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• Aluekehittäminen tuo 
yhteen ihmisiä, osaajia, 
asioita, ideoita

• Aluekehittämisen 
näkökulmana on 
hahmottaa kokonaisuuksia

• Yhdistämällä synnytetään 
uutta

Aluekehittäminen 
on yhteistyötä!
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ALKE-työpajojen yhteenvedot

• A Tilannekuva
• B Agenda ja johtopäätökset
• C Keskustelujen toteuttaminen tulevaisuudessa



A Tilannekuva

• Prosessitaloudellisuus: eri 
tilannekuvien (ALKE, sote, pelastus, 
talous) valmistelun yhteensovitus 
jotta ei tehdä päällekkäistä työtä, 
syventävät tiedot lisäpalikoina

• Yhteinen alusta, tiedot 
visualisoituna!

• VN:n tulee vastata määrällisen, 
tasalaatuisen tilannekuvan 
tuottamisesta

• Maakuntien laadullisessa 
tilannekuvassa pitää sallia 
maakuntakohtaiset painotukset 
(maakuntastrategia/ohjelma), 
kytkennän neuvottelukysymyksiin 
tulee näkyä

• Aluekehittämiskeskusteluista 
konkreettisia suuntaa talouteen. 

• Kytkentä maakunnan 
taloussuunnitteluun tarvitaan 

• ALKE-keskustelut ja JTS-neuvottelut 
puhumaan samaa kieltä

• Tilannekuvasta ilmiöpohjainen ja 
ennakointitietoa sisältävä, jatkuva 
prosessi.

• Kaikkien osapuolten vahva 
sitoutuminen tilannekuvatyöhön, 
jotta se tukee 
aluekehittämiskeskusteluja
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B Agenda ja johtopäätökset

• Agendojen muodostus maakuntalähtöisesti, mutta huomioiden ALKE-päätös
• Agendakriteerit: poikkihallinnollisuuus, strategisuus, teemat joihin valtio 

tarvitaan mukaan ja riittävästi kohdennut teemat
• Valtioneuvoston pitää olla paremmin valmistautunut vastaamaan yhteisesti 

esitettyihin haasteisiin (VN:n johtopäätösten esivalmistelu?)
• Keskittyminen muutamaan strategiseen kysymykseen ja asioiden jaottelu 

lyhyen ja pitkän tähtäimen asioihin
• Ei saa säännellä prosessia hengiltä: Keskustelun rooli voi olla kevyt 

lähetekeskustelu sektorineuvotteluihin tai oikeasti strategisia valintoja 
sisältävä keskustelu

• Linkki JTS-neuvotteluun ja taloudelliset linkit paremmin esille, mutta 
käsittelyssä myös yleiskatteellisen ulkopuoliset asiat

• Keskusteluissa esille selvästi johtopäätökset ja sopiminen jatkotoimista -> 
hankkeet ja kehittämisrahoitus

• OM-PLM-UM-mukaan tarvittaessa



C – keskustelujen toteuttamistapa

• Yhteinen kick off –tilaisuus ennen 
keskusteluja, jossa esille ministeriöiden ja 
maakuntien painotukset 

• Maakunta- ja ilmiölähtöisyys keskustelujen 
pohjana, synkronointi ajankohtaisiin 
valmisteluihin (hallitusohjelma, 
aluekehittämispäätös, maakuntaohjelma, 
ministeriöiden neuvottelut)

• Luottamus, arvostus ja yhteisen tahtotilan 
muodostaminen neuvotteluissa keskeistä; 
pelataan samaan maaliin

• Messut (huono termi) = maakuntien ja 
ministeriöiden kokoontumisajot – tarvitaan! 

• Työskentelytapa ei saa olla pääasia, vaan 
lopputulema. 

• Jatkotoimina TEM voisi kutsua eri maakuntia 
keskustelemaan yhteisistä jatkotoimista. 

• Eri vuosina tarvitaan eri tyyppisiä 
keskusteluja. Talvella käyty keskustelutapa ei 
välttämättä ole paras metodi ensi syksylle. 
Keskustelut voivat olla myös monivaiheisia, 
jossa yhdistyvät erilaiset työskentelymetodit. 
Olennaista on, että olemassa oleva tieto 
jalostuu konkreettisiksi toimenpiteiksi.

• Tarvitaan maakuntakohtaisia keskusteluja. On 
huomioitava keskustelujen edunvalvonnallinen 
funktio, vaikkakin tarvitaan ylimaakunnallista 
keskustelua ilmiöistä, jotka koskettavat 
useampaa maakuntaa

• Maakuntia yhdistävät asiat eivät ole aina 
maantieteellisiä – ei pakoteta maantieteellisiin 
kombinaatioihin

• Eri mallien yhdistelmät?  kokoontumisajot ja 
maakuntakohtaiset tai maakuntien 
yhdistelmät & omat keskustelut
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Paneelikeskustelu: 
Aluekehittämiskeskustelut osana valtion ja 
maakunnan vuorovaikutuksen 
kokonaisuutta

Vetäjänä Annukka Mäkinen Kuntaliitosta
Panelisteina Marja-Riitta Pihlman/TEM, Juha Niemelä/MMM, Merja
Niemi/OKM, Mika Riipi/Lapin liitto, Pekka Häkkinen/Etelä-Savon ELY, Anne
Sandelin, Jyväskylän kaupunki, Teemu Eriksson, VM

27.4.20187



Paneelikeskustelun huomioita

• Aluekehittämisessä on useita eri 
toimijoita maakunnissa, ja tehtävät 
ovat maakunnan tekemistä laajempia. 

• Maakuntalain 13 pykälän 
keskustelussa ei käsitellä esim. 
infrarahoitusta. Alke-keskusteluista 
tarvitaan impulsseja myös muihin 
pöytiin kuin JTS-pöytään

• Yhteen keskusteluun ei tarvitse ladata 
liikaa odotuksia, kyseessä on prosessi

• Tilannekuvan sijasta voidaan puhua 
kehityskuvasta

• Yhtenäisen tilannekuvan oltava 
käytettävissä hyvissä ajoin

• Ennakointitiedon hyödyntäminen 
tarpeen

• Kokoavalle keskustelulle on tarve. 
Poikkihallinnollisten asioiden 
käsittelylle tarvitaan foorumi 

• On kuitenkin kirkastettava tavoitteet 
ja se, mitkä työkalut ovat 
käytettävissä 

• Erilaiset keskustelut hajauttavat 
kokonaisuutta – keskustellaanko 
näiden ohi?

• Malpe-neuvottelujen yhteys alke-
keskusteluihin pohdittava

• Maakunnat ovat poliittisia; voisiko 
kerran neljässä vuodessa oleva 
neuvottelu poliittinen? 
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Kustan-
nukset

Tarpeet Maakunta Vaikutukset Tulokset

Tavoitteet

Panokset Toiminnot

Tuotannon
tekijät Prosessit

Palvelukyky
Aikaansaannoskyky

Tuottavuus ja 
taloudellisuus

Tuotokset

Suoritteet

Palvelutuotannon 
tulokset: asukkaille, 
yrityksille, maatiloille, 
kunnille, yhteisöille…

Vaikutukset: 
hyvinvointiin,
tuloihin, 
vientiin,
työllisyyteen, 
ympäristöön, …

Maakunnan 
kehittyneisyy
s 
ja 
tilannekuva

Maakunnan strategiset 
linjaukset: kärkinä 
hyvinvointi, metsät, vesi ja  
ruoka

Maakunnan 
järjestämisvastuul
le kuuluvan 
palvelu-tuotannon 
pitkän aikavälin 
tavoitteet 
ja lupaukset

Palvelustrategian 
linjaukset: 
oman tuotannon 
laajuus ja rooli, 
palvelujen 
integraatio, 
palveluverkko …



Työ- ja elinkeinoministeriö             
www.tem.fi/aluekehittamisen-uudistus 

Yhteenvetoa prosessin toteuttamisesta seuraavilla 
kierroksilla
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Ehdotus: tulevat Alke-keskustelut
2. KOKOONTUMISAJOT 
2019 pohjustavat 
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 
ja sovitaan konkretiasta

• Nostetaan esille erityisesti 
taloudelliset vaikutukset
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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



Aikataulua
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2018 2019

esivalmistelu maakuntavaltuustot

2020

Uudistus voimaanväliaikaishallinto

Maakunta
vaalit 
10/18

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
-keskustelujen 
vuosikello

MKL 13§
neuvottelut

Aluekehittä-
misen

sisältöfoorumi

Aluekehityksen
tilannekuva

Aluekehityksen 
tilannekuva

Johtopäätökset

Aluekehittä-
miskeskustelut

JTS-valmistelu 
ministeriöissä
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Tammi

Helmi

Maalis

Tammi

Syys
Huhti

ToukoElo

Heinä Kesä

Loka

Marras

Joulu
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A/ 
KESKUSTELUT 
YHTEISTYÖ-
ALUEITTAIN 
(maakunnat 
muodostavat)
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•Osaavan työvoiman 
saatavuus, 
kasvupalvelut

•Hyvinvointimatkailu
•Väestön hyvinvointi

Maakunnat 
e-i

•Osaavan 
työvoiman 
saatavuus, 
kasvupalvelut

•Saavutettavuus
•Biotalouden 
vahvistaminen

•Osaavan 
työvoiman 
saatavuus, 
kasvupalvelut

•Asuminen, 
hyvinvointi

•Matkailu

•Osaavan 
työvoiman 
saatavuus, 
kasvupalvelut,

•Turvallisuus
•Investoinnit

Maakunnat
N-r

Maakunnat 
a-d

Maakunnat
K-m
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Toiminnal
-liset
alueet

Kasvupal
-velut

Saavutet-
tavuus

Digitali-
saatio

Monipuoli
-nen

elinkeino-
rakenne

Maahan-
muutto

Elinympä
-ristö

Älykäs 
erikoistu-

minen

Bio- ja 
kierto-
talous

Alueiden 
verkostot

Hyvinvoin
ti

B/ ”ALKE-messut”: kaikille maakunnille 
yhteinen iso tilaisuus, useita osioita, 
osallistuminen valinnan mukaan
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• Toteutetaan kevyempi kierros, 
jossa palataan ensimmäisten 
keskustelujen johtopäätöksiin ja 
toimenpiteisiin

• Toteutus esim. videoneuvotteluna

C/ Ensimmäisen 
keskustelukierroksen 
”seuranta”
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Kiitos!

27.4.201818

Työ- ja elinkeinoministeriö 

www.tem.fi/aluekehittamisen-uudistus
www.tem.fi/maakuntauudistus


