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Lausunto VTV:n tarkastuskertomusluonnoksesta Alueiden elinkeinoelämän
kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen sekä kahdesta
tarkastusmuistioluonnoksesta
Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto alueiden
elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisen toimia
koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta. Ohjeistuksen
mukaisesti olemme keskittyneet erityisesti
tarkastuskertomusluonnoksen lukuun 2.
Tarkastuskertomusluonnoksen analyysi kansallisen
aluekehittämisrahoituksen haasteista osuu pääosin oikeaan.
Merkittävin ongelma on kehittämisrahoituksen lyhytjänteisyys
ja ennakoimattomuus. Esimerkiksi vuonna 2022 käytiin uuteen
aluekehityslainsäädäntöön kuuluvat aluekehittämisen
keskustelut, joihin sisältyi uutena elementtinä ns.
sopimuksellisen yhteistyön kehittämisrahoitus muutamaan
keskeiseen teemaan. Jo keskustelujen aikana kuitenkin kävi
ilmi, että ei ole tietoa siitä, tuleeko nyt kehitetty
sopimuksellisen yhteistyön rahoitusmalli jatkumaan
seuraavissa aluekehittämiskeskusteluissa.
Toinen haaste liittyy siihen, että kansallisen aluekehittämisen
rahoitusvälineet ”keksitään” uudelleen joka hallituskaudelle ja
niitä viilataan myös kesken kauden. Muutaman vuoden sisällä
on ollut muun muassa erilaisia rakennemuutokseen liittyviä
määrärahoja, yhtä maakuntaa suurempia temaattisten
verkostojen ja vyöhykkeiden rahoitusvälineitä, elvytysvaroja,
alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen rahoitusta,
sopimuksellisen yhteistyön rahoitusta sekä maakuntien
omaehtoisen kehittämisen resursseja. Kun yleensä useimpiin
eri välineisiin liittyy erilaisia indikaattoreita, toteutusaikaan
liittyviä aikarajoja sekä muita erityisehtoja, kokonaisuuden
hallinnasta on maakuntien liittojen käytännön työssä tullut
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hankalaa - myös sen takia, että rahoituksen seurantaan ei ole
olemassa mitään tietojärjestelmää.
Indikaattoreihin liittyviä haasteita on tuotu
tarkastuskertomusluonnoksessa hyvin esille. Kansallisen
kehittämisrahoituksen hankkeet ovat olleet usein lyhyitä ja
kokeiluluonteisia tai esimerkiksi selvityksiä. Tällöin yksittäisen
hankkeen vaikuttavuuden todentaminen on hyvin vaikeaa,
koska ei ole mahdollista erotella juuri sen vaikutusta jossain
suuressa kehittämiskokonaisuudessa. Lisäksi vaikutukset
realisoituvat useimmiten hankkeen päättymisen jälkeen.
Toisaalta ei ole mielekästä kehittää valtavan monimutkaisia
indikaattorirakennelmia, koska ne vaatimansa sekä
etukäteismäärittelytyön että tietojen keräämisen ja
raportoinnin näkökulmasta tuskin olisivat järkevässä suhteessa
rahoituksen määrään.
Tänä päivänä EU-osarahoitteiset rahoitusresurssit ovat
useimmissa maakunnissa volyymin osalta alueen
merkittävimmät kehittämisresurssit. Niistä rahoitettaviin
hankkeisiin liittyy huomattavan paljon erilaisia niin sisällöllisiä
kuin muitakin reunaehtoja ja rajoitteita. Etelä-Pohjanmaan
liitto pitää tärkeänä, että kansallista kehittämisrahoitusta olisi
jatkossakin saatavilla ja että siinä
- olisi ennustettavuutta ja jatkuvuutta
- olisi joustava sisällöllinen fokus kohdentaa rahoitusta
maakuntien omien tarpeiden ja strategioiden pohjalta, ts.
rahoituksen painopisteen tulisi ehdottomasti olla ns.
omaehtoisen kehittämisen resurssoinnissa
- kehitettäisiin indikaattorityötä kuitenkin niin, että tietojen
keräämiseen, todentamiseen ja raportointiin liittyvä työ
pysyisi kohtuullisena; maakunnat voisivat raportoida
rahoituksen käytöstä esimerkiksi suhteessa omaan
maakuntaohjelmaan ja älykkään erikoistumisen strategiaan
- turvattaisiin työ- ja elinkeinoministeriölle riittävät resurssit
koordinoida ja kehittää kansallisen kehittämisrahoituksen
toimeenpanoon liittyviä käytännön työkaluja yhteistyössä
alueiden kanssa.
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VTV:N
LAUSUNTOPYYNTÖ
TARKASTUSKERTOMUSLUONNOKSESTA ALUEIDEN
ELINKEINOELÄMÄN KASVUN JA KILPAILUKYVYN .EDISTÄMINEN SEKÄ KAHDESTA
TARKASTUSMUISTIOLUONNOKSESTA
EUROOPAN
UNIONIN
ALUEELLISEN
YHTEISTYÖN INTERREG-OHJELMAT - ESIMERKKINÄ VISIT ARCTIC -HANKE JA
KORONAN AIKAISET KEHITTÄMISTUET MATKAILUTOIMIALOILLA
1. Asian tausta
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausuntoa tarkastus
kertomusluonnoksesta sekä kahdesta tarkastusmuistioluonnok
sesta, erityisesti tarkastuksen havainnoista ja kannanotoista sekä
esitetyistä suosituksista. Keski-Pohjanmaan liitto kiittää mahdolli
suudesta lausua luonnosten sisällöstä.

2. Keski-Pohjanmaan liiton lausunto
Keski-Pohjanmaan liitto haluaa todeta, että on ensiarvoisen tärkeää,
että julkisella rahoituksella tuettujen hankkeiden tuloksellisuutta ja
vaikuttavuutta arvioidaan nyt Valtiotalouden tarkastusviraston
tekemällä tavalla ja tarkkuudella. Toivomme tämän menettelytavan
jatkuvan myös jatkossa. Vain läpinäkyvällä, objektiivisella ja riittävän
syvälle hankkeisiin ulottuvalla tarkastelulla on mahdollisuus saadun
palautteen kautta parantaa julkisten varojen käyttö ja tuloksellisuutta
eri hankkeissa.
Tarkastuskertomusluonnoksessaan
VTV
suosittelee,
että
aluekehittämispäätöksen painopistealueiden toiminnasta vastaavien
ministeriöiden, etenkin työ- ja elinkeinoministeriön, tulisi asettaa
tulevassa aluekehittämispäätöksen toimeenpanosuunnitelmassa
nykyistä kattavammat vaikuttavuusmittarit, joiden perusteella on
mahdollista arvioida painopistealueiden toimien vaikuttavuutta, ja
varmistaa johdonmukaisella resurssien suunnittelulla toiminnan
pitkäjänteisyys
sekä
vaikuttavuuden
edellytykset
aluekehittämistoiminnalle asetettujen tavoitteiden pohjalta. Keski
Pohjanmaan liitto pitää näitä suosituksia kannatettavina.
Tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 2 tarkastellaan AIKO
arvioinnin kolmea osa-aluetta, jotka ovat verkostot ja yhteistyö,
mittarit ja ohjaus sekä rahoitus ja jatkuvuus. Verkostojen ja
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tfn +358 40 160 5700
www.keski-pohjanmaa.fi
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yhteistyön osalta Keski-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä erotella
nykyistä selkeämmin alueen sisäisten ja alueiden välisten
verkostojen sekä alueen ja valtion välisen yhteistyön ulottuvuuksia
ja merkityksiä. Näille erilaisille yhteistyön muodoille tulisi asettaa
mitattavissa olevia vaikuttavuus- ja tulosindikaattoreita.
Tarkastusmuistioluonnoksessa Euroopan unionin alueellisen
yhteistyön lnterreg-ohjelmat VTV arvioi matkailualan hanketta Visit
Arctic Europe, jonka tavoitteena oli lisätä kansainvälisten
matkailijoiden yöpymisvuorokausia pohjoiskalottialueella. VTV:n
arvion mukaan hankkeella ei ollut matkailua edistäviä vaikutuksia.
VTV:n analyysi hankkeen tuloksellisuudesta on perusteellinen ja
johtopäätöksille
esitetään
vakuuttavat
perustelut.
KeskiPohjanmaan
liitto pitää
lnterreg-hankkeiden tulosten ja
vaikuttavuuden ulkoista arviointia yleisesti erittäin tärkeänä, jotta
rahoituksen kohdentamista voidaan tulevaisuudessa parantaa.
Yhteishankkeissa on tärkeää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota
alueiden tasavertaiseen kehittämiseen, hankkeen aikaiseen
valvontaan sekä riittävään viestintään ja tiedonkulkuun.
Tarkastusmuistioluonnoksessa Koronan aikaiset kehittämistuet
matkailutoimialoilla VTV analysoi Business Finlandin ja ELV
keskusten
koronapandemian
kehittämistukihakemusja
käsittelyaineistoja. Keski-Pohjanmaan liitolla ei ole huomautettavaa
matkailualaa koskevista analyyseistä tai tehdyistä johtopäätöksistä.
Keski-Pohjanmaan liitto pitää tärkeänä, että VTV tarkasteli
yhdenvertaisuuden toteutumista hakemusten käsittelyssä myös
alueellisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Huolestuttavaa on se,
että tukipäätöksissä oli havaittavissa alueellista vaihtelua.

Keski-Pohjanmaan liitto
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Jyrki Kaiponen
Maakuntajohtaja
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Etelä-Karjalan liiton lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta Alueiden
elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen sekä kahdesta
tarkastusmuistioluonnoksesta
Etelä-Karjalan liitolla ei ole huomautettavaa tarkastusviraston
tarkastuskertomusluonnoksesta ja muistioluonnoksista.
Tarkastuskertomus vastaa hyvin Etelä-Karjalan liiton omia havaintoja ja
käytännön kokemuksia mm. ALKE-päätöksen sirpaleisesta ja
lyhytjänteisestä toimeenpanosta sekä seurantaindikaattoreiden
puutteellisuuksista.

Satu Sikanen
maakuntajohtaja

Kauppakatu 40 D
53100 Lappeenranta
Finland

Jami Holtari
elinvoimajohtaja

Y-tunnus 0869462-5

etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
kirjaamo@ekarjala.fi
www.ekarjala.fi
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Lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnokseen Alueiden
elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen, tarkastusmuistioluonnos Euroopan
unionin alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmat - Esimerkkinä Visit Arctic Europe -hanke,
tarkastusmuistioluonnos Koronan aikaiset kehittämistuet matkailutoimialoilla
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus lausuu tarkastusluonnoksesta seuraavaa:
Olivatko matkailutoimialojen covid-19-epidemian alkuvaiheen kehittämistukien
päätösperustelut johdonmukaisia ja oliko tukipäätöksissä havaittavissa alueellista
vaihtelua?
Tukihakemusten hyväksymisessä oli alueellista vaihtelua
Tarkastuskertomuksen mukaan Ely-keskuksen matkailualalle myöntämissä koronatuissa ei ollut
merkittävää alueellista vaihtelua. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen näkemyksen mukaan tämä
selittyy yhtenäisillä käytännöillä. Ely-keskuksissa noudatettiin lakia, asetusta ja yhteisesti
valmisteltua rahoituslinjausta. Tukiprosessin alkuvaiheessa järjestettyjen koulutusten ja kokousten
(mm. TEM:n järjestämiä) avulla jaettiin tietoa ja varmistettiin käsittelyprosessin sujuvuus ja
linjausten yhtenäisyys valtakunnallisesti. Koulutuksiin ja kokouksiin osallistuivat kaikki hakemusten
käsittelyprosessissa mukana olleet henkilöt, ja uusille asiantuntijoille järjestettiin vielä erillinen
perehdytys. Käsittelyprosessin alkaessa käyttöön otettiin myös yhteiset viestintäkanavat (MS
Teams), jotka mahdollistivat nopean tiedonjaon ja poikkeuksellisen laajan yhteistyön henkilöstön
kesken alueesta riippumatta. Varsinkin alkuvaiheessa kokoukset olivat päivittäisiä henkilöstön
osaamisen varmistamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ratkaisutiimit rakennettiin
tarkoituksella siten, että mukana oli tilapäisen henkilöstön lisäksi aina vanhempia asiantuntijoita.
Ratkaisutehtävissä toimi pelkästään kokenutta ja osaavaa henkilöstöä.

Hylkäyspäätöksissä oli alueellista vaihtelua
Tarkastusraportissa on todettu, että tilanneanalyyseissä hylkäysprosentti oli pienempi kuin
kehittämishankkeissa. Tilanneanalyyseissä tehtiin suunnitelma siitä, kuinka yrityksen toimintaa
tulisi uudistaa koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Hankkeen toteutuksen
jälkeen yrityksellä oli näkemys uudistustarpeesta, suunnitelma asian toimeenpanosta sekä
edellytykset panna suunnitelma toimeen. Kehittämishankkeiden suurempi hylkäysprosentti johtuu
POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU
Kutsunumero 020 63 60020
Veteraanikatu 1-9
Viestikatu 1
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa
90130 OULU
90130 OULU

Valtakatu 4
84100 YLIVIESKA
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siitä, että hankkeet sisälsivät mm. operatiivista toimintaa ja investointeja, joihin kehittämisavustusta
ei voitu myöntää.

ALKE-päätöksen poikkileikkaavan teeman mainitseminen lisäsi hyväksymisen
todennäköisyyttä
Koronahankkeissa ALKE-päätöksen poikkileikkaava teemat eivät olleet edellytyksenä hakemusten
sisältöön, päätöksenteon perusteluihin tai asetettuihin ehtoihin. Poikkileikkaavat teemat korostuvat
koronarahoituksen sijaan EAKR ja ESR-rahoituksessa.

Visit Arctic Europe -hankkeella pyrittiin lisäämään kansainvälisten matkailijoiden
yöpymisvuorokausia pohjoiskalottialueella
Tarkastusraportin mukaan alueittaisten matkailutilastojen analysoinnissa ei löydetty luotettavaa
näyttöä siitä, että VAE-hanke olisi lisännyt ulkomaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia
pohjoiskalottialueella. Tarkastusraportissa kuitenkin todetaan, että Lapin kuntien matkailumäärässä
näkyy kehitystä sekä ennen että jälkeen tarkastettua VAE-hanketta. Pohjois-Pohjanmaan Elykeskus huomauttaa, että Lapin matkailua on kehitetty määrätietoisesti myös ennen VAE-hanketta,
josta syystä yksittäisen hankkeen vaikutuksista ei voida vetää tutkimusraportin mukaista
johtopäätöstä.
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Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta
Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

Business Finland kiittää lausuntopyynnöstä. Tämä on Business Finland Oy:n ja
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin yhteinen lausunto.
Tarkastuksessa on havaittu tilastollisesti merkittävä ero yhden maakunnan eli Päijät-Hämeen
osalta tarkasteltaessa koronarahoitusta koskevien hakemusten hylkäysprosenttia
maakunnittain. Yrityksen maakunta ei ollut koronaepidemian vuoksi myönnetyissä tuissa
hakemuksen arviointi- eikä rahoituskriteeri. Hankkeiden käsittelyä ei myöskään organisoitu
siten, että hakemuksia olisi maakunnittain keskitetty tietyille asiantuntijoille. Siksi
tarkastuksessa havaitut erot maakuntien välillä hakemusten hylkäysprosenteissa
heijastelevat hakemusten laadun eroja, eivät maakuntakohtaisia eroja arvioinnissa ja
kriteereissä. Hakemusten laatuerojen syitä ei ole tarkastuksessa selvitetty. Todetessaan että
hakijoita ei olisi kohdeltu alueellisesti yhdenvertaisesti tarkastuskertomusluonnoksessa
annetaan ymmärtää, että hakemusten laadun jakautuma maakunnittain olisi identtinen ja
erot maakuntien välillä vain Business Finlandin menettelystä aiheutuneita. Katsomme, että
tarkastuksen yhteydessä tehdyt analyysit ja havaittu poikkeama yhden
maakunnan osalta eivät ole riittäviä perusteita johtopäätökselle, että tuen
hakijoita ei olisi kohdeltu alueellisesti yhdenvertaisesti.
Luonnoksessa todetaan, että Business Finlandin aineistosta nousi esille myös tapauksia,
joissa samankaltaisia tai täysin identtisiä hakemuksia oli käsitelty eri tavoin eri alueilla. Tämä
johtopäätös tehdään perustuen kahdeksaan (8) sisällöltään samasanaiseen hakemukseen.
Hakemuksista kahteen tehtiin myönteinen ja kuuteen kielteinen rahoituspäätös.
Kertomusmuistioluonnoksen osassa ”Koronan aikaiset kehittämistuet matkailutoimialoilla”
kohdassa 5.1 on todettu, että yrityksen taloudellisen tilanteen ei olisi pitänyt vaikuttaa
päätökseen, sillä rahoitusta ei voi käyttää investointeihin. Luonnoksessa ei kuitenkaan
mainita hakemuksien sisältäneen maininnan, että rahoitusta haetaan sekä suunnitteluun että
toteutukseen; suunnittelu on rahoituksen piirissä olevaa toimintaa. Muistiossa ei myöskään
tuoda esille, että jokainen kahdeksasta hankkeesta oli esiselvitys, joiden enimmäisrahoitus
10 000 € ei mittavia investointeja mahdollistaisi rahoituksen määränkään puolesta.
Tarkastuksen kohteena olleeseen 3600 hankkeeseen nähden puhutaan lisäksi hyvin pienestä
hakemusjoukosta. Siksi Business Finland katsoo, että Tarkastusviraston kannanotot
-kappaleessa oleva toteamus ” Tukipäätösten perustelut eivät olleet kaikilta osin

johdonmukaisia, eikä tuen hakijoita kohdeltu alueellisesti yhdenvertaisesti”

antaa virheellisesti kuvan, että epäjohdonmukaisuus ja -yhdenvertaisuus olisi
ollut mittaluokaltaan paljon suurempi kuin mihin tarkastushavainnot antavat
perusteen. Tarkastuskertomusluonnoksessa toisaalla todetaankin, että matkailutoimialoille
koronaepidemian vuoksi myönnetyissä tuissa yleisimmät hylkäysperustelut olivat kriteerien
mukaiset.

Visiting address:
Porkkalankatu 1, Helsinki
FI-00181 Finland

www.businessfinland.fi
tel. +358 29 50 55000
kirjaamo@businessfinland.fi

Innovation Funding Agency Business
Finland
P.O.Box 69, FI-00101 Helsinki, Finland
Business ID 0512696-4

Business Finland Oy
P.O.Box 358, FI-00181 Helsinki, Finland
Business ID 2725690-3
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Asia: 1) Tarkastuskertomusluonnos: Alueiden elinkeinoelämän ja kasvun ja kilpailukyvyn
edistäminen, 2) tarkastusmuistioluonnos Euroopan alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmatEsimerkkinä Visit Arctic Europe-hanke, 3) tarkastusmuistioluonnos Koronan aikaiset
kehittämistuet matkailutoimialoilla
Yleiset huomiot:
Varsinais-Suomen liitto toteaa, että esitetyt tarkastuskertomus- ja tarkastusmuistioluonnokset ovat
perusteellisia ja sinänsä kattavia. Käytetyt tarkastusmenetelmät vaihtelivat merkittävästi
tarkastusteemasta riippuen ja osa tarkastusmenetelmistä oli varsin teknisiä ja matemaattisiin
analyyseihin perustuvia tai esim. koneoppimisen perustuvia tekstianalyysejä.
Tarkastuksen päätavoitteena oli selvittää onko valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen 2020-2023
toimeenpano luonut riittävät edellytykset elinkeinoelämän taloudelliselle toiminnalle. Lisäksi
tavoitteena oli selvittää miten etenkin covid-19-epidemian aiheuttamat toimintaympäristön
muutokset ovat vaikuttaneet aluekehittämispäätöksen (ALKE-päätös) toimeenpanoon ja
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin eri alueilla.
Yleisenä havaintona voidaan todeta, että tarkastuksen päätavoite kohdentui ALKE-päätöksen
toimeenpanoon ja valmisteluun liittyviin kysymyksiin. Tätä osaa ei kuitenkaan ole arvioitu syvällisesti
valittujen kahden erityisteeman suhteen (matkailun koronarahoitus, Visit Arctic Europe-hankkeen
rahoitus). Matkailuun kohdentuvien yritysrahoitusten osalta arvioinnin painopisteenä oli vahvasti
päätösten yhteismitallisuus ja toisen arvioinnin kohteena oli yksittäisen Interreg-hankkeen osalta
merkittävän hankerahoituksen vaikuttavuus.
Covid-19-pandemian myötä kansallista kehittämisrahoitusta myönnettiin selkeästi aiempaa
enemmän. Tästä suurin osa kohdentui Business Finlandin myöntämiin yritystukiin ja tarkastelussa
oli erityisesti matkailu- ja ravintola-alalle kohdentuneet suorat yritystuet. On valitettavaa, että
havaintojen perusteella tukien myöntöperusteluissa ja alueellisessa kohdentumisessa on nähtävillä
eroja. Tämä siitäkin huolimatta, että yksittäisen tukea myöntävän viranomaisen (BF) sisällä
ohjeistuksen ja noudatettavien rahoituslinjausten tulisi olla yhteneväiset ja tasapuoliset. Luottamus
tuensaajien tasapuoliseen kohteluun ja päätösten perusteluiden yhdenmukaisuuteen ei kaikilta osin
täyty. Toisaalta oli merkille pantavaa, että esim. ELY-keskusten myöntöpäätökset ja kielteisten
päätösten perustelut olivat enemmän yhteismitallisia, vaikka päätökset jakautuivat monen eri ELYkeskuksen välille. Kytkentä ALKE-päätöksen sisältöön jäi osin melko ohueksi ja myös
tulkinnanvaraiseksi.
Toisena eritystarkastuksen kohteena ollut yksittäinen hanke ”Visit Arctic Europe” on saanut
poikkeuksellisen suuren tukirahoituksen (13 M€) kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemiseksi
Pohjois-Suomen, -Norjan ja -Ruotsin alueille. On hämmästyttävää ja myös valitettavaa, että näin
merkittävän taloudellisen panostuksen myötä hankkeen ja sille myönnetyn rahoituksen
vaikuttavuutta ei voitu tilastoaineiston osalta osoittaa ja ulkomaisten matkailijoiden

yöpymisvuorokausien määrässä ei ollut nähtävissä selkeä kasvua. Tässä on huomattavaa, että
erityisesti Lapin matkailuun suunnatut muutkin tukipanostukset ovat olleet merkittäviä ja esim.

Business Finlandin markkinointiponnistukset ovat vahvasti kohdentuneet myös Lappiin.
Yksittäisen hankkeen ja sille myönnetyn rahoituksen vaikuttavuudesta saisi paremman kuvan, jos
käytettävissä olisi todennettavia/yksiselitteisiä indikaattoritietoja. Nyt tarkastusmuistioluonnoksesta
voi saada kuvan, että johtopäätökset koko rahoitusinstrumentin (alueellinen yhteistyö, EAY)
vaikuttavuudesta ovat yleistettävissä koskemaan itse rahoitusinstrumentin toimivuutta yleisellä
tasolla.
Pyydetyt huomiot erityisesti lukuun 2
Varsinais-Suomen liiton lausunto käsittelee erityisesti tarkastuskertomusluonnoksen lukua 2. Siinä
arvioidaan onko aluekehittämispäätöksen 2020-2023 suunnittelu ollut tarkoituksenmukaista ja
päätöksen toimeenpano käynnistynyt suunnitellusti. Näkökulmana on erityisesti maakuntien liittojen
kautta tapahtuva ALKE-päätöksen valmisteluprosessi, toimeenpano ja rahoituksen alueellinen
jakautuminen.
Aluekehittämisviranomaisena maakuntien liitot vastaavat osaltaan mm. kansallisten
aluekehittämisvarojen kohdentamisesta ja hallinnoinnista. Esitetyt tarkastushavainnot ja suositukset
tukevat monilta osin myös maakunnan liiton näkemyksiä ALKE-päätöksen valmistelusta ja
toimeenpanosta.
Itse ALKE-päätöksen valmisteluprosessi oli aluekehitysviranomaisen kannalta aiempaa selkeästi
osallistavampi ja valmistelua tehtiin laajemmalla pohjalla. Päätöksessä korostuivat vahvasti uuden
aluekehittämisen toimintamallin valmistelu ja toimeenpano. Näitä on vahvasti edistetty myös
lainsäädäntötasolla (uusi aluekehitystä säätelevä lainsäädäntö), ministeriöiden ja alueiden välisellä
vuoropuhelulla sekä toimintaa tukevilla rahoitusinstrumenteilla.
Suurin haaste käytännön aluekehittämistoimijoille ja ALKE-päätöksen alueelliselle toimeenpanolle
on ehdottomasti ollut kansallisten aluekehittämisinstrumenttien lyhytjänteisyys ja sirpaleisuus.
Kehittämisrahoituksen ennakoitavuus on ollut haasteellista ja siksi esimerkiksi rahoituksen
vaikuttavuus on voinut paikoin jäädä vaatimattomaksi. Tarkastuskertomusluonnoksen suosituksissa
esitetään ALKE-toimeenpanosuunnitelmaan nykyistä kattavampia vaikuttavuusmittareita.
Lyhytjänteisyys ja sirpaleisuus vaikeuttaa pitkäjänteisten mittareiden laadintaa. Hallituskauteen
rajoittuvaa ALKE-päätöksen toimeenpanosuunnitelmaa voi luonnehtia yhteen sektoriin
kohdentuvaksi minihallitusohjelmaksi.
Toisaalta on erittäin myönteistä, että ALKE-päätöstä tukeviin alueellisiin kehittämistoimintoihin on
tällä hallituskaudella osoitettu edes jonkinlaista rahoitusta. Välillä tämä eri otsikoiden ja valtion
talousarviomomenttien kautta myönnettävä rahoitus oli kokonaan poistettu talousarviosta.
On positiivista, että tarkastushavaintojen perusteella todetaan, että liittojen kautta kanavoitunut tuki
on suurelta osin tukenut ALKE-päätöksen sisällöllisiä linjauksia huomioiden alueelliset painotuserot.
Myös alueellinen koronaelvytysrahoitus on tarkastushavaintojen mukaan tukenut ainakin välillisesti
ALKE-päätöksen tavoitteita ja toimeenpanoa. Käytännössä hankevalinnat maakunnissa pohjautuvat
ALKE-päätöstä voimakkaammin maakuntastrategioiden painopisteisiin ja toimenpiteisiin.

On harmillista, että tarkastushavaintojen perusteella (ja maakuntien omien arvioidenkin perusteella)
elvytysrahoituksen alueellinen jako ei selkeästi pohjautunut maakunnissa laadittuihin
selviytymissuunnitelmiin, vaan rahoitusjako oli lähinnä tekninen tai muodollinen. Alueilla laajassa
yhteistyössä valmistellut selviytymissuunnitelmat jäivät käytännössä huomiotta ja todellisuudessa
rahoituksenjakokriteerit
olivat
yhdistelmä
matemaattisia
laskelmia
ja
tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja poliittista harkintaa/priorisointia. Tämä johti siihen, että
useimmissa Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnissa toteutunut rahoitussaanto jäi alle kriteerien
mukaisesti laskettujen rahoitusosuuksien määrän. Tämä osaltaan vahvistaa entisestään
aluekehitysrahoituksen (EU ja kansallinen rahoitus) epätasaista jakautumista suuralueiden kesken
eli Itä- ja Pohjois-Suomen vs. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien kesken.
Aiemmista
vastaavista
rahoitusinstrumenteista
on
tehty
aikanaan
kattaviakin
vaikuttavuusselvityksiä. Siksi on valitettavaa, että esim. AIKO-arvioinnin tuloksena saatuja
suosituksia ja esitettyä kritiikkiä ei ole välttämättä huomioitu ALKE-päätöksen tai rahoituspäätösten
valmistelussa ja toimenpiteissä. Myöskään käytettävät indikaattorit eivät suoraan anna kuvaa siitä,
miten kansallisen ALKE-päätöksen toimeenpanossa on onnistuttu.
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Tarkastuskertomusluonnos Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen,
tarkastusmuistioluonnos Euroopan unionin alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmat Esimerkkinä Visit Arctic Europe -hanke, tarkastusmuistioluonnos Koronan aikaiset
kehittämistuet matkailutoimialoilla
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt lausuntoa
tarkastuskertomusluonnoksesta ja kahdesta siihen liittyvästä
tarkastusmuistioluonnoksesta. Maakuntien liitoilta pyydetään lausuntoa
erityisesti kertomusluonnoksen luvusta 2; onko aluekehittämispäätöksen
2020–2023 suunnittelu ollut tarkoituksenmukaista ja toimeenpano
käynnistynyt suunnitellusti.
Uudenmaan liitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.
Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen, luku 2
Uudenmaan liitto pitää oikeana havaintona siitä, että todettu
lyhytjänteisyys vaikeuttaa merkittävästi kansallisen aluekehittämisen
suuntausta ja toimeenpanoa. Vakiintuneempi ja pidemmällä tähtäimellä
valmistellut rahoituserät parantaisivat alueiden mahdollisuutta asettaa ja
toimeenpanna pitkän aikavälin aluekehittämisen tavoitteita sekä samalla
parantaa rahoituksen vaikuttavuutta. Niin ikään kansallisen rahoituksen
allokoinnin perusteiden eri alueille ja toimenpiteille pitäisi perustua
läpinäkyvyyteen, sekä oikeudenmukaiseen ja pitkäjänteiseen
tavoitteenasetantaan yli hallituskausien, ilman poliittista tempoilua.
Tavoitteena tulisi aina mahdollistaa uutta, vaikuttavaa kasvua, ei ylläpitää
tai tukea tehottomia rakenteita.
Tarkastuksen perusteella tehty havainto siitä, että koronasta
selviytymiseen ja uuden kasvun synnyttämiseen laadittujen
selviytymissuunnitelmien rooli rahoitusprosessissa olisi ollut tekninen tai
muodollinen. Uudenmaan liitto katsoo, että selviytymissuunnitelmalla oli
huomattavaa merkitystä etenkin alueellisella tasolla. Esimerkiksi
Uudellamaalla hakujen sisältöjä ja hankkeiden valintakriteerejä aktiivisesti
ja tietoisesti ohjattiin selviytymissuunnitelman suunnassa, jolla haettiin
kansallista, merkittävää vaikuttavuutta koko Suomen tulevan kasvun
näkökulmasta. Suomen elpymisen kannalta selviytymissuunnitelmien
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olisikin toivonut ohjaavan, muiden jäsenmaiden tavoin, resursseja
fokusoiduista ja voimallisesti suuriin, kansallisesti vaikuttaviin
toimenpiteisiin.
Tarkastuksessa oli tehty myös havainto, että selviytymissuunnitelmien
sisältöä tai laatua ei arvioitu ministeriössä osana rahoitusprosessia.
Uudenmaan liitto toivoo, että mikäli ministeriö edellyttää vastaavia
alueellisia suunnitelmia valmisteltavaksi, olisi niillä syytä olla myös
käytännön merkitystä esimerkiksi rahoituksen kohdentamisessa.
Lisäksi tarkastuksessa todetaan, että selviytymissuunnitelman mukaista
alueellista rahoituksen jakoa ei myöskään toteutettu suoraan laaditun
jakomallin mukaisesti, vaan siihen lisättiin ”muuta tarkoituksenmukaisuutta”
poliittisin perustein. Uudenmaan liitto näkee tärkeänä, että varojen jaossa
tulisi aina huomioida tasapainoisesti eri alueiden kehittyneisyyseroja ja
potentiaalia, riippumatta maakunnan maantieteellisestä sijainnista.
Samanaikaisesti Uudenmaan liitto toivoo, että jatkossa rahoitukselle
asetettavat korkeat odotukset esimerkiksi vihreän ja digitaalisen siirtymän,
TKI-toiminnan tukemisen ja työllisyystavoitteen osalta huomioidaan varojen
jaossa mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden aikaan saamiseksi. Varojen
jakoa tulisi tarkastella objektiivisin kriteerein.
Tarkastuksen mukaan alueiden selviytymissuunnitelmissa on painottunut
uudistuvan elinkeinoelämän ja TKI-toiminnan, sekä ilmastonmuutoksen ja
kestävän kehityksen teemat. Osallisuuden ja hyvinvoinnin todetaan
näkyneen vain muutamien maakuntien suunnitelmissa. Owal Groupin
tarkastusvirastolle tekemän selvityksen mukaan tätä teemaa ei olisi
huomioitu lainkaan Uudellamaalla (taulukko 4). Tämä tulkinta ei pidä
paikkaansa, sillä erityisesti koronapandemian jälkihoidossa keskeisiä
Uudenmaan nostoja selviytymissuunnitelman mukaisesti ovat olleet mm.
varhaisen puuttumisen edistäminen riskiryhmien koronasta aiheutuvien
sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi ja hyvinvointia tukevien ohjaus- ja
palvelumallien rakentaminen. Näitä teemoja painotettiin mm. vuoden 2021
AKKE-haussa.
Tarkastuskertomuksessa myös todetaan, että vaikka aluekehitykseen on
kohdistettu lisäresursseja, se ei todennäköisesti ole heijastunut riittävästi
valtion omaan aluekehittämistyön vaikuttavuuteen. Ministeriön
asiantuntijoiden mukaan ALKE-keskustelut ja niiden valmistelut sekä muut
tekniset tehtävät ovat vieneet virkamiehiltä liikaa resursseja, eikä resurssit
ole haastateltujen virkamiesten mukaan riittäneet toteuttamaan vaikuttavan
aluekehittämisen kokonaisuutta.
Luku 3 sekä liite 3; Koronan aikaiset kehittämistuet matkailualoilla
Uudenmaan liitto pitää tarkastusviraston suosituksia relevantteina ja
oikeansuuntaisina.
Esitettyjen suositusten perusteella rahoitusta tulisi kohdentaa jatkossa
enenevissä määrin alueiden väliseen yhteistyöhön. Näin mahdollisesti
pystyttäisiin minimoimaan hanketoiminnan muuan muassa
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matkailutoimialalla ilmeneviä päällekkäisyyksiä. Rahoituslähteiden välistä
koordinaatiota on kehitettävä ja matkailualan toimijoiden tietoisuutta eri
rahoituslähteistä tulee vahvistaa.
Esitetyillä suosituksilla voidaan tulevaisuudessa (2028+) edistää
hankerahoituksen kohdentumista alueellisella ja kansallisella tasolla
paremmin ja lieventää näin alueiden välisiä eroja, sekä tarkastella julkisen
tuen määrässä ja kohdentumisessa tapahtuneita muutoksia.

Ossi Savolainen
maakuntajohtaja

Jakelu

Valtiontarkastusvirasto, kirjaamo@vtv.fi

Uudenmaan liitto / Kirjaamo

16.5.2022
LAUSUNTO
Pohjanmaan liitto kiittää lausuntopyynnöstä, joka koskee Valtion talouden tarkastuskertomusluonnosta
“Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen, tarkastusmuistioluonnos Euroopan unionin
alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmat - Esimerkkinä Visit Arctic Europe -hanke, tarkastusmuistioluonnos
Koronan aikaiset kehittämistuet matkailutoimialoilla”. Luonnoksessa on nostettu hyvin monipuolisesti
tarkastuksen kohteena oleva toiminta. Pohjanmaan liitto haluaa kiinnittää kuitenkin vielä huomion
seuraaviin asioihin, jotka on nostettu esille kertomusluonnoksen luvussa 2 “Onko aluekehittämispäätöksen
2020–2023 suunnittelu ollut tarkoituksenmukaista ja toimeenpano käynnistynyt suunnitellusti?”.
Kommentit on esitetty käyttäen tarkastuskertomusluonnoksen lukuja.
2.1 AIKO-arvioinnin tuloksia ei ole hyödynnetty riittävästi aluekehittämisen toimintatapojen ja
instrumenttien uudistamisessa
Tarkastuskertomusluonnoksessa (myöhemmin luonnos) nostetaan ansiokkaasti esille AIKO-arvioinnin
kokemukset. Luonnoksessa voitaisiin kuitenkin vielä paremmin nostaa esille sopimusmenettelyllä
tavoiteltavan pitkäaikaisen muutoksen ja jokaiselle sopimuksen tavoitteita toteuttavalle projektille
asetettavien lyhytaikaisten tavoitteiden suhdetta. Tarvitaan erityyppisiä indikaattoreita kuvaamaan pitkän
ajan ja lyhyen ajan tavoitteita. Määrälliset indikaattorit eivät useinkaan mittaa hyvin muutosta, kun
puhutaan esimerkiksi neljän vuoden ajanjaksosta. Indikaattoreita tulee osittain täydentää laadullisella
analyysillä, joka toimii pohjana oppimiselle ja seuraavalle sopimusperusteiselle panostukselle.
Pohjanmaan liitto on täysin samaa mieltä luonnokseen kirjatun rahoitusta koskevan tuloksen kanssa:
Rahoituksen tulee olla nykyistä pitkäjänteisempää ja sellaisella tasolla, että sillä pystytään alueellisesti
vastaamaan niihin odotuksiin ja tavoitteisiin, jotka on kirjoitettu sopimukseen. Samanaikaisesti tulee
tunnustaa sopimuksen ja rahoituksen rooli katalysaattorina, jonka avulla käynnistetään useita politiikkaaloja käsittäviä kehittämistoimenpiteitä ja joka mahdollistaa erilaiset pilotit ja kokeilutoiminnan.
Kehittämisen lähtökohtana tulee olla alueen tarpeet ja vahvuudet, jotka on määritelty maakuntaohjelmassa
ja älykkään erikoistumisen strategiassa. Tämän takia on tärkeää, että keskusteluihin, jotka koskevat
valtiovallan ja alueiden välistä sopimusta, ei oteta mukaan pelkästään kaupunkeja. Alueiden kehittäminen
muodostaa kokonaisuuden, jossa maakuntien liitoilla aluekehittämisviranomaisina on kokonaisvastuu
suhteessa alueensa asukkaisiin sekä lisäksi kansalliseen ja kansainväliseen tasoon, joka on osa monitasoista
hallintojärjestelmää (engl. multi-level governance system).
2.2 Laajalla valmisteluverkostolla on pyritty edistämään ALKE-päätöksen toimeenpanoa
Sekä kansalliseen että alueelliseen tasoon vaikuttavat taustalla tietyt kehityssuuntaukset. Tällaisia selkeitä
trendejä sisältyy vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja demografiaan. Vaikka nämä kehityssuunnat
ulottuvat yli hallituskausien, niiden painotukset eri politiikanaloilla vaihtelevat sen perusteella, millainen
kunkin hallituksen kokoonpano on. Arvioinnissa korostetaan erityisen tärkeänä kykyä pystyä ennakoimaan
muutoksen tarvetta, mitä pidetään kehittämistoimenpiteiden peruskivenä. Pohjanmaan liiton näkemyksen
mukaan oikea lähtökohta on se, että alueita tulee kehittää niiden omista edellytyksistä ja vahvuuksista
lähtien. Aidolla ja laajalla yhteistyöllä ALKE-päätöksen (aluekehittämispäätös) valmistelussa on tämän takia
keskeinen merkitys, jotta mahdollistetaan sen tehokas toteuttaminen alueellisesti ja luodaan kansallisen ja
alueellisen tason tehtävänjako. Käsitteisiin sopimus ja sopimusperusteinen yhteistyö liittyen on
mielestämme tärkeää, että prosessissa rakentuu aito osallisuus (”kumppanuus”), johon nivotaan mukaan
paitsi suuret kaupungit myös maakunnat ja jonka ansiosta voidaan yhdessä keskustella järjestelmän
suunnittelusta ja niistä tavoitteista, joita sopimusmenettelyllä tavoitellaan. Käytännössä suurin osa

innovaatioista on paikkaan sidottuja ja riippuvaisia siitä asiayhteydestä, jossa ne syntyvät, mikä puolestaan
antaa kehittämistyölle alueellisen ulottuvuuden.
2.3 Lyhytjänteisyys vaikeuttaa kansallisen aluekehittämisen suuntausta ja toimeenpanoa
Pohjanmaan liitto antaa täyden tukensa Marinin hallituksen ajatukselle, jonka mukaan maakunnilla tulee
olla riittävät resurssit alueiden kehittämiseen (alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen
määräraha, nk. AKKE). Vastaavasti tarvitaan myös yritysrahoitusta, jota voidaan suunnata yritysten
kehittämistoimenpiteisiin nykyistä joustavammin kuin mitä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma
mahdollistaa. Keskeistä on se, että rahoitus on pitkäjänteistä, minkä ansiosta alueella voidaan panostaa
priorisoituihin kehittämistoimenpiteisiin. Tämän takia on tärkeää erottaa ne varat, jotka on tarkoitettu
vastaamaan erilaisiin kriiseihin ja ne, joiden tarkoituksena on luoda kasvua ja hyvinvointia
maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian lähtökohtiin perustuen. On selvästi olemassa riski,
että pääpaino toiminnassa ja rahoituksessa siirtyy pitkäkestoisesta uudistumiseen liittyvästä työstä entistä
enemmän edellytysten ylläpitämiseen, mikä on lähinnä kriisinhallintaa. Pohjanmaan liitto haluaakin
korostaa sitä, kuinka tärkeä edellytys pitkäjänteisyys ja riittävät resurssit ovat sille, että luodaan otollinen
ympäristö innovaatioille ja rakenteellisille muutoksille.
Luonnoksessa on myös ansiokkaasti käyty läpi alueiden kehittämisen määrärahat vuosina 2016–2022. Kun
tarkastelee taulukon 1 yhteenvetoa, voi todeta, että alueiden kehittämiseen tarkoitetut määrärahat eivät
täytä niille asetettuja tavoitteita pitkäjänteisestä alueiden kehittämistä edistävästä työstä. Määrärahat ovat
pirstaleisia, niistä vain osa on tarkoitettu maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja niiden jatkuvuudesta
ei ole välttämättä ollut taetta. Erittäin huolestuttavana pidämme tietoa, jonka mukaan vuoden 2023 valtion
talousarvioon ei varattaisi alueiden kehittämistä tukevaa rahoitusta, jota maakuntien liitot voisivat käyttää
omaehtoiseen kehittämiseen. EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen varjolla ei tule ajaa kansallista
kehittämisrahoitusta alas. Kansallinen rahoitus on toiminut nopeasti ja joustavasti kohdennettuna
maakuntaohjelmien toimeenpanon välineenä, jonka myötä pienin panostuksin on pystytty saamaan
merkittäviä vipuvaikutuksia. AKKE-rahoituksella on voitu muun muassa rakentaa pohjaa uusille elinkeinoja osaamispoliittisille avauksille alueellisella tasolla ja hakea jatkotyöhön isompia kansallisia ja kansainvälisiä
julkisia ja yksityisiä rahoituksia. Rahoitus mahdollistaa myös nopean reagoinnin Venäjä-pakotteiden
aiheuttamiin aluetalouden haasteisiin. Pohjanmaan liitto korostaa sitä, että kansallista
aluekehittämisrahoitusta tulee olla myös tulevaisuudessa, koska se tukee uusien ideoiden ja investointien
ensi vaiheen suunnittelua ja kypsyttämistä ja siten valmiustason nostoa hakea EU-hankerahoitusta niin
kansallisesta EU-ohjelmasta kuin suorista komission rahoitusohjelmistakin.
2.4 Alueellinen koronaelvytys on tukenut välillisesti aluekehittämispäätöksen tavoitteita ja toimeenpanoa
Koronaepidemia asetti Suomen ja koko maailman uuteen tilanteeseen, jossa tarvittiin nopeita ja
konkreettisia toimenpiteitä. Tämä on myös pidettävä mielessä, kun arvioidaan selviytymissuunnitelmia ja
niiden vaikutuksia. Keskeistä elinkeinoelämälle, työllisyyteen ja innovaatioihin kohdistettuun rahoitukseen
oli se, että sen avulla pystyttiin tukemaan alueellisesti priorisoituja toimenpiteitä, jotka vastasivat
selviytymissuunnitelmien mukaista alueellista tarvetta. Kun vallitsee tilanne, johon liittyy voimakas
epävarmuus, tarvitaan suurta joustavuutta yksittäisiin projekteihin myönnettävässä rahoituksessa, jotta se
vastaisi muuttuneisiin tarpeisiin.
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VTV:n lausuntopyyntö tarkastuskertomusluonnoksesta Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisestä sekä tarkastusmuistioluonnoksista
Euroopan unionin alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmat, esimerkkinä Visit
Arctic Europe –hanke, sekä Koronan aikaiset kehittämistuet matkailutoimialoilla.
Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt 25.4.2022 lausuntoa otsikossa mainitusta
tarkastuskertomusluonnoksesta sekä tarkastusmuistioluonnoksista. Lapin liitto toteaa
esityksistä seuraavaa:
Lapin liitto haluaa kiinnittää huomioita tapaustarkasteluun ”Onko aiemmin toteutetulla
alueellisesti kohdennetulla edistämisohjelmalla pystytty lisäämään matkailualan taloudellista aktiviteettiä?”, missä tarkastelun kohteena oli Visit Arctic Europe- hanke. Arvioinnin tuloksena todetaan, että ei ole löydetty luotettavaa näyttöä siitä, että Visit
Arctic Europe- hanke olisi lisännyt ulkomaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia
pohjoiskalottialueella. Edelleen todetaan, että Suomessa vaikutusta ei pystytä erottamaan pitkän ajan trendistä, joka Lapissa eroaa muun maan kehityksestä sekä maakunta- että kuntatason tilastojen perusteella.
Visit Arctic Europe- hankkeen tavoitteet on olleet laajemmat kuin yksinomaan ulkomaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien lisääminen, vaikka se onkin ollut yksi
keskeisistä hankkeen tavoitteista. Lapin liitto toteaa, että Visit Arctic Europe- hankkeen, niin kuin kaikkien kehittämishankkeiden, tuloksia arvioitaessa on miltei mahdotonta arvioida, mikä tulos aiheutuu hankkeesta ja mikä olisi aiheutunut muutenkin.
Hankkeilla halutaan mm. vaikuttaa positiivisesti elinkeinojen toimintamahdollisuuksiin, oli sitten kyseessä matkailu tai joku muu maakunnalle/ maakunnille keskeinen
toimiala. Visit Arctic Europe- hankkeen keskeisiä tavoitteita matkailijamäärän kasvattamisen lisäksi oli mm. rakentaa verkostoa ja yhteistä markkina-aluetta pohjoismaiden
matkailualueille ja parantaa alueen etäistenkin paikkojen saavutettavuutta julkisella
liikenteellä. Alueen kansainvälistä näkyvyyttä parannettiin huomattavasti. Mielestämme hankkeen onnistumista on arvioitu liian suppealla näkökulmalla, kun tarkasteluun
on otettu yksinomaan ulkomaalaisen matkustajamäärän kasvu.
Muita huomioita ei tarkastuskertomusluonnokseen eikä tarkastusmuistioluonnoksiin
ole.
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Asia: Pohjois-Pohjanmaan liiton lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnoksesta Alu
eiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen, tarkastusluonnoksesta Euroopan unionin alueellisen
yhteistyön lnterreg-ohjelmat sekä tarkastusmuistioluonnoksesta Koronan aikaiset kehittämistuet matkailualoilla .
Pohjois-Pohjanmaan liitto mielestä kansallisen aluekehityksen tempoilevuus vaikeuttaa aluekehittä
misen suuntaamista ja toimeenpanoa . Sopimuksellisen aluekehittämisen pitkäjänteinen vuoropu
helu sekä rahoitus takaisivat tehokkaamman tavan toteuttaa aluekehittämispäätöstä alueellisista
lähtökohdista .
Valtiontalouden tarkastusviraston huomio samanlaisten hakemusten erilaisesta kohtelusta on
hyvä huomio, mutta alueiden erilaisuus vaikuttaa aina rahoituspäätöksiin .
lnterreg Pohjoisen hanke Visit Arctic Europe hankkeen arvioinnissa Pohjois-Pohjanmaan liitto huo
mauttaa matkailualan toimintaympäristön ennakoimattomien muutosten vaikutuksesta yöpymiseen.
Koronan matkustusrajoitukset ja niistä johtuvat saavutettavuusongelmat peittävät hyvänkin hank
keen positiiviset tulokset. Hanke on ollut merkittävä avaus yhteiselle Pohjois-Ruotsin, -Norjan ja Suomen matkailu ja -markkinoinnilliselle yhteistyölle, minkä hyödyt on nähtävissä tulevina vuosina.
Pohjois-Pohjanmaan liitto kannattaa aluekehityspäätöksen toimeenpanosuunnitelman nykyistä kat
tavampia indikaattoreita. lndikaattoreilta tulee edellyttää pitkäjäteisyyttä, selkeyttä ja todellista toi
minnan mittaamista.
Resurssien johdonmukainen ohjaaminen on sekä kansallinen että alueellinen tavoite. Vuoropuhelua
alueitten kanssa resurssien jaosta tulee tiivistää. Alueitten kehitystarpeet muuttuvat nopeasti. Tämä
vaatii sekä alueilta että ministeriöiltä pitkäjänteisempää otetta aluekehityskeskusteluihin .
Pohjois-Pohjanmaan liitto korostaa alueitten ja ministeriön välistä yhteistyötä aluekehityspäätöksen
valmistelussa ja toimeenpanossa . Näin voidaan saavuttaa aluekehitystoimissa toivottua pitkäjäntei
syyttä .
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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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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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Valtiontalouden tarkastusvirasto

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON
LAUSUNTOPYYNTÖ: TARKASTUSKERTOMUSLUONNOS ALUEIDEN
ELINKEINOELÄMÄN KASVUN JA KILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN
Työ- ja elinkeinoministeriö kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen koskien
tarkastuskertomusluonnosta ja kahta tarkastusmuistioluonnosta.
Esitämme ohessa huomiomme tarkastuksen havainnoista ja kannanotoista.

Tarkastuskertomusluonnoksen luku 2
Työ- ja elinkeinoministeriö yhtyy valtiontalouden tarkastusviraston näkemykseen, jonka
mukaan kansallisen aluekehittämisrahoituksen merkittävät hallituskausittaiset ja jopa
vuosikohtaiset vaihtelut heikentävät aluekehittämistoiminnan suuntaamista.
Valtionneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä (ALKEpäätös) on voimassa hallituskauden ajan (2020-2023). Kunnianhimoisten kestävän
kehityksen, talouskasvun, ilmastonmuutoksen hillinnän, työllisyyden, osaamisen ja
osallisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin pitkäjänteisyyttä. Tämän vuoksi
ALKE-päätöksessä katsotaan myös pidempää aikajaksoa, vuoteen 2030. Tavoitetilaa
kuvataan muutoksena vuoteen 2019 nähden. Lisäksi painopistekohtaisesti kiteytetään
strategisiksi ehdotuksiksi keskeisimmät tavoitteet. Päätöksessä ei listata yksittäisiä
toimenpiteitä, vaan toimeenpano ja seuranta tapahtuvat alueiden uudistumisen
neuvottelukunnan (AUNE) ohjauksessa.
Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan aluekehittämistoimien vaikuttavuuden
arviointi on haasteellista, sillä tavoitteisiin vaikutetaan sekä suorin toimin että välillisesti lyhyellä, mutta myös pitkällä aikavälillä. Aluekehittämistoimilla edistetään - joskus hidastakin
- tavoitteiden saavuttamista (kuten alueellisen hyvinvoinnin lisäämistä tai elinkeinoelämän
vihreän siirtymän edistämistä) eli muutosta toivottuun suuntaan, ja toimijoiden yhteistyötä.
Määrällisiä tavoitteita tämänkaltaiselle toiminnalle on vaikeaa, ellei mahdotonta asettaa.
Vaikuttavuusindikaattorien käyttöönottoa hidastaa myös rahoituksen tempoilevuus.
Työ- ja elinkeinoministeriö näkee valtiontalouden tarkastusviraston tavoin, että kansallisen
aluekehittämisen tavoitteiden toteuttaminen sekä vuoropuhelu alueiden ja kaupunkien
kanssa sopimuksellisen toiminnan yksityiskohdista edellyttäisivät johdonmukaisempaa ja
pitkäjänteisempää resurssisuunnittelua.
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Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että AIKO-arvioinnin tuloksia on hyödynnetty erityisesti
AKKE-määrärahan toimeenpanossa. ALKE-päätös sitoo koko valtioneuvostoa ja sen
toteutus tapahtuu laajalla välinevalikoimalla eri hallinnonaloilla. AIKO-arvioinnin tulosten
ensisijainen käyttötarkoitus on kehittää työ- ja elinkeinoministeriön omien instrumenttien,
kuten AKKE-määrärahan, soveltamista.
Sivun 20 tietoihin liittyen työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa, että 24.3.2022 jaettiin momentin
32.30.40 vuoden 2021 talousarvion määrärahaa yhteensä 19 000 000 euroa ja 14 000 000
euroa vuoden 2022 talousarvion määrärahaa. Vuoden 2022 talousarvion määrärahaa
jätettiin tässä yhteydessä jakamatta yhteensä 17 600 000 euroa, josta 9 000 000 euroa
(AIKO) sekä 8 600 000 euroa (äkilliset rakennemuutokset).
Sivun 24 tietojen osalta työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että erityisesti Suomen Kestävää
kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman mukaisten määrärahojen kohdentamisessa oli
huomioitava mainitun lisäksi ohjelman tavoitteiden mukainen toteuttaminen sekä ohjelmaan
kohdistuneet lisärahoitustarpeet ja -mahdollisuudet hankkeita rahoittavissa viranomaisissa.

Tarkastuskertomusluonnoksen luku 3
Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan Business Finlandin ja ELY-keskusten matkailualalle
myöntämästä tuesta eniten kohdistui Uudellemaalle ja toiseksi eniten Lappiin. Työ- ja
elinkeinoministeriön näkökulmasta tämä ei ole yllättävää, sillä molempien maakuntien
matkailuelinkeinolla on merkittävä vaikutus Suomen matkailun kokonaiskysynnälle ja
matkailualojen työllisyydelle.
Hallituksen tekemät rajoitustoimenpiteet koronapandemian hillitsemiseksi vaikuttivat eri
tavoin matkailutoimialoihin, mikä selittää osaltaan myös tarkastuskertomusluonnoksessa
esille nostettuja muutoksia yritysten verotettavassa tulossa vuonna 2020. Esimerkiksi
ruokakioskit pystyivät toimimaan suhteellisen normaalisti, kun taas ravintoloilla oli haasteita
kannattavaan toimintaan kokoontumisrajoitusten, etätyösuosituksen ja vapaa-ajan matkailun
kieltämisen vuoksi.
Tarkastuskertomusluonnoksessa
todetaan,
että
maininta
ALKE-päätöksen
poikkileikkaavista teemoista (kestävä kehitys tai digitalisaatio) lisäsivät hakemuksen
hyväksymistä. Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa toisaalta, että kyseiset teemat ovat myös
matkailualan kehittämiskärkiä ja mainittu Suomen matkailustrategiassa 2019–2028
strategisina painopisteinä. Teemojen vahva näkyminen hakemuksissa ei siten ole yllättävää.
Suomen matkailustrategian tehtävänä on omalta osaltaan tukea rahoittavia viranomaisia
matkailualalle suunnattavissa rahoituspäätöksissä. Rahoituspäätökset kestävän kehityksen
ja digitalisaation edistämiseen pyrkiviin matkailuhankkeisiin edistävät myös Suomen
matkailustrategian tavoitteita ja toimeenpanoa.
Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan Business Finlandin tukien (esiselvitys- ja
kehittämisrahoitus) myöntäminen ei kaikilta osin olisi ollut alueellisesti yhdenvertaista.
Toisaalta luonnoksessa todetaan kuitenkin, että hakemusten yleisimmät hylkäysperustelut
ovat olleet kriteerien mukaisia (eli hakemukset eivät täyttäneet asetettuja ehtoja). Työ- ja
elinkeinoministeriö viittaa valtiontalouden tarkastusvirastolle ”Koronaepidemian johdosta
myönnetyt suorat yritystuet” -tarkastuskertomusluonnokseen antamaansa lausuntoon
(VN/21802/2021).
Kuten
lausunnossa
on
todettu,
Business
Finlandin
koronapandemiatilanteeseen liittynyt kehittämisrahoitus on myönnetty valtionavustuslain,
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta koskevan valtioneuvoston asetuksen
sekä Euroopan komission ns. de minimis -asetuksen mukaisesti hallinnon yleislakeja
noudattaen. Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on vastannut rahoituksen
myöntäneen Business Finland Oy:n häiriörahoitustoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta
sekä lainsäädäntöä täydentävistä rahoitusohjeista. Työ- ja elinkeinoministeriön antamassa
lausunnossa on kuvattu myös ministeriön ohjausroolia ja -toimenpiteitä. Ohjauksessa
ministeriö on korostanut rahoitusprosessin yhdenmukaisuuden, laadun ja riskienhallinnan
säilymistä Business Finlandissa erinomaisella tasolla.
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Tarkastuskertomusluonnoksen luku 4
Työ- ja elinkeinoministeriö toteaa, että Visit Arctic Europe -hanke on saanut rahoitusta sekä
Interreg Nord/Pohjoinen -ohjelmasta että kansallista vastinrahoitusta Lapin liitolta hankkeen
suomalaisten tuensaajien hankeosuuden toteuttamiseen. Lisäksi hankkeelle on myönnetty
työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksena valtionavustus vuonna 2020.
Visit Arctic Europe -hankkeella on yöpymisten lisäämisten lisäksi ollut useita muita tavoitteita.
Hanke on tavoitellut matkailuyritysten liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden parantumista.
Tätä kautta on luotu uusia työpaikkoja ja investointeja. Yöpymisten osalta on tavoiteltu
erityisesti määrän nostoa sesongin ulkopuolisina aikoina. Hankkeen yhtenä pääasiallisena
tavoitteena on ollut verkostoituminen ja rajat ylittävän yhteistyön lisääminen. Hanke on myös
pyrkinyt parantamaan alueen tunnettavuutta ja saavutettavuutta. Hankkeen ensimmäisestä
vaiheesta tehdyn ulkoisen arvion sekä hankkeen oman arvion (loppuraportti) mukaan hanke
on saavuttanut tavoitteitaan hyvin.
Työ- ja elinkeinoministeriö yhtyy tarkastuskertomuksen näkemykseen, jonka mukaan
yksittäisen hankkeen tapaustarkastelun tuloksia ei voida yleistää koskemaan EU:n
alueellisen yhteistyön ohjelman tuloksia kokonaisuudessaan. Interreg Pohjoinen/Nordohjelmasta kuten muistakin alueellisen yhteistyön ohjelmista, on tehty EU-asetusten
edellyttämät arvioinnit. Pohjoinen –ohjelman osalta arviointityön on tehnyt Oxford Research
AB ja loppuarviointi on hyväksytty ohjelman seurantakomiteassa 4.5.2022. Arvioinnin
keskeiset tulokset osoittavat, että Interreg Pohjoinen -ohjelma on tuottanut tuloksia ja
onnistunut tavoitteissaan hyvin. Ohjelma on onnistuneesti osoittanut raja-alueiden välisten
ohjelmien edut. Ohjelmassa on erityisesti onnistuttu rajat ylittävien alueellisen
kehittämistoimien tarjoamisessa, käynnistämisessä ja toteuttamisessa, tarkoituksenaan
luoda vahvempi yhteinen ohjelma-alue.

Ylijohtaja, osastopäällikkö

Marja-Riitta Pihlman

Erityisasiantuntija

Helinä Yli-Knuutila

Jakelu
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Lausuntopyyntönne 25.4.2022 D/7/04.07.02/2021
Lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen sekä kahdesta tarkastusmuistioluonnoksesta Euroopan unionin alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmat
Pohjois-Savon liitto lausuu VTV:n tarkastuskertomusluonnoksesta Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen seuraavaa:
1) Kansallisen aluekehitysrahoituksen jatkuvuus tärkeää:
• mahdollistaa pitkäjänteisen aluelähtöisen kehitystyön
• on joustavampaa ja nopeammin reagoivaa kuin EU-rahoitus
• EU-rahoitus on kansallista rahoitusta täydentävää, joten alueiden kehittäminen ei voi olla pelkästään EU-rahoituksen varassa
2) Alueille kohdennettu elpymisrahoitus
• Pohjois-Savossa käyttöä linjannut Uuden kasvun suunnitelma, UKS (elpymissuunnitelma)
• myönnetyn rahoituksen kohdentumista seurattu, miten hankkeet toteuttavat Uuden kasvun
suunnitelmaa
o seurantaa ei pelkästään elvytys- vaan muunkin rahoituksen osalta, sillä maakunnassa
linjattiin, että myös muita varoja kohdennetaan koronatoimiin
o tehdyn seurannan mukaan UKS on linjannut tuen kohdentamista (toimitamme tarvittaessa tekemämme seurannan)
• alueelle kohdennettu elpymisrahoitus oli tarpeellista, sillä etenkin kansallinen rahoitus mahdollisti nopeasti valmisteltavien ja toteutettavien kehittämishankkeiden käynnistämisen
• seurantaindikaattorit haasteellisia, sillä niillä ei voi seurata sitä, mitä haitallisia asioita tuella rahoitettavilla hankkeilla estettiin (esim. yritystoiminnan loppuminen, irtisanomiset jne.). Toisaalta
tulokset voivat näkyä vasta kauan hankkeiden päättymisen jälkeen.
3) ALKE-päätös
• ALKE-päätökseen liittyvä monipaikkaisuus ja aluelähtöisyys ovat kannatettavia: alueilla tunne
taan parhaiten potentiaali. Tällöin kehittämistoimenpiteet perustuvat alueen vahvuuksiin ja niiden tukemiseen.
o monipaikkaisuus tuo myös uusia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja työntekoon sekä vahvistaa sitä kautta potentiaalia maan eri osien tasapainoisempaan kehittymiseen.

Satu Vehreävesa
aluekehitysjohtaja
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70100 Kuopio
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1/2

Ympäristöministeriö
Lausuntopalvelu.fi

Lausunto 23.5.2022

Lausuntopyyntö tarkastuskertomusluonnoksesta: Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen

Kymenlaakson liitto kiittää lausuntopyynnöstä. Tarkastusvirasto pyytää maakuntien liitoilta lausuntoa erityisesti kertomusluonnoksen luvussa 2 esitettyihin havaintoihin ja
kannanottoihin.
Tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 2 todetaan, että ”Vuosien 2020–2023 aluekehittämispäätöksen (ALKE-päätös) valmistelu ja toimeenpano on toteutettu suunnitellusti,
mutta toiminnan vaikuttavuutta ja vaikuttavuuden mittaamista haittaavat resursoinnin
ja rahoitusinstrumenttien lyhytjänteisyys sekä vaikuttavuusindikaattoreiden puutteellisuus. Lyhytjänteisen toiminnan vaikutukset heikentävät kansallisen aluekehittämisen tavoitteiden asettamista ja niiden jalkauttamista sekä vuoropuhelua alueiden kanssa ja sopimuksellisen toiminnan toteuttamista.”
Kymenlaakson liitto yhtyy tarkastuskertomusluonnoksen havaintoihin toiminnan lyhytjänteisyydestä sekä kannanottoon siitä, että resurssien ja instrumenttien pitäisi olla nykyistä pysyvämpiä. Lyhytjänteisyys ja tempoilevuus haittaavat rahoituksen suuntaamisen
pitkän aikavälin suunnittelua.
Vuonna 2022 pidetyissä aluekehittämiskeskusteluissa valtion ja maakuntien kesken kokeiltiin sopimuksellisen yhteistyön elementtejä. Keskusteluihin tuotiin sopimuksellisen
yhteistyön määrärahaa, joka kohdennettiin tiettyihin teemoihin. Kohdennettu määräraha
lisää aluekehittämiskeskustelujen vaikuttavuutta. Kymenlaakson liitto kannattaa edellä
mainitun menettelyn jatkamista tietyin muutoksin: sopimuksellisen yhteistyön määrärahan suuntaaminen tehtiin TEM:ssä liian yksityiskohtaisesti, eikä se jätä riittävästi pelivaraa
reagoida äkillisiin toimintaympäristön muutoksiin ja niistä nouseviin ennakoimattomiin
maakunnan kehittämistarpeisiin. Kymenlaakson liitto esittää, että maakunnille tulee antaa enemmän tilaa suunnitella tarkemmin sopimuksellisen määrärahan käyttöä, ja määräraha tulee kohdentaa vain keskusteluissa määriteltyihin, isompiin kokonaisuuksiin.
Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että ”Alueelliset selviytymissuunnitelmat eivät
vaikuttaneet elvytysrahoituksen alueelliseen jakautumiseen. Tarkastuksen perusteella selviytymissuunnitelmien rooli rahoitusprosessissa oli tekninen tai muodollinen. Suunnitelmien sisältöä tai laatua ei arvioitu ministeriössä osana rahoitusprosessia. Rahoituksen
alueellista jakoa ei tehty myöskään suoraan mallin perusteella, vaan siihen on tehty lisäksi
muuta tarkoituksenmukaisuusharkintaa.” Kymenlaakson liitto toteaa, että laadittujen selviytymissuunnitelmien ja taulukon 2 mukaisten kriteerien olisi pitänyt vaikuttaa
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rahoituksen alueelliseen jakautumiseen voimakkaasti. Käytetty mittaristo on oikean suuntainen, ja on olennaista käyttää monipuolisesti useita mittareita. Esimerkiksi BKT tai vienti
yksinään eivät kerro mitään alueen menestymisestä. Nordregion Regional Potential Index
on hyvä ja käyttökelpoinen mittari. Asukasluvun suhteessa myönnettävää osuutta ei tule
olla ollenkaan tai sen tulee olla mahdollisimman pieni. Kehityserojen perusteella on pystyttävä vaikuttamaan rahoituksen määrään.

Jussi Lehtinen
aluekehitysjohtaja
KYMENLAAKSON LIITTO
Virasto

Anna-Riikka Karhunen
kehittämispäällikkö
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Lausuntopyyntö 25.4.2022 (D/7/04.07.02/2021) Tarkastuskertomusluonnos Alueiden elinkeinoelämän
kasvun ja kilpailukyvyn edistäminen, tarkastusmuistioluonnos Euroopan unionin alueellisen yhteistyön
Interreg-ohjelmat - Esimerkkinä Visit Arctic Europe -hanke, tarkastusmuistio-luonnos Koronan aikaiset
kehittämistuet matkailutoimialoilla.

KESELYn kommentit em. tarkastuskertomusluonnokseen
Yleistä
Yleiskommenttina voidaan todeta, että vuosien 2020-2023 aluekehittämispäätöksen toteutukseen vaikutti merkittävästi vuoden 202O alussa alkanut COVID 19- pandemia ja
sitä seuranneet tapahtumat. Toimintaympäristön muuttuminen nopeasti alun perin suunnitellusta pitkäjänteisestä kehittämisestä akuutin kriisin hoitamiseen vaikutti myös kehittämistoimintaan.
Raportissa mainittu alueellisten selviytymissuunnitelmien ”tekninen rooli” elvytysvaltuuksien jaossa tarvitsee ELY- keskuksen kokemuksen mukaan lisäksi myös tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Esimerkkinä on vaikkapa äkillisen rakennemuutoksen tilanteet,
joita ei pelkässä teknisluonteisessa rahanjaossa pysty ennakoimaan tai ottamaan huomioon.

1. Kommentit luvusta 3 matkailutoimialojen Covid 19- epidemian aikaisten tukien
perustelut
Raporttiluonnoksen havainnot tukien kohdistumisesta alueellisesti ja tietyille keskeisille
koronasta eniten kärsineille toimialoille on oikea. Liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista
johtuen etenkin matkailu- ja ravintola-alan yritykset kokivat kokea merkittäviä talousvaikeuksia.
RR-ELY-keskuksissa oli alusta lähtien vahva näkemys siitä, että tukien myöntämiselle
laaditaan yhteisesti hyväksytyt myöntöperiaatteet. Kuten raportissakin on todettu niin
alueellisen variaation määrä myöntämisen perusteissa ei siten alueellisesti merkittävästi
vaihdellut.
Hylättyjen päätösten osalla alueellista variaatiota havaintojen perusteella sen sijaan
esiintyi ja se johtunee osaltaan myös erosta yritysten määrässä eri maakunnissa. Alueet, joilla on runsaasti esim. ravintola-alan yrityksiä mahtuu joukkoon usein paljon enemmän myös niitä, jotka ei välttämättä tuen myöntämisen kriteereitä täytä toimialan dynamiikasta johtuen.
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