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Tausta ja kohdistus

• Hallituksen puoliväliriihi 4/2017

• Taustana YK Habitat III New Urban Agenda + Agenda 
2030 kaupunkeihin liittyvät tavoitteet 
miten näitä edistetään Suomessa?

• Yleistavoite: integroiva kaupunkikehittäminen; 4 
painopistealuetta ja laaja joukko teemoja

• Uudentyyppiset toimintatavat ja –välineet

• Kumppanuuslähtöisyys; erityisesti kaupunkien oman 
toiminnan katalysoiminen

• Ohjelman aikajänne 5 vuotta, rullaava toimeenpano
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Osa monimuotoisen kaupunkipolitiikan 
kokonaisuutta
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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

• Kestävän kaupunkikehityksen laaja-
alaisuus ja teemojen yhdistäminen

• Painopiste kumppanuuden lisäksi 
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.



Ohjelman valmistelun prosessi

• Kysely kaupungeille 12/2017-1/2018

• Webinaari kaupungeille 15.1.2018

• Selvitys ohjelman aihealueesta 11/2017-2/2018

• Työpajat ohjelman valmisteluun ja kehittäjäryhmän kommentit 3-5/2018

• Toimintakonseptin kokoaminen 5-8/2018

• 6.9.2018 ohjelman konsepti valmis – työ täyteen vauhtiin
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Ohjelman luonne ja tavoitteet

LUONNE / LISÄARVO:

• Kaikenkokoisille kaupungeille 
tukea omaan toimintaan, 
yhteistyössä

• Laaja-alainen kestävä kehitys 

• Käytännön tekeminen ja sen 
katalysointi

TAVOITTEET:

• Uudenlaiset ratkaisut kohti kestävää kasvua 
ja elämäntapoja

• Teemakytkennät, kaupungit kokeiluympäristöinä

• Hyvät käytännöt, kv-yhteydet, tietoisuus

• Kaupunkien kestävän kehityksen 
johtaminen strategisesti

• Nosto strategiselle tasolle, prosessikytkennät, isot tavoitteet

• Uudet toimintatavat ja yhteistyörakenteet
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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

Vastuu: ohjelmakoordinaattori ja kaupungit 
sekä kunnat

Aikataulu: jatkuva toiminta tai esim. 6 kk välein

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
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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 Virtuaalikortteli-
alustassa

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)


