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Tervetuloa mukaan elinvoiman edelläkävijäjoukkoon!
Juuri julkistetut väestöennusteet ja kuntatalouden ennätykselliseksi ennakoitu alijäämä tänä vuonna heittävät haasteen niin kansallisen 
politiikan tekijöille kuin kuntien elinvoimatyön kehittämisellekin. Pirkanmaan työllisyyskokeilun lupaavat tulokset viime hallituskaudella 
loivat pohjan uudelle laajemmalle kokoilulle, jossa siirretään myös valtion työvoimapalveluiden resursseja ja päätösvaltaa kunnille, millä 
tavoitellaan valtion ja kuntien toimintojen entistä parempaa yhteensovittamista. Hallitusohjelma lupaa sopimuksellisuuden 
vahvistamista yleensä, josta esimerkkinä on MAL-sopimusten laajentaminen. Kuntien vastuu elinvoiman edistämisestä korostuu samalla 
kun haasteet kasvavat. 

Keskeinen osa elinvoimaisen kunnan olemusta on vireä elinkeinoelämä. Yritysten näkökulmasta vetovoimainen kunta on helposti 
saavutettavissa, elinympäristö on viihtyisä ja turvallinen ja työvoiman saatavuuteen on kiinnitetty huomiota. Kunnan imago ja
palveluiden toimivuus houkuttelee niin yrityksiä kuin asukkaitakin pysymään ja muuttamaan alueelle. Hyvin verkottunut ja 
yritysmyönteinen kuntajohto luo elinvoiman edellytyksiä. Näihin sekä ajankohtaisteen lainsäädäntövalmisteluun ja valtakunnalliseen 
kehittämistyöhön paneudumme verkoston työskentelyssä vuoden 2020 aikana. Kiinteä yhteys Kuntaliiton asiantuntijoihin sekä työ- ja 
elinkeinoministeriöön mahdollistaa verkostokuntien terveisten välittymisen valtakunnalliseen valmisteluun. 

Verkoston tapaamisissa tuodaan esiin asiantuntijanäkemyksiä elinvoiman edistämisen eri näkökulmista, teoriaa yhdistettynä eläviin 
esimerkkeihin ja hyviin käytäntöihin. Tapaamiset mahdollistavat vertaisoppimisen sekä omien verkostojen laajentamisen. Verkoston 
toimintaa tukevat teemaseminaarien osallistavat työmenetelmät sekä vuorovaikutteinen digialusta. Teemaseminaarien aiheita 
konkretisoidaan organisaatiokohtaisissa työpajoissa. Verkoston osallistujia haastetaan lisäksi elinvoiman indikaattorien 
yhteiskehittämiseen sekä selvitykseen, jossa analysoidaan kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden muutostarpeita sekä omistajaohjauksen 
instrumentteja. 

Verkoston osallistujiksi toivotamme tervetulleiksi erityisesti kuntien elinkeino- ja elinvoimajohtajien ja konsernijohdon sekä 
kuntaomisteisten kehitysyhtiöiden johtoa.

Toivottavasti näemme EVE2020-verkostossa!

Jarkko Huovinen
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 
Kuntaliitto



AJANKOHTAISET LAINSÄÄDÄNTÖ-, PALVELU- JA HALLINONKEHITTÄMISHANKKEET

YHTEISKEHITTÄMINEN: ELINVOIMAN  INDIKAATTORIT

EVE2020 – KUNTIEN ELINVOIMAN KEHITTÄMISVERKOSTO

TEEMA I
OSAAVA TYÖVOIMA

TEEMA II
EKOSYSTEEMIT JA 

ALUEEN ELINVOIMA

TEEMA III
MAINE JA VIIHTYISYYS

TEEMA IV
YRITYSMYÖNTEINEN 

PÄÄTÖKSENTEKO

VERKOSTOTYÖTÄ TUKEVA SELVITYS: KEHITTÄMISYHTIÖN ROOLI KUNTIEN ELINVOIMAPOLITIIKASSA 

Helmikuu Toukokuu Elokuu Marraskuu

KUNTAKOHTAINEN KEHITTÄMINEN: TEEMATYÖPAJAT, ESIM. KEHITTÄMISYHTIÖN OMISTAJAOHJAUS 

Uhkat ja mahdollisuudetEnnakkovalmistautuminen, 
parisparraus

Hyvät käytännöt Hyvät käytännöt

Kehitysyhtiöt työvoimatarpeen 
tunnistajana sekä tukena rekrytointi-

ja koulutuspalveluiden 
hyödyntämisessä

Kehitysyhtiö osana ekosysteemiä
Kehitysyhtiön rooli 

sijoittumispalveluissa

Kehitysyhtiö 2.0 kunnan 
elinvoiman 

instrumenttina

DIGITAALINEN VUOROVAIKUTUSALUSTA: VERKKO-OPPIMINEN, MATERIAALIPANKKI, Q & A 

K E S T Ä V Ä N  K E H I T Y K S E N  P E R I A A T T E E T



• Nuorten työmarkkinoille tulon nopeuttamisen 
keinot

• Kunnan ja ammatillisen opetuksen yhteispeli 
osaavan työvoiman tarjonnassa

• Työvoimareservin aktivoimisen mahdollisuudet

• Sisäisen ja ulkoisen tuottavuustyön ja 
työviihtyvyyden vaikutus työvoimatarpeeseen, 
esim. AI ja robotisaatio

• Työperäinen maahanmuutto  yhteistyössä 
yritysten kanssa

• Kunnat työvoimapalveluiden tarjoajana, 
työllisyyden kuntakokeilut

TEEMA I
OSAAVA TYÖVOIMA

Photo by Shridhar Gupta on Unsplash

Kehitysyhtiöt työvoimatarpeen
tunnistajana sekä tukena 

rekrytointi- ja koulutuspalveluiden 
hyödyntämisessä 



• Yhteiskunnalliset ja globaalit haasteet (mm. autioituminen, 
ikääntyminen, resurssiviisaus) ja kaupungit ja kunnat uusien 
ratkaisujen ja liiketoimintojen kehitysalustana

• Alueen eri toimijoiden (mm. kunta, tutkimus-ja oppilaitokset, 
yritykset, maakuntaliitot, TEM-konsernin toimijat, julkiset ja 
yksityiset rahoittajat, järjestöt) roolien selkeys, keskinäisen työn-
ja vastuunjaon sekä koordinaation toimivuus 

• Sopimuksellisuus ja kumppanuus valtion ja kuntien yhteistyön 
muotona, tarkastelussa MAL-sopimukset sekä mahdolliset 
ekosysteemisopimukset

• Vienninedistäminen ja kansainväliset investoinnit valtion ja 
kaupunkien yhteisprojekteina

• MRL - uudistus – mikä muuttuu?

TEEMA II
EKOSYSTEEMIT JA ALUEEN ELINVOIMA

Photo by Daniel von Appen on Unsplash

Kehitysyhtiön rooli osana alueellista 
toimijaverkostoa kansainvälistymishankkeissa



• Alueellinen identiteetti ja samaistuminen

• Kuntien brändityö, strateginen markkinointi

• Markkinoinnin vaikuttavuuden arvioiminen

• Kansalaisaktivismi tapahtumakaupungin 
voimavarana

• Joustava tilankäyttö, uudenlaisen 
kaupunkiympäristön mahdollistaminen

• Liikenteen ja liikkumisen kestävän kehityksen 
trendit ja uudenlainen kaupunkilogistiikka, 
yhteiskäyttöautot, dronet, robotisaatio, matkaketjut

TEEMA III
MAINE JA VIIHTYISYYS

Photo by __ drz __ on Unsplash

Aluemarkkinoinnin työnjako kunnan ja 
kehittämisyhtiön kesken sekä  toimivat käytännöt 

sijoittumispalveluissa



• Kunnanhallitus ja konsernijaosto – valta ja 
vastuu hakee paikkaansa

• Kehittämisyhtiöiden omistajaohjauksen 
toimivuus – vuorovaikutus ja hallituksen 
koostumus

• Elinkeinopoliittinen mittaristo

• EVA, YVA – byrokratiaa vai 
oikea apu

• Hankinnat

TEEMA IV
YRITYSMYÖNTEINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Photo by Franck V. on Unsplash

Tulevaisuuden kehitysyhtiön rooli mm. kunnan 
työvoima-, hankinta- ja innovaatiopolitiikassa



KUNTAKOHTAINEN KEHITTÄMINEN: TEEMATYÖPAJAT
- verkoston osallistujakunta määrittelee työpajan ajankohdan ja teeman, suosituksena kunnan ja kehittämisyhtiön 

yhteistyön tarkastelu ja kehittäminen 

YHTEISKEHITTÄMINEN: ELINVOIMAN INDIKAATTORIT
- jatketaan Kuntaliitossa tehtyä työtä elinvoiman resurssipohjan indikaattorien (mm. väestö, talous, työpaikat, koulutus) 

kehittelyä vertailukelpoiseksi tietopohjaksi etsien samalla niiden rinnalle reaaliaikaisia, nopean reagoinnin ja ennakoinnin 
mahdollistavia elinvoiman mittareita

VERKOSTOTYÖTÄ TUKEVA SELVITYS: KEHITTÄMISYHTIÖN ROOLI KUNTIEN 
ELINVOIMAPOLITIIKASSA 

- miten kunnat organisoivat elinkeinopalvelut, miten yhtiömuotoista toimintaa ohjataan, millaisia uusia rooleja 
kehittämisyhtiöillä voisi olla

AJANKOHTAISET LAINSÄÄDÄNTÖ-, PALVELU- JA HALLINONKEHITTÄMISHANKKEET
- esim. MRL,  kuntien tilannekuva –hanke, kuntalain uudistus, kaupunkiohjelman toimeenpano, työllisyyskokeilut



EVE2020 - VERKOSTOKUMPPANIT



Vuoden 2019 EVE-verkoston kunnat

Vantaa

Lahti

Jyväskylä

Mikkeli

Lohja

Kuopio

Vihti

Karkkila

Joensuu

Kouvola 

Raahe

Kangasala

Kuusamo

Taivalkoski

Kotka



Kuntaliiton ja FCG:n elinvoiman kehittämisverkoston julkaisuja 
2018-2019

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3514 http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3610

http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3514
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3610


Osallistumismaksu 
EVE-verkoston osallistumismaksu vuoden 2020 osalta 8900 eur/kunta tai kunta + kehitysyhtiö. 
Osallistujahintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 

Mikäli osallistujina ovat kehitysyhtiö ja useampien omistajakuntien muodostama ryhmä, neuvotellaan 
osallistumismaksu ja siihen kuuluvat osiot erikseen. 

Hinta sisältää yhteiset teemaseminaarit (4 kpl, laaja osallistumismahdollisuus), kunta- tai yhtiökohtaisen 
räätälöidyn työpajan, pilottikohteena toimiminen kuntien reaaliaikaisten elinvoimamittareiden kehittämisessä 
sekä verkostotyön aikana teetettävät selvitykset ja kehittämisaloitteet. 

Toivomme mukaan erityisesti kunta + kehitysyhtiö-pareja. Ilmoittautuminen verkostoon vuoden 2019 loppuun 
mennessä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Jarkko Huovinen, 
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Kuntaliitto

Jarkko.huovinen@kuntaliitto.fi, 
040 531 6655

Maria Vuorensola, 
projektipäällikkö, FCG 

Maria.vuorensola@fcg.fi, 
040 760 1288

Markku Pyykkölä,
johtava konsultti, FCG 

Markku.pyykkola@fcg.fi, 
0500 44 2761


