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M A A K U N TA U U D I S T U S  

Aluekehitys- ja 
kasvupalvelulakiluonnos 

lausunnon valmistelu 
Työvaliokunta 31.3.2017  

Tuija Puumala 



Laki alueiden kehittämisestä 
ja kasvupalveluista 

• laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastojen hallinnoinnista  ja laki ELY-keskuksista 
kumotaan ja säädetään uusi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 

• Lausunnolla ajalla 2.3.-26.4.2017 

• Lakiin kytkeytyvät sisältölait annettu tiedoksi samassa 
yhteydessä 
– Laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta 

– Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista (mm. kasvupalvelukoulutus) 

– Laki kotouttamisen edistämisestä 

• Materiaali löytyy :  http://tem.fi/lausuntopyynnot 
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Velvoittavuus 
 ja  

ohjaavuus 

http://tem.fi/lausuntopyynnot


Uuteen lakiin sisältyvissä 
 alueiden kehittämistavoitteissa  

korostuu entiseen verrattuna 

• Alueiden uusiutuminen 

• Elinvoima ja kasvua tukeva elinkeinorakenne 

• Saavutettavuus 

• Hyvinvointi 

• Maahanmuuttajien kotouttaminen 
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Lisäksi korostuu 

• Järjestäjä –tuottaja malli 

• maakuntien moninaiset vastuut palvelujen 
järjestämisestä sekä vastuun ulottaminen 
palveluiden tuottajiin 

• valtion ohjaus, seuranta ja valvonta 

• kuntien elinvoimatehtävän huomioiminen ja 
yhteensovitus kasvupalveluiden kanssa 
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Mikä pysyy ennallaan 

• Nykyiset K-P liiton aluekehittämistehtävät ovat 
uudessa laissa pitkälti saman sisältöisinä 

 

• Rakennerahastotoiminta siirtyy maakunnille, 
mutta muutoin RR –toimintaan (ml. sihteeristö ja MYR 

työskentely) ei ole esitetty juurikaan muutoksia 
→ jo tämän vuoden aikana ratkaistava hoidetaanko kaikki RR tehtävät 
maakunnallisesti → TEMistä tulossa maakuntiin asiaa koskeva kirje 
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Keskeistä laissa 
– maakunta vastaa alueellisiin kasvupalveluihin sisältyvistä 

palvelukokonaisuuksista/palveluista sekä suunnittelee niiden järjestämisen ja 
tuottamisen, ja maakunnan tulee laatia järjestämisvastuulleen kuuluvista 
palveluista omavalvontaohjelma 
 

– lakiluonnoksessa eritellään maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvat 
tehtävät sekä tehtävät, jotka tulee hoitaa viranomaistehtävänä, laki 
määrittelee myös joitakin palveluja, jotka tulee hoitaa keskitetysti 
(maakuntien sopia keskenään) 
 

– maakunta saa tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvia palveluja vain silloin, kun palveluja 
ei ole muutoin saatavilla (markkinapuute) → yhtiöittämisvelvollisuus 

 → maakunnan tulee selvittää kasvupalvelujen tarjontaan liittyvä markkinapuute 
 31.12.2019 mennessä 

 → maakunnan palveluiden yhtiöittäminen 31.12.2020 mennessä 

 → käynnistettävä kilpailulliseen monituottajamalliin perustuvat kasvupalvelut 
 viimeistään 31.12.2023 

– maakunnallisten kasvupalvelujen tuottaja ei voi olla (lain 1397/2016 15 § mukainen) 
sidosyksikkö, jonka kunta omistaa 
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Maakunnan 
järjestämisvastuuseen kuuluu: 

1) palvelujen tarveharkinta ja päättäminen 
maakunnan resurssien käytöstä 

2) palveluiden saatavuuden varmistaminen 
siten, että asiakas voi mahdollisimman 
monen palvelun osalta valita useammasta 
kuin yhdestä vaihtoehdosta 

3) palvelujen tuottajana olevan maakunnan 
yhtiön ohjaaminen silloin, kun palvelujen 
saatavuutta ei muutoin ole voitu varmistaa 
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Keskeistä laissa 

• Kasvupalvelut ovat harkinnanvaraisia 

• Maakunta vastaa kuitenkin aina 
– että maakunnassa on tarjolla rekrytointi- ja osaamispalveluita 

– asiakkaiden neuvonnasta  

– palvelutarpeen arvioinnista 

– kotoutumissuunnitelman laatimisesta 

– asiakkaan ohjauksesta   

– 57-vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle järjestettävästä 
koulutus- ja työntekomahdollisuudesta (kuten siitä erikseen 
säädetään) 
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Nuoret alle 25-vuotiaat? 



Viranomaistehtävät 

1) henkilöille maksettavien tukien ja korvausten myöntäminen 

2) yrityksille myönnettävät tuet (yli 10 000 €) 

3) tuen maksatuksen keskeyttämistä, lopettamista tai 
takaisinperintää koskeva päätöksenteko 

4) työttömyysetuudella tuettua omaehtoista opiskelua koskevat 
ratkaisut 

5) päätös työnantajalle tai yritykselle tarjottavien rekrytointi- ja 
osaamispalvelujen epäämisestä 

6) oleskelulupaa ja elinkeinoharjoittajan oleskelulupaa koskeva 
päätöksenteko (ulkomaalaislaki) 

7) 2014-2020 rakennerahastohankkeita koskeva päätöksenteko 
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Maakuntien yhteistoiminnasta 
tulee sopia ainakin seuraavissa 

1.1.2019 mennessä 
1) RR valtakunnalliseen ESR –toimintaan 

liittyvät tehtävät 

2) Eurooppalaiseen työnvälitykseen (EURES) 
liittyvät tehtävät 

3) tietyt työntekijän ja elinkeinonharjoittajan 
oleskelulupaan liittyvät tehtävät 

4)  Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevat 
asiat 
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Muuta 

 

 

Pyrittävä monimuotoiseen sekä 
digitaalisen/sähköisen asioinnin mahdollistaviin 

toimintamalleihin 
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Omaisuuden ja henkilöstön 
siirtyminen 

Laissa on myös määritelty omaisuuden ja 
henkilöstön siirtymisestä tuleviin maakuntiin  

- Liikkeenluovutusperiaate (henkilöstö siirtyy vanhoina 

työntekijöinä) 

- ELYjen ja TE-toimistojen on tehtävä viimeistään 31.12.2017 

yksityiskohtainen selvitys omaisuuden siirrosta maakunnille 
(siirtyy maakuntiin tehtävien siirtymistä vastaavassa suhteessa, 
elleivät valtio ja maakunnat muuta sovi) 
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Lausuntopyynnössä kysytään 
mm. seuraavaa: 

 

 

Säädetäänkö laissa riittävän selkeästi maakunnan vastuista ja järjestämistehtävästä? 

Säädetäänkö laissa tarpeeksi selkeästi kasvupalvelujen tuottajien velvoitteista? 

 

Tulisiko lailla säätää, mitkä palvelut maakunnan tulee minimissään järjestää? 

 

Onko monituottajamalliin pohjautuva ratkaisu tarkoituksenmukainen, jotta kasvupalvelu-
uudistuksen tavoitteet saavutetaan? 

 

Mahdollistaako laki riittävällä tavalla asiakkaan valinnanvapauden toteutumisen? 

 

Onko markkinapuutteen toteaminen kuvattu riittävällä tavalla? 
Uskotteko, että alueellanne esiintyy kasvupalveluiden osalta markkinapuutteita v. 2019? 

 

Onko uudistuksessa otettu riittävästi huomioon henkilöstön asema? 
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Lisäksi 

• Kutakin lukua voi vapaamuotoisesti 
kommentoida sekä 

• Esittää yksilöidyt säädösmuutosehdotukset 
lakiluonnokseen 
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Lakilausunnon valmistelu K-P:lla  

14.3.  ETA valmisteluryhmä (laaja) 

  4.4.   ETA viranomaistapaaminen 

11.4.  ETA valmisteluryhmä (laaja) 

alueellisena yhteistyönä  

Maakuntahallituksen kautta TEMiin 26.4. mennessä. 

lisäksi 
kuntien, TE-toimiston ja ELYn omat lausunnot jne. 

 Kuntaliiton/maakuntajohtajien/ELY-ylijohtajien yhteistyötä valmistelussa 
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Ensisijaista  maakunnallisten 
kasvupalveluiden valmistelun 

osalta on  
 

• ensi vaiheessa keskittyä järjestämisvastuuseen 
ja palveluiden tuottamiseen ”virkamiestyönä” 
(maakunnan resurssien ja palveluiden 
toimivuuden varmistaminen) 

 

• ja vasta seuraavassa vaiheessa siirtyä 
tuottamisen eri muotoihin (aikaa 2023 saakka) 

 

 

 

13.4.2017 Maakunnallinen näkökulma 16 



Kiitos! 
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