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Kuntaliiton kommentit alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen lakiluonnokseen (versio 3.10.2017)
Kuntaliitto haluaa edelleen painottaa jo huhtikuussa 2017 antamansa lausunnon mukaisesti
seuraavia seikkoja:
Sopimusmahdollisuus on oleellinen osa kuntien ja maakuntien itsehallintoa ja siitä on säädettävä alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen laissa. Maakunnan tulee voida sopia alueen
kuntien kanssa tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä, työnjaosta ja resurssien kohdentamisesta. Maakunnan tulee myös voida siirtää järjestämisvastuu yhdelle tai useammalle kunnalle/kaupungille, jolla maakunnan arvion mukaan on riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseksi. Maakunta voisi myös tällöin jakaa järjestämisvastuun kunnan tai kuntien kesken, mikäli se on tarkoituksenmukaista. Kasvupalveluiden eli työllisyyden
ja yritystoiminnan edistämiseen liittyvien palvelujen järjestämisvastuun siirrosta sopimisen
tarve korostuu suurimmillä kaupunkiseuduilla, jolloin maakunta vastaisi muun alueensa kasvupalveluista. EU:n rakennerahastoihin ja alueiden kehittämiseen liittyvät viranomaistehtävät
ovat maakunnalla.
Uudistuksen tulee antaa kaupunkiseutujen kunnille mahdollisuus toimia kasvupalvelujen järjestäjänä alueellaan. Suurten kaupunkiseutujen kunnat kohdentavat laajasti omia resurssejaan työllisyyden ja yritystoiminnan edistämiseen. Kasvupalvelujen kohdentamisella kaupunkiseutujen kunnilla on edellytys yhdessä omien panostustensa kanssa luoda tavoitteita paremmin edistäviä kokonaisvaikutuksia. Tämä aktivoi kuntia kohdentamaan myös jatkossa omia
resurssejaan työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseen.
Kunnat tuottavat laajasti työllisyyttä edistäviä palveluja ja niillä on oltava mahdollisuus ottaa
kokonaisvastuu vaikeasti työllistyvistä monialaiseen lähestymistapaan perustuen. Kokonaan
yhtiöittämisen ulkopuolelle on voitavat jättää vaikeimmin työllistyville tarkoitettu palvelukokonaisuus, johon sisältyy esim. työ- ja toimintakyvyn arviointi sekä palvelutarpeen arviointi, työpajatoiminta, piilotyöpaikkojen etsiminen, matalan kynnyksen työpaikkojen räätälöinti sekä
palvelujen yhteensovittaminen. Kuntien tulee olla mahdollista tuottaa em. palveluja ilman yhtiöittämistä, koska ne sisältävät merkittävän osan viranomaisrooliin liittyviä toimia. Käynnissä
olevien työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisten kokeilujen kokemuksia tulee tässä hyödyntää.
Alueiden kehittämisen ja kasvupalvelujen laissa on säädettävä, että maakunnille tulee toimivalta tehdä sopimus kuntien kanssa tietyn palvelun tuottamisesta. Kuntalain 7.2 pykälä mahdollistaa sen, että kunta voi sopimuksen nojalla ottaa hoitaakseen julkisia tehtäviä.
Kuntaliitto korostaa, että tarpeet vaihtelevat alueiden, seutujen ja kuntien välillä ja että lainsäädännön tulee antaa mahdollisuudet reagoida muuttuviin olosuhteisiin.
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