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Lausuntoja saatiin runsaasti 

• Määräaikaan 26.4.2017 mennessä TEM sai noin 340 lausuntoa.  

• Kuntien lausuntoja oli yli 190, maakuntien liittojen, ELY-keskusten sekä TE-
toimistojen lausuntoja 45 sekä järjestöjen lausuntoja yli 50. Lisäksi 
ministeriöiden ja muiden valtion viranomaisten lausuntoja saatiin noin 30 ja 
kuntayhtymien ja ammattikorkeakoulujen lausuntoja noin 20. 

 

• Tässä alustavassa lausuntokoosteessa on poimittu keskeisiä 
havaintoja lausuntokyselyyn tulleista vastauksista. 

 

• TEM jatkaa lausuntojen analysointia. Tarkempi analyysi valmistuu 
toukokuun lopulla.  

 

• Lausuntokoosteet julkaistaan viikolla 19 ministeriön verkkosivuilla 
osoitteessa: http://tem.fi/lausuntopyynnot 

 

 

 

14.12.2016 

http://tem.fi/lausuntopyynnot


Lähes 1400 sivua painavaa tekstiä….. 
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Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 
• Esityksen yleiset tavoitteet aluekehittämisjärjestelmän sekä julkishallinnon rahoittamien 

tehtävien ja palvelujen uudistamisen osalta tukemaan paremmin alueiden kasvua ja 
elinvoimaisuutta ovat sinänsä kannatettavia. 

• Esitetty kilpailullinen monituottajamalli johtaa käytännössä siihen, että lakiluonnoksen 
tavoitteet eivät tule toteutumaan. (lukuisat kaupungit ja kunnat) 

• Uudistuksen avaintavoitteena pitäisi olla palvelujen korkea laatu. (järjestöjä) 

• Hallituksen linjauksessa 5.4.2016 maakunnille siirrettävistä tehtävistä lähdettiin siitä, että 
maakunnalla on mahdollisuus sopia palvelujen tuotannosta muun muassa kunnan kanssa. 
Nyt lausuntokierroksella oleva esitys ei tällaista mahdollisuutta tunnista.  

• Lakiluonnoksen tarkoittamissa kasvupalveluissa tulee rajautua organisoimaan vain nykyiset 
valtion hallinnon TE-toimiston ja ELY-keskuksen kansallisesti rahoittamat tehtävät, määritellä 
ne selkeästi ja huolehtia siitä, ettei kuntien elinvoimaroolia rajoiteta. (lukuisat kunnat) 

• Maakuntien itsehallinnollista asemaa koskevat tavoitteet eivät juurikaan nouse esille 
lakiluonnoksesta. Sääntely keskittyy pitkälti yhden hallinnonalan tehtävien uudelleen 
rakentamiseen. 

• Yleistä aluekehittämislakia ja luonteeltaan operatiivisempaa kasvupalvelulakia ei tulisi 
yhdistää. (lukuisat kunnat, liittoja) 

• Maan eri osissa olosuhteet poikkeavat kuitenkin toisistaan huomattavasti, siksi 
lainsäädännön tulee olla joustava suhteessa alueellisesti erilaisiin ratkaisuihin esimerkiksi 
suurilla kaupunkiseuduilla ja harvaan asutuilla alueilla. (lukuisat kaupungit ja kunnat) 
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Vaikutusten arviointi nähtiin osittain 
puutteellisena 

• Markkinoiden koko 400 milj. € katsottiin ylimitoitetuksi ja maakuntiin jäävä 
henkilöstön määrä  alimitoitetuksi hoitamaan maakunnalle suunnattuja 
viranomais- ja järjestämistehtäviä. 

• Henkilöstövaikutukset tulisi tunnistaa täsmällisemmin. Toisaalta 
henkilöstöjärjestöjen mukaan vaikutukset oltiin tunnistettu sillä tasolla kuin tässä 
vaiheessa on mahdollista. 

• Yleiskatteelliseen rahoitukseen sisältyviä riskejä ei ole arvioitu. 

• Ei ole kuvattu vaikutuksia kuntiin eikä kaupunkiseutuihin eikä otettua kuntien 
elinvoimatehtäviä tarpeeksi huomioon. Esimerkiksi kuntien toimia työllisyyden 
hoitoon ei ole kuvattu. 

• Asiakasvaikutusten arviointia tulee vahvistaa erityisesti vaikeasti työllistyvien 
osalta. 

• Ei olla arvioitu riittävästi maakunnan yhtiöittämisen kustannuksia suhteessa 
siihen, että palvelu tuotettaisiin viranomaisessa. 

• Siirtymävaiheeseen liittyvä vaikutuksia ei ole tunnistettu. 

• Palautteen mukaan eri vaikutuslajit on tunnistettu asianmukaisesti. Lisäksi 
taloudellisia, yhteiskunnallisia ja viranomaisen toimintaan liittyvä vaikutuksia on 
käsitelty laajasti. 
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Asian valmistelu 

• HE:tä on valmisteltu avoimuusperiaatteella ja eri tahoja on osallistettu 
valmistelutyöhön laajasti, mitä on pidettävä hyvänä lähtökohtana. 

• 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. 

• Uudenmaan erillisratkaisu on tullut annettuna ratkaisuna ja valmistelu on ollut 
suljettua. 

• Uudistusten puutteellisesta valmistelusta vaikeasti työllistyvien palvelujen osalta 
kielii se, että lausunnoille lähteneeseen kasvupalvelulakiluonnokseen ei ole 
pyydetty lausuntoa palveluiden käyttäjiltä eikä välityömarkkinoilla toimivilta 
tahoilta. 

• Monet kunnat esittävät, että muutettu HE laitettaisiin uudelleen lausuttavaksi. 
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POIMINTOJA LAUSUNTOPALAUTTEESTA 

LUVUITTAIN 

- keskeisiä havaintoja 

Koottu TEM:n osastojen yhteistyönä 



Luku 1 Yleiset säännökset 
Kasvupalvelut -käsite 

• Kasvupalvelun määritelmä on epämääräinen ja vaatii selkeyttämistä. Lakia tulisi 
tarkentaa siten, että kasvupalvelut määritellään myös viittaamalla yritys- ja 
työvoimapalveluihin 

• Kasvupalvelukäsitettä ei tule laajentaa niin, että siihen kuuluisi aluekehittämisen tehtäviä, 
vaan hierarkian tulee näkyä siten, että kasvupalvelut ovat yksi instrumentti 
aluekehittämiselle.  

• Valinnanvapauden määritelmä ei selvennä käsitettä ja sen merkitystä: 
”valinnanvapaudella asiakkaan oikeutta valita käyttämänsä palvelun tuottaja silloin, kun 
samalle palvelulle on useampia tuottajia”.  Tärkeitä käsitteitä, joita tulee täsmentää 
(laissa tai perusteluissa) ovat asiakkuudenhallinta, tarvekartoitus, asiakastieto ja 
viranomaistehtävät. 

• Julkisten hallintotehtävien antamista koskevasta laista tulee käydä yksiselitteisesti ilmi, 
mitä tehtäviä viranomaiskoneiston ulkopuolisille on tarkoitettu antaa ja millä oikeudellisilla 
edellytyksillä.  

Muita havaintoja 

• Kuntouttavassa työtoiminnassa kyse on vahvasti sosiaalisesta ja monialaisesta tuesta ja 
ohjauksesta, joten toiminta sopii kovin huonosti markkinoille ja yhtiömuotoisen toiminnan 
perustaksi. Työpajapalvelut tulee toteuttaa lähipalveluna.  

• Kasvupalvelujen rahoitukseen tulisi sisältyä tulokselliseen toimintaan kannustavia 
kriteerejä.  

• Erillislain perusteella maakunnan mahdollisuus harkita varojen käyttöä ja osoittaa 
määrärahoja, ei toteudu Uudellamaalla sen mukaisesti. 
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Luku 2 Alueiden kehittäminen 
• Aluekehitystehtävän horisontaalisuus ei näy selvästi. Harkittava erillistä 

aluekehittämislakia, jotta mm. rakennerahastotoiminnan monimuotoisuus näkyy 
paremmin ja eri hallinnonalojen rooli näkyy. 

• Useat liitot katsovat, että maakunnan kehittämisen kannalta olisi erityisen tärkeää, 
että rakennerahastojen ja MMM:n maaseuturahaston yhteensovittaminen alueiden 
kehittämisen kokonaisuudessa vahvistuisi. 

• Selvennettävä kuntien ja maakuntien välistä työnjakoa ja yhteistyötä 
aluekehittämisessä. 

• Kaupunkipolitiikka, erityisesti suurten kaupunkien/maakuntien keskuskaupunkien 
rooli pitäisi näkyä paremmin.  

• Tavoitteissa oleva EU- ja kansallisen aluepolitiikan yhteensovitus ei saa 
monimutkaistaa kansallista toimintaa 

• Kotouttamisen liittäminen aluekehittämiseen on kannatettavaa. Lisäksi todetaan, 
että kasvupalvelut  ovat yksi osa aluekehittämisen kokonaisuutta (muita ovat 
esimerkiksi osaamisen kehittäminen, maaseudun kehittäminen, kulttuurin 
kehittäminen, asuin- ja elinympäristö sekä saavutettavuus), ja se pitäisi näkyä 
selvemmin laissa. 

• YM esittää, ettei valtioneuvoston aluekehityspäätökseen liitetä maakuntaosioita.  
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Luku 3 Kasvupalvelut ja niiden 
järjestäminen 

Säädetäänkö laissa riittävän selkeästi maakunnan 
vastuusta ja järjestämistehtävistä?  
Kriittisiä huomioita: 

• Suurin osa (59 %) vastaajista oli sitä mieltä ettei laissa säädetä riittävän 
selkeästi maakunnan vastuusta ja järjestämistehtävistä. 

• Asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin tulisi olla viranomaistyötä 

• Maakunnan järjestämistehtävä on erittäin haastava kilpailullisen 
monituottajamallin puitteissa (esim. palvelujen yhteensovittaminen) 

• Maakunnan, valtion ja kuntien välinen työnjako, toimijoiden roolit ja vastuut 
ovat epäselviä 

• Maakunnilla/kunnilla tulisi olla myös mahdollisuus omaan palvelutuotantoon 

Puoltavia huomioita: 

• 37 % vastaajista totesi, että laissa säädetään (pääosin) riittävän selkeästi 
maakunnan vastuusta ja järjestämistehtävistä. 

• Kasvupalveluiden järjestämiseen liittyen maakunnille on osoitettu merkittävää 
harkintavaltaa.  Maakunta päättää itse, millaisia kasvupalveluja ja miten se 
niitä alueellaan järjestää. Tämä ajatus tukee vahvasti maakunnallista 
itsehallinnon tavoitetta ja alueiden erilaisuuden huomioimista. 
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Tulisiko laissa säätää, mitkä palvelut maakunnan tulee 

minimissään järjestää?  

Puoltavia huomioita: 

• Valtaosa vastaajista (60 %) oli sitä mieltä, että laissa tulisi täsmällisemmin säätää, mitkä 

palvelut maakunnan tulee minimissään järjestää 

• Keskeisin, lähes kaikissa vastauksissa toistuva perustelu on se, että maakunnan 

järjestämisvastuulla olevien palvelujen minimi on syytä määritellä lakitasolla kansalaisten 

ja yritysten yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi.  

Kriittisiä huomioita: 

• 30 % vastaajista totesi, että laissa ei ole tarkoituksenmukaista nykyistä täsmällisemmin 

säätää, mitkä palvelut maakunnan tulee minimissään järjestää. 

• Pääosassa maakuntien liittojen vastauksista korostettiin, että maakunnan itsehallinnon ja 

aluekehitysvastuun vuoksi on luotettava maakunnan haluun järjestää juuri omalle 

alueelleen tarpeelliset yritys- ja työvoimapalvelut.  

• Lakiehdotus (säädösohjaus) nykymuodossaan sisältää riittävän perustan maakuntien 

järjestämistehtävälle. 

• Laissa tulee välttää liiallista ohjausta ja turvata maakunnan mahdollisuudet päättää 

tarpeellisista yritys- ja työvoimapalveluista. 
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Onko lakiluonnoksessa tuotu riittävän selkeästi esiin 

mahdollisten valtakunnallisten palvelukeskustehtävien suhde 

maakuntien kasvupalvelutehtäviin?  

• Yleisesti lausunnoissa ko. kysymystä pidettiin epäselvänä ja kysymys 

valtakunnallisista palvelukeskustehtävistä kuuluisi vastaajien mukaan paremminkin 

lakiluonnoksen lukuun 5 (25-28 §). 28 % vastaajista ei osannut ottaa kysymykseen 

kantaa. 

Kriittisissä huomioissa (42 %) tuotiin esille, että  

• Kasvupalvelujen osalta on olennaista asiakashallintajärjestelmien toimivuus ja 

kattavuus sekä niiden yhteensovitus maakunnallisiin tarpeisiin huomioiden myös 

palveluntuottajien tarpeet asiakastietojen hallinnassa.  

• Erityisesti kunnat toivat esille, että yksi tärkeimmistä valtakunnallisesti tuotettavista 

resursseista on valtakunnallisesti järjestetty, digitalisoitu ja eri toimijoille avoin 

työnvälityspalvelu, ”työmarkkinatori”.   

• VTV:n mukaan lakiesityksen 13–20 §:stä ei käy selkeästi ilmi 

palvelukeskustehtävien (erityisesti ICT:n sekä talous- ja henkilöstö-palvelujen 

osalta) suhde maakuntien kasvupalveluihin.  

Puoltavissa lausunnoissa (30%) todettiin, että valtakunnallisten palvelukeskusten 

rooli ja tehtävät on määriteltävä maakuntalaissa.  
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Vapaamuotoisia huomioita 

• Maakunnan määrittely viimesijaiseksi palveluntuottajaksi nähdään ongelmallisena 

(kuntaliitto, kunnat, maakuntien liitot). 

• Pykälää 15b (maakuntien ja valtion vastuu siitä, ettei minkään maakunnan työttömyys 

nouse oleellisesti maan keskimääräistä tasoa) esitetään poistettavaksi 

epämääräisenä.  

• Rahoitus- ja maksatustehtävät ehdotetaan pääsääntöisesti siirrettäväksi 

viranomaistehtäviksi. Alle 10 000€ tukien myöntämisen siirtäminen yksityisille 

palveluntuottajille nähdään riskinä (kuntaliitto, maakuntien liitot kunnat, ELYt ja TE-

toimistot). 

• Maakunnallisten ja valtakunnallisten kasvupalveluiden erottelu herättää kysymyksiä. 

(ELY-keskukset, TE-toimistot, VTV)  

• Valtakunnallisista kasvupalveluista halutaan tarkemmat määrittelyt. Eri toimijoiden 

roolit ja vastuut tarvitsevat täsmennystä (ELYt ja TE-toimistot). 

• Kasvupalvelumarkkinoiden monipuolinen muodostuminen syrjäseuduille herättää 

epäilyksiä. 

• Palvelujen yhteensovituksen merkitystä korostetaan ja käytännön toteutusta 

peräänkuulutetaan. 
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Luku 4 Kasvupalvelujen tuottaminen 

Monituottajamalli 

• Monituottajamalliin suhtaudutaan lausunnoissa lähtökohtaisesti positiivisesti. 
Kuntien lausunnoissa muita enemmän kriittisyyttä, mutta sielläkin liki 60 % 
puoltaa. 

• Puoltavia huomioita: 

• Kilpailullisuus tuo palveluihin tarvittavaa joustavuutta ja vaikuttavuutta. Hyötyjen 
synnyttäminen edellyttää oman tuotannon rajaamista puutetilanteisiin. 

• Monituottajamalli soveltuu hyvin kasvupalveluihin. Yrityspohjaista tarjontaa 
syntyy, kun kysyntä on uskottavaa. 

• Kriittisiä huomioita: 

• Julkisen tuotannon rajaaminen ulos kaventaa monituottajuutta. Yksityinen 
tuotanto ei sovellu vaikeammin työllistyvien palveluihin. 

• Järjestäjä-tuottajamalli tuo hallinnollisia kustannuksia ja sirpaloi palveluketjut. 

• Maakunnilla pitäisi olla enemmän vapauksia päättää palvelujen 
tuottamistavoista (esim. sopimuksellisuus kuntien kanssa). 

• Erilaiset tuottamismallit maakunnan eri tehtävien välillä voivat vaarantaa 
tehokkuuden ja palveluketjut. 
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Tuottajan velvoitteet 

• Tuottajien velvoitteiden sääntelyä pidetään selkeänä. TE-toimistot suhtautuvat 
kysymykseen hieman muita kriittisemmin. 

• Puoltavia huomioita: 

• Positiivista on, että esityksessä on määritelty kasvupalvelun tuottajan velvollisuudet muun 
muassa alueellisten strategioiden kautta 

• Hyvä, että maakunnalla on mahdollisuus valita hankintamenettelyn ja muun 
hyväksymismenettelyn välillä. 

• Kannatettavaa, että kuntien sidosyksiköt rajataan tuottajien ulkopuolelle. 

• Kriittisiä huomioita: 

• Tuottajan velvollisuudet suhteessa asiakkaaseen pitäisi myös määritellä – tuottajan 
vaihtaminen, palautteen antaminen. 

• Tuottajien asema pitäisi turvata sääntelyllä, joka edellyttää yhdenmukaisia, syrjimättömiä ja 
avoimia vaatimuksia tuottajille. 

• Asiakastiedon jakamisesta sekä laadun ja vaikuttavuuden seurannasta lisää määrittelyä. 

• Muutosesityksiä: 

• Kaikki sidosyksilöt tulisi rajata pois, ei vain kuntien omistamat. 

• Julkiset hallintotehtävät (tuottajan vastuulla) ja niiden hoitamisen edellytyksenä olevat 
velvoitteet tulisi yksilöidä. 

• Luottamuksellisten tietojen ja henkilötietojen käsittelyä tuottajan toimesta tulisi tarkentaa.  
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Valinnanvapaus 
• Valinnanvapauden mahdollistavaa sääntelyä pidetään yleisesti riittävänä. TE-

toimistot suhtautuvat kysymykseen selvästi muita kriittisemmin. 

• Puoltavia huomioita: 
• Heikossa työmarkkina-asemassa olevalle valinnanvapaus voi antaa enemmän 

mahdollisuuksia valita tarkoituksenmukaiset palvelut työllistymisen tehostumiseksi. 

• Valinnanvapauden aitouden kannalta erittäin kannatettavaa, että kuntien sidosyksiköt 
rajataan pois. 

• Valinnanvapauden toteutus edellyttää tietoa palveluntuottajista (ja tietointegraatiota) 
ja palveluohjausta. 

• Palveluntuottajien määrää tulisi seurata ja vaatimukset luoda niin, että pienet 
tuottajat pääsevät mukaan. 

• Kriittisiä huomioita: 
• Palveluntuottajan vapaus räätälöidä palveluketjut ja asiakkaan vapaus valita 

palvelunsa ovat osittain ristiriidassa.  

• Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisiin lähtökohtiin perustuvien 
palvelujen toteutus markkinaehtoisesti ei ole tarkoituksenmukaista. 

• Valinnanvapautta vahvistaa, mikäli maakunnilla ja kunnilla on oikeus tuottaa 
erityisesti vaikeasti työllistyvien henkilöasiakkaiden palveluja. 

• Jos syrjäisemmille seuduille ei synny kilpailua, valinnanvapaus ei toteudu ja tällöin 
asiakkaiden yhdenvertaisuus vaarantuu. 

• Yritystuen myöntäminen ei sovellu yksityiselle palveluntuottajalle, koska kyseessä 
julkisen valinnan käyttöä. 
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Luku 5 Palvelujen monimuotoisuus ja 
yhteiset järjestelmät 
Lausunnonantajia lukuun 5 yhteensä 203 

• Ei lausuttavaa ja/tai esitys sopii lausunnonantajalle lähes sellaisenaan  9 

• Myönteistä palautetta  45 

• Ei vastusta, mutta päivitys-/tarkennusehdotuksia 121 

• On kriittinen tai vastustaa esitystä tai siihen sisältyviä keskeisiä linjauksia; esille tuodut ongelmat ja 
uhkakuvat 28 

Kriittiset havainnot 

• Aikataulu epärealistinen: yhteisiä digiratkaisuja ei ehditä tekemään  

• Tiedon kulku ja tietosuoja tarkennettava  

• Tiedon käyttöön liittyvät oikeudet määriteltävä tarkemmin 
• Suostumus asiakastiedonvaihtoon säädettävä  
• Kuntien rooli ja tiedonsaanti puuttuu 
• Palvelutarjoajien rooli, oikeudet ja velvollisuudet tiedon hyödyntäjinä ja tuottajina selkiytettävä 

• Tiedon liikkuminen pitää varmistaa ja lainsäädäntöä tulee purkaa ja yksinkertaistaa 

• Tarvetta yhteisille tietojärjestelmille ja velvoitteet niiden käyttöön sekä tarpeet tietovarannoille 
ja perusteknologialle tarkennettava  tarkemmin tietojärjestelmälakiin    

• Monikanavaisuutta koskevat kommentit  
• Sähköinen asiointi ei voi olla yksinomainen 
• Henkilöasiakkaiden palvelupisteet ja henkilökohtainen neuvonta tarpeen, tosin myös 

päinvastaisia, ylialueellisuutta tukevia vaatimuksia 
• Yritysasiakkaiden kiinteät palvelupisteet tarpeen (nyt laissa:  yrityspalveluissa ei kiinteää 

toimipaikkavelvoitetta) 
• Kieli-, saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimukset    
• Palvelut on taattava niillekin, jotka eivät ole riittävien tietoliikenneyhteyksien tavoitettavissa  
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Luku 6 Erinäiset säännökset 
32 § Alueiden kehittämisen keskustelut 

• Liitot, ELYt, kunnat: Laissa tulee määritellä aluekehittämistehtävää koskeva 
hallinnonalat ylittävä yhteinen toiminnallinen neuvottelu. Aluekehittämisen 
keskustelujen tulee kattaa koko maakunnan toiminta ja käsitellä myös 
maakuntien esitykset valtion toimenpiteiksi. Keskustelu sana on epämääräinen.  

• Epäselväksi jää miten laajasti kasvupalveluiden lisäksi voidaan käsitellä muiden 
hallinnonalojen tehtäviä ja mikä on johtopäätösten merkitys VM:n neuvotteluissa. 

• YM: keskustelujen sisältö on rajattava aluekehittämispäätökseen, alke-
keskustelulle ei erityistä asemaa toiminnallisena neuvotteluna taloudellisen 
neuvottelun rinnalla  

• Kunnat, kaupungit: Valtion pitää käydä suoraa dialogia myös suurten 
kaupunkiseutujen kanssa; myös muut toimijat huolissaan mahdollisuudestaan 
tulla kuulluksi prosessissa  

36 § Keskitetysti hoidettavat tehtävät 

• OKV: Kyse on maakunnille ehdotettuun itsehallintoon puuttumisesta tai sen 
rajoittamisesta, jonka suhdetta perustuslakiin olisi vielä tarkemmin arvioitava. 
Arvioinnissa olisi otettava huomioon, että perustuslain mukaan itsehallinnosta on 
säädettävä lailla (perustuslaki 121 §).  

• SM: ulkomaalaisasioiden hoitaminen keskitetysti välttämätöntä kuten nykyisinkin 
hakijoiden oikeusturvan, yhdenvertaisuuden ja päätöksenteon tasalaatuisuuden vuoksi 
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Luku 7 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 
Markkinapuute 

• Esitys velvoittaa maakuntaa seuraamaan markkinoita ja reagoimaan mahdollisen 
markkinapuutteen ilmenemiseen tai sen poistumiseen. Muutokset markkinoilla heijastuvat 
maakunnan yhtiön toiminnan laajuuteen ja henkilökunnan tarpeeseen. Esityksessä ei ole 
arvioitu tuotantovolyymin toistuvasta sopeutuksesta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia 
maakunnan yhtiön toimintaan. 

• Maakunnan keskuskaupungissa ja sitä ympäröivällä kaupunkiseudulla voi olettaa syntyvän 
jollain aikavälillä toimivat markkinat. Myös maakunnan alueellisissa keskuksissa syntynee jonkin 
verran markkinaehtoista toimintaa. Muun maakunnan osalta markkinapuutteen esiintyminen on 
mahdollista ja jopa todennäköistä.  

• Markkinapuutetta saattaa esiintyä eri tavoin eri asiakasryhmissä tai palvelukokonaisuuksissa. 
Vaikeasti työllistyvien asiakkaiden työnvälityspalveluissa saattaa esiintyä markkinapuutetta koko 
maakunnan laajuisesti vuonna 2019. Markkinoiden muotoutumisen epätasaisuuden ja 
epävarmuuden takia siirtymäaikojen uudelleen arvioinnille ja uudistuksen porrastetulle 
toimeenpanolle maan eri osissa on perusteita. 

• On todennäköistä, että kasvupalvelu-uudistuksen myötä avautuvista uusista markkinoista 
kilpailee alkuvaiheessa vahvemmin suuret, jopa kansainväliset toimijat. Uuden paikallisen 
yritystoiminnan syntyminen markkinoiden avautumisen myötä kestänee vuosia, mutta on toki 
mahdollista. 

• Markkinapuutteen mahdollisuus on kuvattu vaikutustenarvioinnissa, mutta johtopäätökset 
alueiden erilaisesta tilanteesta tulisi huomioida itse lainsäädännössä siten, että maakunnilla olisi 
laajempi harkintavalta siitä, milloin maakunnan omat yhtiöt osallistuisivat palvelutuotantoon. 
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Henkilöstön asema 

• Lakiluonnoksen pykälässä 44 viitataan ainoastaan KEHA:n, ELY-keskusten ja 
TE-toimistojen henkilökunnan asemaan ja siirtymiseen. Maakuntalain 6 §:n 1 
momentin 9 kohtaan sisältyy myös nykyisten maakuntien liittojen tehtävät.  

• Esitys velvoittaa maakuntaa seuraamaan markkinoita ja reagoimaan 
mahdollisen markkinapuutteen ilmenemiseen tai sen poistumiseen. Muutokset 
markkinoilla heijastuvat maakunnan yhtiön toiminnan laajuuteen ja 
henkilökunnan tarpeeseen. Esityksessä ei ole arvioitu tuotantovolyymin 
toistuvasta sopeutuksesta mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia maakunnan 
yhtiön toimintaan. 

• Ehdotuksen mukaan TYP-palveluja vastaavat työllistymistä edistävät palvelut 
siirretään maakuntien tehtäväksi. Liikkeen luovutuksen periaatteen tulisi 
koskea myös kuntien henkilöstöä tapauksissa, joissa tehtävä siirtyy 
maakunnan järjestämisvastuulle. Myös lisäeläkeoikeuden siirtyminen on syytä 
todeta kunnista siirtyvän henkilöstön osalta. 

Muita huomioita 

• Lakiluonnoksessa ei esitetä realistista suunnitelmaa ja perusteita yksityiseen 
palvelutuotantoon ja valinnanvapauteen siirtymisen aikataulusta ja siten 
esityksessä ei ole perusteita asetetuille päivämäärärajoille. 

• ELY-lain kumoaminen tulee sovittaa yhteen muiden maakuntauudistuksen 
yhteydessä koskevien voimaantulon kanssa.  
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Uudenmaan erillisratkaisua koskevasta 

lakiluonnoksesta annetut lausunnot  

Outi Ryyppö / Elina Isoksela 



Lakiluonnoksen mukaan 

Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu osoitetaan 

kuntayhtymälle, jonka perustavat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.  

Myös muilla Uudenmaan kunnilla on  mahdollisuus liittyä kuntayhtymän 

jäseneksi vuoden 2020 alusta. 

Kuntayhtymä järjestää kasvupalvelut koko maakunnan alueella myös 

niiden kuntien osalta, jotka eivät kuulu kuntayhtymään. 

Aluekehittäminen ja rakennerahaston välittävän toimielimen tehtävät ovat  

maakunnan tehtäviä. 

Uudenmaan kuntien asukkailla on kuntayhtymän järjestämissä 

kasvupalveluissa maakuntalain 23, 24 ja 28 §:ssä säädetyt osallistumis- 

ja vaikuttamisoikeudet kuntansa jäsenyydestä riippumatta (maakunnan 

velvollisuus selvittää näkemykset, aloiteoikeus, kuntayhtymän 

viestinnälliset velvoitteet) 

 

 

14.12.2016 



Kuntayhtymää koskisi samat pelisäännöt 
kuin maakuntiakin: 

1. Järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen 

2. Ei omaa tuotantoa, ellei markkinapuutetta 

3. Myös mahdollinen oma tuotanto yhtiöitettävä 

4. Ei hankintoja kuntien sidosyksiköiltä 

Kunnan omistama yhtiö voi tuottaa kasvupalveja vain, 

- jos se ei ole kunnan sidosyksikkö ja 

- jos se  voittaa tarjouskilpailussa tai tulee hyväksytyksi 

palveluntuottajien ilmoittautumismenettelyssä. 
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Kuntayhtymän ja kuntien tehtävät 
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Kuntayhtymä  
→ hoitaa lakisääteisten (valtiolta siirrettyjen) kasvupalvelutehtävien  

  järjestämisen   

→ hoitaa viranomaistehtävät ja hankkii/hyväksyy palveluntuottajat 

→ hoitaa ne tehtävät, joiden hoitamisesta on  

  erikseen jäsenkunnan kanssa sopinut 

 
Kunnat 
→ hoitavat elinvoimatehtäviä 

  yleisen toimialansa puitteissa.   

  Tähän ei ehdoteta muutoksia. 

→ voivat halutessaan sopia  

   kuntayhtymän kanssa  

   näiden tehtävien  

    hoitamisesta 
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Otteita lausuntopalautteesta 

”koko maata on 
kohdeltava 

tasapuolisesti”  
n. 30 lausunto 

”ei lausuttavaa”,        
16 lausuntoa 

”erillisratkaisu on 
kannatettava” 

- muutama lausuja 

”mallin laajentaminen 
muualle veisi pohjan 

koko maakunta-
uudistukselta” 

”turha ja tarpeeton, 
sotkee koko 
järjestelmää”  

”kaikki maakunnan 
kunnat mukaan jo 

perustamisvaiheessa”  

”äänivalta kuntien 
asukaslukujen 

suhteessa” 

”myös pienten kuntien 
äänivalta turvattava” 

”ei tunnista kuntien 
kehitysyhtiöiden / muiden 

sidosyksiköiden roolia” 

- liittyy kasvupalvelu-
uudistukseen laajemmin  


