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Sopimusperusteinen kaupunkipolitiikka 
• Pohjautuu Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmaan, alueiden 

kehittämisen tavoitepäätökseen ja kaupunkipolitiikan 
toimenpideohjelmaan 2012-2015. 

• Hallitusohjelma:  

• ”Jatketaan sopimusperusteista kaupunkiseutupolitiikkaa, jolla valtio, 
yliopistot, ammattikorkeakoulut, kaupunkiseudut ja 
elinkeinokehitysyhtiöt sopivat alueen pitkäjänteisistä 
kehittämistoimista. Aie- ja kasvusopimuspolitiikkaa tehdään 
suurissa kaupunkikeskuksissa koko maassa. Sopimuksilla ohjataan 
maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja 
yhdyskuntarakenteen tiivistymiseksi ja kestävän kehityksen 
edistämiseksi. Myös alueiden sosiaalinen eheys otetaan huomioon 
ja kiinnitetään erityistä huomiota kaupunkiköyhyyden ehkäisyyn.” 



Lähtökohdat 

• Laaja-alaisuus 

• Poikkihallinnollisuus 

• Kumppanuus 

• Hallitusohjelman mukaan kohdennettu metropolialueelle ja muille 
suurille kaupunkiseuduille 

• Taustalla edellisen hallituskauden kokemukset metropolipolitiikasta 
sekä MAL-aiesopimusprosesseista Helsingin, Tampereen, Turun ja 
Oulun seuduilla 

• Taustalla myös aiemmat liikennejärjestelmien toteuttamista 
koskeneet aiesopimukset (erityisesti PLJ) 



Tavoitteet 
• Edistää kaupunkien pitkäjänteistä kehittämistä 

• Vahvistaa suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä vetovoimaa ja 
roolia Suomen talouden vetureina 

• Edistää elinkeinoelämän uudistumista, kasvua ja 
kansainvälistymistä 

• Kannustaa kaupunkeja strategiseen kehittämistyöhön ja strategisiin 
valintoihin – parempi kansallinen työnjako 

• Edistää kaupunkiseudun toiminnallisuutta – sujuva arki 

• Edistää valtion kansallisten politiikkojen toimeenpanoa yhteistyössä 
kaupunkien kanssa (mm. innovaatio-, korkeakoulu-, liikenne-, 
asunto-, maahanmuutto-, kunta-, ilmasto- ja energiapolitiikka sekä 
sosiaalisen segregaation ehkäiseminen) – tarjoaa ministeriöille 
työkalun kansallisten tavoitteiden edistämiseen 

• Lisäarvo: laajapohjaiseen kumppanuuteen pohjautuva yhteistyö 
tuottaa paremman tuloksen kuin siiloissa tapahtuva kehittämistyö – 
parhaimmillaan uusia, kansallisesti merkittäviä avauksia 



Yleiset periaatteet – kaupunkikohtainen 
räätälöinti 

• Kolme teemaa hallitusohjelman mukaisesti: kasvu, MAL ja 
sosiaalinen eheys  

• Yleiset periaatteet ja menettelytavat kaupunkipolitiikan 
toimenpideohjelmassa (26.6.2012) 

• Sopimusten kaupunkikohtainen räätälöinti – taustalla kaupunkien 
omat vahvuusalueet 



Sopimusteemoja kaupunkityypeittäin 

• Metropolipolitiikan puolella on jo valittu kärkiteemat ja 
valmisteltavat sopimukset (MAL, kilpailukyky, maahanmuutto ja 
sosiaalinen eheys) 

• Tampere, Turku ja Oulu: MAL-aiesopimusmenettelyn piirissä 
(liikennepoliittinen selonteko), lisäksi valmistellaan ainakin 
kasvusopimus. Tavoitteena on myös erillisen sosiaalisen 
eheyden sopimuksen valmistelu.  

• Jyväskylä, Kuopio, Lahti + Viisikko (Pori, Seinäjoki, Vaasa, 
Joensuu ja Lappeenranta): kattosopimuksena kasvusopimus, 
jonka sisällä eri elementtejä (kasvun lisäksi mahdollisesti 
MAL(PE)- ja/tai sosiaalisen eheyden teemoja) 

• Mahdollisuus alueellisiin kasvusopimuksiin kansallisesti 
merkittävästä teemasta (esim. Kaakkois-Suomi / Venäjä) 

• Pienemmät kaupunkiseudut; mahdolliset kumppanuusjärjestelyt 
/ pilotoinnit 

 

 



Kasvusopimukset 
• Pilotti: metropolialueen kilpailukykyaiesopimus 2010-2011. 

• Sopimusosapuolia:  

• Valtio: TEM ja OKM, paikallinen ELY mukana neuvotteluissa 
(Tekes mukana innovaatiokeskittymäneuvotteluissa) 

• Jos MAL-elementtejä mukana: LVM ja YM 

• Kaupunkiseutu: keskuskaupunkijohtoisesti määritellään; 
mukana seudun muita kuntia, elinkeinokehitysyhtiö, tarvittaessa 
maakunnan liitto  

• Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 

• Tavoitteena strategisten painopistevalintojen ja teemojen 
määrittely, ei hankesilppua (mahdoton hallita kansallisesti) 

• Lähtökohtana seudun oma strategiatyö 

• Valmistelu sovitetaan yhteen OSKE-ohjelman jälkeisen 
innovaatiopolitiikan välineen valmistelun kanssa 



Innovaatiokeskittymien 

 neuvottelumenettely 

 

•Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua) 

•Kansalliset rahoittajat mm. TEM, Tekes ja OKM sekä 
kaupunki, korkeakoulut ja seudun muut avaintoimijat 

mm. tutkimuslaitokset ja ELY-keskukset 

• Kehittämistarpeiden ja  -haasteiden nostaminen esille 

• Edistää voimavarojen kokoamista ja keskittymien 
välistä työnjakoa 

 

 Uusi  ohjelmaväline 2014+ 

 

•Tukee kansallisten ja alueellisten 
toimien synergiaa 

• Enintään 12 kaupunkiseutua 

•Toteuttaa innovaatiopolitiikan 
kansallisia tavoitteita 

•Hyödyntää paikallisen 
kehittämispotentiaalin 

•Osaamiskärkien ja 
kehittämishankkeiden operatiivinen 
toteutus 

•Yhteisrahoitteinen: valtio ja kaupungit 

Kaupunkiseutujen 
kasvusopimus 

 

•12 suurinta kaupunkiseutua 

•Strategiset valinnat: Osaamiskärjet 
ja kehittämisteemat osana 
elinkeinopolitiikkaa 

• Kaupunkiseudun keskeisten 
toimijoiden sitoutuminen 

• Valtion ja kaupunkiseutujen 
yhteinen näkemys kehittämisen 
painopisteistä 

Politiikkatoimet innovaatiokeskittymien vahvistamiseksi 



Kytkennät muihin prosesseihin 
• Edistetään kansallisesti merkittäviä tavoitteita; kuntauudistus 

(suurten kaupunkien tuki) 

• Kasvusopimusten osalta kytkentä innovaatiokeskittymäpolitiikkaan 
ja EU-ohjelmien kaupunkiulottuvuuteen 

• Uusi lähiöohjelma (asuinalueohjelma) kytketään 
sopimusjärjestelyihin 

• MAL-aiesopimusten osalta kytkennät liikennepoliittiseen 
selontekoon ja asuntopoliittiseen toimenpideohjelmaan (valtion 
porkkanat linjattu) 

• Sopimusjärjestelyt eivät lähtökohtaisesti ole rahastusautomaatteja, 
vaan sekä valtion että kuntien kehittämisrahoituksen kohdentamista 
strategisesti tärkeisiin painopistealoihin 

• Kytkentä aluekehittämisen järjestelmään ja ELY-ohjaukseen; 
mahdollinen selkeyttämisen tarve 

• Sopimukset lähtökohtaisesti hallituskaudeksi 2012-2015 

 

 



Aikataulu 
• Kasvusopimukset:  

• Prosessin täsmentäminen elo-syyskuussa 2012, karkea 
aikataulu: 

• Lokakuussa ohjeet kaupungeille hakeutumiseen (yhdessä 
uuden innovaatio-ohjelman kanssa) 

• Kaupunkien oma strategiatyö ja sen pohjalta ehdotukset 
valtiolle (v. 2012 lopussa / tammikuussa 2013) 

• Neuvottelut v. 2013 alussa kevätkaudella 

• Sopimukset v. 2013 keväällä 

 

• MAL-sopimuksista opittua: Sopimukseen johtava prosessi on 
olennainen – vuorovaikutus kaupunkiseudun sisällä sekä valtion ja 
seudun kesken 

 



Sopimusjärjestelyille yhteistä 

• Ratkotaan yhteiskunnallisia ongelmia valtion ja kaupunkiseudun 
kanssa yhteisesti (isoimmat kehittämisresurssit valtiolla ja suurilla 
kaupungeilla) 

• Maakunnallinen suunnittelujärjestelmä ei ole vastannut haasteisiin 
riittävällä tavalla – kompromissikehittämistä 

• Toiminnallinen kaupunkiseutu oikea toimijataso – kuntarakenteen 
hajanaisuus haittaa 

• Sopimusjärjestelyillä ei voi korvata kuntauudistuksen tarvetta 

• Vähenevien resurssien suuntaaminen sovittuihin 
painopistealueisiin, eivät rahoitusautomaatteja 



Kiitos! 
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