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Alueiden uudistumisen neuvottelukunta - alustava työsuunnitelma kevät 2018  

LUONNOS 10.11.2017 

Neuvottelukunnan tehtävät (HE 54/2016): 

- yhteen sovittaa ja linjaa aluekehittämisen strategista kokonaisuutta 
- linjaa aluekehittämispäätöksen ja muiden aluekehittämiseen liittyvien merkittävien ohjelmien ja 

suunnitelmien sisältöä, valmisteluun ja toimeenpanoon liittyviä menettelyjä 
- käsittelee aluekehittämiseen liittyviä keskeisiä lainsäädäntöhankkeita 
- seuraa ja ennakoi alueiden kehitystä ja toimenpiteiden vaikuttavuutta 

 
 

Kevät 2018 (3 kokousta) 

9. kokous ti 23.1.2018 klo 12.00 – 13.30 
- Teemakeskustelu: osaamis- ja innovaatiopolitiikka? 
- Sote- ja maakuntauudistus / ajankohtaiset asiat 
- Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelut 
- Tiedoksi tai käsittelyyn: parlamentaarisen työryhmän loppuraportti / liikenneverkon 

rahoituksen ratkaisu pitkällä aikavälillä (helmikuu). Liikennekaaren 3.vaihe (arvioidaan 
käsittelyn tarve tilanteen mukaan) 
 

10. kokous ti 20.3.2018 klo 15.30–17.00 Huom. aika!  
- Teemakeskustelu: aluekehittämisen lähivuosien painopisteitä maakuntaohjelmien ja 

tulevaisuuskatsausten pohjalta ? 
- Sote- ja maakuntauudistus / ajankohtaiset asiat 
- Valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen johtopäätökset 
- Koheesiopolitiikan tilannekatsaus 

 
11. kokous pe 1.6.2018 klo 13.30–15.00 
- Teemakeskustelu: ? 
- Sote- ja maakuntauudistus / ajankohtaiset asiat 

 

 

AIEMMIN KÄSITELLYT ASIAT: 

1. kokous 9.12.2015 
- Aluekehittämispäätös 2016–2019 
- Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistus ja yhteensovitus 

 
2. kokous 6.4.2016 
- Kilpailukyky -kärkihanke 
- Maahanmuuton tilannekatsaus 
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3. kokous 27.9.2016 
- Energia- ja ilmastostrategia 
- Kasvupalvelujen ja aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen osana maakuntauudistusta  

4. kokous 18.1.2017  
- Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen 
- TEAM Finland – toimintamallin uudistaminen 
- Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminen  

 
5. kokous 29.3.2017  
- aluekehityksen seuranta – toimintamalli; suhdannenäkymät ja edellisen vuoden tilastotiedot/ 

TEM 
- aluekehittämispäätöksen toimeenpanon seuranta 
- Koheesiopolitiikan valmistelu kaudelle 2021–  

 
6. kokous 24.5.2017  
- Sote- ja maakuntauudistus: HE lakipaketti/ lausuntojen yhteenveto 
- Kaupunkipolitiikan tilannekatsaus 

 
7. kokous 6.9.2017 klo 14.30–16.00 
- Maakuntauudistus – ajankohtaiset asiat 
- Koheesiopolitiikan valmistelu kaudelle 2021 
- Selvitys positiivisen rakennemuutoksen hyödyntämisestä Lounais-Suomessa 

 
8. kokous 17.11.2017 klo 13.30–15 
- Huom! kokous järjestetään avoimena videolähetyksenä Suomi 100/ Avoin hallinto –teemaan 

liittyvänä kokouksena  
- Maakuntauudistuksen ajankohtaiset asiat:  

• Aluekehittämisen tilannekuva ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 
2017 toteuttamisen suuntaviivat 

• Maakuntatieto-ohjelma 
• Sisäisen turvallisuuden strategia 

- Kaupunkipolitiikan tilannekatsaus ja kehittämisnäkymiä 
- Tiedoksi: Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän asettamispäätös;  AUNEn 

jäsenmuutokset;  AUNEn kokousajat ja alustava työsuunnitelma kevät 2018  
 


