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Keski-Suomen liiton lausunto tarkastuskertomusluonnokseen 
 

Keski-Suomen liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta, 

joka käsittelee aluekehittämispäätöksen 2020–2023 suunnittelua ja toimeenpanoa. Olemme 
yhtä mieltä Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa tarkastuskertomuksen kannanotoista ja 

viraston suosituksista.  

 
Kansallisen aluekehittämisrahoituksen tempoilevuutta kuvaa Keski-Suomen liiton 

rahoitusvolyymi, joka voi vaihdella vuosittain nollasta useaan miljoonaan euroon. Merkittävä 
vaihtelu aiheuttaa päätöksentekoon lyhytjänteisyyttä ja heikentää tavoitteellisen 

kehittämistyön resursointimahdollisuuksia. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö määrittelee 

rahoituserille omia reunaehtoja, mikä edelleen vaikeuttaa isojen kehittämiskokonaisuuksien 
toimeenpanoa. 

 
Alueellisten koronaelvytystoimien rahoitus onnistui Suomessa yleisesti ottaen hyvin. 

Murrostilanteessa valtiontasoiset toimenpiteet eivät yksin riitä. Maakunta on toimiva taso 
suunnitella, yhteensovittaa ja toteuttaa aluekehittämisen tavoitteita. Maakunnallisten 

selviytymissuunnitelmien merkitys rakentuikin alueellisesta vuoropuhelusta ja tärkeimpien 

toimenpiteiden puntaroinnista. Selviytymissuunnitelmat nojasivat maakuntatasolla pääosin 
valtuustokaudelle 2018–2021 valikoituihin strategisiin painopisteisiin. Esimerkiksi 

osallisuuden ja hyvinvoinnin painoarvo aluekehittämisessä on vahvistunut selvästi 
koronapandemian jälkeen vuosille 2022–2025 hyväksytyissä maakuntaohjelmissa ja -

strategioissa.   

 
Kansallisen ja maakunnallisen tason strategisessa aluekehittämisessä on jatkossakin lievää 

epäjatkuvuutta valtion ja kuntien vaalikausien erirytmisyyden vuoksi. Valtioneuvosto tekee 
uuden aluekehittämispäätöksen juuri, kun maakuntaohjelmat on saatu parhaimpaan 

toteutusvaiheeseensa. Työ- ja elinkeinoministeriö voisi kannustaa maakuntia päivittämään 
maakuntaohjelmiaan aluekehittämispäätöksen perusteella. Tarkistuksia ei juurikaan viime 

kausilla ole tehty. 

 
Aluekehittämisrahoituksen jakoperusteet tunnistavat edelleen hieman heikosti 

aluekehittämisen nykytilan. Alueiden sisäiset kehittyneisyyserot ovat suurempia kuin 
alueiden väliset erot. Kehitys ei noudata Itä- ja Pohjois-Suomen ja Etelä- ja Länsi-Suomen 

suuralueiden välistä jakolinjaa.  
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  LAUSUNTO 

 

 

 
Keski-Suomen liitto yhtyy tarkastusviraston suosituksiin työ- ja elinkeinoministeriölle. 

Aluekehittämispäätöksessä tulisi määritellä vaikuttavuusmittarit, joiden edistymistä 

käsiteltäisiin vuosittain alueiden kehittämisen keskusteluissa. Aluekehittämisrahoituksen tulisi 
olla arvostettu osa valtion budjettia ja aluekehittämistyötä. Arvostusta osoittaisi rahoituksen 

pitkäjänteisyys eduskuntavaalikaudesta ja valtioneuvoston kokoonpanosta riippumatta.  
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