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ALUEIDEN UUDISTUMISEN NEUVOTTELUKUNTA (AUNE) 
 
Aika keskiviikko 6.9.2017 klo 14.30–16.00  

Paikka TEM, Eteläesplanadi 4, Helsinki 

Osallistujat Ministeri Mika Lintilä, TEM, puheenjohtaja 
 Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, TEM, varapuheenjohtaja 

 Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, TEM 
 Neuvotteleva virkamies Merja Niemi, OKM 

Ympäristöneuvos Pirkko Oilinki-Nenonen, YM 
Neuvotteleva virkamies Katja Palonen, VM 
Erityisavustaja Jannika Ranta, TEM 
Toiminnanjohtaja Antti Sahi, MTK 

 Johtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari 
Ylijohtaja Mika Soininen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus  

 Työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen, SAK  
Maatalousneuvos Taina Vesanto, MMM 
Johtaja Raija Volk, STM 
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaan liitto 
Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen, TEM, sihteeri 
Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen, TEM, sihteeri 
Erityisasiantuntija Petra Stenfors, TEM, sihteeri 
 
Asiantuntijat: 
Neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, TEM 
Liikenneneuvos Hanna Perälä, LVM 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen   
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 
 

2. Maakuntauudistus – ajankohtaiset asiat  
 
Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman kertoi maakuntauudistuksen ajankohtaisista asioista päivitetyn esityksen 
(jaetaan) pohjalta. Uudistukseen on tullut vuoden lisäaika, mikä antaa mahdollisuuden perusteellisemmal-
le valmistelulle ja pilotoinnille. Ministerit Vehviläinen ja Saarikko totesivat 5.9. pidetyssä tilaisuudessa, et-
tä uudistuksen perusteisiin ei ole tullut uutta tulokulmaa. Valinnanvapaus -lakia pohditaan. Uudistuksella 
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on perustuslakivaliokunnan vankka tuki. Uudistuksen valmisteluorganisaatiota virtaviivaistetaan. Uudis-
tuksen aikataulu on saatavilla alueuudistus.fi -sivustolla.  Maaliskuun alussa lakiesitysten tulisi olla valmiit 
annettavaksi eduskunnalle.  
 
Puheenjohtaja totesi, että mikäli aluekehittämis- ja kasvupalvelulakiesitykseen tehdään merkittäviä muu-
toksia, tehdään uusi lausuntokierros. Jos muutoksia ei tule paljoa, järjestetään sidosryhmien kuulemistilai-
suuksia.  
 
Keskustelussa nostettiin esiin mm. seuraavaa: 
- Maakuntien edustajista jatkovalmistelussa toimitetaan tieto VM:öön ja STM:öön.  
- Kasvupalvelujen tuotantomallien kokeilut käynnistyvät 2018. Miten käyttöönottoa on tarkoitus ko-

keilla?  
Marja-Riitta Pihlman totesi, että kokeilujen valmistelu käynnistyy. Palvelukokonaisuuksia voidaan tes-
tata rajatulla kohderyhmällä. Tarkempaa tietoa ei ole vielä.  

- On esitetty toivomus, että uudistuksen osatekijät toteutuisivat mahdollisimman samanaikaisesti 
vuonna 2020. Toive koskee erityisesti valtion lupa- ja valvontavirastoa (Luova).  

- Ympäristöhallinnon näkökulmasta puolestaan Luova-viraston käynnistyminen vuonna 2019 olisi toi-
vottavaa. Luovalla on yhtymäkohtaa muihin samana vuonna käynnistyviin virastoihin. Todettiin, että 
tästä on erilaisia näkemyksiä. 

 
- Maantielain muutos 

 
Hanna Perälä kertoi maakuntauudistuksen vaikutuksista liikennesektorille etukäteen jaetun esi-
tyksen pohjalta. ELY-keskuksissa L-vastuualueella hoidetut tehtävät siirtyvät pääsääntöisesti hoi-
dettavaksi maakunnissa. Maakunnan tehtäväksi tulee liikennejärjestelmäsuunnittelu ja tienpito. 
Maantielain muutoksessa tavoitteena on varmistaa valtakunnallinen yhtenäisyys sekä riittävä 
palvelutaso joka puolella maata. Muutoksessa ehdotetaan lisättäväksi liikennejärjestelmää käsit-
televä luku. Lain nimi muutettaisiin laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Uutena asiana 
säädettäisiin valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Laissa luotaisiin palvelu-
tasotavoitteet valtakunnallisesti merkittävälle runkoverkolle, runkoverkkoon kuulumattomille 
pääteille sekä muille maanteille. 

 
Keskustelussa nostettiin esiin mm. seuraavaa: 

- Yhteistyöalueratkaisu on valmisteltu alueiden kanssa yhteistyössä. 9 yhteistyöalueen toi-
meenpano merkitsee maakunnille haastetta. 
 

- Aluekehittämisen tilannekuvan ja keskustelujen valmistelutilanne  
 
Kaisa-Leena Lintilä kertoi aluekehittämisen tilannekuvan ja keskustelujen valmistelutilanteesta. Ensim-
mäinen simulointi aluekehittämiskeskustelusta pidettiin elokuun lopussa ja siitä otetaan oppia. Tammi-
helmikuussa käydään keskustelujen simulointi kaikkien maakuntien kanssa. Tätä varten muodostetaan 
prosessi ja valmistellaan kunkin maakunnan tilannekuva (yhteinen kuva maakunnan tilanteesta ja kehitys-
näkymistä). Agendan, joka tuodaan yhteiselle, poikkihallinnolliselle keskustelupöydälle, tulee olla hyvin 
suunniteltu ja teemoitettu. Agendat valmistellaan valtioneuvoston ja maakunnan yhteistyössä. Simuloin-
tikierroksella saadaan tietoa myös siitä, miten keskustelujen lopputulos on hyödynnettävissä maakunta-
lain 13 § mukaisissa neuvotteluissa, joita VM simuloi maalis-huhtikuussa. Vuoden lisäaika tarkoittaa sitä, 
että ensimmäiset viralliset keskustelut käydään syksyllä 2018. Ne antavat syötteitä VM:n maakuntatalou-
den neuvotteluihin keväällä 2019, jotka vaikuttavat budjetti- ja kehysvalmisteluun. Kokonaisuuden valmis-
telu jatkuu.  
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Keskustelussa nostettiin esiin mm. seuraavaa: 
 

- Keskustelut edellyttävät kaikkien ministeriöiden sitoutumista ja yhteisen aluekehityksen tilanne-
kuvan luomista. 

- Maakunnista tarvitaan tieto ja näkemys, mutta myös ministeriöiden linjaukset, kärkihankkeet ja 
painotukset.  

- Tilannekuvat ja JTS tulee kytkeä maakuntastrategiaprosessiin.  
 

- Muiden hallinnonalojen ajankohtaiset uudistukseen liittyvät valmistelut 
 
Muut hallinnonalat eivät nostaneet keskusteluun uudistukseen liittyviä valmistelujaan. 
 

3. Koheesiopolitiikan valmistelu kaudelle 2021 
 
Kaisa-Leena Lintilä totesi, että keskustelu koheesiopolitiikan jatkosta on käynnistynyt sekä EU:n toi-
mielimissä että jäsenvaltioissa. Joko vuoden 2018 syksyllä tai vuonna 2019 komissio antaa ehdotuk-
sen seuraavan kauden rahoituskehykseksi. Tämän jälkeen tulee asetusehdotukset. Suomessa keskus-
telua on käyty mm. EU4-jaostossa, jossa ovat mukana eri ministeriöt ja sidosryhmät. Keskustelu jat-
kuu niin valtionhallinnossa kuin alueilla. Lähtökohtana on, että haetaan suhteellisesti korkeaa saan-
toa ja koheesiopolitiikan jatkumista EU:ssa. Koheesiopolitiikka on keskeinen väline kasvupolitiikan 
edistämisessä. Tärkeää on tulosperusteisuus ja vaikutusten seuranta. Hallintoa halutaan yksinkertais-
taa ja hallinnollista taakkaa keventää. Koheesiopolitiikan yhteys muihin EU-rahoitusvälineisiin on tär-
keää. Suomi on kiinnittänyt huomiota siihen, että yhteisesti sovittuja sääntöjä tulee noudattaa eri 
EU-jäsenvaltioissa. Tavoitteena on, että Suomen erityispiirteet, Itä- ja Pohjois-Suomen erityisrahoi-
tus, Venäjän rajan läheisyys, Itämeri-ulottuvuus, saavat painoarvoa.   
 
Puheenjohtaja totesi, että asia on tarkoitus viedä EU-ministerivaliokunnan käsittelyyn syksyn aikana. 
 
Keskustelussa todettiin mm. seuraavaa: 
 

- Maakunnat ovat antaneet asiaa koskevia lausuntoja. Ympäristöä tukevat investoinnit tulisi saada 
mukaan rahoituksen piiriin. Maakunnat toivovat linjauksia marraskuuhun mennessä.  

 
4. Selvitys positiivisen rakennemuutoksen hyödyntämisestä Lounais-Suomessa  

 
Johanna Osenius totesi, että selvitysmies Esko Ahon selvitysraportti on julkaistu TEM:n verkkosivuilla. Aho 
ehdottaa ”siltasopimusta” tehtäväksi valtion ja Lounais-Suomen välille. Kyseessä on yhteistyömalli. Kas-
vun hyödyntämiseksi tarvitaan useita aloja. Sopimuksessa tulisi käsitellä mm. seuraavia teemoja: työvoi-
man saatavuus (ml. asuminen), saavutettavuus, koulutus, T&K, markkinointi ja tietopohja. Nykyiset toi-
menpiteet tulisi koordinoida ja tämän jälkeen tulisi määritellä muut toimenpiteet, joita tarvitaan. Eri mi-
nisteriöistä on kutsuttu asiantuntijoita miettimään asiaa. Tarkoitus on perustaa myös korkean tason ryh-
mä, jossa on edustus ministeriöistä sekä alueen toimijoista. Kokoava asiakirja (sisältäen työnjaon ja priori-
soidut toimenpiteet) pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteitä toteutetaan 
kehysten puitteissa.  
 
Puheenjohtaja totesi, että samantyylisiä sopimuksia tullaan tarvitsemaan eri puolilla Suomea. Kohtaanto-
ongelma on vahvasti taustalla. Päävastuullinen ministeriö on TEM. Koulutuksella on suuri rooli. Suomessa 
peruskoulupohjalla olevista 42 % on työttöminä tällä hetkellä. Kasvun suurin pullonkaula on työvoiman 
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saatavuus. Maahanmuuttajat on yksi huolenaihe; Suomessa työllistyy vain 26 % maahanmuuttajista, kun 
vastaava luku Ruotsissa ja Norjassa on yli 70 %.  
 
Keskustelussa nostettiin esiin mm. seuraavaa: 

- Miten raportin tulokset on sovellettavissa maaseutualueille, joilla on työvoimapulaa, mutta ei yh-
tä yksittäistä kasvunlähdettä?  
Raportissa on lähdetty liikkeellä alueellisesta tulokulmasta, ei alakohtaisesta.  

- Osaavan työvoiman saatavuuspulaa on eri puolilla Suomea niin alueellisesti kuin alakohtaisesti. 
Asiaan tulee löytää ratkaisuja tapauskohtaisesti.  

- Kauppakamareiden näkökulmasta osaavan työvoiman saatavuus on ykköskysymys. Suomen oma 
väestöpohja ei tule kantamaan, ulkomaista työvoimaa tarvitaan vääjäämättä.  

- Kielikynnyksen madaltamista kaivataan; töihin tulisi voida mennä ennen kuin kielitaitoa on. Kieli 
kehittyy työtä tehdessä. Pallo tässä on työnantajilla. Mallia voisi hakea ehkä Pohjanmaalta, jossa 
maahanmuuttajia on työllistynyt hyvin. 

- Voisiko ulkomaalaisten työllistymiseen löytyä ratkaisuja kokeilulla? 
 

5. Muut asiat 
 
Tiedoksi asiat: 

i. Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän väliraportti päästövähennyksiin 
liittyvistä esityksistä  
 
Hanna Perälä kertoi, että ryhmä perustettiin helmikuussa. Tehtävälistalla on 4 asiaa, väliraportti 
koski päästövähennystoimenpiteitä. Loppuraportti valmistuu helmikuussa. Työryhmän mukaan tar-
vitaan laaja valikoima toimenpiteitä, jotta päästövähennystavoitteisiin päästään.  
 

ii. Euroopan investointirahastojen (EAKR, ESR, EMKR ja maaseuturahasto) edistymiskertomus  
 
Ohjelmakauden ohjelmat on saatu hyvin käyntiin. Jo yli 50 % EAKR-rahoituksesta on sidottu, 
joka on korkeimpia lukuja EU:ssa. Myös maaseutuohjelman toteuttaminen on käynnistynyt 
hyvin. 
 

iii. Aluekehittämis- ja kasvupalvelupäivät vuonna 2017: 100 vuotta Suomen kehittämistä -
seminaari pidetään 14.–15.11.2017 Keski-Suomessa Jyväskylässä  
 
Seminaariohjelma on viimeistelyssä. Ennakkokutsu lähti keväällä, varsinainen kutsu lähetetään 
kohtapuoliin.  
 

iv. OECD:n aluekatsaukset: Pohjoiset harvaan asutut alueet. Keskeiset politiikkasuositukset.  
 

OECD on laatinut aluekatsauksen pohjoisissa harvaan asutuista alueista, tarkastelu käsittää 
Suomen, Ruotsin ja Norjan. Raportti on osa EU-politiikkavaikuttamista. Tutkimus käynnistettiin 
maakuntien aloitteesta.  
 

v. Maaseutukatsaus 2017  
 
Järjestyksessä 3. maaseutukatsaus julkistettiin 2.9.2017 Maaseutuparlamentissa. Julkaisu on 
saatavilla valtioneuvoston julkaisuarkistosta osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
453-958-6  
 

vi. Syksyn päivittynyt työsuunnitelma  
 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-958-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-958-6
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Todettiin syksyn päivittynyt työsuunnitelma. AUNEn jatkotyöhön toivottiin, että ryhmään tuo-
taisiin enemmän asioita, joista voitaisiin käydä keskustelua, ja joihin voitaisiin vielä vaikuttaa.  
 

 
Todettiin ja merkittiin tiedoksi. 

 
6. Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.  

 
 
 
 
 
JAKELU Neuvottelukunnan jäsenet 
 
TIEDOKSI Neuvottelukunnan yhteyshenkilöverkosto  

TEM:   
Kansliapäällikkö  
Erityisavustajat  
Osastopäälliköt   


