
 
Valtio aluekehittäjänä:  

Millainen on maakuntien ja valtion 
yhteinen neuvotteluprosessi?  

 
 
 

Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä,  
työ- ja elinkeinoministeriö  
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VALTIO 

Hallituksen tahtotila 

Alueiden kehittämisen 

painopisteet 

 

 

MAAKUNNAT 

Maakuntastrategia  

maakuntaohjelma 

 

 

 

Saavutettavuus 

Hyvinvointi 

Elinympäristö 

Alueiden elinvoima 

Poikki-

hallinnollinen 

NEUVOTTELU

- MENETTELY 
linkitys JTS-

prosessiin 

 

Kasvupalvelut 

 

 

KUNNAT 
Kasvukäytävät ja  -

vyöhykkeet 

Elinvoimatyö 

Kasvu- ja MAL-

sopimukset 

 

Osaaminen 

Aluekehittämisjärjestelmä 
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Aluekehittämisjärjestelmä 2019 

 

•   Aluekehittämisestä vastaavat maakunnat ja valtio. 

•   Kunnat toimivat aluekehittämisessä elinvoiman edistäjinä. 

•   Aluekehittämisjärjestelmä varmistaa valtion eri hallinnonalojen ja maakuntien toimivan  

    vuorovaikutuksen ja yhteistyön alueiden kasvun ja elinvoiman tukemiseksi.  

•   Alueiden kehittämisen sisällölliset neuvottelut ovat samaa neuvotteluprosessia   

    julkisen talouden suunnitelmaan liittyvien neuvottelujen kanssa 

•   Aluekehittäminen käsittää sekä laajan, eri hallinnonalojen toimia yhteen kokoavan  

    näkökulman, että erityiset alueiden kehittämistoimet, joilla yhdessä vaikutetaan  

    alueiden elinvoimaisuuteen ja kasvuun 

•   TEM vastaa aluekehittämisen yhteistyön koordinoinnista sekä laajassa yhteistyössä  

    EU-koheesiopolitiikan ja kansallisten rakennerahasto-ohjelmien valmistelusta 

 



Hallituksen tahtotila alueiden kehittämiseksi 

• Sisältää kansallisen ja maakuntakohtaisen osan 

• Valmistellaan laajassa yhteistyössä (sektoriministeriöt, maakunnat, 
muut keskeiset kumppanit).  

• Aluekehittämisen keskeisten ilmiöiden tarkastelu ja toimien 
linjaaminen poikkisektoraalisesti 

• Sisältää ministeriöiden keskeiset alueita koskevat  näkökulmat ja 
niiden yhteensovittamisen 

• Valtio ja maakunnat neuvottelevat kansallisten tavoitteiden 
toteuttamisesta eri maakunnissa 
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Valtion aluekehittämistehtävään kuuluvat   

• Valtion toimien yhteensovittaminen alueiden kasvun ja 
elinvoiman edistämiseksi 

• Aluekehittämisen seuranta ja tilannekuva + eri 
sektoreiden seuranta ja tilannekuva 

• Maakuntien ja valtion yhteistyön (neuvotteluprosessin) 
johtaminen 

• Aluekehittämisen poikkisektoraalista valmistelua ja 
seurantaa varten kootaan kansallinen johtoryhmä (tms) 
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Maakunnat vastaavat aluekehittämisen 
strategisesta kokonaisuudesta alueellaan 

• Maakuntastrategia on pitkän aikavälin strategia, Aluekehittäminen 
on vahvana näkökulmana maakuntastrategiaa laadittaessa. Tähän 
liittyen maakunnalla on oltava oma aluekehittämisen 
kokonaisstrategia, mikä on valmisteltu vuorovaikutuksessa 
maakuntastrategian kanssa ja sisältyy yhtenä osiona 
maakuntastrategiaan. 

• Maakuntaohjelmat valmistellaan valtuustokaudeksi. 
Maakuntaohjelma on maakuntastrategiaa fokusoidumpi ja 
konkreettisempi ohjelma, jossa esitetään myös maakunnan 
erityiset aluekehittämistoimet.  
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