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Monimuotoinen kaupunkipolitiikka

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
•
•

•
•
•

Kaikenkokoiset kaupungit
Toimeenpanee YK:n Uutta
kaupunkiagendaa
Painotettuja kestävän kaupunkikehityksen
teemoja
Painopiste kaupunkien omaehtoisessa ja
välisessä kehittämisessä
YM koordinoi valmistelua/ 5-vuot.

Kaupunkiohjelma
•

18 maakunnan keskuskaupungit

•

Kokoava politiikkaohjelma

•

Painotus valtio-kaupungityhteistyössä

•

TEM koordinoi valmistelua/ 4-v.

Seutukaupunkiohjelma
k•
•

•

•

Seutukaupungit
Toimia ja politiikkaa kokoava
ohjelma
Painotus omaehtoisessa
kehittämisessä ja valtiomaakunnat-kaupungityhteistyössä
VM koordinoi valmistelua/ 4-v.

Seutukaupunkiohjelma
Sopimuksellisuus/
Verkostokehittäminen
kumppanuus

OMAEHTOINEN KEHITTÄMINEN

Kaupunkiohjelma
 Ajantasainen näkemys kaupunkipolitiikan
sisällöistä ja välineistä
 Kohdistuu suuriin kaupunkeihin ja muihin
maakuntakeskuksiin
 Aikajänne nelivuotinen (2018 – 2022)
 Strateginen politiikkaohjelma
 Edelläkävijyyttä painottava, uusia avauksia
sisältävä
 Kaupunkien ja valtion kumppanuutta
korostava
 Uudenlaisia toimintatapoja tunnistava ja
uusia toimijapiirejä mukaan kytkevä
 Suomalaista kaupunkipolitiikkaa
kansainvälisesti asemoiva
 Sisältää toimia tälle hallituskaudelle ja
perustaa tulevalle
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Nostoja kaupunkiohjelmaluonnoksen päälinjoista
‒

Kaupunkien merkitys talouskasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin luojina on
huomattava. Kaupungit toimivat innovaatioiden ja uusien ratkaisujen kehittämisen
alustoina.

‒

Maakunta- ja sote-uudistuksessa on tärkeää tunnistaa kaupunkien
elinvoimatehtävä ja siihen kytkeytyvät merkittävät kehittämisen resurssit.
Aluekehittämisen kannalta tärkeää on luoda maakuntien ja kaupunkien selkeä
työnjako ja uudenlainen kumppanuus.

‒

Vaikuttava kaupunkipolitiikka edellyttää että kaupungeilla on tilaa toimia ja tehdä
kohdennettuja ratkaisuja

‒

Valtion ja kaupunkien välistä kumppanuutta tulee jatkaa sopimuksellisuuden
kautta ja vuorovaikutusta näiden välillä vahvistaa.

‒

Kaupunkipolitiikan vahvistuvana lähtökohtana on ihmislähtöisyys ja sujuva arki
(hallintolähtöisyyden sijaan) ja kaupunkilaisaktiivisuuden tunnistaminen.

‒

Kaupunkitutkimuksen asemaa kaupunkipolitiikan kivijalkana tulee vahvistaa
panostamalla tutkimukseen ja verkostomaiseen yhteistyöhön

‒

Kaupunkipolitiikan pitkäjänteisyyttä ja resursointia tulee parantaa
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Toimintamallina kumppanuusverkosto
1. Tunnista ja yhdistä
Fokus: tunnistetaan ohjelman pääteemoja
yhdistävät merkittävimmät haastekimput ja
yhdistetään haastekimppujen
ratkaisemiseen aihiosta kiinnostuneet
kaupungit ja kunnat ja muut toimijat
Lähestymistapa: tunnistaminen ja
yhdistäminen tapahtuu tilaisuuksissa ja
virtuaalisesti Virtuaalikortteli- alustassa
Osallistujat: kaupungit ja kunnat,
ministeriöt, tutkimus, 3-4 sektorit
Tulos: tunnistetaan tärkeimmät
haastekimput ohjelman agendalle ja
sitoutetaan kaupungit ja kunnat luomaan
yhdessä niihin uusia ratkaisuja

2. Kehitä ja oivalla
Fokus: kehitetään yhdessä uusia ratkaisuja
per valittu haastekimppu
Yhteistyö, oppien jakaminen, oivallukset ja
uudenlaisten ratkaisujen etsiminen yhdessä
Lähestymistapa: haasteita työstetään
työpajoissa ja virtuaalisesti Virtuaalikorttelialustassa
Osallistujat: kehitystoimintaan voi
osallistua kaupungit, kunnat, ministeriöt,
yritykset, tutkimus ja 3-4 sektori
Tulos: yhdessä oppiminen, oivallukset ja
ratkaisut
Vastuu: itseorganisoituvat ryhmät.
Ohjelmakoordinaattori varmistaa, että
ryhmien työ käynnistyy ja tuottaa tuloksia
Aikataulu: toiminta on jatkuvaa (ja
päättyy, kun ryhmä kehittää
ratkaisun/ratkaisut tiettyyn haastekimppuun)

3. Tue ja viesti
Fokus: ohjelma tukee ryhmien toimintaa
organisoimaila työpajoja ja eri tilaisuuksia
Osallistujat: ohjelmakoordinaattori, kaupungit ja
kunnat

Tulos: tuloksien ja oppien jako Suomessa ja
kansainvälisesti eri tilaisuuksissa ja ohjelman
verkkosivuilla ja Virtuaalikorttelissa
Parhaat opit kerätään Kestävän
kaupunkikehityksen 100 tekoa tietokantaan
(ohjelman verkkosivulle).
Vastuu: ohjelmakoordinaattori tukee ryhmien
tulosten viestintää
Aikataulu: tulosten julkaisusta sovitaan
erikseen

Vastuu: ohjelmakoordinaattori ja kaupungit
sekä kunnat
Aikataulu: jatkuva toiminta tai esim. 6 kk
välein
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