
Maakuntien liitot/Jari Parkkonen 

 
 

Aluehallinnon kuulemistilaisuus   
 

- Selkeä porrastus kolmen tason - kuntien, väliportaan ja valtion - välillä toteute-

taan. 
- Rahoitusratkaisumallilla ei saa vaarantaa tai vesittää itsehallinnon demokraat-

tista pohjaa, eikä itsehallintoalueita ei voida nähdä pelkkänä valtionhallinnon 
jatkeena. 

- Tavoitteena on oltava hallinnon selkeys, päällekkäisyyksien purkaminen ja on 

pyrittävä yhteneväisiin hallinnon rajoihin.  
 

ELY:t ja maakuntien liitot lakkautetaan uusien itsehallintoalueiden tieltä. Hallitus on 
linjannut 7.11.2015, mitä tehtäviä uusille itsehallintoalueille siirretään. Monitoimialai-
suus on lähtökohtana eli sote -asioiden lisäksi itsehallintoalueille siirretään myös mui-

ta tehtäviä.  
 

Hallituksen tekemät linjaukset antavat hyvän pohjan jatkotyölle. Maakuntien liittojen 
nykyiset tehtävät tulee siirtää uusille IH -alueille. ELY:jen tehtävistä sopiviksi katsotut 
ja etenkin aluekehittämiseen liittyvät tehtävät on siirrettävä IH -alueille. Tehtävien 

siirtoja ministeriöille on vältettävä, eikä ole kovin perusteltua koskea laajasti kuntien-
kaan nykytehtäviin SOTEa lukuunottamatta. Ministeriöiden esittämät tehtävä siirrot 

ovat mielestäni varsin hyvä aloitus uudenkaltaiselle pohdinnalle, mutta tekemistä riit-
tää että näkemys tavoiteltavasta uudistuksesta olisi valtionhallinnon eri toimijoiden 
parissa yhteismitallinen.(Esim. MMM ja TEM hyvää pohdintaa) 

 
IH -alueiden on voitava sopia tehtävien hoitamisesta tarkoituksenmukaisissa kokonai-

suuksissa yhteistyössä. Uudistuksessa kohtaavat valtion ylhäältä alas – ja kuntien al-
haalta ylöspäin olevat toimintamallit, ja olisi tärkeä lähteä niiden vahvuuksista eikä 
pienemmistä yhteisistä nimittäjistä. Uudistuksissa tulisi antaa alueille tehtävät ja jär-

jestämisvastuu, mutta antaa myös vapaus niiden järjestämiseen.  
 

Jos jotain tehtäviä hoidetaan nykyisin pienemmällä lukumäärällä kuin 18, niin niihin 
löytyy varmasti mahdollisuus jatkossakin. Itsehallintoalueiden välinen sopimuspohjai-

nen järjestelmä ei saa kuitenkaan muodostua liian jäykäksi hallintorakenteeksi. Itsel-
leni herää kyllä mieleen kysymys, kuinka paljon laissa tulee ylipäänsä säätää tuotan-
non rakenteesta ja toimintatavasta. Ylätason keskusteluissa korostuu palveluiden jär-

jestäminen, mutta sivulauseissa nousee kaipuu ja toive käytännön tuotannon vahvaan 
ohjaukseen. 

 
Valtion eri toimijoiden aluejaot ovat varsin pirstaleiset. Aluejakojen perustana tulee 
jatkossa olla itsehallintoaluejako. Siltä osin kuin aluejako on itsehallintoalueita kar-

keampi, niiden tulee noudattaa itsehallintoalueiden luontaisia yhteistyösuuntia ja nii-
den välisten yhteistyöverkkojen muodostamia kokonaisuuksia, eikä tälle tule sallia 

hallinnonalakohtaisia poikkeuksia. Jäljelle jäävät valtionhallinnon valvontatehtävät 
(AVI) tulisi kenties valtakunnallistaa yhdeksi valtion virastoksi. 
  

Tulopohjan kehittämisen tulee olla vahvasti kunkin itsehallintoalueen omassa intres-
sissä ja siksi alueen ja elinkeinojen kehittämistehtävät ovat keskeinen osa itsehallin-

toalueen kokonaisuutta.  
 



Elinkeinopolitiikan rajapinnat kuntien ja IH alueiden kesken on oltava selkeät. IH -

alueet ovat pääsääntöisesti strategisia toimijoita ja kehittämisrahoittajia. Hallitusoh-
jelman mukaan hallitus edistää tulevaisuuden kunnan roolin muuttumista yhä vah-

vemmin alueensa elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden edistäjäksi.  
 
Päätavoite läpi uudistuksen on oltava hallinnon yksinkertaistaminen ja asioiden talou-

dellinen hoito unohtamatta asiakasnäkökulmaa. Yhtenä ratkaisuna voisi olla vielä vah-
vempi järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen sekä ennen kaikkea asiakasnäkö-

kulman korostuminen ja asiakkaan edun palveleminen. 


