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Maakuntalaki 

Kasvupalvelulaki  
ml. Laki kasvupalveluiden järjestämisestä 

Uudenmaan maakunnassa    

Osaaminen ja 
rekrytointi 

ALKE- ja 
kasvu-

palvelun 
rahoituslaki 

Kotouttamis-
laki 

MAKU 
II 

Laki alueiden kehittämisestä ja 
kasvupalveluista (kasvupalvelulaki) 

Tiedonhallintalaki (myöhemmin) 



Kasvupalvelulakien* käsittelyaikataulu 

5.9.2017 

Maalis  Syys -17 Loka Marras Joulu Tammi -18 Helmi 

Eduskunnalle  
 

yhdessä sote-valinnan-

vapauslain ja muiden 

maakuntien tehtäviin 

liittyvien lakien kanssa 

 

Laintarkastus Perustuslakianalyysi 

tehty 

* Kolme erillistä HE:tä, jotka annetaan samanaikaisesti 

  1. ALKE- ja kasvupalvelulaki  

  2. rekry-/osaamispalvelulaki ja rahoituslaki 

  3. kotouttamislaki 

Kasvupalveluiden tietojärjestelmiä koskeva laki tulee omalla aikataulullaan. 

Lainsäädännön 

arviointineuvosto ja käännös 

Neuvoston esittämien 

muutosten tekeminen 
Laintarkastuksen 

esittämien muutosten 

tekeminen 

Sidosryhmien kuuleminen 

muutoksista 
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Kasvupalvelu-uudistus on palvelu-uudistus 

Kasvupalvelu-uudistuksessa kyse on ensisijaisesti 

palvelujen ja palvelurakenteen uudistamisesta  

Tavoitteenamme on suunnata Suomen ja suomalaisten 

voimavarat kasvuasentoon – työllisyyden, investointien ja 

yrittäjyyden edistämiseen.  
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1 TE- ja yritys-

palveluista 

kasvupalveluja 2 Järjestäjän ja 

tuottajan roolin 

erottaminen 

Aluekehittämis-

järjestelmän 

uudistaminen 3 
Lain keskeiset teemat:  



Miksi kasvupalvelu-uudistus?  
– julkisen talouden näkökulma 

17.8.2017 

6 mrd. € 
Välittömät työttömyysmenot vuodessa 

-1 pv → 23 M€ 
Valtion työttömyysturvamenojen 

säästö vuodessa, jos työttömyys-

jaksot 1 päivää lyhyemmät 

-1 pv → 100 M€ 
Tuotannon arvon kasvu, jos julkiseen 

työnvälitykseen ilmoitetut paikat 

täyttyisivät 1 päivää nopeammin 
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TE- ja yritys-palveluista kasvupalveluja 

ELY-keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut 

yhdistetään maakunnallisiksi kasvupalveluiksi. 

Maakunnallisina kasvupalveluina  

  tulee järjestää rekrytointi- ja osaamispalveluja 

  voidaan järjestää palvelukokonaisuuksia, jotka koskevat 

• yritystoimintaa ja yrittäjyyttä,  

• innovaatioiden kehittämiselle edellytyksiä luovia,  

• kansainvälistymistä   

   voidaan myöntää kasvupalvelujen  

      rahoituslain mukaista rahoitusta  

Maakunnalliset kasvupalvelut  

ovat lähtökohtaisesti harkinnanvaraisia.  

.  
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Järjestäjän ja tuottajan roolin erottaminen 
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2 
Maakunnan 

kasvupalvelutehtävät 

Järjestäminen ja 
julkiset 

hallintotehtävät 
maakunnassa 

Palvelujen 
tuottaminen 

Ulkoistettavat palvelut 

Kilpailulliset 
markkinat 

ensisijainen 

Kunnat / 
sidosyksiköt 

mahdollinen jos 
tätä palvelu ei ole 

markkinoilla 

Konsernin omana 
tuotantona 

Jos samaa 
palvelua on myös 
markkinoilla, oma 

tuotanto on 
yhtiöitettävä 

Jos samaa 
palvelua ei ole 

markkinoilla, voi 
maakunta tuottaa 

palvelun 
virastossa, 

liikelaitoksessa tai 
yhtiössään 

Eriyttäminen:  
• Järjestäminen ja tuottaminen 

erotetaan toisistaan 

• Järjestäminen on  

maakunnan tehtävä 

• Tuottamisessa on 

 useita mahdollisuuksia 

Maakunta voi päättää, 
minkä osan palvelu-

tuotannosta tuottaa 

konsernissa ja minkä 

ulkoistaa 

Järjestämisvastuuseen 
kuuluu kasvupalvelujen 

yhteensovittaminen 

kunnan, valtion ja 

maakunnan muiden 

palvelujen kanssa. 
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Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen 
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Samassa yhteydessä uudistetaan 

aluekehittämisen lainsäädäntö. 

 

Suomen alueellinen kehittäminen 

perustuu valtion eri hallinnonalojen, 

maakuntien ja kuntien kumppanuu- 

teen ja vuorovaikutukseen. 

 

Laissa määritellään myös  

siirtymäsäädökset, joilla  

rakennerahasto-ohjelmaa  

toteutetaan ohjelmakaudella 

2014–2020. 

  



Muutokset lakiehdotukseen 
lausuntokierroksen jälkeen 

Oman palvelutuotannon kielto on poistettu 

Maakunta voi päättää palvelutuotannon ulkoistamisen laajuuden.  

Yhtiöittämisvelvollisuuden osalta viitataan maakuntalain 112–117 pykäliin  

→    velvollisuus on, jos maakunta tuottaa markkinoilla olevia palveluja.  

Myös < 10 000 € rahoituspäätökset ovat maakunnan julkisia hallintotehtäviä 

Muita muutoksia on vähän, koska  

→   kasvupalvelut eivät nauti samanlaista perustuslaillista  

    suojaa kuin SOTE-palvelut 

→   kasvupalvelulaissa oli valinnanvapauslakia selkeämmin  

    määritelty julkiset hallintotehtävät maakunnan itsensä tehtäviksi. 

Muutokset on tehty lausuntokierroksen ja sote-PeLV-lausunnon pohjalta. 
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Kunnat saavat uuden yhteistyökumppanin 

Kaupungit ja kunnat saavat uusista 

maakunnista kumppanin alueen 

elinvoiman ja kilpailukyvyn 

kehittämiseen.  

Kuntien kasvuun liittyvät  

tehtävät säilyvät yhtä  

merkittävinä kuin nykyisin. 

Kasvupalvelun tuottajana  

kunta voi jatkossa vaikuttaa  

myös aiempaa laajemmin. 



Uudellemaalle erityisratkaisu 

Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu osoitetaan 

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

Myös muilla Uudenmaan kunnilla on  mahdollisuus  

liittyä kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2020 alusta. 

Aluekehittäminen ja  

rakennerahaston välittävän  

toimielimen tehtävät ovat  

maakunnan tehtäviä. 

 




