
Kaupunkiagenda EU:lle; Amsterdamin julkilausuma
- mistä on kyse?

• EU:n pj-maa Alankomaat järjesti epävirallisen kaupunkiasioista vastaavien 
ministerien kokouksen Amsterdamissa 30.5.2016

• Kokouksessa hyväksyttiin yhteinen julkilausuma (Pact of Amsterdam), 
jossa määritellään kaupunkiagendan pääpiirteet: tavoitteet, sisällölliset 
teemat, operationaalinen kehys ja eri toimijoiden roolit

• Taustalla useamman vuoden valmisteluprosessi; jäsenmaat ja komissio 
tahoillaan tunnistaneet tarpeen laatia uudentyyppinen vapaaehtoinen 
yhteistyökehys EU-tason kaupunkipolitiikalle

• Komission konsultaatio syksyllä 2014

• Kaupunkiagendasta on laadittu myös neuvoston päätelmät ja hyväksytty 
yleisten asioiden neuvostossa 24.6.2016



Kaupunkiagenda EU:lle; Amsterdamin julkilausuma
- tavoitteet

• Kaupunkien tärkeä panos EU:n kasvuun: Kaupunkien täyden potentiaalin 
ja panoksen toteutuminen EU:n tavoitteiden ja niihin liittyvien kansallisten 
tavoitteiden saavuttamisessa

• Tehokkaammat ja vaikuttavammat EU-politiikat:
- integroidumpi lähestymistapa sektoripolitiikkoihin
- tarpeettomien esteiden tunnistaminen

• Kohdistuu erityisesti kolmeen EU-politiikan välineeseen: parempaan 
säätelyyn, parempaan rahoitukseen ja parempaan tietopohjaan ja 
tiedonvaihtoon.

• On vapaaehtoinen

• Ei luo uusia rahoituslähteitä

• Ei siirrä toimivaltaa EU-tasolle

• Kunnioittaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita

• Tarkoitettu kaikenkokoisille ja –tyyppisille kaupungeille 



Kaupunkiagenda EU:lle; Amsterdamin julkilausuma
- toimintatapa, teemat ja roolit

• Kaupunkiagenda EU:lle on yhtenäinen joukko eurooppalaisten 
avaintoimijoiden (jäsenmaat, kaupunkien edustajat, komissio, parlamentti, 
alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea, EIB ja muut relevantit 
toimijat) toimia

• Toteuttamista koordinoi jäsenmaiden kaupunkiasioista vastaavien 
ylijohtajien kokous, jossa myös muut avaintoimijat tasavertaisina jäseninä

• Keskeinen toteuttamisväline: teemakohtaiset kumppanuusryhmät

• Keskeiset teemat (12 kpl), käynnistetty kolmessa vaiheessa

• Julkilausumassa suosituksia/kehotuksia eri toimijatahoille

• Julkilausuman ohessa kulkee liite, jossa referenssidokumenttien lista sekä 
Agendan tarkempi työohjelma.



Kaupunkiagenda EU:lle
- kumppanuusryhmien tilanne

Valitut prioriteettiteemat:
• Maahanmuuttajien ja pakolaisten osallisuus (inclusion) (Amsterdamin kpki)  HELSINKI (Ilkka Haahtela)

• Ilman laatu  (Alankomaat)  HELSINKI/HSY (Outi Väkevä/Anu Kousa)

• Kaupunkiköyhyys  (Ranska ja Belgia)

• Asuminen  (Slovakia)

• Kiertotalous  (Oslo)  SUOMI  (TEM / Erja Fagerlund)

• Työpaikat ja osaaminen paikallistaloudessa (jobs and skills)  (Romania, Rotterdam ja Jelgava)

• Kaupunkiliikkuminen   (Tshekki ja Karlsruhe)  SUOMI  (LVM / Eeva Linkama)

• Digitaalinen muutos   (Viro, OULU ja Sofia)  (Juhani Heikka ja Outi Rouru)

• Ilmastonmuutokseen sopeutuminen (Genova)

• Energiamuutos (Lontoo, Gdansk ja Roeselare)  VAASA  (Susanna Slotte-Kock)

• Kestävä maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut (nature-based)  (Puola ja Bologna)

• Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat (Haarlem)  VANTAA  (Salla Koivusalo)

* pilottikumppanuusryhmät (käynnistyneet joulukuulla 2015; final Action Plan´it kesällä 2017) 
* päätetty käynnistää  4.10.2016; käynnistyneet  2017 alusta
* päätetty käynnistää 4.4.2017; käynnistyvät kesäkuussa 2017



Kaupunkiagenda EU:lle
- kumppanuusryhmien toiminta

• Kokeilevaa kehittämistä: joustavat, jatkuvasti edelleen kehitettävät 
työtavat

• Kaikki mukaan: avoimuus ja vuorovaikutteisuus
– Kumppanuusryhmissä vain max 5 kaupunkia per ryhmä; miten muut voivat osallistua?

– Vuorovaikutteisuusalustat  & viestintä tärkeässä roolissa

• Komissio tukee kumppanuusryhmien toimintaa (tekninen tuki) 1.1.2017 
alkaen (pilottien osalta Hollanti rahoittaa), mutta ei rahoita 
koordinaattorin työtä ja muutkin osallistuvat omalla kustannuksellaan.

• Ohjeellinen aikataulu kumppanuustyöryhmien työlle (3-vuotinen eli 36 kk):

– Stocktaking: työn rajaus, N+4 kk  (~ ”orientation paper”)

– Preparatory actions: pullonkaulojen ja potentiaalien tunnistus, N+9 kk

– Action Plan: toimintasuunnitelma, luonnos N+12, lopullinen N+20 kk

– Implementation: toteuttaminen, N+36 kk  (vapaaehtoiset tahot)

• Rullaava periaate; uusia ryhmiä käynnistetty vaiheittain (4 pilottia 
joulukuussa 2015, 4 seuraavaa lokakuussa 2016 ja viimeiset neljä teemaa 
huhtikuussa 2017). Uusista teemoista ei toistaiseksi ole ollut keskustelua.



Kaupunkiagenda EU:lle - viestintä

• Uusi FUTURIUM –nettisivusto kaupunkiagendan edistämiseen

– Perustiedot kaupunkiagendasta; linkki mm. Pact of Amsterdam -asiakirjaan

– Kaikki partnershipien materiaali; vuorovaikutusväline ulkopuolisten tahojen kanssa

– Linkki: www.urbanagendaforthe.eu tai https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-
agenda

• Partnershipit käynnistävät konsultaatioita, mm. heinä-elokuulla ilmanlaatu ja 
maahanmuutto-työryhmät – kts. Futurium.

http://www.urbanagendaforthe.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda


Urban Mobility -kumppanuusryhmä

• Kaupunkijäsenet: Karlsruhe (koordinaattori), Bari, Bielefeld, 
Burgas, Gdynia, Malmö, Nijmegen, Torres Vedras, Skåne 

• Kaupunkien järjestöt: CEMR, EUROCITIES

• Jäsenmaajäsenet: Tsekki (koordinaattori), Belgia, Kypros, Suomi, 
Slovenia, Romania

• Komissio: REGIO, MOVE

• Muut sidosryhmäjäsenet: EIB

• Käynnistymisen jälkeen kutsutut: 


