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Aluekehittämisen määrittely
(HE alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista)

Toimijoiden
yhteistyö

• Alueiden kehittäminen on ministeriöiden, maakuntien,
kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen
perustuvaa laaja-alaista ja monitasoista toimintaa maan
eri alueiden kehittämiseksi.

Kokonaisuuksien
hahmottaminen

• Aluekehittämisen näkökulma sisältää eri hallinnonalojen
ja maakuntien tavoitteiden ja toimien tarkastelemisen
kokonaisuutena sekä valtakunnallisesta että alueiden
näkökulmasta.

Erityistoimet +
päätöksenteko

• Se sisältää sekä erityiset aluekehittämisen toimet ja
resurssit että näkökulman siitä, että yhteiskunnallisella
päätöksenteolla on vaikutuksia aluekehittämiseen.

Alueiden kehittämisen tavoitteet: (4§)
1)
2)

3)
4)

5)
6)

vahvistaa alueiden tasapainoista kehittymistä sekä kansallista ja
kansainvälistä kilpailukykyä;
vahvistaa ja monipuolistaa kestävällä tavalla alueiden
elinkeinorakennetta sekä edistää taloudellista tasapainoa
edistää kestävää työllisyyttä sekä väestön osaamista, yhtäläisiä
mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta
vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja ja kannustaa
käytettävissä olevien voimavarojen täysimääräiseen
käyttöönottoon kestävällä tavalla
parantaa alueiden omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistää
niiden kulttuuria
parantaa elinympäristön laatua ja kestävää alue- ja
yhdyskuntarakennetta.

Aluekehittämisen osa-alueet
(HE alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista)

• Aluekehittämisen osa-alueita ovat elinkeinot ja
työllisyys, maaseudun kehittäminen, hyvinvointi,
osaaminen, kulttuuri, elinympäristö, saavutettavuus
ja turvallisuus sekä uutena kasvupalvelut, joihin
sisältyy kotouttaminen.
• Kaikkien osa-alueiden tulee olla yhtäaikaisesti esillä
aluekehittämistä koskevassa valtakunnallisessa ja
maakuntien suunnittelussa, jotta varmistetaan eri
hallinnonalojen toimenpiteiden samansuuntaisuus ja
kokonaisvaikuttavuus.
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Maakunnan aluekehittämistehtävästä
Vastuu alueiden kehittämisestä on maakunnilla ja kunnilla alueillaan. Valtio vastaa
valtakunnallisesta alueiden kehittämisestä.
Maakunta toimii oman alueensa aluekehittämisviranomaisena
Maakunnat vastaavat alueellaan aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja
maakunnan yleisestä kehittämisestä sekä siihen liittyvästä kansainvälisestä
yhteistyöstä (… jne)
Maakunta kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen
huomioon kuntien erilaisista lähtökohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet.
Maakunta vastaa alueellisesta ennakoinnista ja siihen liittyvästä
yhteensovittamisesta.
Maakunta laatii maakuntastrategiaan perustuvan maakuntaohjelman, joka
tarkentaa maakunnan aluekehittämiseen liittyvien tehtävien toimeenpanoa
lähivuosina
→ maakuntaohjelmassa linjataan aluekehittämisen kokonaisuuden
toimeenpanosta

Maakuntaohjelma – alueen
kehittämisen tavoitteet ja painopisteet
• Alueen toimijoita yhdistävä aluetason strateginen näkemys siitä,
mihin alueen kehittämistä suunnataan
• Kansallisten linjausten alueellisena vastinparina
• Maakuntaohjelmassa kuvataan maakuntastrategiaa tarkemmin
tavoitteita ja painopisteitä, joilla eri viranomaiset ja muut tahot
kehittävät aluetta lähivuosien aikana.
• Siinä tarkastellaan alueen kehittämiseen keskeisesti vaikuttavia osaalueita, kuten kasvupalvelujen, maaseudun, hyvinvoinnin,
osaamisen, kulttuurin, elinympäristön, saavutettavuuden ja
turvallisuuden kehittämistä maakunnassa.
• Huom! Aluekehittäminen on laajempi kokonaisuus, kuin uuden
maakunnan tehtävät!
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Uusi maakunta
Aluekehitys:
Kokonaiskuva, koordinaatio, rahoitus

Sote-TKIO:
erva-alueen laajuinen yhteistyö, sotetoimijoiden TKIO-koordinaatio,
hankevuorovaikutus

