
 

Maaseutu ja maakuntauudistus- ilta 17.4.2018 

Kati Kemppainen kertoi maakuntauudistuksen vaikutuksista yrityksille 

 

Kuhmossa järjestettiin tiistaina 17.4. maakuntauudistukseen liittyvä tilaisuus, jossa kerrottiin tulevan 

maakuntauudistuksen vaikutuksia maaseudun kannalta katsottuna. Erityisesti käytiin läpi tulevia 

palvelumuutoksia, jotka vaikuttavat meidän jokaiseen arkeen sekä pohdittiin myös uudistuksen myötä 

tulevia vaikutuksia yrityksien ja järjestöjen arjessa. 

 

Tilaisuuden aluksi Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä kävi hieman läpi uudistusta kuntalaisten 

hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna. Hänen mukaansa kunnan hyvinvointisuunnitelma on vielä 

lapsenkengissä Kuhmossa ja tätä on tarkoitus parantaa tulevaisuudessa. Kunnalla on vastuu 

kuntalaistensa hyvinvoinnista ja hyvinvointisuunnitelma on strategisesti ohjaava suunnitelma siihen 

kuinka tätä hyvinvointia edistetään. Suunnitelmassa on hyvä miettiä myös sitä mikä on järjestöjen rooli 

ihmisten yleisessä hyvinvoinnissa, esimerkiksi kyläyhdistyksillä voisi olla oma rooli ihmisten 

hyvinvoinnin edistämisessä omalla alueellansa. Järjestöjen aktiivisesta osallistumisesta olisi myös 

hyvä ”palkita” eli niitä järjestöjä avustetaan, jotka toimivat aktiivisesti alueensa hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Kuntalaisten hyvinvointi edistää osaltaan kunnan yleistä elinvoimaa. 

Maakuntauudistusta on myös tarkoitus tehdä yhdessä siten, että myös maaseudun ääni pääsisi 

kuuluviin. Harvaan asutun maaseudun verkosto pyrkii siihen, että maaseutuvaikutusten arviointi 

otetaan uudistuksessa huomioon. Maaseutuvaikutusten arviointi varmistaa osaltaan sen, että 

huomioidaan maaseudun palvelut, elinvoima ja demokratia sote- ja maakuntauudistuksessa. 

 

Työ- ja elinkeinopalvelujen vastuuvalmistelija Kati Kemppainen kertoi omassa osuudessaan 

maakuntauudistuksen vaikutuksista yritysten arkeen. Maakuntauudistus tulee muuttamaan sen, että 

yritykset ja järjestöt ovat yhä voimakkaammin maakunnan palveluiden tuottajia. Maakunta on jatkossa 

vastuullinen palvelujen järjestäjä eli maakunta vastaa alueen palvelutarpeen mukaisten palveluiden 

saatavuudesta. Maakunnalle tulee mahdollisuus uudenlaisten palvelujen tuotantotapojen ja 

kumppanuuksien hyödyntämiseen. Tämä markkinaehtoinen palvelutuotanto tuo uusia 



 

mahdollisuuksia toimia palvelujen tarjoajana esim. uusille yrityksille. Tarkoituksena on luoda lisää 

paikallisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja sitä kautta parantaa alueiden työllisyyttä ja 

elinvoimaa. Myös järjestöjen rooli yhteiskunnallisina yrittäjinä kasvaa eli järjestöt voivat tehdä 

arvopohjaista,  yhteiskunnallisesti hyvää tuottavaa liiketoimintaa, jonka tarkoituksena ei ole niinkään 

tuottaa voittoa itselle vaan tuottaa yhteiskunnan kannalta hyviä asioita.  

 

Nykyiset Ely- keskusten ja TE-toimistojen yritys- ja työllisyyspalvelut yhdistetään ja uudistetaan 

kasvupalveluiksi. Uusilla kasvupalveluilla tuetaan työllistymistä ja autetaan työnhakijoita uuden 

työpaikan löytämisessä, edistetään yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja 

kansainvälistymistä. Kasvupalveluilla myös vastataan työmarkkinoiden muutoksiin ja turvataan 

osaavan työvoiman saatavutta. Kasvupalveluiden ohella maakunnassa voidaan myös järjestää 

yritystoimintaan ja yrittäjyyteen, innovaatioiden kehittämiseen ja yritysten kansainvälistymiseen 

liittyviä palveluja, JOS maakuntavaltuusto niin päättää. Yrityspalvelut eivät siten kuulu maakunnan 

minipalvelujen joukkoon, jotka täytyy järjestää maakunnassa vaan näistä palveluista päättävät 

maakuntavaltuutetut. Maakunta saa valtiolta yleiskatteellisen valtionosuuden, jonka kohdentamisesta 

maakuntavaltuusto päättää. Näin ollen yrityspalvelut riippuvat siitä haluaako tulevat 

maakuntavaltuutetut niitä edistää maakunnassa vai jotakin muita palveluja. 

 

Maakuntauudistus tuo paljon uudistuksia maakunnille. Lainsäädäntö luo pohjan, mutta jättää samalla 

paljon väljyyttä, joten uudistuksen myötä maakunnilla on myös tilaa luovuudelle palveluiden 

järjestämisessä. Resursseja yhdistämällä on tarkoitus luoda hyvä palveluverkko maakuntaan, jossa 

asiakas nousee keskiöön. Tavoitteena uudistuksilla on myös edistää työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa. 

Uudistuksen myötä asukkailla on nykyistä laajemmat mahdollisuudet osallistua koko maakunnan 

kehittämiseen maakuntavaltuuston kautta. Siksi hyvin tärkeäksi nouseekin hyvien, asiansa tuntevien 

ehdokkaiden löytäminen ensimmäisiin maakuntavaaleihin ja se, että jokainen kokisi tärkeäksi 

äänestää  itselle sopivaa ehdokasta ensimmäisissä vaaleissa. Maakuntavaltuutetut tekevät ne 

toimintalinjaukset, mihin palveluihin rahat kohdennetaan maakunnassamme vuoden 2020 jälkeen. 

Muutoksia on siis luvassa, mutta jokaisesta meistä riippuu millaisia nämä muutokset tulevat olemaan.   
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