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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ
20/1997 vp
Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä
annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 1997 lähettänyt hallintovaliokunnan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen 168/1997 vp laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta.
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- ylijohtaja Pekka Kilpi, sisäasiainministeriö
rakennepolitiikan päällikkö Juha Talvitie,
Suomen Kuntaliitto

- maakuntajohtaja Esa Latva-Rasku, EteläPohjanmaan liitto
- maakuntajohtaja Altti Seikkula, Keski-Pohjanmaan liitto
- maakuntajohtaja Antti Mykkänen, Savon liitto
- apulaisjohtaja Jukka Patrikainen, Keski-Suomen liitto
- suunnittelujohtaja Risto Poutiainen, PohjoisKarjalan liitto
- aluekehityspäällikkö Sirkka Kylmänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan alueiden kehittämisestä
annettua lakia muutettavaksi. Esityksen tavoitteena on kehittää valtion alue- ja paikallishallintoviranomaisten palveluiden saatavuutta koskevaa päätöksentekoa niin, että siinä otetaan nykyistä paremmin huomioon asianomaisen alueen
ja sen asukkaiden tarpeet ja näkemykset. Esityksessä ehdotetaan tämän vuoksi lisättäväksi alueiden kehittämisestä annettuun lakiin lausunto- ja
neuvottelumenettelyä koskevat säännökset. Niiden mukaan valtion paikallis- ja aluehallinnon
toimielimistä, niiden toimialueista ja toimipaikoista sekä kustakin toimipaikasta saatavista
palveluista päätettäessä on arvioitava myös palvelujen saatavuutta. Ennen edellä tarkoitetun
sellaisen päätöksen tekemistä, joka saattaisi hei-
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kentää asiakaspalvelun saatavuutta, valtion viranomaisen olisi pyydettävä lausunto asianomaisilta kunnilta ja maakunnan liitolta. Jos valtion
viranomainen aikoo poiketa lausunnosta, sen
olisi neuvoteltava asianomaisten kuntien ja maakunnan liiton kanssa.
Lakiin ehdotetaan samalla tehtäviksi ne tekniset muutokset, jotka aiheutuvat eduskunnalle
samanaikaisesti tämän esityksen kanssa annetusta hallituksen esityksestä maakuntajakolaiksi ja
laiksi rakennuslain 18 §:n muuttamisesta. Esitykset liittyvät toisiinsa, ja ne on tarkoitettu käsiteltäviksi yhdessä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää lakiehdotusta tarpeellisenaja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä.
Valiokunta katsoo samalla, että organisaationimi "maakunnan liitto" voitaisiin kirjoittaa
muotoon "maakuntaliitto". Nimenmuutos edel-

lyttäisi kuitenkin aluekehityslain kirjoittamista
laajalti uudelleen, mihin ei tässä yhteydessä ole
katsottu aiheelliseksi ryhtyä.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1997
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Matti Väistö /kesk
Kaarina Dromberg /kok
Ulla Juurola /sd
Timo Järvilahti /kesk
Reijo Kallio /sd
Toimi Kankaanniemi /skl
Juha Karpio /kok
Valto Koski /sd

Osmo Kurola /kok
Pehr Löv /r
Hannes Manninen /kesk
Jukka Mikkola /sd
Iivo Polvi /vas
Veijo Puhjo /va-r
Aulis Ranta-Muotio /kesk.

