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Kaupunkipolitiikan kehittämisnäkymät ja tuleva kaupunkipolitiikka  
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Lähtökohdat 
 
Kaupunkien merkitys talouskasvun ja työllisyyden vetureina on kiistaton. Suurin osa suomalaisista asuu 
kaupungeissa. Kaupungit tarjoavat korkeaa osaamista, monipuoliset työmarkkinat ja vetovoimaiset puitteet 
uudistumishaluisille yrityksille. Ne ovat innovaatioiden kehittämisen alustoja, joissa uusia palveluja ja 
tuotteita testataan todellisessa ympäristössä. Suuret kaupungit myös satsaavat huomattavia resursseja 
alueensa elinvoimaisuuteen. Kaupungit toimivat linkkinä kansainvälisille markkinoille. Tästä kaikesta 
hyötyvät myös ympäröivät alueet ja koko kansantalous. Meneillään oleva yhteiskunnallinen keskustelu 
kaupungistumisilmiöstä ja kaupunkien merkityksestä Suomen kansantaloudelle ja hyvinvoinnille osoittaa, 
että kaupungit koetaan laajalti tärkeäksi. 
 
Suomessa on toteutettu kaupunkien kilpailukyvyn vahvistamiseen tähtäävää kaupunkipolitiikkaa noin 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Kaupunkipolitiikka on ollut pääosin ohjelmallista ja sittemmin 
sopimukselliseen kumppanuuteen perustuvaa. Sopimuksellisuus toimintatapana on koettu hyväksi tavaksi 
toimia, mutta samalla on tunnistettu tarve kaupunkipolitiikan toimintatapojen kehittämiselle. 
Kaupunkipolitiikan tulevien muotojen valmistelu antaa mahdollisuuden hahmottaa kaupunkipolitiikan 
kehittämistarpeita, luo suuntaviivoja uudistamiselle ja muodostaa pohjaa tulevan hallituskauden 
kaupunkipolitiikalle.  
 
Tavoitteet 
 
Tulevan kaupunkipolitiikan valmistelun alustavina tavoitteina on 1) vahvistaa kaupunkipolitiikkaa ja sen 
näkyvyyttä tulevaisuusorientoituneena valtion ja kaupunkien kumppanuuden varaan rakentuvana työnä, 2) 
tehdä linjauksia ja ehdotuksia kaupunkipolitiikan välineiden kehittämiseksi ja uudistamiseksi, 3) 
konkretisoida ja täsmentää kaupunkipolitiikan muotoja ja toiminta-alaa hallinnollisten uudistusten 
muovatessa toimintaympäristöä ja 4) vahvistaa kaupunkipolitiikan yhteen kokoavaa otetta. Työn taustaksi 
on määrä kuvata ajantasaisesti Suomen kaupungistumista ja sen tuoreimpia piirteitä sekä kaupungistumisen 
myönteisiä vaikutuksia ja haasteita. 
 
Kaupunkipolitiikan nykyiset toimenpiteet 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös kasvusopimuksista ja MAL-sopimuksista 
 
Valtioneuvoston periaatepäätös kasvusopimuksista ja MAL-sopimuksista (v. 2016) asemoi ko. sopimukset 
hallitusohjelman mukaisen kilpailukykykärkihankeen yhtenä toimenpiteenä ja määrittelee sopimusten 
painopisteet sekä toteutuskaupungit. MAL- ja kasvusopimukset muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla 
edistetään kaupunkiseutujen kilpailukykyä, elinvoimaa ja toimivuutta. 
 
Kasvusopimukset 
 
Kasvusopimukset on pääkaupunkiseudun lisäksi solmittu kilpailullisen hakumenettelyn perusteella vuosille 
2016 - 2018 Tampereen, Turun, Oulun, Joensuun, Lappeenranta-Imatran sekä Vaasan kanssa. Kaupunkien 
kasvusopimukset painottuvat temaattisesti aiempiin älykkään erikoistumisen valintoihin ja ovat siten yksi 
rahoituslähde monesti jo aiemmin käynnistyneiden kokonaisuuksien edistämiseksi tai vauhdittamiseksi. 



Usein tavoitteena on synnyttää kansainvälisen tason referenssikohteita ja edistää yritysten kansainvälistä 
liiketoimintaa. Kasvusopimuksilla vauhditetaan myös kaupunkien innovatiivisia ja kestäviä julkisia hankintoja, 
maahanmuuttajien kytkeytymistä elinkeinoelämään sekä vähähiilisyyttä. 
 
Uutena elementtinä ovat vyöhykesopimukset, jotka on solmittu Pohjoisen kasvuvyöhykkeen sekä Suomen 
kasvukäytävän kanssa. Lisäksi alueiden välistä verkostoitumista edistetään temaattisilla sopimuksilla 
seutukaupunkien sekä MAL-verkoston kanssa. Vyöhykesopimukset ovat osaltaan edistäneet kunta- ja 
maakuntarajat ylittävää yhteistyötä sekä myös kaupunki- ja maaseutualueiden välistä vuorovaikutusta. 
Työvoiman liikkuvuuden, liikkumisen uusien ratkaisujen sekä ja logististen ratkaisujen edistäminen on AIKO-
rahoituksen myötä koonnut vyöhyketoimijat konkreettiseen hanketoimintaan. Seutukaupunki- sekä MAL-
verkoston melko pienellä valtion rahoituksella on tiivistetty temaattisten verkostojen yhteistyötä, vaihdettu 
kokemuksia sekä levitetty hyviä käytäntöjä. Kasvusopimusten valtion rahoitus (AIKO) on yhteensä noin 15 
miljoonaa euroa. 
 
MAL-sopimukset 
 
MAL-sopimusten tavoitteena on kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän 
yhteensovittaminen siten, että luodaan edellytyksiä tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle 
lisäämiselle ja liikenteeseen kohdistettujen ja joukkoliikennettä tukevien investointien täysimääräiselle 
hyödyntämiselle. Lisäksi edistetään uusien liikennepalvelujen syntymistä henkilö- ja tavaraliikenteessä. MAL 
-sopimuksiin on sisällytetty kaupunkiseutujen kuntien maankäyttöä, asumista ja liikennejärjestelmän 
kehittämistä koskevat keskeisimmät ja vaikuttavimmat toimenpiteet, jotka edellyttävät sekä kuntien 
keskinäistä että kuntien ja valtion välistä yhteensovittamista. MAL-sopimukset on solmittu Helsingin seudun, 
Tampereen, Turun ja Oulun seutujen kanssa. 
 
6Aika-ohjelmakokonaisuus 
 
6Aika on kuuden suurimman kaupungin strategia, joka kehittää avoimia ja älykkäitä palveluita. Tavoitteena 
on synnyttää uutta liiketoimintaa, kasvua ja työpaikkoja. Strategian painopisteitä ovat 1) avoimet 
innovaatioalustat, 2) avoin data ja avoimet rajapinnat ja 3) avoin osallisuus ja asiakkuus. 6Aika-strategia on 
osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Strategiaa ja sen 
hankkeita rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä 
valtio. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). Budjetti on noin 100 miljoonaa euroa.  

 
6Aika-ohjelman sisällöllisten tulosten ohella merkittävää on ollut kaupunkien syventynyt yhteistyö eri 
organisaatiotasoilla sekä hallinnonaloilla. 6Ajan kaupunkilähtöisiin hankekokonaisuuksiin (mm. 
innovaatioalustat) on yhteistyössä Tekesin hallinnoiman Innovatiiviset kaupungit -ohjelman kanssa integroitu 
mukaan myös yrityksiä ja vahvempaa liiketoimintanäkökulmaa.   

  
Kansallinen kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma (YM) 
 
Vuonna 2018 toteutukseltaan käynnistyvän olevan viisivuotisen ohjelman tarkoituksena on edistää 
integroivaa kaupunkikehittämistä pääpainona ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävät ratkaisut ja niihin 
tukeutuvan elinkeinotoiminnan vahvistaminen. Ohjelma pyrkii vahvistamaan valtion ja kaupunkien 
yhteistyötä ja erityisesti tukemaan kaupunkien omaa toimintaa kohti kestävää kaupunkikehittämistä. 
Ohjelmassa haetaan uudentyyppisiä toimintatapoja, tuetaan kokeilukulttuuria ja etsitään ratkaisuja isojen 
systeemisten muutosten ongelmiin. Ohjelmassa keskitytään neljään teemaan: 1) Vähähiiliset kaupungit, 2) 
Älykkäät kaupungit, 3) Sosiaalisesti kestävät kaupungit ja 4) Terveelliset kaupungit. Ohjelman kohderyhmänä 
ovat maakuntien keskuskaupungit ja niiden yhteistyötahot. Ohjelman tarkemmat kohteet täsmentyvät 
tunnistettujen aukkopaikkojen mukaan jatkovalmistelussa. 
 



  



Valmisteluprosessi ja aikataulukehys 
 
Tulevan kaupunkipolitiikan valmistelu tapahtuu useiden toimijoiden verkostossa ja eri foorumeilla. Mm. 
Kuntaliitto on valmistelemassa omaa kaupunkipoliittista ohjelmaa. Siten eri tahoilla tehtävän valmistelun 
koordinointi on tarpeen. Keskeinen toimija valmistelussa on kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 
sihteeristöineen, jossa kaupungit ja keskeiset kumppanuusministeriöt ovat edustettuina.  
 
Tulevan kaupunkipolitiikan valmistelutyön pääasiallinen tähtäin on seuraavan hallituskauden 
kaupunkipolitiikka. Tämän lisäksi vaikutetaan mm. tulevan koheesiopolitiikan valmisteluun. Tärkeitä 
kokonaisuuksia ja niiden määrittelemiä aikatähtäimiä ovat mm. seuraavat: 

- Ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset loppukeväästä 2018 
- Koheesiopolitiikan rahoituskehys ennen kesää 2018 
- Kasvusopimusten jatkosta linjaaminen ennen 2018 loppua 
- Uuden hallituksen ohjelmaan vaikuttaminen keväällä 2019 

 
Ehdotettuna ensimmäisenä valmisteluaskeleena on ensimmäisen linjaus-/suuntaviivapaperin laatiminen 
alkukeväästä 2018. Sen pohjalta voidaan vaikuttaa mm. tulevaisuuskatsauksiin. 
  
Sisällölliset kehittämisteemat 
 
Tulevan kaupunkipolitiikan valmistelulle on määritelty alustavia aihekokonaisuuksia, joihin valmistelussa 
tulee ottaa kantaa: 
 

- Kaupungit uuden kasvun ja hyvinvoinnin luomisen paikkoina 
o Miten tehostaa kaupungistumisen ”kerrannaishyötyjä” kansantaloudelle ja alueiden 

taloudelle ja kehittää kaupunkeja mm. osaamisen tihentyminä ja työmarkkinoina? 
o Miten edesauttaa laadukasta kaupungistumista ja kaupunkeja hyvinä elinympäristöinä? 

- Kaupunkipolitiikan sisältötavoitteiden ajantasaistaminen 
o Mitä ovat nykyaikaisiin tarpeisiin vastaavat temaattiset painopisteet ja mahdollisuuksiin 

tarttumisessa? 
o Miten nykyisten sisältöjen kuten asuminen, liikenne ja maankäyttö, osaaminen ja 

innovaatiotoiminta, maahanmuutto ja sosiaalinen kestävyys, tulisi painottua ja uudistua? 
o Mitä mahdollisuuksia esim. tekoäly, robotiikka ja autonominen liikenne tai kiertotalous ja 

puhdas teknologia avaavat kaupunkikehitykselle? 
- Kaupunkien ja kaupunkiseutujen hallinta 

o Millä tavoilla tuoda näkyviin ja vahvistaa toiminnallisten kaupunkiseutujen tarpeellista roolia 
erityisesti suunnittelussa ja elinvoiman lisäämisessä? 

o Kuinka kannustaa rakenteilla ja niiden alle muotoutuvilla käytännöillä kaupunkeja 
kehittämistyöhön? 

o Miten ratkaista selkeyttä luovalla tavalla kaupunkien toimivaltakysymykset 
toimintaympäristön muuttuessa? 

- Kaupunkipolitiikan toimintatavat ja kehittämisotteet 
o Millaisia uusia toimintatapoja tulisi tuoda kaupunkipolitiikkaan (esim. viralliset vs. 

epävirallisemmat, notkeat kumppanuudet tai muodollinen vs. epämuodollinen 
vuorovaikutus)?  

o Miten konkretisoida kaupunkien roolia aktiivisina kehitysalustoina yrityksille ja asukkaille? 
o Kuinka tuoda aktiiviset kaupunkilaiset kehittämiseen ja lisätä avoimen osallisuuden 

toimintatapaa? 
- Näkyvyyden lisääminen, viestintä ja vaikuttaminen 

o Miten yhdensuuntaistaa eri toimijoiden kaupunkipoliittista viestiä? 
o Kuinka muotoilla viestintää käyttäjälle sopiviin formaatteihin? 
o Kuinka varmistaa vaikuttaminen EU-tasolle, erityisesti koheesiopolitiikkaan? 


