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Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston näkemykset seudullisten
kehittämisyhtiöiden roolista työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kiittää kommentointimahdollisuudesta ja
toteaa näkemyksenään seuraavaa:
Kysymys 1 Kehitysyhtiöiden roolista työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä vallitsee tällä
hetkellä hieman vääränlainen mielikuva.
Kysyttäessä mikä on kuntien strategisessa johtamisen tärkeimpiä asioita on vastaus
elinkeinopolitiikka. Hyvällä elinkeinopolitiikalla luodaan ja kehitetään tuottavaa
ympäristöä. Elinkeinopolitiikkaa ei voi ulkoistaa vaan se on kunnan korkeimman
johdon, kunnanhallituksen ja valtuustojen tärkeimpiä, ellei tärkein strategisen
johtamisen osa-alue.
Kehitysyhtiöt taasen toteuttavat kunnan elinkeinopolitiikkaa hoitaen erikseen
sovittuja operatiivisia tehtäviä. Kehitysyhtiö ei ole koskaan toimivaltainen yksin vaan
sen toiminta edellyttää aina kunnanhallituksen ja -valtuuston päätöksiä.
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2/3

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Hyvinvoinnin edistäminen
Infra, turvallinen ja viihtyisä ympäristö

Osaava työvoima

Elinkeinoelämä

Tuottava ympäristö
(elinvoimainen ja
kilpailukykyinen)
.
-Ohjaus ja
informointi
-Valvonta
-Kehittäminen

-Yhteistoiminta
-Lupahallinto

Palvelut
yksityiset ja julkiset

Näkemyksemme mukaan työssäkäyntialueen kokoiset kunnat tekevät
elinkeinopolitiikkaa tuottavan ympäristön eri osa-alueilla. Tavoitteena tulisikin olla
edistää kuntien rakennemuutoksia siten, että tuottavat ympäristöt ja
työssäkäyntialueet olisivat yksi ja sama kokonaisuus ja tulevan suurkunnan toimin
voitaisiin näin merkittävästi edistää alueen työ- ja elinkeinopolitiikkaa.
Kysymys 2

Viitaten edellä esitettyyn tulisi kuntien konsernihallintoon , yleisimmin kaupunkikehitys
-nimellä olevaan kokonaisuuteen organisoida laajasti elinkeinopolitiikka, kaavoitus
sekä rakentamisen ohjaus ja valvonta.
Kaupunkikonserniin elinkeinopolitiikkaan kuuluvia operatiivisia tehtäviä varten
kaupungeilla on runsaasti muitakin toimijoita kuin kehittämisyhtiöt, tällaisia ovat mm.
yrityksille toimitiloja ja palveluja tarjoavat kiinteistö- ja toimitilapalveluyhtiöt, erilaiset
osaamis- ja innovaatiokeskukset, messuyhtiöt, vienninedistämiseen keskittyvät yhtiöt.
Koska nämä yhtiöt on perustettu toimimaan erikoistuneella kapealla sektorilla ei
niiden kokoaminen yhteen ole mielekästä vaan ne toimivat parhaiten siinä
toiminnassa mihin ne on perustettu.
Tuleekin tarkkaan harkita mitä tulevaisuudessa annetaan kehitysyhtiöiden tehtäväksi.
Niiden toiminnan tulee toteuttaa tuottavan ympäristön konseptia
operatiivisluotoisissa kysymyksissä. Kehitysyhtiön toiminta ei voi olla kunnan
toiminnasta irrallista toimintaa.

Lopuksi

Kehittämisyhtiön toiminnan tulee olla kunnan sille ulkoistamaa ja tarkoin määrättyä
operatiivista toimintaa.
Aluehallinnon, avien ja elyjenkin näkökulmasta keskustelupartneri on kunta, ei
kehitysyhtiö.
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