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Hallintovaliokunnan lausuntopyyntö 9.5.2018 

Lausunto HE 35/2018 vp Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi alueiden kehittämistä ja 
kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi 

 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt Keski-Suomen liiton asiantuntijalausuntoa koskien 
hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. 

Yleistä 

Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja 
laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa sekä niiden yhteinen 
voimaanpanolaki, jolla kumottaisiin laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan 
hallinnoinnista. Maakuntien liittojen alueiden kehittämistä koskevat tehtävät siirrettäisiin 
perustettaville maakunnille pääosin nykyisen kaltaisina. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten sekä työvoima- ja elinkeinotoimistojen työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonalan tehtävistä valtaosa siirrettäisiin maakunnille maakunnallisina kasvupalveluina 
järjestettäviksi.  

Maakunnat vastaavat alueellaan aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja 
maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä siihen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä ja 
yhteistyöstä valtion viranomaisten, alueen keskuskaupunkien, muiden kuntien, 
korkeakoulujen ja muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien tahojen kanssa. Maakunta 
kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon kuntien erilaisista 
lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet. Maakunta vastaa alueellisesta ennakoinnista ja 
siihen liittyvästä yhteensovittamisesta.   

Maakunta toimisi lakiesityksen mukaan oman alueensa aluekehittämisviranomaisena, joka 
tekisi yhteistyötä erityisesti alueen kuntien kanssa. Kunnat hoitaisivat yleiseen toimialaansa 
kuuluvia alueen kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Esitys sisältää myös säännöksiä Euroopan 
unionin rakennerahasto-ohjelmien hallinnoinnista ohjelmakaudella vuosina 2014–2020. 
Rakennerahastotoimintaa koskevat säännökset säilyisivät pääosin ennallaan kuluvan 
rakennerahastokauden 2014–2020 ajan. Tulevan ohjelmakauden säännöksiä tarkennetaan 
sen jälkeen, kun Euroopan unionin lainsäädäntö valmistuu. 
 
Aluekehitys- ja kasvupalvelulaki on luonteeltaan puitelaki, jota täydentävät myöhemmin mm. 
laki aluekehittämis- ja kasvupalvelujen rahoittamisesta, laki osaamisesta ja rekrytoinneista 
sekä laki kotoutuspalveluista. Aluekehittämisen rahoituslain merkitys aluekehitykseen on 



myös merkittävä. Siinä säädetään ne kohteet, joihin sekä kansallista että 
rakennerahastovaroja voidaan käyttää. 
 
Maakuntien liitot ovat jo aiemmin antaneet lausunnon aluekehitys- ja kasvupalvelulaista. 
Lausunnon mukaan aluekehitys tulee nähdä horisontaalisena, kaikkia hallinnon aloja 
koskevana toimintana. Aluekehittäminen on pitkäjänteistä, eri osapuolia tavoitteellisesti 
yhdistävää toimintaa. Aiemmissa lausunnoissa on otettu kantaa etenkin lakiesityksen 
kasvupalveluihin eli työllisyys- ja yrityspalveluihin liittyviin asioihin. 
 
 

Aluekehittämispalveluiden yleinen rooli maakunnassa ja näkyvyys laissa 

Lain yleistavoitteet, kestävä talouskasvu sekä työllisyyden, yrittäjyyden ja työmarkkinoiden 
toimivuuden edistäminen ovat hyvät ja kannatettavat. Aluekehitysjärjestelmän sekä 
aluekehitys- ja kasvupalvelujen rahoituksen ja palvelujen uudistaminen niin, että näin tuetaan 
elinvoimaisuutta ja aluetalouden kasvua on tärkeä tavoite ja keskeistä tulevien maakuntien 
kannalta. Lakiehdotuksen alueiden kehittämisen tavoitepykälä 4§ on kaikkinensa onnistunut. 

Hallituksen esitys aluekehityslaiksi on luonteeltaan väljempi kuin aikaisempi laki 
aluekehittämisestä 7/2014. Lakiluonnos jättää maakunnalle aiempaa enemmän vapausasteita 
päättää aluekehityspalvelujen organisoinnista.  

Väljä luonnehdinta laissa voi jättää aluekehityspalvelut heikompaan asemaan 
yksityiskohtaisemmin kuvattuihin kasvupalvelukokonaisuuksiin nähden. Tällöin 
aluekehityspalvelujen roolia maakunnan strategisena, ennakoivana ja yhteensovittavana 
toimintana syytä vielä eri keinoin korostaa. Aluekehittäminen on käsitteellisesti haastava, ja 
saatetaan ymmärtää eri asiayhteyksissä eri tavoin. Keski-Suomen liitto haluaa nähdä 
aluekehittämisen eräänlaisena yläkäsitteenä ja maakunnan keskeisenä strategisena 
tehtävänä, jonka alle kuuluu laaja joukko erilaisia tehtäviä ja palveluja. Tämän tulee näkyä 
myös ns. yleiskatteellisen rahoituksen kohdentamisessa. 

Aluekehittämisen määrittelyssä tulee lähteä laveasta tulkinnasta, jolloin siihen kuuluu niin 
elinkeinojen ja työllisyyden (kasvupalvelut), osaamisen, maaseudun, asuin- ja elinympäristön, 
liikenneinfran kuin saavutettavuuden kehittäminen. Aluekehittäminen on näin ollen 
poikkihallinnollista, kuuluu monelle eri ministeriölle ja sisältää lukuisia eri 
palvelukokonaisuuksia. 

Laissa lueteltujen tehtävien lisäksi alueiden kehittämisen kokonaisuus edellyttää alueiden 
aktiivista kansainvälistä yhteistyötä ja proaktiivista EU-vaikuttamista, edunvalvontaa ja 
ennakointia sekä eri rahoitusohjelmien tehokasta hyödyntämistä. EU-lainsäädäntöön 
valmisteluvaiheessa vaikuttaminen on tärkeää, koska sen välilliset ja välittömät vaikutukset 
alueille ja kuntiin ovat erittäin merkittävät. EU:n rakennerahasto-ohjelmat toteuttavat 
keskeisesti koheesiopolitiikkaa. Kansainvälisten ja EU:n asioiden ja yhteyksien hoitaminen tulisi 
kirjata selkeämmin maakuntien tehtäväksi.  

Maakuntien muutostilanteessa tulee huolehtia siitä, että aluekehityksen ohjelma- ja 
ennakointityö maakunnissa on riittävästi huomioitu ja uudessa maakunnassa on riittävästi 
osaajia ennakointi- ja strategiatyöhön. Aluekehityspalvelut tulisi selkeästi tuoda näkyviin myös 
uusien maakuntien ohjaus- ja budjetointimekanismeissa, mm. maakuntien viite- ja 
kokonaisarkkitehtuurissa sekä JHS179-strandardin mukaisessa luokittelussa. 

 



Aluekehittämisen keskustelut 

Valtion ja maakuntien yhteistyötä toteuttamaan luotaisiin esityksen mukaan menettely, jossa 
useiden ministeriöiden toimialaan kuuluvasta alueiden kehittämisestä käytäisiin vuosittain 
keskustelut alueiden kehittämisen tavoitteista ja sen toimeenpanosta.  

Mallia on testattu talvella 2018 aikana harjoittelukierroksella, jonka perusteella keskustelua 
on pidetty pääosin positiivisena. Jatkossa olisi kuitenkin tärkeää kehittää keskustelun muotoja, 
keskusteluihin valmistautumista sekä eri ministeriöiden kytkeytymistä 
aluekehityskeskusteluihin. On tärkeää, että aluekehityskeskusteluissa ovat kaikki ministeriöt 
sitoutuneesti mukana. Keskusteluiden esiin nostamia alueiden tarpeita ja impulsseja tulisi 
voida käsitellä myös ministeriökohtaisissa jatkokeskusteluissa sekä talouden 
simulointikeskustelussa.  

Aluekehittäminen kattaa myös maakunnan liikennejärjestelmien kehittämisen. Vaikka 
liikenteen kehittämistä käsitellään maakuntien ja valtion välillä usealla menettelyllä, tulisi niitä 
käsitellä myös aluekehityskeskustelujen yhteydessä. Liikennejärjestelmäasiat ovat lisäksi osa 
MALPE-kokonaisuutta, joiden kytkeymistä aluekehityskeskusteluihin on syytä pohtia 
tarkemmin. Myös lakiluonnoksessa mainittuja yhteistyösopimuksia maakunnan, kuntien 
valtion kesken on syytä käsitellä aluekehityskeskusteluissa. Tämä vahvistaisi 
yhteistyösopimusten roolia valtion, kunnan, ja eri toimenpiteiden rahoittamiseen osallistuvien 
muiden viranomaisten sekä muiden alueiden kehittämiseen osallistuvien keskuudessa. 
Liikennevirastolla (Väylävirasto) on paljon yhteistyötä maakuntien kanssa. Tällöin olisi 
perusteltua väyläviraston vahvempi kytkentä aluekehityskeskusteluihin. 

 

Alueiden kehittämisen painopisteet ja maakuntaohjelma  

Lakiesityksen 10§ käsittelee valtioneuvoston tekemää aluekehittämispäätöstä ja 
maakuntaohjelmaa. Lakiesityksessä todetaan: ”Maakunta laatii maakuntastrategiaan 
perustuvan maakuntaohjelman, joka tarkentaa maakunnan aluekehittämiseen liittyvien 
tehtävien toimeenpanoa lähivuosina.” Nykyisessä aluekehittämisjärjestelmässä 
maakuntastrategialla (myös maakuntasuunnitelma) tarkoitetaan kyseisen maakunnan 
(maantieteellinen alue) pitkän aikavälin strategista aluekehittämisen suunnitelmaa. Lakiesitys 
ei määritä, tarkoitetaan uudessa tilanteessa ”maakuntastrategialla” maakuntakonsernin 
(organisaatio)strategiaa, vai nykyisen kaltaista strategiaa. 

 

 

Jyväskylässä, 21.5.2018 

 

Pekka Hokkanen 
aluekehitysjohtaja 
 

 


