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6.9.2017

Elinvoiman kehittämisverkoston toteutus 2017‐18

Teema‐
Seminaari I  

Kasvupalvelut
‐ Työllisyyden  
edistäminen

‐Vaikutus kuntien  
yritysneuvontaan
‐ Kuntien yhtiöt  
kasvupalveluiden  

Tuottajina
‐Kunta/maakunta  
rajapinta

12/18

Suunnitteluseminaari
‐Elinkeinopanoksia  
koskevan kyselytulosten  
esittely
‐Verkostohankeidean  
esittely ja suunnittelu

Teema‐
Seminaari II

Elinvoiman määrittely 
sekä 

Elinvoimapalveluiden 
Organisoituminen
‐ Elinvoimatyön  
organisointi  

peruskunnassa ja  
Kuntakonsernissa

Vertaisseminaari  
Isot kaupungit  
Keskustan 

kehittäminen ja 
Kaupungin 

saavutettavuus

8‐9/18

Teema‐
Seminaari III  

Kaupunkien rooli 
innovaatioiden 

edistäjinä
‐ Palvelumuotoilu

‐ Living Lab
‐ Korkeakoulu‐

Yhteistyö
‐ Avoin data

Case‐tarkasteluselvitys  
Elinvoimatyön  

organisoinnista ja  
elinkeinoyhtiöiden
tulevasta roolista

Selvitys  
Innovaatioiden  
edistäminen  

kuntien ja KL:n  
elinvoimatyössä  
(kyselyn, case-
tarkastelujen ja  
verkostotyön  

pohjalta)

TARKENNETTU TYÖSUUNNITELMA

Kaupunkikohtaiset  
työpajat  

1kpl/kaupunki

Vertaisseminaari  
Seutukaupungit  
Kiinteistöt ja  
hankinnat

Ammatillinen opetus osana
elinvoimapolitiikkaa

31.10/17 1‐2/18 3/18 5/18

Elinvoiman  
arviointikysely  
hankekuntiin



Kasvupalvelut – teemaseminaari 31.10.2017
10.00 ‐10.15 Avaus: Vastakkainasettelusta vastuunasetteluun, varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto.

10.15 ‐10.45 Kasvupalvelulakiesitys lausuntojen jälkeen, Jarkko Tonttila, TEM
10.45 ‐11.10 Työllisyyspalveluiden organisointi osana kasvupalvelua ‐ Tampereen työllisyyskokeilu.

Ohjelmajohtaja ReginaSaari
11.10 ‐11.40 Mitä järjestäminen ja tuottaminen tarkoittavat käytännössä? johtaja Jarkko Huovinen, Kuntaliitto

11.40 ‐12.10 Millainen kasvupalvelu‐uudistus tukisi tuloksellista elinvoimatyötä suurissa kaupungeissa,
kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaan kaupunki

12.10 ‐12.40 Kasvupalvelut seutukaupungin näkökulmasta, kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, Huittinen
12.40 ‐13.15 Lounas
13.15 ‐14.00 Miten lakiesityksen toteutus vaikuttaisi kuntien elinvoimapolitiikkaan ‐ työskentelyä ryhmissä

14.00 –14.50 Paneelikeskustelu: Kimmo Ruth, TEM, Mika Mannervesi, Salo, Markku Rimpelä, Hämeenlinna, Timo
Reina Kuntaliitto, Paavo Laaksonen, SEUTU‐ohjelma. Puheenjohtajana kehitysjohtaja Jarmo Asikainen,  
FCG Konsultointi Oy

14.50‐15.00 Yhteenveto ja verkoston jatkotyöskentely, toimialajohtaja Markku Pyykkölä, FCG Konsultointi Oy



Seminaarien kuvaukset ja kohderyhmä
 Kasvupalvelut (10/2017)

 Käydään läpi kasvupalvelu-uudistuksen lakiluonnos ja valmistelutilanne
 Keskustellaan ministeriöiden edustajien kanssa kaupungeille tärkeistä näkökulmista liittyen kasvupalvelu-uudistukseen
 Arvioidaan kasvupalvelu-uudistuksen vaikutuksia kaupunkien elinvoiman kehittämiseen

 Elinvoiman määrittely ja elinvoimapalveluiden organisoituminen (2-3/18)
 Jäsennetään ja tarkennetaan aikaisempien hankkeiden ja tutkimusten pohjalta verkostokaupunkien elinvoiman  

edistämisen kokonaisuutta
 Pureudutaan case-tarkasteluselvityksen pohjalta elinvoiman organisoitumisvaihtoehtoihin sekä arvioidaan eri  

organisoitumisvaihtoehtojen heikkouksia ja vahvuuksia kahdessa eri vertaisryhmässä

 Vertaisseminaarit (5/18)
 Syvennytään kahdessa erillisessä vertaisseminaarissa ajankohtaisiin elinvoiman edistämisen teemoihin ja pohditaan  

muiden kokemusten hyödyntämistä

 Kaupunkien rooli innovaatioiden edistäjinä (8-9/2018)
 Käydään läpi kaupunkien eri rooleihin innovaatioekosysteemien rakentajina ja toteuttajina sekä tuodaan esiin hyviä  

käytäntöjä muun muassa korkeakouluyhteistyön osalta.

 Seminaarien osallistuvien ensisijaisena kohderyhmänä ovat verkosto-kaupunkien kaupunginjohtajat,  
kehitysjohtajat, elinkeinoyhtiöiden toimitusjohtajat, tekniset johtajat sekä eri teemojen mukaiset  
kaupunkien muut mahdolliset erityisasiantuntijat.



Sparrausryhmä
Mikko Härkönen (Joensuu)

Jaakko Pesola (Espoo)

Antti Kirkkola (Turku)

Timo Kenakkala (Hämeenlinna)

Paavo Laaksonen (Suupohja, seutukaupunkien edustaja)



EVO
Heinola
Huittinen
Hämeenlinna
Joensuu
Kotka
Lahti
Lohja
Mikkeli
Nurmijärvi
Rauma
Porvoo
Salo



Hyödyt verkostoon osallistujille ja hinnoittelu

 Verkoston toiminta sisältää
 Elinvoiman nykytilan kartoitus jokaiselle verkoston jäsenkaupungille

(kyselyn toteutus)
 Kolme elinvoiman teemaseminaaria ja yhden vertaisseminaarin
 Yksi kehittämistyöpaja / kaupunki
 Toiminnan aikana tehtävä tutkimustyö ja selvitykset

• Case-tarkasteluselvitys elinvoimatyön organisoinnista
• Innovaatioiden edistäminen kuntien ja KL:n elinvoimatyössä

 Verkoston kaupunkikohtainen (ei osanottajarajoituksia)  
maksuosuus määräytyy osallistuvien kaupunkien määrän  
mukaan
 10 kaupunkia mukana
 15 kaupunkia mukana
 20 kaupunkia mukana

7000 € / kaupunki
6000 € / kaupunki
5000 € / kaupunki

 Ilmoittautumiset osallistumisesta verkostohankkeeseen  
toivotaan marraskuun aikana, SEUTU-ohjelman kunnilla oma  
hinta



Lisätiedot ja ilmoittautumiset verkostoon

Markku Pyykkölä  
toimialajohtaja
FCG Konsultointi Oy  
markku.pyykkola@fcg.fi 
Puh. 050 044 2761

Jarkko Huovinen
johtaja
Suomen Kuntaliitto  
jarkko.huovinen@kuntaliitto.fi 
Puh. 040 531 6655

Jarmo Asikainen  
kehitysjohtaja
FCG Konsultointi Oy  
jarmo.asikainen@fcg.fi 
Puh. 050 361 1357

Tommi Patanen  
liiketoimintaryhmän johtaja  
FCG Konsultointi Oy  
tommi.patanen@fcg.fi
Puh. 040 080 1094


