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ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMINEN -MÄÄRÄRAHAN
SEKÄ ALUEELLISTEN INNOVAATIOIDEN JA KOKEILUJEN KÄYNNISTÄMINEN
-MÄÄRÄRAHAN ALUEELLINEN JAKO
Momentin 32.30.40 vuoden 2021 talousarvion määräraha
Momentin 32.30.40 vuoden 2021 talousarvion Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahoja jaetaan tässä yhteydessä 19 000 000 euroa,
josta 9 000 000 euroa on osoitettu valtion ja maakuntien sopimukselliseen yhteistyöhön ja 10 000 000 euroa on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen
(AIKO) -määrärahaa.
Momentilla on lisäksi jakamatta 11 660 000 euroa äkillisten rakennemuutostilanteiden
hoitamiseen tarkoitettua määrärahaa, joka jätetään tässä yhteydessä jakamatta.
Momentin 32.30.40 vuoden 2022 talousarvion määräraha
Momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) määrärahoja
on vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 31 600 000 euroa. Näistä maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen on osoitettu 6 300 000 euroa, valtion ja maakuntien sopimuksellisuuden edistämiseen 7 700 000 euroa, alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin
(AIKO) 9 000 000 euroa sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin 8 600 000 euroa.
Tässä yhteydessä vuoden 2022 talousarvion määrärahaa jaetaan maakuntien liitoille yhteensä 14 000 000 euroa, josta 6 300 000 euroa (AKKE) maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja 7 700 000 euroa valtion ja maakuntien sopimuksellisuuden edistämiseen,
Lisäksi valtuutetaan TEM päättämään 700 000 euroa käyttämisestä valtakunnalliseen
aluetiedon kehittämiseen ja saatavuuteen sekä valtakunnalliseen aluekehittämisen yhteistyön tukemiseen.
Vuoden 2022 talousarvion määrärahaa jätetään tässä yhteydessä jakamatta yhteensä
17 600 000 euroa, josta 9 000 000 euroa (AIKO) sekä 8 600 000 euroa (äkilliset rakennemuutokset).
Esitys määrärahan jaoksi
Päätöksellä esitetään jaettavaksi momentin 32.30.40 (Alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukeminen) vuoden 2021 talousarvion määrärahaa yhteensä 19 000 000
euroa ja 14 000 000 euroa vuoden 2022 talousarvion määrärahaa.
Maakunnan omaehtoiseen kehittämisen 6,3 M€ (TA2022) määräraha jaetaan maakuntien liitoille siten, että 70 % (4,41 M€) jaetaan tasan maakuntien kesken ja 30 %
(1,98 M€) väkiluvun perusteella. Määräraha on tarkoitettu maakuntien maakuntaohjelmien toimeenpanoon.
Maakuntiin jaetaan aluekehittämiskeskusten yhteydessä sopimusperusteista määrärahaa 16 M€ (TA2021 ja TA2022). Määräraha kohdistetaan valtion ja maakuntien
aluekehittämiskeskustelujen lopputulemana olevien yhteistyöasiakirjojen mukaisesti
valtioneuvoston ja maakunnan sopimien aluekehittämisen kärkien kehittämiseen.
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Aluekehittämiskeskustelut käytiin helmikuussa 2022 valtioneuvoston ja maakuntien
edustajien kesken. Kussakin keskustelussa käsiteltiin maakunnan kehittämisen kannalta keskeisiä aluekehittämisen painopisteitä, kehittämisen kärkiä ja toimenpiteitä.
Keskustelut valmisteltiin TEM:n johdolla yhteistyössä valtioneuvoston ja maakunnan
kesken. Keskustelun lopputuloksena laadittiin yhteistyöasiakirja, johon kirjattiin sopimuksellisen yhteistyön määrärahan käyttö sovittuihin kehittämisen kärkiin.
Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) -määrärahaa
10 000 000 euroa (TA2021) jaetaan siten, että 50 % (5M€) jaetaan tasan maakuntien
kesken, 20 % (2 M€) väkiluvun perusteella ja loput 30 % (3 M€) aluekehittämistä kuvaavien indeksien perusteella. Jaossa heikoimmin indeksien perusteella menestyneet
alueet saavat enemmän määrärahaa. Määräraha kohdistetaan alueiden resilienssin vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä, ennakoidun rakennemuutoksen toimiin, elinkeinojen uudistumiseen sekä älykkääseen sopeutumiseen. Toimintatapana
ovat alueelliset innovatiiviset ja kokeilevat toimenpiteet.
Maakuntien liitot avaavat haut rahoitettaville hankkeille ja tekevät valituille hankkeille rahoituspäätökset valtioneuvoston hyväksyessä esityksen rahoituksen jaosta.

