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Alueiden kehittämisen keskustelut: 
• Maakuntalain 13 §:ssä tarkoitetun neuvottelun tueksi ja valtion ja 

maakuntien välisen yhteistyön edistämiseksi valtio ja maakunnat 
keskustelevat vuosittain alueiden kehittämisen tavoitteista ja 
toimeenpanosta. Keskustelut perustuvat valtioneuvoston 
aluekehittämispäätökseen ja aluekehityksen ajankohtaiseen 
tilannekuvaan. Keskusteluja koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. 

• Keskustelujen tarkoituksena on saavuttaa valtion ja maakuntien 
yhteinen näkemys alueidenkehittämisen tavoitteista ja 
toimintaedellytyksistä. Keskustelujen johtopäätökset toimivat 
osaltaan maakuntalain 13 §:ssä tarkoitetun neuvottelun 
valmisteluaineistona.

Esitys laiksi aluekehittämisestä ja kasvupalveluista, 
alueiden kehittämisen keskustelut (HE 35/2018, 11 §)



• Keskusteluja käytiin hyvässä hengessä maakuntien ja ministeriöiden 
kesken ja ne koettiin mielekkäinä

• Tilannekuvan laadinta hyvä harjoitus alueille
• Tilannekuvien ja keskusteluiden yhdistelmä toi hyvin esiin alueiden 

ominaispiirteet => ministeriöiden aluetuntemus parani
• Harjoittelukierros paransi myös ministeriöiden välistä yhteistyötä –

selkeää siiloutumista toki edelleen havaittavissa
• Vielä jäi avoimeksi kysymykseksi keskustelujen vaikuttavuus. Mitä 

niiden perusteella tapahtuu vai tapahtuuko mitään, palataanko 
asioihin myöhemmin jotenkin tarkentaen vai miten edetään?

Vielä simulointikierroksesta



• Aluekehityskeskustelujen kautta valtionhallinnolla on mahdollista 
muodostaa aito kokonaiskuva aluekehittämisen keskeisistä 
painopistealueista ja toimenpiteistä, jolloin valtio voi huomioida 
tarpeita mm. politiikkaohjelmissa, toimintatapojen muutoksissa, 
aluekehityspäätöksen valmistelussa sekä aluekehityksen välineiden 
kehittämisessä

Valtion ja maakuntien yhteistyö



• TEM:n tulee jatkossakin tuottaa tilastollinen, tasalaatuinen analyysi 
maakunnista. Tilannekuvaprosessi tulee pitää kohtuullisen kevyenä

• Asialistat tulee laatia selkeämmiksi ja tiiviimmiksi siten, että 
agendalla on sellaisia asioita, joihin liittyy tosiasiallisesti ratkaistavia 
ja eteenpäin vietäviä asioita

• Kun ministeriöt ehdottavat asialistalle asioita, olisi syytä edellyttää 
myös ministeriöiltä tausta-aineisto asiaan; miksi juuri ao. asiasta 
halutaan keskustella?

• Agendojen muotoutumisessa alueiden näkemykset (erilaisuus) vielä 
paremmin esiin, kaikille yhteisiin asioihin jokin ”yleisfoorumi”

Tulevat aluekehittämiskeskustelut



• Myös ministeriöistä oltava paikalla edustajat, joilla on oikeasti 
päätösvaltaa – ainakin agendalla olevien asioiden suhteen
– onko tarpeen kaikki ministeriöt kaikissa neuvotteluissa?

• Keskustelujen vaikuttavuuden kannalta on olennaista sopia 
jatkotoimenpiteistä tai siitä ettei niitä tehdä

• Kytkentä maakuntauudistukseen ja maakuntalain 13 § mukaisille 
neuvotteluille taloudesta

• Aluekehityskeskustelut on kannatettava prosessi, joten sen 
kehittämiseen tulee panostaa siten, että neuvottelut johtavat 
toimenpiteisiin ja prosessi tuottaa lisäarvoa sekä maakunnille että 
valtiolle parantuneen vuorovaikutuksen myötä

Tulevat aluekehittämiskeskustelut



• Valmistautuminen ja keskusteluagendan muodostaminen 
aidossa yhteistyössä; ministeriöiden palaute 
maakuntakohtaisesti kohdennettua

• Molempien osapuolten edustajat tasavertaisesti korkealta 
tasolta

• Mikä on maakunnan tahdon merkitys?

Onnistuneet aluekehittämiskeskustelut


