettava kasvupalvelu-uudistus eivät riittävästi tunnista tarvetta kunta/kehittämisyhtiö – maakunta 

(kasvupalvelukuntayhtymä)/valtakunta-akselin yhteistyölle. Julkisia yrityspalveluja olisikin syytä tarkastella kokonaisuutena, jossa kehitysyhtiöiden 

työ yhdyspintana yrityksiin tunnistetaan ja tunnustetaan osana palveluiden tarjontaketjua. Tämä yhteistyöakseli on myös kehittämisaktiivisuuden 

ja hankkeiden generoitumisen kannalta keskeinen. On vaikeaa nähdä yritysverkostojen sekä yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteisen 

kehittämisen varaan rakentuvan innovaatiotoiminnan kehittymistä ja laajenemista ilman kuntien ja niiden kehitysyhtiöiden aktiivista roolia tämän 

toiminnan kokoon juoksijoina.  

 

Kasvupalveluiden järjestäjällä, maakunnalla tai kaupunki/kuntaryhmällä maakunnan delegoimana, tulisi olla mahdollisuus kohdentaa rahoitusta 

esim. sopimusperusteisesti kehitysyhtiöissä tehtävään yritysten ohjaukseen yritysten kasvua tukevien kasvupalveluiden käytössä. Se mahdollistaisi 

kuntien ja niiden kehitysyhtiöiden yritysneuvonnassa syntyvien kontaktien täysimääräisen hyödyntämisen yritysten kasvun ja 

innovaatiotoiminnan tukemisessa samalla kun yhteinen resursointi aktivoisi kuntia myös tulevaisuudessa suuntaamaan rahoitusta yritystoimintaa 

ja työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin. 

@raahe.fi: 

Lakiluonnoksessa pitää myös suoraan todeta, että EU:n rakennerahastojen käyttöön kuntien, seudun ja alueen elinvoiman kehittämisessä ei 

vaikuta se, että rakennerahastojen hallinnointi siirtyy kokonaisuudessaan uudelle maakuntahallinnolle. 

@suupohja.fi: 

Esityksessä korostetaan kuntien merkitystä aluekehittämisen ja elinvoimaisuuden toimijoina. Kuitenkaan esimerkiksi nykyinen maakunnan 

yhteistyöryhmä, johon esityksessä viitataan (9§), ei edusta kaikkia maakunnan kuntia, vaan kuntajäsenet ovat pitkälti keskuskaupungin edustajia. 

Yhteistyöryhmän sihteeristössä ei nykyisten säädösten mukaan ole ollenkaan kuntajäseniä. Yhteistyön järjestelmästä mainitaan MYR:n lisäksi 

ainoastaan pykälässä 11 Sopimusmenettelyt, jossa ehdotetaan nykyisen kaltaisen kaupunkien kanssa tehtävän sopimusmenettelyn jatkamista. 

Nykyinen menettely on kuitenkin käytössä ainoastaan suurimpien kaupunkien kanssa 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia 

 
 

22. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 2 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommenttia 

@nihak.fi: 

Kuntien yrityspalvelukeskusten ja kehittämisyhtiöiden rooli rakennerahastojen hankkeissa saavutettujen tulosten jatkuvuuden varmistamisessa 

tulisi huomioida. Hankkeissa kehitettyjen parhaiden käytäntöjen vieminen jakopäiväiseen toimintaan, niiden juurruttaminen ja ottaminen osaksi 

paikallista palveluportfoliota alueen elinkeinoelämän hyväksi on olennaista aluekehittämisen näkökulmasta. 
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23. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 2 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommenttia 

@suupohja.fi: 

7§ mom 5 lisäys: maakuntien keskuskaupunkien lisäksi seutukaupungeilla on toiminnallisina työssäkäyntialueiden keskuksina keskeinen vaikutus 

maakunnan elinvoimaisuuteen. 

”Maakunnan keskuskaupunkien ja seutujen keskuskaupunkien vaikutus maakunnan elinkeinoelämään on keskeinen ja maakunnan ja keskus- ja 

seutukaupunkien yhteistyö on välttämätöntä osapuolten tehtävien hoitamiseksi.” 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia 

 
 

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 0,0% 

ei pääosin 80,0% 

ei  20,0% 

ei kantaa 0,0% 

N 5 
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25. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Hallituksen esityksen luvussa 3 on sanottu ”Kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden resursseja 

maakunnille, vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat tehtävät. Kuntien 

keskeinen tehtävä on edelleen luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. Kuntien elinvoimarooliin 

kuuluu myös mm. maankäytön suunnittelu, elinkeinopolitiikka ja työllisyyden yleinen edistäminen, asuntopolitiikka, julkinen liikenne, 

koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä innovaatioille suotuisan ympäristön luominen, maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen 

ehkäisy.” 

Lakiluonnoksessa lähtökohtana tulee rajautua organisoimaan valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen nykyisin kansallisesti 

rahoittamat tehtävät kasvupalveluiksi ja määritellä näin ne selkeästi. Nyt määrittely on sekava ja monessa kohdin ristiriitainen kuntien 

yleisen toimivallan tuottamien elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Nyt esitetyssä lakiluonnoksessa on suuri vaara, että laki 

rajoittaa tai tulkitaan niin, että se rajoittaa kuntien yleiseen toimialaan kuuluvaa yhtä tärkeimmistä elinvoiman kehittämispalveluista, 

elinkeinotoimen harjoittamista, johon kuuluu yhtenä osana myös yrityspalvelujen tuottaminen omalla alueella ja osittain myös rajaa 

vaikeasti työllistettävien työttömien palveluita ja toimenpiteitä kuntien toimesta. 

Lakiluonnoksessa ei ole määritelty kuntien roolia keskeisissä ehdotuksissa, tämä tulee tarkentaa, miten kuntien elinvoimatehtävän 

osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja. ”Lakiehdotuksessa tarkoitetut 

maakunnalliset kasvupalvelut koostuisivat maakunnalle siirrettävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritys- ja 

TE-palveluista sekä maakuntien liittojen nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaisivat edelleen 

paikallisesta elinkeinopolitiikasta. Kuntien elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja 

maakunnallisia kasvupalveluja.” Tämä on epämääräisesti todettu ja kuntien asema yleisen toimivallan puitteissa järjestettäviin 

elinkeinotoiminnan ja vaikeimmin työllistettäviin palveluihin määrittelemättä. 

Markkinalähtöisesti tuotettavien kasvupalveluiden esimerkkikuvauksissa on sellaisia tehtäviä, joita kunta tai kuntien muodostama 

organisaatio antaa tällä hetkellä toimialueellaan maksuttomasti. Nyt on suuri vaara, että kasvupalveluihin tulee määritellyksi kuntien 

harjoittamaan elinkeinopolitiikkaan liittyviä palveluita, joita kunta tuottaa itse tai kuntien muodostamien organisaatioiden 

kanssa/kautta. Tämä on ristiriita kunnan elinvoimatehtävän kanssa ja rikkoo kunnan tai kuntien muodostaman organisaation yleiseen 

toimialaan liittyvän elinkeinotoimen harjoittamista. 

@kuuma.fi: 

Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi on säädettävä ensisijaisesti maakunnan viranomaistehtäväksi, koska arvioinnissa käytännössä päätetään 

asiakkaan saamista palveluista ja/tai asiakkaan oikeudesta eri palvelukokonaisuuksiin. Palvelutarvearviointi sisältää näin ollen viranomaisvallan 

käyttöä. Toteutusta viranomaistehtävänä puoltaa myös se, että palvelutarpeen arviointi on lakiluonnosten mukaan kytköksissä työnhaun 

voimassaoloon ja siten henkilön toimeentuloon.   

 

Koska maakunta on vastuussa tarjottavista palveluista ja resurssien riittävyydestä, olisi markkinapuutetilanne määritettävä kasvupalvelulaissa 

esitystä tarkemmin. Samasta syystä tulisi etukäteen määritellä myös keinot siihen, kuinka maakunta varmistaa palveluntuottajien riittävät 

resurssit ja kuinka toimitaan tilanteessa, jossa yksityinen palveluntuottaja ei pysty tuottamaan siltä tilattuja palveluja esimerkiksi mahdollisessa 

konkurssi- tai sopimusrikkomustilanteessa. 

 

Maakunnan oman tuotannon ja julkisten toimijoiden sidosyksikköjen hyödyntäminen pitää mahdollistaa. Ei ole järkevää, että oma tuotanto 

sallitaan ainoastaan markkinapuutetilanteessa ja pakkoyhtiöittämisellä. Tällainen linjaus rajaa ulos kaksi mahdollista tapaa tuottaa palvelut ja 

vähentää saatavilla olevien palveluiden monipuolisuutta. Laajasti ajatellen yhden tuotantotavan poissulkeminen rajoittaa kilpailun ehtoja ja siten 

tehokkuutta sekä järjestämisvastuullisen toimijan omaa valinnanvapautta ja autonomiaa. Palveluntuottajien lisäksi myös erilaisten 

tuotantotapojen tulee voida kilpailla keskenään tehokkuudessa ja palveluiden vaikuttavuudessa. 

 

On tärkeää, että maakunnat ottavat kasvupalveluja järjestäessään huomioon alueen kuntien elinvoimatehtävät ja tämän varmistamiseksi tulee 

määritellä selkeä yhteensovittamisen käytäntö. Myöskään yhdyspintoja Uudenmaan erillisratkaisuun ei ole huomioitu.   

 

Palveluiden kannusteet ja sanktiot tulee luoda esim. asetuksessa. 
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@raahe.fi: 

Hallituksen esityksen luvussa 3 on sanottu ”Kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden resursseja maakunnille, 

vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat tehtävät. Kuntien keskeinen tehtävä on edelleen 

luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. Kuntien elinvoimarooliin kuuluu myös mm. maankäytön suunnittelu, 

elinkeinopolitiikka ja työllisyyden yleinen edistäminen, asuntopolitiikka, julkinen liikenne, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä innovaatioille 

suotuisan ympäristön luominen, maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen ehkäisy.”  

 

Lähtökohtaisesti lakiluonnoksessa tulee rajautua organisoimaan valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen nykyisin kansallisesti rahoittamat 

tehtävät kasvupalveluiksi ja siten määritellä ne selkeästi. Nyt määrittely on sekava ja monessa kohdin ristiriitainen kuntien yleisen toimivallan 

tuottamien elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Nyt esitetyssä lakiluonnoksessa on suuri vaara, että laki rajoittaa, tai tulkitaan siten 

että se rajoittaa, kuntien yleiseen toimialaan kuuluvaa ja yhtä sen tärkeimmistä elinvoiman kehittämispalveluista eli elinkeinotoimen 

harjoittamista, ja rajaa kuntien toimesta tuotettuja vaikeasti työllistettäville työttömille suunnattuja palveluita ja toimenpiteitä. Elinvoiman 

kehittämispalveluihin kuuluu yhtenä osana myös yrityspalvelujen tuottaminen omalla alueella. 

 

Lakiluonnoksessa ei ole määritelty kuntien roolia keskeisissä ehdotuksissa, joten tulee tarkentaa, miten kuntien elinvoimatehtävän osana 

tuotettavat palvelut tulisivat täydentämään valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja. ”Lakiehdotuksessa tarkoitetut maakunnalliset 

kasvupalvelut koostuisivat maakunnalle siirrettävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritys- ja TE-palveluista sekä 

maakuntien liittojen nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaisivat edelleen paikallisesta 

elinkeinopolitiikasta. Kuntien elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja”. 

Toteamus on epämääräinen ja kuntien asema yleisen toimivallan puitteissa järjestettäviin elinkeinotoiminnan ja vaikeimmin työllistettävien 

palveluihin jää määrittelemättä. 

 

Markkinalähtöisesti tuotettavien kasvupalveluiden esimerkkikuvauksissa on sellaisia tehtäviä, joita kunta tai kuntien muodostama organisaatio 

tarjoaa tällä hetkellä toimialueellaan maksuttomasti. Nyt on suuri vaara, että kasvupalveluihin tulee määritellyksi kuntien harjoittamaan 

elinkeinopolitiikkaan liittyviä palveluita, joita kunta tuottaa joko itse tai kuntien muodostamien organisaatioiden kanssa tai kautta. Tämä on 

ristiriidassa kunnan elinvoimatehtävän kanssa ja rikkoo kunnan tai kuntien muodostaman organisaation yleiseen toimialaan liittyvää 

elinkeinotoimen harjoittamista. 

@suupohja.fi: 

Laissa tulee määritellä, että palvelukokonaisuus suunnitellaan ja yhteensovittaminen tehdään YHDESSÄ kuntien kanssa. 

 

Lakiehdotuksessa kuvaillaan maakunnan tehtävinä palvelukokonaisuuksia, jotka eivät nykyisellään ole ELY-keskusten tai maakuntaliittojen 

tehtäviä. Esimerkiksi edellytysten luominen innovaatioiden kehittämiselle – palvelukokonaisuuden toiminnot innovaatioympäristöjen ja 

innovaatiotoiminnan kehittäminen, ulkomaisten investointien houkuttelu alueelle sekä yritysten välisen ja yritysten ja eri toimijoiden välisen 

yhteistyö edistäminen ovat nykyisin kuntalähtöistä toimintaa. Samoin kunnilla on keskeinen rooli yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen ja 

kehittämiseen liittyvissä palveluissa. Kaupungit ja kehittämisyhtiöt osarahoittavat, toteuttavat ja hallinnoivat näihin liittyvää toimintaa. 

Innovaatiotoiminnan palveluissa ja ulkomaisten investointien houkuttelussa kunnallisen ja valtakunnallisen (Tekes, Finpro) tason 

palvelukokonaisuuden yhteensovittaminen ja kehittäminen toteuttaisi paremmin lakiehdotuksen henkeä ELY-keskusten ja maakuntien nykyisten 

tehtävien kokoamisesta maakunnan järjestettäväksi.  

Kasvupalvelujen järjestämisvastuuta ei kuitenkaan tule hajauttaa maakunnan sisällä vaan se tulee pitää lakiesityksen mukaisesti 

maakuntakohtaisena. Vastuun jakaminen ja resurssien pirstalointi johtaisi kasvupalvelujen näivettymiseen maakuntakeskusalueiden ulkopuolella. 
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@nihak.fi: 

Hallituksen esityksen luvussa 3 on sanottu ”Kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden resursseja 

maakunnille, vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat tehtävät. Kuntien 

keskeinen tehtävä on edelleen luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. Kuntien elinvoimarooliin 

kuuluu myös mm. maankäytön suunnittelu, elinkeinopolitiikka ja työllisyyden yleinen edistäminen, asuntopolitiikka, julkinen liikenne, 

koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä innovaatioille suotuisan ympäristön luominen, maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen 

ehkäisy.” 

Lakiluonnoksessa lähtökohtana tulee rajautua organisoimaan valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen nykyisin kansallisesti 

rahoittamat tehtävät kasvupalveluiksi ja määritellä näin ne selkeästi. Nyt määrittely on sekava ja monessa kohdin ristiriitainen kuntien 

yleisen toimivallan tuottamien elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Nyt esitetyssä lakiluonnoksessa on suuri vaara, että laki 

rajoittaa tai tulkitaan niin, että se rajoittaa kuntien yleiseen toimialaan kuuluvaa yhtä tärkeimmistä elinvoiman kehittämispalveluista, 

elinkeinotoimen harjoittamista, johon kuuluu yhtenä osana myös yrityspalvelujen tuottaminen omalla alueella ja osittain myös rajaa 

vaikeasti työllistettävien työttömien palveluita ja toimenpiteitä kuntien toimesta. 

Lakiluonnoksessa ei ole määritelty kuntien roolia keskeisissä ehdotuksissa, tämä tulee tarkentaa, miten kuntien elinvoimatehtävän 

osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja. ”Lakiehdotuksessa tarkoitetut 

maakunnalliset kasvupalvelut koostuisivat maakunnalle siirrettävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritys- ja 

TE-palveluista sekä maakuntien liittojen nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaisivat edelleen 

paikallisesta elinkeinopolitiikasta. Kuntien elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja 

maakunnallisia kasvupalveluja.” Tämä on epämääräisesti todettu ja kuntien asema yleisen toimivallan puitteissa järjestettäviin 

elinkeinotoiminnan ja vaikeimmin työllistettäviin palveluihin määrittelemättä. 

Markkinalähtöisesti tuotettavien kasvupalveluiden esimerkkikuvauksissa on sellaisia tehtäviä, joita kunta tai kuntien muodostama 

organisaatio antaa tällä hetkellä toimialueellaan maksuttomasti. Nyt on suuri vaara, että kasvupalveluihin tulee määritellyksi kuntien 

harjoittamaan elinkeinopolitiikkaan liittyviä palveluita, joita kunta tuottaa itse tai kuntien muodostamien organisaatioiden 

kanssa/kautta. Tämä on ristiriita kunnan elinvoimatehtävän kanssa ja rikkoo kunnan tai kuntien muodostaman organisaation yleiseen 

toimialaan liittyvän elinkeinotoimen harjoittamista. 

 
 

26. Tulisiko lailla säätää, mitkä palvelut maakunnan tulee minimissään järjestää? 
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Nimi Prosentti 

kyllä 0,0% 
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ei kantaa 75,0% 

N 4 
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27. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia 

 
 

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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Nimi Prosentti 

kyllä 0,0% 
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ei 0,0% 

ei kantaa 100,0% 
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29. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Tukipalvelujen tuottamista ei tule sekoittaa kasvupalvelujen tuottamiseen. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia 
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30. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 3 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

”Järjestämisvastuussa oleva maakunta huolehtisi lisäksi siitä, että palvelun tuottajat toimivat keskenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden 

käytössä on yhteen sovitettuja palveluja.” Kuinka huolehditaan siitä, että kiinteä ja sujuva yhteys kuntien elinvoima- ja elinkeinopalveluiden ja 

työllisyyden edistämiseen tähtäävien palveluiden välillä saadaan säilymään maakunnan/ kuntayhtymän huolehtiessa koordinaatiosta 

palveluntuottajien kesken? 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia 

 
 

31. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 3 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia 

 
 

32. Onko monituottajamalliin pohjautuva ratkaisu tarkoituksenmukainen, jotta kasvupalvelu-uudistuksen 
tavoitteet saavutetaan? 
 
Luku 4 Kasvupalvelujen tuottaminen (21-24 §) 
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Nimi Prosentti 

kyllä 0,0% 

kyllä pääosin 75,0% 

ei pääosin 0,0% 

ei 25,0% 

ei kantaa 0,0% 

N 4 

  

  

 

33. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Mahdollisissa markkinapuutetilanteessa tulee huomioida kuntien tai kuntien sidosyksikköasemassa oleva toiminta mahdollisena 

palvelutuottajana. 

@kuuma.fi: 

Lakiluonnoksen vaikutusarvioinnin luku 4.3.8 Organisointiuudistuksen välittömät kysyntävaikutukset kumoaa ne perustelut, joita 

monituottajamallilla väitetään muualla esityksessä saavutettavan. Mallin kutsuminen monituottajamalliksi on ylipäätään kyseenalaista, koska siinä 

rajataan tuotantotapoja asettamalla julkisen toimijan oma tuotanto viimesijaiseen asemaan ja velvoittamalla toiminnan yhtiöittämiseen. 

 

Julkisen sektorin intressissä on kehittää ja tarjota palveluita on yrityksiä laajempi. Julkisen sektorin oman tuotannon rajaaminen estää myös 

erilaisten yhdistelmämallien käytön palveluiden kehittämisessä. Palvelutuotannon kehittämiseen tarvitaan sekä yksityisen että julkisen sektorin 

osaamista ja panoksia. Lain tavoitteet eivät tule toteumaan, jos julkinen palvelutuotanto kielletään.  

 

Julkisen sektorin mahdollisuus kehittää ja tarjota palveluita on yrityksiä laajempi. Julkinen toimija on puolueeton ja toiminta voittoa 

tavoittelematonta. Palvelutuotannon kehittämiseen tarvitaan molempien sekä yksityisen että julkisen sektorin erityisosaamista ja panoksia. Lain 

tavoitteet eivät tule toteumaan, jos julkinen palvelutuotanto kielletään.   

 

Esityksessä ei oteta kantaa laadun valvontaan eikä siihen minkälaisia laadullisia kriteereitä palveluntuottajalle asetetaan. Esityksessä ei myöskään 

oteta kantaa miten palveluntarve määritellään.   

 

Julkisia yrityspalveluja on syytä tarkastella kokonaisuutena, jossa kehitysyhtiöiden työ yhdyspintana yrityksiin tunnistetaan ja tunnustetaan osana 

palveluketjua.  

 

Lakiluonnos vaarantaa yhtiöittämisvaateella sekä kotouttamisen osalta että työllisyyden tukemisen osalta (etenkin kuntouttava työtoiminta) eri 

palvelujen yhteensovittamisen. Työllistämispalveluilla ja maahanmuuttajapalveluilla on tiivis yhteys sosiaalipalveluihin. Tämä yhteys tulee 

säilyttää jatkossakin.   

 

Uudistuksen onnistumisen kannalta keskeistä on, että erilaiset palvelut sovitetaan toisiinsa ja tuotetaan asiakastarpeiden perusteella. 

@raahe.fi: 

Markkinapuutetilanteissa tulee huomioida kuntien, tai niiden omistamien kehitysorganisaatioiden toiminta mahdollisena palveluntuottajana. 

@nihak.fi: 

Mahdollisissa markkinapuutetilanteessa tulee huomioida kuntien tai kuntien sidosyksikköasemassa oleva toiminta mahdollisena 

palvelutuottajana. 
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34. Säädetäänkö laissa tarpeeksi selkeästi kasvupalvelun tuottajien velvoitteista (huomioiden myös 35 § 
Hallintomenettely ja julkisuus)? 
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kyllä 75,0% 
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ei kantaa 0,0% 

N 4 

  

  

 

35. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Markkinalähtöisesti tuotettavissa kasvupalveluissa on tärkeätä määritellä tarkat kriteerit siitä, kuka palveluja voi tuottaa huomioiden laadun 

vähimmäiskriteerit sekä miten palvelujen laatua valvotaan. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 
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36. Mahdollistaako laki riittävällä tavalla asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen? 
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37. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Mikäli palvelua on saatavissa usealta palvelutuottajalta. Ongelmaksi voi muodostua markkinapuutetilanne. 

@kuuma.fi: 

Valinnanvapaus on määritelty lakiluonnoksessa koskemaan tilanteita, joissa samaa palvelua tuottaa useampi palveluntuottaja. Lakiluonnos ei ota 

tätä laajemmin kantaa valinnanvapauteen tai siihen, kuinka maakunta kilpailuttaa palvelut ja kuinka ne ryhmitellään asiakkaan saataville tai kuka 

arvioi palvelutarpeen ja asiakkaan oikeuden palveluihin. Nämä kaikki ovat keskeinen osa valinnanvapauteen liittyviä muuttujia. 

 

Valinnanvapaus on myönteinen asia, mutta käytännössä valinnanvapauden taso määrittyy vasta kilpailutusten ja paikallisen tarjonnan kautta. 

Siten valinnanvapaus voi jäädä mallissa valtakunnallisesti vähäiseksi. Valinnanvapautta merkittävämmäksi muodostuvat asiakkaan kannalta 

palveluiden sisältö, riittävyys, laatu ja monipuolisuus. 

 

Esityksessä ei täsmennetä sitä, mikä on yksittäisen palveluntuottajan mahdollisuus ketjuttaa palveluita ja miten, missä vaiheessa ja millä perustein 

asiakkaalla on oikeus valinnanvapauteen vedoten vaihtaa palveluntuottajaa tai olla vastaanottamatta palvelua. Palveluntuottajan vapaus 

räätälöidä palveluketjut ja asiakkaan vapaus valita palvelunsa ovat osittain ristiriidassa. Asiakkaan valinnanvapautta ei myöskään ole arvioitu 

riittävästi suhteessa lain 17 §:n palvelutarveharkintaan, kasvupalveluiden velvoittavuuteen ja moitittavasta menettelystä asiakkaalle aiheutuviin 

sanktioihin.  

 

Kaikki eivät kykene tekemään omatoimisesti valintoja. Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisiin lähtökohtiin perustuvien 

palvelujen toteutus markkinaehtoisesti ei ole tarkoituksenmukaista. Asiakas ei välttämättä kykene arvioimaan ensisijaista palvelutarvettaan. 

Asiakkaan tulisi olla kykenevä tunnistamaan palvelutarvettaan ja sitä, tarvitseeko hän työllistämistä edistäviä palveluja, vaikka hän olisi 

pikemminkin terveyttä, toimintakykyä tai elämänhallintaa ylläpitävien tai kehittävien palvelujen tarpeessa. Tällaisessa tilanteessa yhteistyö tai 

asiakasvastuun siirto sosiaali- ja terveyspalvelujen tai kunnan työllisyyspalvelujen suuntaan on välttämätöntä.   

 

Esityksessä olevaa kasvupalvelujen yritystukea ei voi myöntää yksityinen palvelujen tuottaja, koska yritystuen myöntäminen on julkisen vallan 

käyttöä. 

@raahe.fi: 

Mikäli palvelua on saatavissa usealta palvelutuottajalta. Ongelmaksi voi muodostua markkinapuutetilanne. 

@nihak.fi: 

Mikäli palvelua on saatavissa usealta palvelutuottajalta. Ongelmaksi voi muodostua markkinapuutetilanne. 

 
 

38. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 4 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

39. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 4 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 
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40. Vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 5 
 
@ysk.fi: 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset järjestelmät lakiluonnos varmistaa ja CRM-järjestelmien yhteensovittamisen, mutta kuntiin rajanpintaa 

ei ole huomioitu. Tähän tulee kiinnittää huomiota ja määritellä/kuvata lakiluonnokseen, miten tietojen siirtyminen varmistetaan, ettei 

arvokas tieto paikallistasolla, kunnilla tai kuntien muodostamilla yhtiöillä tai vastaavilla organisaatioilla, on, ei jää hyödyntämättä. 

@kuuma.fi: 

Tärkeintä on että asiakkaan tiedot kysytään vain kerran, tiedot seuraavat asiakasta ja ovat kaikkien tarvitsevien saatavilla. 

@raahe.fi: 

Lakiluonnoksessa on pyritty varmistamaan CRM-järjestelmien yhteensovittamisen valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelujen välillä, 

mutta kuntien rajapintaa ei ole huomioitu riittävästi. Tähän tulee kiinnittää huomioita ja määritellä lakiluonnokseen, miten kuntien 

elinkeinotoimen ja/tai kuntien kehitysorganisaatioiden tietojen siirtyminen varmistetaan. Paikallistasolla on paljon arvokasta tietoa, joka voi jäädä 

hyödyntämättä valmisteilla olevassa mallissa. 

@nihak.fi: 

Valtakunnalliset ja maakunnalliset järjestelmät lakiluonnos varmistaa ja CRM-järjestelmien yhteensovittamisen, mutta kuntiin rajanpintaa 

ei ole huomioitu. Tähän tulee kiinnittää huomiota ja määritellä/kuvata lakiluonnokseen, miten tietojen siirtyminen varmistetaan, ettei 

arvokas tieto paikallistasolla, kunnilla tai kuntien muodostamilla yhtiöillä tai vastaavilla organisaatioilla, on, ei jää hyödyntämättä. 

 
 

41. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 5 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

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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Nimi Prosentti 

kyllä 0,0% 

kyllä pääosin 0,0% 

ei pääosin 20,0% 

ei 0,0% 

ei kantaa 80,0% 

N 5 

  

  

 

43. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Maakunta on itsenäinen toimija ja kyseessä on kumppanuussuhde valtion kanssa. Valtio voi antaa vain ohjausta. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@suupohja.fi: 

Keskusteluista puuttuvat kunnat. Alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden neuvottelukuntaan tarvitaan myös kuntaedustus. 

Valtion ja maakunnan käymiin alueiden kehittämisen keskusteluihin pitää nimetä osallistujiksi myös maakunnan toiminnallisten 

työssäkäyntialueiden keskuskaupungit. Kaupunkien osallistuminen ennakoivaan suunnitteluun vahvistaa elinvoima- ja kasvupalveluiden 

kokonaisuuden yhteensovittamista ja tehokasta resursointia. 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

44. Ohjaavatko kasvupalvelujen valtakunnalliset tavoitteet riittävästi kasvupalveluiden tuottamista 
maakunnissa? 
 

0.0% 0.0% 0.0%

25.0%

75.0%

kyllä kyllä pääosin ei pääosin ei ei kantaa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
ro

se
n

tt
i

 

 

 
Nimi Prosentti 

kyllä 0,0% 

kyllä pääosin 0,0% 

ei pääosin 0,0% 

ei 25,0% 

ei kantaa 75,0% 

N 4 
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45. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Valtakunnalliset tavoitteet eivät riitä. Palveluiden kehittämisen tulee lähteä tarve edellä ja asiakaslähtöisesti. Palveluketjujen tulee olla ketteriä 

muuttumaan asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelujen riittävyydestä tulee huolehtia. Kasvupalvelujen tuottamista tulee sallia myös kuntien 

sidosyksiköille. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

46. Onko kasvupalvelutoimijoiden ohjaus- ja valvontaroolit tarpeeksi selkeästi kuvattu, kun otetaan 
huomioon 20 §:n omavalvonta? 
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kyllä 0,0% 

kyllä pääosin 0,0% 

ei pääosin 0,0% 

ei 25,0% 

ei kantaa 75,0% 

N 4 
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47. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Käytännön kasvupalvelutoimijoiden omavalvonta ei ole riittävää. Niin julkisten kuin yksityisten palveluntuottajiin tulee kohdistaa valvontaa. Myös 

valvontakriteeristöt ja mittarit tulee määrittää. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

48. Ovatko keskitetysti hoidettavat tehtävät tunnistettu kattavasti? 
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Nimi Prosentti 

kyllä 0,0% 
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N 4 

  

  

 

49. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 
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50. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 6 
 
@ysk.fi: 

Uudenmaan alueen erillisratkaisu ei ole perusteltavissa eikä hyväksyttävissä ja aiheuttaa eriarvoisuutta muita alueita kohtaan. 

@raahe.fi: 

Uudenmaan alueen erillisratkaisu ei ole perusteltavissa eikä hyväksyttävissä ja aiheuttaa eriarvoisuutta alueiden välillä. 

@nihak.fi: 

Uudenmaan alueen erillisratkaisu ei ole perusteltavissa eikä hyväksyttävissä ja aiheuttaa eriarvoisuutta muita alueita kohtaan. 

 
 

51. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 6 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

52. Uskotteko, että alueellanne esiintyy kasvupalveluiden osalta markkinapuutetta vuonna 2019? 
 
Luku 7 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset (38-44 §) 
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Nimi Prosentti 

kyllä 25,0% 
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53. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Erityisesti huolta aiheuttaa työllisyyspalvelut. 

@kuuma.fi: 

Vaikeasti työllistyvien palveluissa ja monialaisissa erityispalveluissa on markkinapuutetta ja jo olemassa olevissa yrityksissä osaamispuutetta. 

@raahe.fi: 

Erityisesti huolta aiheuttavat työllisyyspalvelut ja osaavan työvoiman saatavuus. 

@nihak.fi: 

Erityisesti huolta aiheuttaa työllisyyspalvelut. 

 
 

54. Onko markkinapuutteen toteaminen kuvattu riittävällä tavalla lakiesityksessä? 
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55. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Markkinapuute on esityksessä kuvattu tilanteena, jossa tuottajia on vain yksi tai ei lainkaan, mikä ei vastaa todellisuutta. Markkinapuutteita on 

eritasoisia ja ne voivat vaikuttaa alueella monin eri tavoin. Esityksessä ei ole arvioitu esimerkiksi tilannetta, jossa palveluntuottajia on tarjolla 

useita, mutta ei kuitenkaan riittävästi oikeaa palvelua tarpeisiin nähden. Markkinapuut-teen osalta ei ole myöskään esitetty, mikä taho arvioi 

markkinapuutetilanteen ja millä tavalla.   

 

Markkinapuutteen määrittämisen sijaan laissa tulisi antaa mahdollisuus julkisen sektorin omaan palvelutuotantoon ja sidosyksikköjen 

hyödyntämiseen kaikissa tilanteissa. Tämä turvaisi asiakkaalle palveluiden saannin sekä tukisi maakunnan itsemääräämisoikeutta ja 

mahdollisuutta käyttää vähenevät resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Näin saadaan maakunnan kasvupalvelutehtävät ja kunnan 

elinvoimatehtävät tukemaan ja täydentämään toisiaan.  

 

Maakunnan tuottamat kasvupalvelut eivät korvaa kunnan ja kunnan sidosyksikköjen toimintaa. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

56. Onko uudistuksessa otettu riittävästi huomioon henkilöstön asema? 
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57. Mahdollinen sanallinen perustelu 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@kuuma.fi: 

Koska esityksessä ei ole kirjauksia kunnista siirtyvän henkilöstön asemasta, oletetaan että kunta voi jatkossakin tuottaa työllistämiseen ja 

elinkeinotoimintaan liittyviä palveluja. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

58. Muut vapaamuotoiset huomiot lakiehdotuksen lukuun 7 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 

 
 

59. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset lakiehdotuksen lukuun 7 
 
@ysk.fi: 

Ei kommenttia. 

@raahe.fi: 

Ei kommentointia 

@nihak.fi: 

Ei kommenttia. 
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60. Vapaamuotoiset huomiot 2. lakiehdotukseen 
 
@kuuma.fi: 

Kannatamme Uudenmaan kuntayhtymän perustamista. Kuitenkin jo perustamisvaiheessa tulee muidenkin kuntien kuin pääkaupunkiseudun 

alueen isojen kaupunkien olla mukana laatimassa perussopimusta.   

 

Yhtiöittämisvelvoitteesta tulee luopua. Lisäksi huomiona tuodaan esiin, että kunnallista liikelaitosta ei pidetä yhtiönä. Lain tarkoituksena on 

mahdollistaa Uudenmaan maakunnan kuntien ja maakunnan voimavarojen yhteensovittaminen kasvupalvelu- ja elinvoimatehtävissä Uudenmaan 

taloudellisen ja toiminnallisen kansantaloudellisen merkityksen hyödyntämiseksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.  

 

Alueellisten erityispiirteiden huomioiminen on oikea lähtökohta. Myös rahoitusmekanismi, jossa kuntayhtymän rahoitus tulee suoraan valtiolta 

Uudenmaan maakunnan sijaan, on perusteltu ja kannatettava.   

 

Kuntayhtymän perussopimuksen tulee turvata pienille ja keskisuurille kunnille riittävät vaikutusmahdollisuudet kuntayhtymän päätöksenteossa. 

 

Lakiesitykseen tulee tehdä ensisijaisesti seuraavat muutokset:  

 

1) Velvollisuuden sijaan kuntayhtymällä tulee olla oikeus käyttää valtakunnallisia palvelukeskuksia 

 

Lakiluonnoksen 5 § mukaan kuntayhtymää ja sen tytäryhteisöjä koskee velvollisuus käyttää palvelukeskuksen palveluja maakuntalain 119 § 

mukaisesti. Tämä on muutettava muotoon, jossa kuntayhtymällä on oikeus valtakunnallisten palvelukeskusten käyttöön.  

 

Laki on kirjoitettava mahdollistavasti ja siitä on poistettava säädösehdotukset, joka asettavat rajoitteita kasvupalveluiden järjestämiselle ja 

tuottamiselle alueellisista tarpeista lähtien. Kuntayhtymällä tulee olla mahdollisuus palvelukeskusten käyttöön, mutta myös oikeus järjestää tai 

tuottaa tarvitsemansa tukipalvelut vaihtoehtoisella tavalla. Palvelukeskuksille monopoliaseman tarjoava säädösesitys ei edistä tehokkuutta ja 

muutoksiin reagointia, markkinoiden hyödyntämistä eikä toiminnan ketterää kehittämistä.  

 

2) Yhtiöittämisvelvollisuudesta tulee luopua. 

 

Yhtiöittämisvelvollisuus ja kilpailun edistäminen sisältyvät kasvupalvelulakiin.  

 

Palvelut eivät voi perustua pelkästään yksityisiin palveluihin. Kasvupalveluiden järjestämisen ja tuottamisen tulee perustua 

maakuntien/kuntayhtymän itsenäisyyteen. Yhtiöittämisvelvollisuus ei mahdollista joustavia, paikallisiin tarpeisiin perustuvia kumppanuuksia 

julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Uudenmaan kunnat käyttävät jo hankintoja osana työllisyyspalveluidensa toteutusta, ja ne suhtautuvat 

myönteisesti markkinoiden hyödyntämiseen nykyistä laajemmassa mittakaavassa. Velvollisuus arvioida jatkuvasti markkinapuutteita ja yhtiöittää 

oma tuotanto tekee kuitenkin järjestelmän raskaammaksi ja byrokraattisemmaksi kuin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöhön ja 

aidosti paikallisiin tarpeisiin perustuva hybridimalli.   

 

Julkisen sektorin oman tuotannon säilyttäminen on perusteltua myös siksi, että julkinen taho voi tarjota yrityksille kasvupalveluita yksityistä 

toimijaa puolueettomammin ja ilman riskiä esimerkiksi omistussuhteisiin perustuvista intressiristiriidoista.   

 

Toiseksi erillisratkaisun lisäarvo syntyy kuntien ja kuntayhtymän resurssien tehokkaasta yhdistämisestä. Erillisratkaisu on maakuntaratkaisun 

erityistilanne, jossa on maakunnallisia kasvupalveluita laajemmin otettava huomioon mallin kannattavuus jäsenkunnille. Kuntien sidos-yksikköjen 

asemaa ei tule tiukentaa hankintalakiin nähden. Jos kuntaan sidosyksikköase-massa olevat yhtiöt eivät voi toimia kuntayhtymän 

palveluntuottajina, voi syntyä tilanne, jossa kunnan kannattaa tuottaa työllisyydenhoidon palvelut itsenäisesti tai hankkia ne sidosyksiköiltään sen 

sijaan, että se yhdistäisi voimavarojaan kuntayhtymän valtionosuuksina saamaan rahoitukseen. Tämä usean toimijan malli ylläpitää 

palveluketjujen ja asiakastietojen erillisyyttä sekä palveluiden päällekkäisyyttä nykyisellä tavalla.  

 

3) Uusien tehtävien ottamisesta ei tule … 

@raahe.fi: 

Uudenmaan alueen erillisratkaisu ei ole perusteltavissa eikä hyväksyttävissä ja aiheuttaa eriarvoisuutta alueiden välillä. 
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@nihak.fi: 

LAUSUNTO 4 SEUTUKUNTAA (Ylivieska, Nivala-Haapajärvi, Raahe ja Haapavesi-Siikalatva) / 

KUNNAT 

1. Kuntien yleiseen toimivaltaan perustuva elinvoimatehtävä suhteessa lakiluonnokseen 

Hallituksen esityksen luvussa 3 on sanottu ”Kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden resursseja maakunnille, 

vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat tehtävät. Kuntien keskeinen tehtävä on edelleen 

luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. Kuntien elinvoimarooliin kuuluu myös mm. maankäytön suunnittelu, 

elinkeinopolitiikka ja työllisyyden yleinen edistäminen, asuntopolitiikka, julkinen liikenne, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä innovaatioille 

suotuisan ympäristön luominen, maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen ehkäisy.”  

 

Lakiluonnoksessa lähtökohtana tulee rajautua organisoimaan valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen nykyisin kansallisesti rahoittamat 

tehtävät kasvupalveluiksi ja määritellä näin ne selkeästi. Nyt määrittely on sekava ja monessa kohdin ristiriitainen kuntien yleisen toimivallan 

tuottamien elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Nyt esitetyssä lakiluonnoksessa on suuri vaara, että laki rajoittaa tai tulkitaan niin, 

että se rajoittaa kuntien yleiseen toimialaan kuuluvaa yhtä tärkeimmistä elinvoiman kehittämispalveluista, elinkeinotoimen harjoittamista, johon 

kuuluu yhtenä osana myös yrityspalvelujen tuottaminen omalla alueella ja osittain myös rajaa vaikeasti työllistettävien työttömien palveluita ja 

toimenpiteitä kuntien toimesta.  

Lakiluonnoksessa ei ole määritelty kuntien roolia keskeisissä ehdotuksissa, tämä tulee tarkentaa, miten kuntien elinvoimatehtävän osana 

tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja. ”Lakiehdotuksessa tarkoitetut maakunnalliset kasvupalvelut 

koostuisivat maakunnalle siirrettävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritys- ja TE-palveluista sekä maakuntien liittojen 

nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaisivat edelleen paikallisesta elinkeinopolitiikasta. Kuntien 

elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja.” Tämä on epämääräisesti todettu 

ja kuntien asema yleisen toimivallan puitteissa järjestettäviin elinkeinotoiminnan ja vaikeimmin työllistettäviin palveluihin määrittelemättä. 

Markkinalähtöisesti tuotettavien kasvupalveluiden esimerkkikuvauksissa on sellaisia tehtäviä, joita kunta tai kuntien muodostama organisaatio 

antaa tällä hetkellä toimialueellaan maksuttomasti. Nyt on suuri vaara, että kasvupalveluihin tulee määritellyksi kuntien harjoittamaan 

elinkeinopolitiikkaan liittyviä palveluita, joita kunta tuottaa itse tai kuntien muodostamien organisaatioiden kanssa/kautta. Tämä on ristiriita 

kunnan elinvoimatehtävän kanssa ja rikkoo kunnan tai kuntien muodostaman organisaation yleiseen toimialaan liittyvän elinkeinotoimen 

harjoittamista. 

Nykyinen voimassa oleva kunnallinen elinkeinotoimi ja TE-toimiston sekä ELY-keskuksen palvelujärjestelmä ei ole estänyt yksityisen 

palvelutuotannon käyttöä. Kunnallisilla ja seudullisilla yrityspalveluilla on kehitetty niin valtion hallinnoimien kuin kuntien hallinnoimia 

yrityspalveluita ja niitä on täydennetty yksityisellä palvelutuotannolla. Myöskään kasvupalvelu-uudistus ei poista CRM-järjestelmien 

päällekkäisyyttä. Edelleen kuntien ja maakunnan/valtion ja myös yksityisten palvelutuottajien välille jää erilaiset CRM-järjestelmät. Kunnat ja 

seudulliset toimijat paikallisesti tuntevat parhaiten yritykset ja yritysten markkinatilanteen paikkakunnalla esim. suunniteltaessa uutta 

yritystoimintaa. Kunnissa on myös työllisyydenhoitoon liittyvissä asioissa usein paras tieto alueen työllisyysmahdollisuuksista s 

 
 

61. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset 2. lakiehdotukseen 
 
@raahe.fi: 

Ei kommentointia 
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62. Mitä muuta haluatte sanoa esitysluonnoksesta? 
 
@ysk.fi: 

Alla neljän seutukuntaorganisaation työstämä lausunto (Pohjois-Pohjanmaan Ylivieskan, Raahen, Nivalan - Haapajärven ja Haapaveden - 

Siikalatvan) perinteisessä muodossa. Tämä annettu ohjeeksi kunnille lausuntojen laatimiseen. Neljän seudun kunta ja seutuorganisaatiot omissa 

lausunnoissaan ovat tuoneet mahdollisia omia erityispainotuksia lisäksi. Alla ensin tiivistelmä keskeisistä ongelmakohdista lakiluonnoksessa, jonka 

jälkeen koko lausunto perinteisessä muodossa. 

 

KUNTIEN KANNALTA KRIITTISET TEKIJÄT LAKILUONNOKSESSA 

 

1. Lakiluonnoksessa tulee vain ja ainoastaan rajautua nykyisten TE-toimiston ja ELY-keskuksien tuottamiin työllisyys- ja yrityspalveluiden 

muuttamiseen markkinaehtoiseksi kasvupalveluksi. 

 

2. Samalla tulee huolehtia, että saumaton rajapinta ja katkeamaton palveluketju syntyvät kuntien yleisen toimivallan puitteissa 

järjestettävään elinkeinotoimen, yrityspalvelujen ja työllisyyden palveluihin.  

 

3. EU:n rakennepolitiikan ja aluekehittämisen osalta tulee rajautua lakiluonnoksessa vain ja ainoastaan rakennerahastojen hallinnoinnin 

siirtoon uuden maakuntahallinnon alaiseksi toiminnaksi.  

 

4. Uudenmaan alueen erillisratkaisu ei ole perusteltavissa eikä hyväksyttävissä ja aiheuttaa eriarvoisuutta muita alueita kohtaan. 

 

 

Nykyisessä muodossa lakiehdotuksessa markkinaehtoisilla kasvupalveluilla pyritään korvaamaan sellaista kokonaisuutta, joka aiheuttaa 

sekavuutta ja epäselvyyttä kuntien yleisen toimivallalla järjestettäviin elinkeinotoimen ja työllisyyden kehittämisen palveluihin ja toimiin.  

 

 

      6.4.2017 

LAUSUNTO 4 SEUTUKUNTAA (Ylivieska, Nivala-Haapajärvi, Raahe ja Haapavesi-Siikalatva) / 

KUNNAT 

1. Kuntien yleiseen toimivaltaan perustuva elinvoimatehtävä suhteessa lakiluonnokseen 

Hallituksen esityksen luvussa 3 on sanottu ”Kasvupalvelu-uudistus ei siirtäisi kuntien nykyisiä elinvoimatehtäviä tai niiden resursseja maakunnille, 

vaan maakunta ottaisi vastatakseen ainoastaan entiset valtion ja maakuntien liittojen hoitamat tehtävät. Kuntien keskeinen tehtävä on edelleen 

luoda kasvulle, työlle ja elinkeinoelämälle suotuisaa toimintaympäristöä. Kuntien elinvoimarooliin kuuluu myös mm. maankäytön suunnittelu, 

elinkeinopolitiikka ja työllisyyden yleinen edistäminen, asuntopolitiikka, julkinen liikenne, koulutus ja osaamisen kehittäminen sekä innovaatioille 

suotuisan ympäristön luominen, maahanmuuttajien kotoutus ja syrjäytymisen ehkäisy.”  

 

Lakiluonnoksessa lähtökohtana tulee rajautua organisoimaan valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen nykyisin kansallisesti rahoittamat 

tehtävät kasvupalveluiksi ja määritellä näin ne selkeästi. Nyt määrittely on sekava ja monessa kohdin ristiriitainen kuntien yleisen toimivallan 

tuottamien elin-keinotoimen ja työllisyyspalveluiden kanssa. Nyt esitetyssä lakiluonnoksessa on suuri vaara, että laki rajoittaa tai tulkitaan niin, 

että se rajoittaa kuntien yleiseen toimialaan kuuluvaa yhtä tärkeimmistä elinvoiman kehittämispalveluista, elinkeinotoimen harjoittamista, johon 

kuuluu yhtenä osana myös yrityspalvelujen tuottaminen omalla alueella ja osittain myös rajaa vaikeasti työllistettävien työttömien palveluita ja 

toimenpiteitä kuntien toimesta.  

Lakiluonnoksessa ei ole määritelty kuntien roolia keskeisissä ehdotuksissa, tämä tulee tarkentaa, miten kuntien elinvoimatehtävän osana 

tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja. ”Lakiehdotuksessa tarkoitetut maakunnalliset kasvupalvelut 

koostuisivat maa-kunnalle siirrettävistä nykyisten TE-toimistojen ja ELY-keskusten tehtävistä eli yritys- ja TE-palveluista sekä maakuntien liittojen 

nykyisistä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä edistävistä tehtävistä. Kunnat vastaisivat edelleen paikallisesta elinkeinopolitiikasta. Kuntien 

elinvoimatehtävän osana tuotettavat palvelut täydentäisivät valtakunnallisia ja maakunnallisia kasvupalveluja.” Tämä on epämääräisesti to… 

@kuuma.fi: 

Lakiehdotuksen 6 § tulee muuttaa muotoon: Kuntayhtymän jäsenkunnaksi on oikeus tulla kaikilla Uudenmaan maakunnan kunnilla. 

Kuntayhtymän jäsenyys alkaa perussopimuksessa määriteltynä ajankohtana.   

 

Lakiehdotuksen 9 § 1 mom. ensimmäinen lause tulee muuttaa muotoon: Pääkaupunkiseudun kuntien ja muiden kuntayhtymään mukaan tulevien 

kuntien on päätettävä Uudenmaan maakunnan kasvupalveluja järjestävän kuntayhtymän perussopimuksesta viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 

2018.   

 

KUUMA-seutu korostaa kasvupalveluihin liittyvien palveluketjujen säilyttämisen tärkeyttä. 
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@raahe.fi: 

KUNTIEN KANNALTA KRIITTISET TEKIJÄT LAKILUONNOKSESSA 

 

1. Lakiluonnoksessa tulee vain ja ainoastaan rajautua nykyisten TE-toimiston ja ELY-keskuksien tuottamiin työllisyys- ja yrityspalveluiden 

muuttamiseen markkinaehtoiseksi kasvupalveluksi. 

 

2. Samalla tulee huolehtia, että saumaton rajapinta ja katkeamaton palveluketju syntyvät kuntien yleisen toimivallan puitteissa 

järjestettävään elinkeinotoimen, yrityspalvelujen ja työllisyyden palveluihin.  

 

3. EU:n rakennepolitiikan ja aluekehittämisen osalta tulee rajautua lakiluonnoksessa vain ja ainoastaan rakennerahastojen hallinnoinnin 

siirtoon uuden maakuntahallinnon alaiseksi toiminnaksi.  

 

4. Uudenmaan alueen erillisratkaisu ei ole perusteltavissa eikä hyväksyttävissä ja aiheuttaa eriarvoisuutta muita alueita kohtaan. 

 

 

Nykyisessä muodossa lakiehdotuksessa markkinaehtoisilla kasvupalveluilla pyritään korvaamaan sellaista kokonaisuutta, joka aiheuttaa 

sekavuutta ja epäselvyyttä kuntien yleisen toimivallalla järjestettäviin ja tuottamiin elinkeinotoimen ja työllisyyden kehittämiseen. 

@suupohja.fi: 

Seutukaupunkiverkoston lausunto hallituksen esitykseen laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 

 

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutukuntansa / talousalueensa keskuksia tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. 

Hallituksen tavoite tehokkaammasta ja tuloksekkaammasta julkisten resurssien köytöstä on kannatettava. Pyrkimys linjakkaaseen ja asiakkaiden 

tarpeisiin tehokkaasti vastaaviin kasvu- ja elinvoimapalveluihin on kannatettava. Monipuolisia yritysten kasvua ja työllistymiseen kannustavia 

palveluita ja työkaluja tarvitaan. 

Hallituksen lakiesitys kokoaa yhteen valtion aluehallinnon ja maakuntaliiton yritysrahoitus- ja työllistämistukityökalut ja ehdottaa uudistuksia 

niiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Esityksessä tunnistetaan kuitenkin huonosti kuntien ja kaupunkien merkittävä rooli elinkeino- ja 

työvoimapalveluiden tuottajana ja kehittäjänä. Lisäksi lakiesityksessä esitetään siirrettäväksi perustelujen vastaisesti maakunnallisesti 

järjestettäviksi kasvupalveluiksi palveluita, jotka eivät nykyisin ole ELY-keskusten tai maakuntaliittojen vastuulla, esimerkiksi innovaatiotoiminnan 

edistäminen ja ulkomaisten investointien sijoittumispalvelut, joissa kaupungit ovat aktiivisia toimijoita. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön ja 

opetus- ja kulttuuriministeriön elinvoimatyökalut puuttuvat kokonaistarkastelusta.  

 

Seutukaupungit luovat alueellaan elinvoimaa 

 

Suomalainen aluepolitiikka ja aluekehittäminen ovat muuttumassa valtiojohtoisesta maakuntavetoisiin. Muutoksen toivotaan tuottavan 

maakunnan toimintaan paremmin vastaavia kehittämisen työkaluja. Ongelmana on, että yhden maakunnan sisällä voi olla useita erilaisia 

toiminnallisia työssäkäyntialueita, joilla voi olla keskenään hyvin erilaisia elinkeino- ja työllisyyspalveluiden tarpeita, jotka voivat vieläpä muuttua 

äkillisesti. Lakiluonnos on omiaan vahvistamaan maakuntakeskusten ja niitä ympäröivien kaupunkiseutujen vaikutusvaltaa. Mikäli halutaan, että 

seutukaupungit kehittyvät ja säteilevät elinvoimaa, edellyttää se erityisiä panostuksia niiden toimintaedellytysten parantamiseen. 

Kasvupalveluiden järjestämisvastuuta ei kuitenkaan ole syytä hajauttaa maakunnalta kaupungeille. Valtion ja maakunnan rooli kasvupalveluiden ja 

tukien rahoittajana on jatkossakin merkittävä. Ilman paikallistuntemusta ja ohjausta tuki voi jäädä irralliseksi ja tehottomaksi. Laissa on 

selkeämmin tunnistettava kaupunkien ja kuntien rooli ja merkitys strategisina elinvoiman kehittäjinä ja kasvupalveluiden ensimmäisen luukun 

asiakaspalvelupisteinä. Kuntien elinvoimapalvelut eivät voi olla vain täydentäviä, vaan kuntien, maakuntien ja kansallisesti tarjottavien palveluiden 

kokonaisuuden yhteensovittamisessa on kunnat otettava alusta saakka mukaan päätöksentekoon. 

 

Lausunnossaan seutukaupungit painottavat: 

 

- Seutukaupungit luovat toiminnallisen yritys- ja työssäkäyntialueen keskuksena elinvoimaa, joka ei ole vain kasvupalveluita täydentävää vaan 

olennainen osa kansallista kokonaisuutta. 

- Maakunnan järjestämisvastuuta ei ole syytä hajauttaa, vaan luontaisen toiminnallisen työssäkäyntialueen keskuskaupungeille, kuten 

seutukaupungit, on annettava rooli neuvottelu- ja päätöksentekomenettelyissä. 

- Mahdollisuus ja rahoitus aluerajat ylittävään kehittämis- ja kokeiluyhteistyöhön (esim. kasvukäytävät ja verkostot) on varmistettava.  

 

 
 


