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Jakelussa mainituille      
 
 
 
 
LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAIKSI ALUEIDEN 
KEHITTÄMISESTÄ JA KASVUPALVELUISTA 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista.  Lakiesitys on perus-
teluiltaan joiltakin osin vielä keskeneräinen ja se täydentyy lausuntovaiheen jäl-
keen. 
 
Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistus koskee työ- ja elinkei-
noministeriön hallinnonalaa laajasti ja kaikilla hallinnon tasoilla. Kokonaisuus 
liittyy pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan kahdella tavalla:  

 
1) Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen kytkeytyy kiinteästi maakuntauu-
distukseen, jonka myötä muuttuu koko aluekehittämisjärjestelmä. Esityksen ta-
voitteena on kestävän talouskasvun, alueiden kehittämisen sekä työllisyyden, 
työllistämisen, ja yritysten toimintaedellytysten edistäminen valtion ja maakunti-
en toimenpiteiden ja niiden järjestämien palvelujen avulla. TEM:n vastuulla ole-
vasta aluekehittämisjärjestelmästä kehitetään valtion ja maakuntien kumppanuu-
teen ja sopimuksiin pohjautuva järjestelmä.    
 
2) Kasvupalveluiden uudistaminen puolestaan kytkeytyy hallitusohjelman Työlli-
syys- ja kilpailukyky -painopistealueen kärkihankkeeseen Kilpailukyvyn vahvista-
minen, jossa on linjattu yrittäjyyden edistämistä koskevia toimenpiteitä. ELY-
keskusten ja TE-toimistojen työvoima- ja yrityspalvelut kootaan kasvupalveluksi. 
Asiakkaan valinnanvapautta lisätään eriyttämällä kasvupalveluiden järjestämi-
nen ja tuottaminen sekä viemällä tuottamistehtävät markkinoille. 
 
Aluekehittämiseen ja kasvupalveluihin liittyvät nykyiset lait uudistetaan vas-
taamaan uutta toimintamallia ja hallintojärjestelmää. Normeja puretaan ja sää-
dökset uudistetaan siten, että ne mahdollistavat kestävän kasvun parhaalla 
mahdollisella tavalla.  
 
 



2/4 

 

  

 
Kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa on valmisteilla oma 
laki, joka liitetään myöhemmin samaan eduskunnalle annettavaan hallituksen 
esitykseen. Tämä lakiluonnos yksityiskohtaisine perusteluinen ja ruotsinkielise-
nä käännöksenä on saatavissa 15.3.2017 TEM:n verkkosivuilta. Lausunnot myös 
tästä lakiluonnoksesta pyydetään sisällyttämään samaan lausuntovastaukseen.  
 
Ruotsinkielinen HE-luonnos on saatavissa TEM:n verkkosivuilta 15.3.2017 eli 
samaan aikaan kuin lakiehdotus kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan 
maakunnassa.  
 
Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internet-osoitteesta:  
 http://tem.fi/lausuntopyynnot 
 
Lausuntopyyntöön tulee vastata sähköisellä kyselyllä. Sähköisen kyselyn Inter-
net-osoite:  LAUSUNTOKYSELY ALKE- ja kasvupalvelulaki 
 
Kyselylinkin alussa on käytännön ohjeet vastaamiseen.  Lausuntokysely on ai-
noastaan suomenkielinen, mutta siihen voi vastata myös ruotsiksi. 

 
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 26.4.2017 klo 16.15. Lausuntoyh-
teenvedossa otetaan huomioon vain määräaikaan mennessä sähköisesti saapu-
neet lausunnot.  Viivästyneitä lausuntoja ei voida ottaa huomioon, koska valmistelu-

aikataulu on tiukka, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokauden aika-

na.  Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen 
jälkeen.  
 
Lausunnonantajille annetaan tiedoksi tässä vaiheessa myös lakiluonnokset 
(luonnosversiot 1.3.2017) TEM:ssä valmistelussa olevista kolmesta substanssi-
laista: 
- laki alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta, 
- laki rekrytointi- ja osaamispalveluista ja 
- laki kotoutumisen edistämisestä 
Niiden valmistelu jatkuu ja lausuntokierros toteutetaan myöhemmin keväällä. 
Eduskunnalle ne on tarkoitus antaa syysistuntokauden 2017 alussa. 
 

  Lisätietoja antavat:   
- Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä, 050 396 3574, piia.rekila@tem.fi  

Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, 050 396 4789, elina.isoksela@tem.fi  
(erityisesti ELY-keskusten työ- ja elinkeinohallinnon tehtävät, jotka siirtyvät 
maakunnille sekä Uudenmaan maakunnan erillisratkaisu) 

- Hallitusneuvos Tiina Korhonen, 050 331 4176, tiina.korhonen@tem.fi  
(erityisesti maakunnille siirtyvät nykyisiä TE-palveluja vastaavat palvelut)  

- Hallitusneuvos Tuula Manelius, 040 769 4936, tuula.manelius@tem.fi  
(erityisesti alueiden kehittämistä koskevat asiat) 

- Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen, 0400 428 326, tarja.reivonen@tem.fi  
(erityisesti alueiden kehittämistä koskevat asiat)  

- Suunnittelija Merja Pennanen, 040 551 9926, merja.pennanen@tem.fi 
(lausunnon antamiseen liittyvät käytännön/tekniset asiat) 

 

http://tem.fi/lausuntopyynnot
https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/srur3vohxm
mailto:piia.rekila@tem.fi
mailto:elina.isoksela@tem.fi
mailto:tiina.korhonen@tem.fi
mailto:tuula.manelius@tem.fi
mailto:tarja.reivonen@tem.fi
mailto:merja.pennanen@tem.fi


3/4 

 

  

 
 
 
 
Osastopäällikkö   Marja-Riitta Pihlman 
 
  
 

 
 Neuvotteleva virkamies   Piia Rekilä    
   
 
 
 
LIITTEET Lausuntopyynnön materiaali löytyy TEM:n Internet-osoitteesta: 

http://tem.fi/lausuntopyynnot 
- TEM lausuntopyyntökirje 1.3.2017 (suomen- ja ruotsinkielinen) 
- Lausuntokysely word- ja pdf-tiedostoina (ainoastaan suomenkielinen) 
- HE-luonnos 1.3.2017 (ruotsinkielinen HE-luonnos saatavissa 15.3.) 
- Uudenmaan erillislakiluonnos ja sen käännös (saatavissa 15.3. ) 
- Tausta-aineistona kolmen em. erillislain lakiluonnokset 1.3. (ainoastaan 

suomenkieliset versiot) 
 

 
JAKELU Valtioneuvoston kanslia  
                       Oikeuskanslerinvirasto    

Oikeusministeriö 
Sisäministeriö 
Puolustusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Valtiovarainministeriö/valtiovarain controller -toiminto   
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöministeriö 
 Valtiontalouden tarkastusvirasto   
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Patentti- ja rekisterihallitus 
 Verohallinto   
ELY-keskukset 
TE-toimistot 
Aluehallintovirastot (AVIt) 
Manner-Suomen kunnat    
Maakuntien liitot 
Ahvenanmaan maakuntahallitus 
Opetushallitus 
Liikennevirasto 
Maaseutuvirasto MAVI 
Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) 

http://tem.fi/lausuntopyynnot
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Saaristoasiain neuvottelukunta 
Finpro Oy 
Finnvera Oyj 
Innovaatiorahoituskeskus Tekes  
Suomen Teollisuussijoitus Oy (TESI)   
Suomen Elinkeino- ja kehittämisyhtiöt SEKES ry.   
Suomen kuntaliitto 
Saamelaiskäräjät 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. 
Keskuskauppakamari (+ aluejärjestöt)   
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry. 
Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry. 
Vammaisfoorumi 
AKAVA ry. 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 
Julkisten hyvinvointialojen liitto JHL ry. 
Palkansaajajärjestö Pardia 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. 
Suomen Yrittäjät (+aluejärjestöt)  
 

TIEDOKSI Työ- ja elinkeinoministeriö: 
Kansliapäällikkö Jari Gustafsson 
Erityisavustaja Jannika Ranta 
Erityisavustaja Sakari Puisto  
 Konserniohjausyksikkö (KOY) 
Elinkeino- ja innovaatio-osasto (EIO) 
Energiaosasto (EOS) 
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö (HEHA/TOVI) 
Työelämä- ja markkinaosasto (TMO) 
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto (TYO) 
Sisäinen tarkastus (TAR) 
TEM kirjaamo 

 
 


