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Yleiskommentit - positiivista:

• Aluekehitysjärjestelmän, aluekehitys- ja kasvupalvelujen 
rahoituksen ja palvelujen uudistamien tukemaan paremmin 
alueiden elinvoimaisuutta ja aluetalouden kasvua 
keskeistä tulevien maakuntien tehtävien kannalta

• Mahdollistava, väljä lainsäädäntö antaa mahdollisuudet 
maakuntien sisällä tehtäviin linjauksiin tarveharkintaan
perustuvasta työnjaosta (maakunta-kunta)

• Hyvät yleistavoitteet: kestävä talouskasvu, työllisyyden 
edistäminen, selkeys, yksinkertaisuus, monipuolistaminen, 
sääntelyn keventäminen ja palvelujen räätälöinti

• Lakiehdotuksen tavoitepykälä 6§ on kokonaisuutena hyvä
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Yleiskommentit - negatiivista:

• Maakuntien itsehallinnollista asemaa koskevat tavoitteet 
eivät erityisesti nouse esiin lakiluonnoksesta

• Maakunnan eri tehtäväaloilla näyttäisi palvelutuotannossa 
syntyvän keskenään erilaiset toimintalogiikat, kun 
otetaan huomioon eri hallinnonaloja koskeva 
sektorilainsäädäntö 
-> ei ole kestävä lähtökohta uuden maakunnan johtamiselle ja hyvälle 
hallinnolle, sen demokraattiselle kontrollille eikä myöskään 
asiakaslähtöiselle palvelutuotannolle

• Kasvupalvelujen rooli kasvupolitiikan toteutuksessa korostuu 
liikaa verrattuna muiden hallinnonalojen toimintaan

• Kasvupalvelujen määritelmä on epäselvä (ks. 
Määritelmän viittaus lain 1§ tavoitteisiin)
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Alueiden kehittämisen järjestelmä:

• Alueiden kehittämisen keskustelut tulee kirjata selkeästi kaikkia 
alueiden kasvuun ja kehittämiseen osallistuvien ministeriöiden 
osallistavaksi prosessiksi

• Luontevaa olisi säätää kaksi eri lakikokonaisuutta: 
Aluekehityslaki ja siihen liittyvä maakunnan rahoituslaki sekä 
Kasvupalvelulaki ja siihen liittyvä rahoituslaki.

• Tulevien maakuntien ja valtion neuvottelumenettely on tarpeen 
säätää selkeästi niin maakuntalaissa kuin aluekehitys- ja 
kasvupalvelulaissa. Sen sisältönä pitää olla aluekehittämistehtävää 
koskeva hallinnonalat ylittävä yhteinen toiminnallinen neuvottelu
(koko maakunnan toimintaa koskeva, sis. maakuntien esitys 
valtion toimenpiteiksi) -> suhde esitettyyn maakunnan 
kehityksen tilannekuvaa koskevaan keskusteluun (32 §)?

• Keskustelujen käymisen tulee tapahtua mahdollisimman korkealla 
poliittisella tasolla, jotta niillä on tosiasiallista painoa.
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Rakennerahastot ja tuleva EU-koheesiopolitiikka:

• Kaikki maakunnan toimivat rakennerahasto-ohjelmien 
välittävinä viranomaisina ja tekevät tarvittaessa halutessaan 
yhteistyösopimuksia muiden välittävien viranomaisten 
kanssa.

• Lisäysehdotus luvun 2 7§: TEM valmistee yhdessä 
maakuntien kanssa Suomen neuvottelutavoitteet
koheesiopolitiikan osalta…TEM valmistelee yhdessä 
maakuntien kanssa kansalliset rakennerahasto-ohjelmat 
maakuntien päättäessä ohjelma-alueista ja -painopisteistä

• Vrt.: Tulevaa EU-koheesiopolitiikkaa koskevien Suomen 
neuvottelutavoitteiden muodostamisessa alueiden olisi 
tärkeää olla mukana, ja asiaa koskeva maininta olisi syytä 
sisällyttää ainakin lakiesityksen perusteluihin.
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Maakunnalliset kasvupalvelut 1/2:
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• Rahoituspalvelut tulee jättää kokonaan julkisten 
hallintotehtävien piiriin

• myönteinen näkemys palvelujen laadun kehittymiseen ja 
työnjakoon yksityisen ja julkisen sektorin välillä: 
Monituottajamallin toteuttamisessa tulisi kuitenkin 
mahdollistaa myös maakunnan oma palvelutuotanto ja 
sopimukselliset ratkaisut alueellaan.

• maakunnallisena kasvupalveluna voidaan mm. luoda 
edellytyksiä innovaatioiden kehittämiselle (korkeakoulut, 
tutkimuslaitokset, yritykset) -> tämäntyyppisten tukien 
myöntämisen tulee kuulua maakunnan viranomaistehtäviin. 
18§:ssä säädetään kuitenkin vain luonnolliselle henkilölle ja 
yrityksille myönnettävistä tuista.



Maakunnalliset kasvupalvelut 2/2:

• Lakiehdotuksen markkinoita lisäävät vaikutukset 
yliarvioitu, vrt. Owalgroupin selvityksen tulokset

• missä määrin toimintaa ohjaavat valtakunnallisesti 
tuotettavat digitaaliset asioinnin palvelut 
(Kasvupalvelu Oy?), joissa maakunnilla on 
velvollisuus olla mukana? Tarvittaneen kuitenkin 
yksi valtakunnallisesti yhtenäinen tietojärjestelmä

• Kv-kasvun ja viennin edistäminen vaatii kansallista 
koordinaatiota ja rahoitusvälineiden selkeyttämistä
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Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 1/2:

• Maakunnan omistamilla yhtiöillä tulisi olla mahdollisuus 
osallistua kilpailuun, vaikka markkinapuutetta ei olisikaan 
(vrt. sote). 

• Monituottajamalli tulisi toteuttaa niin, että maakunnan 
järjestämisvastuu on mahdollisimman laaja

• Maakuntien on pystyttävä itse ratkaisemaan 
aluekohtaisesti, mikä on paras tapa tuottaa palvelut. Myös 
julkinen sektori voi olla kilpailukykyinen, eikä sen 
tuottamismahdollisuutta tule lailla sulkea pois. 
Lainsäädännöllä tulisi säätää vain minimireunaehdot, 
joiden järjestäminen ja tuottaminen on maakuntien itse 
ratkaistava.
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Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 2/2:

• kenellä on tosiasiallinen vastuu asiakkaan palvelujen 
koordinoinnista ja palveluohjauksesta: Koska maakunta voisi 
tuottaa omana toimintana vain markkinapuutetilanteessa, ehdotus 
johtaa käytännössä vastuiden siirtymiseen tuottajille

• Maakunnan itsensä, kuntien ja kuntien omistamien organisaatioiden 
mahdollisuus tuottaa palveluja on mahdollistettava 
lainsäädännössä. Sopimuksellinen yhteistyö on oltava mahdollinen. 
Yksilön ja yritysten tietosuoja on turvattava.

• Ei pidä säätää minimipalveluita - korkeintaan voi olla tarpeen 
määritellä yleiset kriteerit, joiden vallitessa maakunnan oma 
palvelutuotanto on järjestettävä. Järjestämistehtävän 
toimeenpanoon sopiva malli on informaatio-ohjaus, joka toteutuu 
maakuntien keskustelumenettelyssä.
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Sopimismahdollisuus:

• Maakunnilla tulee olla mahdollisuus sopia kasvupalvelujen 
tuottamisesta alueellaan. Sopimusmahdollisuus antaa enemmän 
mahdollisuuksia työnjaollisesti järkevien palvelukokonaisuuksien 
muodostamiseen ja  paremman mahdollisuuden kunnissa jo olevan 
asiantuntemuksen hyödyntämiseen.

• Säädösmuutosesitys 3 luvun 17§: Maakunta vastaa lakisääteisten 
kasvupalvelujen järjestämisestä alueellaan, ellei se ole sopinut 
järjestämisvastuun siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle 
maakuntalain 7 §:ssä säädetyn mukaisesti

• Mahdollisuus järjestämisvastuun jakamiseen maakuntien ja kuntien 
kesken ei ole pienen maakunnan näkökulmasta toimivin vaihtoehto
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Kasvupalvelut ja työllisyys:

• ALKE- ja kasvupalvelulaki jää avoimeksi vaikeasti työllistyvien 
osalta. Missään valmisteilla olevissa lakiesityksissä (sote tai laki 
osaamis- ja rekrytointipalveluista) ei nähdä tarvetta vaikeasti 
työllistyvien asiakkaiden palvelujen erityiselle sääntelylle. Esim. 
Etelä-Karjalassa rakennetyöttömiä oli v. 2016 60 % kaikista 
työttömistä. Monialaisen palvelun järjestämistä tulisi säännellä 
lakitasoisesti asiakkaiden yhdenvertaisten palvelujen turvaamiseksi.

• Kuntien sakkomaksujen osalta tulisi käynnistää valmistelu 
työmarkkinatukivastuiden uudelleenarvioimiseksi

• 15b § valtion toimenpiteistä maakunnan työttömyystilanteen 
vaikeutuessa on tullut  lakivalmisteluun sen loppuvaiheessa ilman 
etukäteiskeskustelua. Asiasta ei ole tule antaa lainsäädäntöä, vaan 
se kuuluu maakuntien itsehallintoon. 
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Valinnanvapaudesta:

• Valinnanvapaus ei tule olemaan yhtäläinen koko maassa
• Valinnanvapaus ja tuottaminen pitäisi määritellä siten, että 

maakunta voi palvelutarpeiden ja palvelumarkkinoiden perusteella 
ratkaista tarkoituksenmukaisen tuottamismallin Maakuntien 
järjestämisosaamisen ja markkinoiden terveen kehittymisen 
kannalta vaiheittain etenevä toteutusmalli on välttämätön. 
Markkinoiden avaaminen tulee tehdä hallitusti riittävän pitkän 
siirtymävaiheen kautta – valinnanvapaus tulisi toteuttaa esimerkiksi 
nykyistä palvelusetelien käyttöönottoa laajentamalla.

• Lainsäädännöllä ei voida aktivoida yksityistä tai kolmannen sektorin 
palvelutuotantoa sinne, minne se ei markkinaperusteisesti 
luonnostaan synny, ja siten valinnanvapaus voi joillakin maan 
alueilla jäädä teoreettiseksi. Toisaalta palvelumarkkinat eivät ole 
maakuntakohtaiset, vaan laajemmat ja digitaaliset; nämä tulevat 
korvaamaan mahdollista markkinapuutetta haja-asutusaluilla.
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Henkilöstön asema:

• Lakiehdotus määrittelee ainoastaan TEMin hallinnonalan 
henkilöstön asemaa. Maakuntaliitoilta uuteen 
maakuntaan siirtyvää henkilöstöä on noin 600 htv. 
Uudessa maakunnassa sekä nykyisistä ELY-keskuksista 
että maakuntaliitoista siirtyvä henkilöstö muodostaa ao. 
tehtävien osaavat työntekijät.

• Siirtymäkauden aikana maakunnan omista 
kasvupalveluista ulkopuolisten tuottajien palvelukseen 
siirtyvä henkilöstön määrä ja koostumus on vielä 
avoinna. Näitä vaikutuksia esityksessä ei arvioida. 
Henkilöstöjärjestelyille ennen uudistuksen toteutumista ei 
ole perusteluja.
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