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Kannanotto	/	esitys	mkj-kokoukseen	ja	neuvotteluun	TEM:n	edustajien	kanssa	11.1.2017	

Työ-	ja	elinkeinoministeriö	

	

VIITE:	EHDOTUS	LAIKSI	ALUEIDEN	KEHITTÄMISESTÄ	JA	KASVUPALVELUISTA	/	Luonnos	20.12.2016	

Maakuntien	liittojen	yhteinen	näkemys	

Maakuntien	itsehallinnon	tulee	olla	keskeinen	lähtökohta	po.	lain	valmistelussa	ja	täytäntöönpanossa.	
Alueiden	kehittäminen	on	laaja-alaista	elinkeinojen	ja	työllisyyden	edistämiseen,	kestävään	yhdyskunta-	ja	
aluerakenteeseen	ja	hyvään	elinympäristöön	tähtäävää	toimintaa,	johon	kasvupalvelut	linkittyvät	yhtenä	
keskeisenä	työkaluna.	Maakuntien	liitot	toteavat,	että	alueiden	kehittämistä	ja	kasvupalveluja	koskevan	
lain	valmistelu	on	edennyt	oikeaan	suuntaan,	mutta	liitot	toivovat	annetun	kiireellisen	aikataulun	vuoksi,	
että	ennen	lausuntokierrosta	luonnoksiin	tehtäisiin	maakuntien	näkökulmasta	tärkeimpiä	muutoksia.	

Lakiluonnoksen	(20.12.	versio)	käsitteistöä	tulee	selkeyttää	ja	poistaa	sisällön	ristiriitaisuudet.	Erityisesti	
tämä	koskee	peruskäsitteitä	”alueiden	kehittäminen”	ja	”kasvupalvelut”.		

Lakiluonnoksen	mukaan	maakunnat	tulevat	olemaan	kasvupalvelujen	järjestämisvastuussa	alueellaan.	
Maakunnilla	on	lähtökohtainen	intressi	järjestää	palvelujen	tuotanto	mahdollisimman	aluevaikuttavasti	ja	
kustannustehokkaasti.	Maakuntastrategiassa	ja	-ohjelmassa	ilmaistu	kehittämisen	tahtotila	priorisoi	
kehittämisen	toimenpiteet	ja	asettaa	niille	mittarit.	Tämän	vuoksi	järjestäjä-tuottaja-mallia	ei	ole	
kasvupalvelujen	osalta	tarkoituksenmukaista	viedä	niin	pitkälle	kuin	mitä	lakiluonnoksessa	esitetään.	
Maakunnilla	tulee	olla	mahdollisuus	sopia	kasvupalvelujen	järjestämisestä	alueensa	kunnan/kuntien	
kanssa.	Sopimusmahdollisuus	vahvistaa	maakuntien	itsehallinnollista	asemaa	ja	antaa	edellytykset	
alueellisesti	toimivimpien	työnjakojen	toteuttamiseen.	Yhteiset	järjestelmät	eivät	saa	tarpeettomasti	
rajoittaa	maakuntien	toimintaa	eivätkä	sitoa	maakuntiin	tarkoitettuja	resursseja.	

Valtion	ja	maakunnan	neuvottelumenettelyn	perusjako	toiminnallisen	ja	taloudellisen	neuvottelun	välillä	
on	perusteltu,	samoin	prosessin	suunniteltu	eteneminen.	On	tärkeää	saada	eri	hallinnonalat	maakunnan	
kanssa	muodostamaan	yhteinen	käsitys	elinvoimaa	tukevista	sekä	hallinnonalakohtaisista	että	
poikkihallinnollisista	strategisista	tavoitteista	ja	toimista.	Tarkennuksia	tarvitaan	toiminnallisten	
neuvottelujen	kytkeytymisestä	taloudellisiin	neuvotteluihin	koko	prosessin	ajalta.	Maakuntaneuvotteluilla	
tulee	olla	mahdollisimman	korkea	poliittinen	status.	

Rakennerahasto-ohjelmatyö	ja	tuleva	koheesiopolitiikka:	Maakunnat	tulevat	vastaamaan	nykyisellä	EU:n	
ohjelmakaudella	välittävien	toimielinten	tehtävistä.	Tulevien	EU-rakennerahasto-	ja	muiden	ohjelmien	
valmistelu	ja	toimeenpano	on	uudessa	maakuntahallinnossa	kiinnitettävä	maakuntastrategia-	ja	
ohjelmatyöhön.	Vastaavasti	aluekehittämisen	muut	työkalut	–	eri	hallinnonalojen	alueiden	kehittämisen	
rahoitus,	kasvupalvelut,	maaseudun	kehittäminen	-	tulee	koota	toisiaan	täydentäväksi	maakunnalliseksi	
rahoituskokonaisuudeksi.	Näiltä	osin	tarvittaisiin	poliittisia	linjauksia	ja	niiden	pohjalta	lisäyksiä	po.	lakiin	
ja/tai	muiden	ministeriöiden	vastaaviin	säädöksiin.	

Kannanoton	liitteessä	on	esitetty	keskeiset	yksityiskohtaiset	muutosehdotukset.	

	

Maakuntajohtajien	puolesta,	

	

Jukka	Ylikarjula		 	 	 Pentti	Malinen	
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Liite:	Keskeiset	määrittelyihin	liittyvät	sekä	pykäläkohtaiset	muutosehdotukset	perusteluineen	

	

Maakuntien	liittojen	mielestä	tulevien	maakuntien	aluekehitystehtävän	laaja-alaisuuden	ja	merkityksen	
korostamiseksi	sitä	koskevan	lainsäädännön	tulee	olla	mahdollisimman	kattava.	Tavoitteena	on	oltava	
soten	järjestämislakiin	verrattava	aluekehityslainsäädäntö.	Kasvupalvelujen	(nyk.	työvoima-	ja	
yrityspalvelujen)	lisäksi	myös	muut	aluekehittämisen	instrumentit	(kansalliset	ja	EU-osarahoitteiset	
ohjelmat,	alueiden	käytön	ja	liikennejärjestelmän	suunnittelu,	kotouttaminen	jne)	tulee	lainvalmistelun	
jatkuessa	sisällyttää	lakiin.	

Emme	kannata	maa-	ja	metsätalousministeriön	hallinnonalan	ohjelmien	rajaamista	
aluekehittämisen	ulkopuolelle;	kasvupalveluista	ne	voidaan	rajata	ulos.	

Määritelmien	täsmentäminen	

Lakiluonnoksen	valmistelussa	on	osittain	huomioitu	maakuntien	edustajien	toivoma	muutos	aluekehitys-
käsitteen	ja	kasvupalvelujen	suhteesta.	Lakiluonnokseen	on	kuitenkin	jäänyt	keskenään	ristiriitaisia	kohtia,	
joita	esitämme	korjattavaksi	lain	selkeyttämiseksi.	Seuraavilla	yksityiskohtaisilla	esityksillä	on	tarkoitus	
selventää	aluekehittämisen	ja	kasvupalveluiden	sisältöä.	

Maakuntien	liittojen	mielestä	alueiden	kehittämisen	määritelmä	(2	luvun	1	§:n	1.	mom.)	on	oikea:	
”Alueiden	kehittäminen	on	laaja-alaista	ja	monitasoista	toimintaa,	joka	perustuu	eri	toimijoiden	yhteisiin	
tavoitteisiin	ja	vuorovaikutukseen.	Se	sisältää	sekä	laajan,	yhteiskunnallisen	päätöksenteon	aluevaikutuksia	
arvioivan	näkökulman,	että	erityisesti	aluekehittämiseen	suunnatut	toimet	ja	resurssien	käytön.”	

Kun	aluekehittämisen	käsitteeseen	edelleen	liittyy	epäselvyyttä,	olisi	toivottavaa,	että	lain	
perusteluissa	vielä	tarkennettaisiin	käsitettä	mm.	avaamalla,	mitä	”laaja-alaisuudella”	ja	
”monitasoisuudella”	tarkoitetaan.	Laaja-alaisuudella	haluamme	ymmärtää	aluekehittämisen	
ns.	poikkihallinnollista,	sektorit	ylittävää	luonnetta,	jossa	keskeistä	on	aluenäkökulma,	ja	
jossa	eri	hallinnonalojen	toimin	maakuntaa	kehitetään	yhdensuuntaisesti.	Monitasoisuus	
taas	tulee	nähdä	eurooppalaisen	aluekehittämisen	viitekehyksessä,	jossa	on	tunnistettavissa	
EU:n,	jäsenvaltion,	alueiden	(maakuntien)	ja	paikallistaso.	Myös	em.	määritelmän	toiseen	
lauseeseen	sisältyvä	ns.	laajan	ja	suppean	aluekehittämisen	käsitteet	olisi	hyvä	avata.	
Perusteluissa	tulisi	myös	tuoda	esille,	että	aluekehittäminen	ei	ole	kasvupalvelujen	tapaan	
palvelua,	jolla	olisi	selkeä	asiakaskunta.	Aluekehittäminen	on	maakunnassa	itsehallintoon	
oleellisesti	liittyvä	tehtävä,	joka	sisältää	poliittista	tahdonmuodostusta,	strategiatyötä,	
yhteistoimintaa	ja	toimijoiden	verkostoitumista,	jossa	asiakaslähtöiset	palvelut	ovat	
kehittämisen	instrumentteja.	

Kasvupalvelut	tulee	selkeyttää	määrittelemällä	ne	lakiesityksen	1.	luvun	2	§:n	1-kohdassa	kuten	
lakiluonnoksen	perusteluissa	(s.	6	2.	kappale):	”Lakiehdotuksessa	tarkoitetut	kasvupalvelut	muodostuvat	
nykyisistä	yrityspalveluista	ja	julkisista	työvoima-	ja	yrityspalveluista	(ns.	TE-palveluista),	joiden	asiakkaisiin	
lukeutuvat	myös	kotoutettavat	maahanmuuttajat.”	Tämä	määrittely	selkeyttää	myös	sen,	että	maa-	ja	
metsätalousministeriön	yritys-	ja	maaseutupalvelut	(ml	EU-osarahoitteiset	välineet)	eivät	sisälly	tämän	lain	
tarkoittamiin	kasvupalveluihin.		

Ehdotamme	lakiluonnoksen	1.	luvun	2	§	(Määritelmät)	kohtaa	muutettavaksi	seuraavaan	muotoon:		
Tässä	laissa	tarkoitetaan:	

1) kasvupalveluilla	valtion	ja	maakunnan	yrityspalveluita	ja	julkisia	työvoima-	ja	
yrityspalveluita,	joiden	asiakkaisiin	lukeutuvat	myös	kotoutettavat	maahanmuuttajat.	
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Käsitteiden	määrittelyyn	liittyviä	yksityiskohtaisia	tarkennuksia:	

Luku	1	(YLEISET	SÄÄNNÖKSET)	

Määritelmien	täsmentäminen	edellyttää	lukuihin	1-3	yksittäisiä	muutoksia.	Lukuun	1	esitämme	seuraavia	
muutoksia:	

§ 1	§	(Lain	soveltamisala	ja	tavoitteet)	sisältö	muokataan	loogiseen	järjestykseen	ja	sen	alakohtiin	
tehdään	pieniä	tarkennuksia:	
	

Lain	tavoitteena	on	
1) alueiden	kehittäminen	edistämällä	alueiden	kestävää	kasvua,	vahvistamalla	niiden	

elinvoimaa,	uudistumista	ja	tasapainoista	kehittymistä,	edistämällä	väestön	
hyvinvointia	ja	osaamista	sekä	parantamalla	alueiden	omiin	vahvuuksiin	perustuvaa	
erikoistumista,	elinympäristön	laatua	ja	saavutettavuutta,	

2) maakuntien	järjestämien	palvelukokonaisuuksien,	erityisesti	kasvupalveluiden,	
määrittely	

3) valtion	ja	maakuntien	aluekehittämis-	ja	kasvupalvelujen	järjestämisvastuun	määrittely	
4) aluekehittämisen	ja	sen	rahoittamisen	–	kansallisesti	sekä	tässä	laissa	tarkoitettujen	

Euroopan	unionin	rahastoista	osarahoitettavien	ohjelmien,	hankkeiden	ja	
palvelukokonaisuuksien	hallinnointi-	ja	rahoitustoiminnan	–	yhdistäminen	
johdonmukaiseksi	kokonaisuudeksi	ja		

5) luoda	neuvottelumenettelyyn,	vuorovaikutukseen,	eri	toimijoiden	työnjakoon	ja	
yhteisiin	tavoitteisiin	perustuva	alueiden	kehittämisen	järjestelmä.	

Alueiden	kehittämisestä	säädetään	tarkemmin	2	luvun	1	§:ssä.	

§ 4§:n	ensimmäiseen	lauseeseen	lisätään	maininta	alueiden	kehittämisen	rahoituksen	
määräytymistä:	

Maakunnan	järjestämien	kasvupalvelujen	ja	aluekehittämisen	rahoitus	määräytyy	
maakuntien	rahoituslain	(		/		)	perusteella.	

	

Luku	2	(ALUEIDEN	KEHITTÄMINEN):	

Koska	lain	uudistamisen	yhtenä	tavoitteena	on	kasvu-näkökulman	korostaminen,	se	voidaan	ottaa	
huomioon	korjaamalla	alueiden	kehittämistä	ja	sen	tavoitteita	koskevan	pykälän	(luku2	1§)	ensimmäinen	
tavoite	muotoon:	

”1)	vahvistaa	alueiden	uudistumista,	tasapainoista	kehitystä,	kilpailukykyä	sekä	talouden	
kasvua	kaikilla	alueilla”.	

	

Esitämme	harkittavaksi	myös	seuraavia	muutoksia	(1§:ään):	

2) ”vahvistaa	kestävällä	tavalla	alueiden	elinvoimaa	ja	kasvua	sekä	edistää	taloudellista	
tasapainoa;	

6) ”parantaa	elinympäristön	laatua,	kestävää	alue-	ja	yhdyskuntarakennetta	sekä	edistää	
alueiden	saavutettavuutta	ja	toimivaa	logistiikkaa”	

Lisäyksellä	6-momentiin	viitattaisiin	maakuntalakiehdotukseen	sisältyvään	
liikennejärjestelmäsuunnittelun	ja	alueellisten	liikenneasioiden	järjestämisen	kokonaisuuteen,	joka	
loogisesti	kuuluu	aluekehittämisen	alaan.	Saavutettavuus	(liikenneinfra	ja	logistiikka)	on	laajassa	
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aluekehittämisen	käsitteessä	erittäin	merkittävä	kehittämisala.	Saavutettavuus	on	tutkimusten	
mukaan	elinkeinoelämän	kehityksen	(=kasvun)	yksi	tärkeimmistä	edellytyksistä.	Lakitekstin	
perusteluissa	voisi	erityisesti	korostaa	vientiteollisuuden	ja	kansainvälisten	yhteyksien	merkitystä	ja	
niiden	huomioon	ottamista	aluerakenne-	ja	valtakunnallisen	liikennejärjestelmän	suunnittelussa.	

Aluekehittämispäätöksen	(2§	2.	mom.)	alaa	tulee	lain	perusteluissa	laajentaa	niin,	että	ainakin	
nykyiset	alueiden	käytön	valtakunnalliset	linjaukset	ja	aluerakenteen	suuntaviivat	kootaan	yhteen,	
jotta	valtio-maakunta-suhteen	keskeiset	elementit	ovat	yhteen	sovitettuina	neuvottelumenettelyn	
pohjaksi.	Tällöin	aluekehityspäätökseen	sisällytetään	valtakunnallisesti	merkittävät	aluerakenne-,	
liikenne-	ja	logistiikkatavoitteet.	

Luvun2	§	(Vastuu	alueiden	kehittämisestä)	on	keskeinen.	Pykälään	liittyvät	perustelutekstit	selkeyttävät	
lainkohdan	tulkintaa.	

Lakiluonnoksessa	20.12.	aikaisempiin	verrattuna	korjattu	ennakointi	oikeaan	muotoon:	”Maakunta	
vastaa	ennakoinnista	osana	aluekehittämistehtäväänsä	sekä	siihen	liittyvästä	yhteensovittamisesta”.	

Lain	perusteluissa	on	hyvä	kiinnittää	ennakointi	maakunnan	tehtäviin.	Ennakointi	on	
osa	maakunnan	yleiseen	aluekehitystehtävään	kuuluvaa	prosessia,	jota	tarvitaan	sekä	
maakunnan	oman	strategia-	ja	ohjelmatyön	myös	valtion	kanssa	käytävän	neuvottelun	
valmistelun	osana.	Tärkeitä	alueellisen	kehityksen	ennakoinnin	kohteita	ovat	kasvun	
näkökulmasta	erityisesti	osaamistarpeiden	ennakointi	ja	sille	perustuva	koulutus-	ja	t&k&i-
tarpeiden	järjestämisen	suunnittelu,	vaikka	po.	aloilla	valtakunnallisella	ja	sektoripolitiikalla	
on	keskeinen	rooli.	Lakiperusteluissa	on	syytä	tuoda	esille	nykyinen	rakennemuutoksia	
ennakoiva	aluekehittämisen	toimintatapa.	

Ehdotamme	6§:n	(Sopimusmenettelyt)	muotoilua	seuraavasti:	

Alueiden	kehittämistä	koskevien	tavoitteiden	toteuttamiseksi	voidaan	laatia	
yhteistyösopimuksia.	Yhteistyösopimus	laaditaan	maakunnan,	toimenpiteiden	
rahoittamiseen	osallistuvien	viranomaisten	ja	muiden	alueen	kehittämiseen	osallistuvien	
tahojen	kanssa.	Yhteistyösopimuksen	on	oltava	yhteensopiva	aluekehittämispäätöksen,	
(kasvupalveluja	koskevan	tavoitepäätöksen)	ja	asianomaisen	maakuntaohjelman	kanssa.	
Sopimuksen	allekirjoittajien	on	otettava	sopimukset	huomioon	toimintaansa	ja	talouttaan	
koskevissa	suunnitelmissa.	

	

Luku	3	(KASVUPALVELUT	JA	NIIDEN	JÄRJESTÄMINEN):	

Määrittelyn	täsmentämisen	johdosta	3§:	maakunnalliset	kasvupalvelut	ei	voi	kattaa	maakuntalain	6	§	koko	
tehtäväaluetta.	Tämä	kohta	tulisi	yhteen	sovittaa	kasvupalvelujen	määrittelyn	kanssa.	Tähän	liittyen	
esitämme	seuraavia	stilisointeja:	

§ Luku	3/	4§/	Kasvupalvelujen	asiakkaat	/		1.	momentin	lopussa	oleva	viittaus	muutetaan	
kohdistumaan	2.	luvun	1.	momenttiin	(jota	täsmennetään	aiemmin	esittämällämme	tavalla)	
	

Luvussa	3	on	peritty	kokoamaan	nykyisistä	yritys-	ja	te-palveluista	palvelukokonaisuuksia,	mikä	
lähtökohtaisesti	oikea	tavoite	em.	palvelujen	integroimiseksi.	Luvussa	kuvattujen	maakunnallisten	
palvelukokonaisuuksien	määrittelyt	eivät	ole	yksiselitteisiä.	Asia	tullee	esille	myös	kun	kasvupalveluihin	ja	
aluekehittämiseen	liittyvää	rahoituslakia	valmistellaan.	Esimerkiksi	innovaatioympäristöä	ja	
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kansainvälistymistä	sekä	osin	rahoitusta	koskevat	palvelukokonaisuudet1	kuuluvat	alueiden	kehittämisen	
laajaan	sisältöön,	ei	kasvupalveluihin.	Lain	perusteluistakaan	ei	selvene,	miten	maakunnan	liittojen	nykyisin	
myöntämät	tukimuodot,	alueellisen	kehittämisentuki	ja	perusrakenteen	investointituki,	on	tarkoitus	
integroida	jatkossa	tähän	kokonaisuuteen;	pykälän	11	luettelossa	ne	eivät	esiinny.	

Esitämme,	että	lakiluonnoksen	3	luvun	5	§:n	(Maakunnan	järjestämisvastuu)	1	momentin	ensimmäinen	
virke	kirjataan	muotoon:	

”Maakunta	vastaa	lakisääteisten	kasvupalveluiden	järjestämisestä	alueellaan,	ellei	se	ole	
sopinut	järjestämisvastuun	siirtämisestä	yhdelle	tai	useammalle	kunnalle	maakuntalain	7	
§:ssä	säädetyn	mukaisesti.”	

Maakuntalain	luonnoksen	7	§:ssä	sanotaan	nyt,	että	maakunta	voi	siten	kuin	laissa	tarkemmin	säädetään	
sopia	tehtävänsä	järjestämisvastuun	siirtämisestä	yhdelle	tai	useammalle	kunnalle,	jolla	maakunnan	arvion	
mukaan	on	riittävät	taloudelliset	ja	muut	voimavarat	näiden	tehtävien	hoitamiseen.	Tällä	muutoksella	
vahvistettaisiin	maakuntien	ja	kuntien	sopimusoikeutta.	

Rahoituspäätösten	siirtäminen	pois	julkiselta	toimijalta	ei	ole	tarkoituksenmukaista	ja	kannatettavaa.	
Esitämme,	että		

11	§	(Rahoitustehtävät)	–	kohta	siirretään	kokonaisuudessaan	14	§:ään	(Maakunnallisten	
kasvupalvelujen	julkiset	hallintotehtävät)	

Perustuslain	124	§	mukaisesti	julkinen	hallintotehtävä	voidaan	antaa	muulle	kuin	viranomaiselle	vain	lailla	
tai	lain	nojalla	ja	vain,	jos	se	on	tarpeen	tehtävän	tarkoituksenmukaiseksi	hoitamiseksi	eikä	vaaranna	
perusoikeuksia,	oikeusturvaa	tai	hyvän	hallinnon	vaatimuksia.	Merkittävää	julkisen	vallan	käyttöä	sisältäviä	
tehtäviä	voidaan	kuitenkin	antaa	vain	viranomaiselle.	

Luonnoksessa	ehdotettu	rahoituspäätösten	siirrosta	vaarantaa	hyvän	hallinnon	vaatimukset	ja	sisältää	
keskeistä	julkisen	vallankäyttöä,	joten	nykyesitys	on	perustuslain	suhteen	vähintään	kyseenalainen.	Emme	
pidä	rahoitukseen	liittyvän	tarkoituksenmukaisuusharkinnan	ja	vastuun	kannalta	tarkoituksenmukaisena	
siirtää	rahoitusasioita	muiden	toimijoiden	toteutettavaksi.	

	

Esitämme,	että	lukuun	3	/	14§		(Maakunnallisten	kasvupalvelujen	julkiset	hallintotehtävät)	

Rakennerahastojen	ja	globalisaatiorahaston	varoja	koskeva	päätöksenteko	tulee	sisällyttää	
julkisten	hallintotehtävien	joukkoon	alakohdaksi	11.	Tällöin	luonnoksen	viimeinen	momentti	
jää	pois.	Ehdotus	lähtee	siitä,	että	rakennerahastotoiminta	tulee	tulevallakin	
ohjelmakaudella	olemaan	julkista	hallintotoimintaa.	

	

Esitämme,	että	lain	perusteluissa	tuodaan	esille,	että	maakunnat	ottavat	kasvupalvelujen	järjestämisen	ja	
tuotannon	suunnittelussa	huomioon	alueen	kuntien	elinvoimatehtävät	ja	yhteen	sovittavat	kuntien	
elinvoimatehtäviä	ja	kasvupalveluja	alueellaan.	

Erityisesti	Lakiluonnoksen	luku	3	/	12	§	(Muut	palvelut)	sisältää	tehtäviä,	joissa	kuntien	
harjoittama	elinkeinopolitiikka	(erityisesti	kuntaomisteiset	elinkeinoyhtiöt)	toteuttavat	
samankaltaisia	tehtäviä.	Siksi	on	tärkeää,	että	maakunnat	voivat	huomioida	tämän	
suunnitellessaan	kasvupalvelujen	järjestämissuunnitelmaa	ja	tehdä	tätä	tehtävää	koskien	

																																																													
1	Erityisesti	9§,	10§,	11§	2	mom	pääosin	sekä	14§	7	mom	kuuluvat	luvun	2	eli	alueiden	kehittämisen	sisältöihin.	
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myös	sopimuksellista	yhteistyötä	kuntien	kanssa.	Muussa	tapauksessa	maakuntien	
järjestämistehtävä	asettaa	rajoituksia	kuntien	yleiseen	toimivaltaan	perustuvalle	toiminnalle.	
Ongelma	ainakin	lievittyisi,	jos	12§:ssä	tarkoitetut	asiat	määriteltäisiin	pykälässä	14	julkisten	
hallintotehtävien	piiriin.	

	

EU:N	OHJELMIEN	TOIMEENPANO	

Rakennerahastotehtävät	(2.	luku	3§)	

Rakennerahastotehtäviä	koskeva	ainoa	pykälä	lakiluonnoksessa	ei	ole	riittävä	rakennerahastotoiminnan	
määrittelyyn,	vaikka	kaikki	nykyiset	laki-	ja	asetussäädökset	pidettäisiin	soveltuvin	osin	voimassa	
siirtymäsäädöksin.	On	huomioitava,	että	jo	vuosina	2016	-	2019	valmistellaan	tulevia	EU:n	
rakennerahastosäädöksiä	ja	aloitetaan	mahdollisten	tulevien	ohjelmien	valmistelu.	Näiden	tehtävien	
osalta	lainsäädäntö	on	päivitettävä	maakuntien	itsehallinnollisen	aseman	mukaiseksi.	

Ehdotus	3§:n	1.mom.	muutokseksi:		
Rakennerahasto-ohjelmilla	tarkoitetaan	Euroopan	unionin	säädöksiin	perustuvia	
rakennerahasto-ohjelmia.	Kuluvalla	ohjelmakaudella	näitä	ovat	Kestävää	kasvua	ja	Työtä	
2014	-	2020	Suomen	rakennerahasto-ohjelma	ja	Suomen	takausohjelma	kasvuyritysten	
rahoituksen	saatavuuden	parantamiseksi.	

	
Lakiluonnoksen	perusteluissa	on	esitetty	arvioita,	jonka	mukaan	tulevan	rakennerahastokauden	osalta	
nykyistä	toimeenpanotapaa	voitaisiin	muuttaa	samaan	suuntaan	kasvupalvelujen	kanssa.	Nämä	maininnat	
tulee	poistaa.	EU:n	tasolla	rakennerahastojen	myöntämä	tuki,	joka	perustuu	erikseen	hyväksyttäville	
ohjelmille,	on	EU:n	sisämarkkinoiden	markkinapuutteiden	korjaamista	ja	siksi	se	on	katsottava	
viranomaistehtäväksi	(vrt.	valtakunnalliset	kasvupalvelut).	

	
Aluekehittäminen	ja	yritys-	sekä	työvoimapoliittiset	toimenpiteet,	joita	EU-osarahoitteisten	ohjelmien	
ohjaamana	toteutetaan	jäsenvaltioissa	perustuvat	EU:n	perussopimukseen	ja	sen	perusteella	annettaviin	
asetuksiin	sekä	Suomen	tapauksessa	myös	liittymissopimukseen.	Eurooppalainen	taloudellista,	sosiaalista	ja	
alueellista	koheesiota	tavoitteleva	politiikka	on	perusteiltaan	EU:n	kilpailulainsäädännön	mukainen.	Nämä	
perusteet	puuttuvat	lain	perusteluista.	
	
Ehdotus:	Mikäli	rakennerahastotehtävistä	on	tarkoitus	säätää	vain	siirtymäsäädöksin,	olisi	mahdollista	
kuvata	lain	perusteluissa	se,	miten	aluekehittäminen	kansallisella	tasolla	kytkeytyy	EU:n	
koheesiotavoitteisiin	ja	rakennerahastopolitiikkaan.	Rakennerahasto-ohjelmien	luonne	ja	monitasoinen	
kytkeytyminen	EU-valtio-maakuntien	ohjelmat	välillä	tulisi	tällöin	ymmärrettäväksi.	
	
Tulevan	EU:n	budjetin	ja	sitä	kautta	koheesiopolitiikan	valmistelu	on	jo	käynnistynyt.	Maakuntien	
itsehallinto	tulee	ottaa	huomioon	jo	tässä	prosessissa;	nykyisessä	alke-laissa	tähän	ei	ole	säädöksiä,	mutta	
valtio-maakunta	–suhteen	muuttuessa	asia	syytä	huomioida.	Suomen	ohjelmaneuvottelutavoitteiden	
valmisteluun	tulee	säätää	esim.	niin,	että	po.	tavoitteista	linjataan	aluekehittämispäätöksessä,	jonka	
valmisteluun	maakunnat	osallistuvat.	
	
Liäsysehdotus	luvun	2	2	§:ään	:		

Työ-	ja	elinkeinoministeriö	valmistelee	yhdessä	maakuntien	kanssa	Suomen	
neuvottelutavoitteet	koheesiopolitiikan	osalta,	keskeiset	tavoitelinjauksen	päätetään	
aluekehittämispäätöksessä.	

	
Tulevien	EU-rakennerahasto-	ja	muiden	ohjelmien	valmistelu	on	maakuntahallinnon	oloissa	kiinnitettävä	
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maakuntastrategiatyöhön,	jolloin	ohjelmaprosessit	yksinkertaistuvat	ja	päällekkäis-	ja	ristikkäisohjaus	
häviää.		
	
Ehdotus:	

Työ-	ja	elinkeinoministeriö	valmistelee	yhdessä	maakuntien	kanssa	kansalliset	
rakennerahasto-ohjelmat	siten,	että	maakunnat	sopivat	ohjelma-alueista	ja	päättävät	
ohjelman	painopisteistä.	

	
Maakuntien	kansainväliset	tehtävät	ovat	yksi	tulevan	maakunnan	tehtävistä,	koska	ne	huomattavalta	osin	
liittyvät	Euroopan	unioniin,	tämä	yhteys	on	alke-laissa	syytä	selkeästi	todeta,	ainakin	lain	perusteluissa.	
	
	

VALTIO-MAAKUNTA	-SUHDE	

Valtion	ja	maakuntien	yhteistyö	(Luonnos	6.luku	4§)	

Aluekehitysjärjestelmän	muutos	osana	maakuntauudistusta	vaati	ensisijassa	maakunnan	itsehallinnollista	
asemaa	tukevia	muutoksia	valtio-maakunta	–suhteen	uudelleen	määrittelyssä.	
	
Valtion	ja	maakuntien	yhteistyöhön	(Luonnos	6.	luku,	4	§)	tulisi	lisätä	myös	EU:n	koheesiopolitiikan	
valmistelunäkökulma,	jossa	työ-	ja	elinkeinoministeriön	tulisi	tehdä	tiivistä	yhteistyötä	maakuntien	kanssa	
ja	maakuntien	rooli	ohjelmien	hyväksymisessä	vahvistaa.	Neuvottelumenettelyn	statusta	tulee	vahvistaa	ja	
laajuutta	kasvattaa.	

Ehdotus	uudelleen	muotoiluksi	(6.	luku	4	§):	

...	Maakuntakohtaisissa	neuvotteluissa	käsitellään	aluekehityksen	tilanteen	pohjalta	alueiden	kehittämiseen	
liittyviä	eri	hallinnonaloja	koskevia	toiminnallisesti	ja	taloudellisesti	merkittäviä	tavoitteita	ja	maakuntien	
tekemiä	esityksiä	valtion	talousarvioon.	Neuvotteluissa	voidaan	käsitellä	muita	alueiden	kehittämisen	
toimeenpanoon	ja	kasvupalvelujen	järjestämiseen	liittyviä	asioita.	

Neuvotteluja	johtaa	työ-	ja	elinkeinoministeriö	ja	sen	lisäksi	neuvotteluihin	osallistuvat	ainakin	
valtiovarainministeriö,	opetus-	ja	kulttuuriministeriö,	maa-	ja	metsätalousministeriö,	liikenne-	ja	
viestintäministeriö	ja	ympäristöministeriö.	Neuvottelun	tarkoituksena	on	sovittaa	yhteen	hallinnonalojen	
tavoitteet	ja	muodostaa	neuvotteluosapuolten	yhteinen	näkemys	maakunnan	aluekehittämisen	tarpeista	ja	
tulevan	vuoden	valtion	talousarvion	valmisteluun	liittyvistä	maakunnan	esityksistä.	

	

Keskitetysti	hoidettavat	palvelut	(6.	luvun	8	§)	

Lakiluonnoksen	kohta	määrittelee	menettelyn	tapaukseen,	jossa	maakunnat	eivät	sopisi	pykälässä	
tarkoitettujen	tehtävien	hoidosta.	Sen	mukaan	järjestämisvastuu	siirtyisi	työ-	ja	elinkeinoministeriölle	ja	
ministeriö	voisi	nimetä	järjestäjäksi	valitsemansa	valtion	viranomaiset	tai	maakunnat	sekä	määrätä	
nimeämänsä	järjestäjän	tai	järjestäjien	toimialueen.	Pidämme	tätä	aivan	uudenlaisena	ja	itsehallintoon	
erittäin	huonosti	sopivana	menettelytapana.		

Esitämme,	että	6	luvun	8	§:n	2	momentti	tulisi	kirjoittaa	yleisten	keskittämisoppien	mukaan	seuraavasti:	

”Mikäli	maakunnat	eivät	sovi	yhteistoiminnasta	1	momentissa	tarkoitettujen	asioiden	tai	
jonkin	niistä	hoitamisessa,	valtioneuvosto	voi	päättää	maakuntien	velvoittamisesta	
yhteistoimintaan.	Päätös	on	voimassa	siihen	saakka,	kunnes	maakunnat	sopivat	
yhteistoiminnasta.”	
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VOIMAANTULO-	JA	SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET	

§ 4§:n	(s.	107	)	mukaan	TEM	voi	ryhtyä	järjestämis-	ja	tuottamistehtävien	eriyttämistä	tarkoittaviin	
toimiin	ennen	järjestämisvastuun	siirtymistä	maakunnille.	Tärkeää,	että	kasvupalvelut	määritellään	
täsmällisesti	(ks.	kommentit	lukuun	3).		Maakunnallisia	kasvupalveluita	ei	oikein	rajattuina	ja	
määriteltynäkään	pidä	ennen	maakuntauudistuksen	voimaantuloa	ryhtyä	yhtiöittämään	pois	
maakuntien	järjestämisvastuun	piiristä.	

§ 5§:n	(s.	108)	mukaan	valtion	solmimat	sopimukset	aluekehittämiseen	ja	kasvupalveluihin	liittyvien	
maakunnallisten	palvelujen	tuottamisesta	siirtyisivät	maakunnan	vastuulle	1.1.2019.	à	Ei	ole	
perusteltua,	että	valtio	solmii	tällaisia	sopimuksia,	etenkään	aluekehittämiseen	liittyvien	
maakunnallisten	palvelujen	tuottamisesta.	

§ 6§n	mukaan	(s	108-109):	”Maakunta	voi	myös	tehdä	palveluksessaan	olevan	henkilön	tai	
henkilöiden	kanssa	palveluntuotantoa	koskevan	sopimuksen,	jonka	osana	kyseiset	henkilöt	
irtisanoutuvat	maakunnan	palveluksesta.	Tällaisen	sopimuksen	kesto	voi	olla	enintään	kolme	
vuotta	eikä	se	saa	tuottaa	yksinoikeutta	sopimuksen	tarkoittaman	palvelun	tarjoamiseen.”	à	Tässä	
mielestämme	ei	ole	kyse	6§:n	otsikon	mukaisesta	”markkinapuutteen	toteamisesta	ja	
yhtiöittämisestä”,	ennemminkin	henkilöstön	aseman	muuttamisesta	toisin	kuin	
maakuntauudistuksen	yleisissä	periaatteissa	on	esitetty	(liikkeenluovutus).	

§ 7§:n	5	momenttiin	tehtävä	seuraava	tarkennus:	”Maakuntien	liitot	ja	elinkeino-,	liikenne-	ja	
ympäristökeskukset	sopivat	siitä	kuinka	aluekehittämis-	ja	kasvupalvelulain	2	luvun	3§:ssä	
tarkoitetun	rakennerahasto-ohjelman	välittävän	toimielimen	tehtävien	hoitaminen	järjestetään	
maakunnissa	ja	niiden	yhteistoimintana.	Maakuntahallinnon	käynnistyttyä	maakunnat	sopivat	
tehtävien	järjestämisestä	noudattaen	maakuntalain	8.	luvun	säännöksiä	maakuntien	
yhteistoiminnasta.	

	


