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Klo 12:30  Valtion ja maakuntien 
aluekehittämiskeskustelut syksyllä 2018 
Petra Stenfors

• Keskusteluaikataulut ja keskusteluihin valmistautuminen
• Odotuksia syksyn keskusteluihin ja viestejä valmisteluun, 

keskustelua

Klo 13:45 Kaupunkiohjelman valmistelu
Hanna-Maria Urjankangas

• Kaupunkiohjelma ja kaupunki–maakunta –yhdyspinnat, keskustelua
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Ajankohtaista 
aluekehittämisestä
7.6.2018 klo 12:30 – 14:30b

Helsinki, TEM, Eteläesplanadi 4, Sali 4 b
Videoneuvottelu/skype: Liity Skype-
kokoukseen Neuvottelutunnus: 7539150 

Ohjelma 

https://ucc.vy-verkko.fi/tem/meet/petra.stenfors/HR41ZNKD


ALKE-
keskustelut ja 
tilannekuva 

Prosessi syksylle 2018



Aikataulua
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2018 2019 2020

Uudistus voimaan

Maakunta
-vaalit /x

Eduskunta
vaalit 4/19

Valtion ja 
maakunnan 

aluekehittämis-
keskustelut 

2018

Valtion ja 
maakunnan 

aluekehittämis-
keskustelut

2020

Valtion ja 
maakunnan 

aluekehittämis-
keskustelut 

2019

Aluekehittämispää-
töksen valmistelu

Aluekehit-
tämisen
sisältöfoorumi

Aluekehittämis-
päivä 
10.10.2018



Tulevat Alke-keskustelut 2018-19

2. SISÄLTÖFOORUMI 
2019 pohjustaa 
aluekehittämisen 
sisältöjen valmistelua
• Keväällä tai kesällä 2019 

laaja aluekehittämisen 
sisältöfoorumi 
valtioneuvostolle ja alueiden 
toimijoille

• Ennen eduskuntavaaleja vai 
hallitusohjelman jälkeen 
tulevia keskusteluja 
pohjustamaan?

• Muodostetaan yhteistä 
näkemystä aluekehittämisen 
keskeisistä sisällöistä ja 
tavoitteista seuraavalla 
hallituskaudella

1. ALUEKEHITTÄMIS-
KESKUSTELUT 2018 tarjoavat 
maakuntakohtaisen 
vuoropuhelun ja pohjustavat 
taloudellista ja eri sektorien 
vuoropuhelua

• Syksyllä 2018 toteutetaan 
edellisen keskustelukierroksen 
jatkokeskustelu, jossa 
tarkennetaan johtopäätösten 
jatkotoimia

• Nostetaan esille erityisesti 
taloudelliset vaikutukset ja 
linkitys MKL 13§ neuvotteluun

• Uutta tulokulmaa mm. 
ministeriöiden 
tulevaisuuskatsaukset
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3. ALUEKEHITTÄMIS-
KESKUSTELUT 2019 
jatkavat aluekehittämisen 
sisältöjen valmistelua ja 
pohjustavat taloudellista ja 
eri sektorien vuoropuhelua

• Syksyllä 2019 ”perusteelliset” 
aluekehittämiskeskustelut

• Peilataan alke-päätöksen 
valmisteluun ja uusien 
maakuntien ja uuden 
hallituksen tavoitteisiin

• Pohjustaa JTS-valmistelua ja 
ministeriöiden muuta 
vuoropuhelua maakuntien 
kanssa



Syksyn aikataulu 
AUNEssa 1.6.

Keskustelu alueiden 
kanssa 7.6.

/videoneuvottelu

Kirje maakunnille ja 
ministeriöille:
Aikataulu ja 

tilannekuvan ohje 
vko 24 

Määrällinen 
tilannekuva vko 27

Laadullinen 
tilannekuva vko 35

Tilannekuvan ja 
agendojen käsittely 

AUNE ym

Maakuntien 
agendaehdotukset 

vko 39

ALKE-päivä 
10.10.2018

Keskustelujen kick
off

Agendat valmiina 
vko 42

Aineiston lähetys 
vko 43 ja 44

Keskustelut vko 
44 ja 45

Johtopäätösten 
valmistelu vko 46-48

Keskustelujen 
yhteinen ”purku” 

vko 50

5.6.2018
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ALKE-prosessi kesä-syksy 2018
Kesä – heinäkuu       elo – syyskuu lokakuu marras – joulukuu 



Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelut,
aikataulu 2018

9:00-11:30 13:00-15:30

Ma 29.10.2018 Lappi Pohjois-Pohjanmaa

Ti 30.10.2018 Etelä-Pohjanmaa Kainuu

Ke 31.10.2018 Keski-Pohjanmaa Kanta-Häme

To 1.11.2018 Pohjanmaa Pohjois-Savo

Pe 2.11.2018 Etelä-Savo Pohjois-Karjala

Ma 5.11.2018 Keski-Suomi Etelä-Savo

Ti 6.11.2018 Satakunta Pirkanmaa

Ke 7.11.2018 Päijät-Häme Kymenlaakso

To 8.11.2018 Varsinais-Suomi Uusimaa



Tilannekuvan päivitys

• Määrällinen tilannekuva
• Indikaattorit samat kuin aiemmin, kehitystyö käynnistymässä
• TEM päivittää määrällisen tilannekuvan, aineisto käytettävissä Google 

Docsissa viikolla 27

• Maakunnan laadullinen tilannekuva
• Maakunta arvioi ohjeistuksen perusteella itse laadullisen tilannekuvan 

päivityksen tarpeen, sisällöllinen painotus maakunnan lähtökohdista käsin 
• Tekstejä tulisi viedä vielä aiempaa analyyttisempaan suuntaan ja kuvata 

selkeämmin alueen lähtökohdista keskeisten ilmiöiden syy-seuraus-suhteita
• Syksyn kokeilukierrokseen nähden uutena, täydentävänä elementtinä on 

aluekehittämisen tulevien painopisteiden hahmottaminen analyysin 
perusteella ja ennakointitietoa hyödyntäen

• Valtioneuvoston kommentit
• Tavoitteena VN:n yhteinen näkemys, laaditaan maakunnittain
• Kaikille maakunnille yhteiset viestit erikseen koottuna
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Agendojen valmistelu

• Syksyllä 2018 käydään ns. kevyempi kierros – painopiste edellisten 
keskustelujen syventämisessä

• Maakunnat ja valtio voivat halutessaan edelleen esittää asialistalle 
muitakin asioita

• Maakuntien agendaehdotukset vko 39

• Asialistan fokusointi: muutama keskeisin teema

• Agendakriteerit: poikkihallinnollisuus, strategisuus, teemat joihin 
valtio tarvitaan mukaan ja riittävästi kohdennut teemat

• Linkki JTS-neuvotteluun ja taloudelliset linkit paremmin esille  asiat 
joilla on taloudellista vaikuttavuutta, käsittelyssä myös 
yleiskatteellisen ulkopuoliset asiat

• Maakunnan liitot koordinoivat valmistelua maakunnissa, yhteistyössä 
ELYn, kuntien ja muiden kanssa
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