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Monimuotoinen kaupunkipolitiikka 
- Kaupunkiohjelmien kokonaisuus

• Kaupunkiohjelma

• 18 maakunnan 
keskuskaupungit

• Kokoava politiikkaohjelma

• Painotus valtio-kaupungit-
yhteistyössä

• TEM koordinoi valmistelua/ 4-v.

Kestävän kaupunki-
kehityksen ohjelma
• Kaikenkokoiset kaupungit

• Toimeenpanee YK:n Uutta 
kaupunkiagendaa

• Painotettuja kestävän 
kaupunkikehityksen teemoja

• Painopiste kaupunkien 
omaehtoisessa ja välisessä 
kehittämisessä 

• YM koordinoi valmistelua/ 5-vuot.

Seutukaupunkiohjelma
• Seutukaupungit

• Toimia ja politiikkaa kokoava 
ohjelma

• Painotus omaehtoisessa 
kehittämisessä ja valtio-
maakunnat-kaupungit-
yhteistyössä

• VM koordinoi valmistelua/ 4-v.



Uudet kaupunkiohjelmat yhdessä

• Vahvistavat hallituksen kaupunkipolitiikkaa 
erilaisilla kaupunkiseuduilla

• Määrittävät sekä kaupunkipoliittista näkemystä 
että toimenpiteitä

• Ohjelmille omat profiilinsa, valmistelu 
koordinoidaan ohjelmien kesken

• Tilaisuus uusiin avauksiin ja kaupunkien 
edelläkävijyyden hyödyntämiseen
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Kuva: 6Aika 



Uusi kaupunkipoliittinen ohjelma: 
Lähtökohdat

• Täydentäen monimuotoisen kaupunkipolitiikan kokonaisuutta 
hallitus valmistelee kaupunkiohjelman 

• Aikajänne nelivuotinen (2018-2022) 

• Ohjelma kohdistuu suuriin kaupunkeihin ja muihin 
maakuntakeskuksiin (yhteensä 18); toimenpiteiden painotus 
suurissa kaupungeissa

• Poliittinen ohjausryhmä ohjaa

• Valmistelusihteeristö: ministeriöt ja kaupunkien edustajat sekä 
Kuntaliitto

• Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja sihteeristö keskeisenä 
valmistelua evästävänä reflektioryhmänä
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Kaupunkiohjelman luonne

• Kaupunkien ohjelma on: 

• Koottu näkemys tavoitteista ja toimista, joilla kaupunkien kasvua, 
kestävyyttä ja hyvinvointia voidaan tukea

• Kokonaisuus, joka sisältää kansallisia strategisia tavoitteita sekä 
keskeisiä toimenpiteitä. 

• Ohjelma perustuu kaupunkien ja valtion yhteistyöhön

• Kaupunkiohjelmalla 

• Vahvistetaan kaupunkipolitiikkaa valtion ja kaupunkien 
kumppanuuteen perustuvana yhteistyönä

• Kehitetään kaupunkipolitiikan toimenpiteitä ja 

• Vahvistetaan kaupunkipolitiikan yhteen kokoavaa otetta
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Ohjelman toimeksianto 

• Kaupunkien strateginen rooli osana kansallista kehitystä ja osana 
erityyppisten alueiden jatkumoa

• Kaupunkipolitiikan keskeiset sisältötavoitteet, esim.:
• Monimuotoinen kaupunkipolitiikka ja erilaisten kaupunkien elinvoima, 

• Kestävän kasvun luominen, ml. osaaminen, työvoiman kohtaanto, osaajien houkuttelu, 
innovaatiotoiminta ja kansainvälistyminen

• Toimivat ja vetovoimaiset kaupunkiseudut, ml. toimiva maankäyttö, liikenne ja asuminen, 
kaupunkiympäristöt, kulttuuri houkuttelutekijänä sekä vähähiiliset yhdyskunnat  

• Sosiaalinen kestävyys, ml. kotoutuminen, jakautumisen ehkäiseminen, kaupunkimaiset 
hyvinvointitekijät ja turvallinen kaupunki

• Kaupunkien hallinta, ml. hallinnollisen ympäristön muutos sekä kaupunkilaisaktiivisuuden 
hyödyntäminen 

• Keskeisten toimenpiteiden nostaminen esiin osana 
kaupunkipolitiikan työkaluvalikoimaa

• Kehittämistavoitteiden määritteleminen kaupunkipolitiikan välineiden 
uudistamiseksi ja vahvistamiseksi

• Kehittämistavoitteiden määritteleminen kaupunkipolitiikan 
yhteistyörakenteista ja resursseista

• Ratkaisuja metropolialueen kehittämiseen
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Sisällys DRAFT 5/2018

Kaupunkien strateginen rooli osana kansallista kehitystä ja osana 

erityyppisten alueiden jatkumoa

Kaupungit uuden kasvun, hyvinvoinnin ja kestävyyden luomisen paikkoina

Monimuotoinen kaupunkipolitiikka ja erilaisten kaupunkien elinvoima osana maakuntaa

Kaupunkien kehittäminen osana EU-politiikkaa

Kaupunkikehityksen tietopohja, kaupunkien tilannekuva ja kaupunkitutkimus

Kaupunkipolitiikan strategiset sisältötavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Kestävän kasvun luominen
• Osaaminen ja innovaatiotoiminta (ml. referenssiympäristöt)
• Osaamisen saatavuus, houkuttelu ja työmarkkinoiden kohtaanto
• Kansainvälistyminen

Toimivat ja vetovoimaiset kaupunkiseudut
• Toimiva maankäyttö, liikenne ja asuminen, kaupunkiympäristöt
• Saavutettavuus ja yhteydet
• Älykkäät liikenneratkaisut
• Vähähiiliset yhdyskunnat, ml. kestävä liikenne
• Kulttuuri vetovoimatekijänä  
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II/II

Kaupunkien sosiaalinen kestävyys
• Hyvinvointi ja kokonaisvaltainen kaupunkihyvinvointi osana elinvoimaa 
• Hyvinvointitalous
• Kotoutuminen 
• Alueellisen eriytymisen ehkäiseminen
• Turvallinen kaupunki

Digitaalisuuden hyödyntäminen kaupunkikehityksessä
• Tiedon avaaminen ja yhdisteleminen  
• Älykkään kaupungin ratkaisut

Kaupunkien hallinta
• Verkostot ja kumppanuus
• Hallinnollisen ympäristön muutos ja uudet rajapinnat 
• Kaupunkilaisaktiivisuuden hyödyntäminen 

+ Millä tavoilla vahvistaa teemojen yhdistelmiä kaupunkipolitiikassa?

Kehittämistavoitteiden määritteleminen kaupunkipolitiikan välineiden 
uudistamiseksi ja vahvistamiseksi

Ratkaisut ja linjaukset metropolialueen kehittämiseksi

Kaupunkipolitiikan yhteistyörakenteet ja resurssit
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Kaupunkien strateginen rooli

• Kaupungistuminen koskettaa koko Suomea: Kaupunkien merkitys 
talouskasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin luojina on huomattava. Suurin 
osa suomalaisista asuu kaupunkiseuduilla ja kaupunkien väestön 
odotetaan edelleen kasvavan.  

• Suuret kaupungit ovat osa kaupunkien verkostoa ja monikeskuksista 
aluerakennetta. Monimuotoinen kaupunkipolitiikka huomioi eri kokoisten 
kaupunkien kehitysedellytykset.

• Kaupungit ovat korkean osaamisen,  työvoiman ja elinkeinotoiminnan 
keskuksia jotka voivat toimia edelläkävijöinä, suunnannäyttäjinä ja 
innovaatioiden alustoina. Satsaukset elinvoimaan ovat huomattavia.

• Tarve kaupunkipolitiikan sisältöjen ja toimenpiteiden päivittämiselle sekä 
valtion ja kaupunkien välisen kumppanuuden ja vuorovaikutuksen 
vahvistamiselle.

• Sote- ja  maakuntauudistus muuttaa myös kaupunkipolitiikan 
toimintakenttää. Kaupungeilla säilyy elinvoimatehtävä ja uudistuksesta 
huolimatta myös kehittämisen resursseja. Aluekehittämisen kannalta 
tärkeä kysymys on maakuntien ja kaupunkien suhde ja uudenlainen 
kumppanuus.
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Sisältöteemojen 
alustava jäsentely

• Esimerkkiteemoina kestävä kasvu, sosiaalinen kestävyys 
ja kaupunkien digitalisaatio

• Jäsentely on pohja, jota muokataan ja josta käsin 
tavoitteet ja toimintalinjaukset edelleen tarkentuvat



Osaaminen ja innovaatiot

• Tuetaan kaupunkien rohkeita strategisia kasvuvalintoja, joilla 
erotutaan muista (älykäs erikoistuminen)

• Yhteiskäyttöisten ja –rahoitteisten tutkimus- ja 
innovaatioinfrastruktuurien kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten, 
tutkimusorganisaatioiden, asukkaiden ja järjestöjen kanssa 

• Tuetaan kaupunkien kykyä kehittää ja käynnistää erityyppisiä 
ekosysteemejä (innovaatio-, startup-, liiketoiminta) ja verkottua 
kansallisesti ja kansainvälisesti 

• Kaupungit kokeiluympäristönä kuluttujakeskeisille, kestäville, 
turvallisille ja ympäristöystävällisille ratkaisuille

• Luovan alan osaamisen integrointi monialaiseen kehittämiseen, taide 
ja kulttuuri innovaatioiden ja taloudellisen kasvun mahdollistajina

• Täydentävää: 6Aika-tyyppinen alustakehittäminen, kestävyys 
eurooppalaisen innovaatiotoiminnan perustana, ekosysteemit ja 
alustat nostona ohjelmaan, osaamis- ja sivistyskunta
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Kestävä kasvu



Osaavan työvoiman saatavuus ja työmarkkinoiden kohtaanto

• Lähtökohtana yritysten työvoimatarpeet ja niihin vastaaminen erilaisin
palveluin (esim. rekrytointikoulutukset), kansainvälisen työvoiman rekrytointi

• Työelämän monimuotoistuminen ja uusi työ: palkkatyön ja yrittäjyyden uudet 
yhdistelmät, alustatalouden työ

• Toimialojen ja elinkeinorakenteen murros työvoiman näkökulmasta ja 
uudistuminen

• Uusien työllistämisen mallien ja tulosperusteisten palvelujen hankintamallien 
(kuten Oulun Social Impact Bond) testaus ja käyttöönotto kaupungeissa, 
työllistämistä edistävien hankintakriteerien käyttö 

• Vapaana oleva työvoima työmarkkinoiden käyttöön: henkilökohtaiset 
työnhakijoiden palvelut  (työhönvalmennusta, palveluohjausta ja yhteistyötä 
hyvinvointipalveluiden kanssa sekä erilaisia osaamista ja 
työmarkkinavalmiuksia lisääviä palveluja)

• Kansainvälisille opiskelijoille ja maahanmuuttajille paremmat edellytykset 
työllistyä suomalaisille työmarkkinoille ja integroitua yhteisöihin

• Osaamisen kehittäminen (aikuis- ja täydennyskoulutus)

• Kasvupalveluihin valmistautuminen ja yhteensovitus kaupunkikasvupalvelut
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Kansainvälistyminen 

• Kansainvälistyminen tukee kaupunkien strategisia tavoitteita ja tuo 
merkittävää lisäarvoa tulevaisuuden elinvoimaan. 

• Kaupunkien houkuttelevuus investointikohteina, asuin- ja työpaikkoina sekä 
matkailijoiden näkökulmasta

• Kaupungit kansainvälisissä verkostoissa, kaupunkien yhteistyö 
kansainvälistymisen kirittäjänä

• Osaamiseen ja innovaatioyhteistyön kansainväliset kumppanuudet, 
arvoverkot ja yritysten kansainvälistymisen tuki

• Kv-osaajat kaupunkien näkökulmasta:
• Uusien nousevien alojen osaajatarpeissa kaupungeilla on selkeä rooli käydä aktiivista keskustelua 

yritysten kanssa.

• Kaupungit ovat myös selkeä linkki korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön edistämisessä, 
mikä vaikuttaa mm. kv opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksiin alueella.

• Kaupunkien palvelut ovat keskeisessä roolissa heti kv. osaajan maahantuloprosessin jälkeen.

• Valtion ja kaupunkien välistä yhteistyön tiivistäminen osaajien houkutteluun (osaajamarkkinointiin) 
liittyen, jotta tulevaisuuden osaajatarpeisiin voidaan joustavasti reagoida nopeallakin aikavälillä.

• Valtion rooli on tärkeää, kun kaupunkeja saatetaan saman pöydän ääreen miettimään yhteisiä 
toimia osaajien saatavuuteen ja integraatioon liittyen.

• Kansainvälistymisen ja kv-osaajien teemassa kaupunkien voimien yhdistäminen ja 
yhteistyö valtion (mm. Business Finland) kanssa

5.6.2018Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13



Sosiaalinen kestävyys
Tavoitteena kokonaisvaltainen kaupunkihyvinvointi osana vetovoimaa. Keskeistä on 
osallisuuden ja virikkeellisyyden vahvistaminen ja haittojen ehkäiseminen (erit. kasautuminen)

• Tieto ja päätöksenteko sosiaalisen kestävyyden rakentajana

• Ajantasainen tietopohja johtamisen työkaluna

• Poikkihallinnollinen yhteistyö verkostoituvassa toimintaympäristössä 

• Koheesion vahvistaminen

• Alueellisen eriytymisen haittojen ehkäisy 

• Alueita vahvistavat toimet (kytkeytyminen, positiivinen erityiskohtelu jne.)

• Väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

• Asunnottomuuden ehkäisy 

• Osallisuus (kaupunkien rooli mahdollistajana)

• Asukkaiden ja järjestöjen vaikuttaminen (ml. osallistava budjetointi, strateginen 
järjestöyhteistyö)

• Kotoutumisen vahvistaminen

• NEET-nuorten kiinnittyminen yhteiskuntaan

• Syrjäytymisvaarassa olevien työllistyminen

• Digitalisaatio välineenä mm. esteettömyyden, saavutettavuuden ja osallisuuden vahvistamisen 
näkökulmasta

• Kaupunkiympäristön toiminnallinen virikkeellisyys

• Esim. liikunta- ja kulttuuritarjonta

• Itsensä toteuttamisen mahdollisuudet kaupungissa 

• Hyvinvointitalous sosiaalisen kestävyyden rakentajana
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Kaupunkien digitalisaatio
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 Kuntalaisten digitaalisten taitojen lisääminen ja 
tasavertainen mahdollisuus käyttää digitaalisia palveluja

 Tuetaan kaupunkien kykyä testata ja ottaa käyttöön uusia 
teknologioita ja ratkaisuja  hyödyntäen erityisesti 
kaupunkia älykkäiden, arkielämän sujuvuutta edistävien 
ratkaisuiden kehitysalustana

 Luodaan paremmat edellytykset yhteiskehittämisen 
arvonluonnille,  alustataloudelle sekä uudenlaisille 
liiketoimintamalleille

 Tuetaan datan hallintaa, avaamista ja yhdistämistä 
kaupungeissa  palveluiden ja elinkeinoelämän 
kehittämiseksi



Kohti uutta 
kaupunkiohjelmaa


