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Elinvoimainen kunta kasvun ja työllisyyden vahvistajana

Työllisyyttä ja innovaatioita edistävät 
hankinnat ja ekosysteemit:
• Kaupunki innovaatioekosysteeminä – uudet 

alueet energiajärjestelmien, jätehuollon, 
älykkäiden rakenteiden jne. testausalustana 
(preferenssi laajemmille markkinoille)

• Hankinnat toiminnan kehittämisen 
instrumenttina (palvelusetelit, markkinoiden 
huoltaminen, sosiaaliset kriteerit)

Elinkeinopolitiikka
• Yritysneuvonta
• Yritystoiminnan kehittymistä tukevat 

kehittämishankkeet 
• Yritystontit ja toimitilat
• Alueen markkinointi
• Avoin data – yritystoiminnan 

alustana

Tuki vaikeasti työllistyville:
• TYP –toiminta: yksilöllinen polku työmarkkinoille 
• Kohtaanto – hankkeet piilotyöpaikkojen esiin kaivamiseksi ja 

tuki yrityksille palkkatuen hyödyntämisessä
• Työpajatoiminta
• Etsivä nuorisotyö
• Työttömyyden pitkittymisen ehkäisy äkillisen 

rakennemuutoksen tilanteissa – kehittämisyhtiöt keskeisiä
• Kaupunginosatyö segregaation haittojen ehkäisemiseksi
• Asuntotarjonta, päivähoito, kotouttaminen jne.

Koulutuspolitiikka:
• Työelämän muuttuvia tarpeita vastaava 

koulutustarjonta – kuntien tavoitteellinen 
oppilaitosten omistajapolitiikka

• Korkeakouluyhteistyö: yliopistokeskukset, 
lahjoitusprofessuurit, hanketoiminta

• Yritysten ja toisen asteen oppilaitosten 
yhteistyö

• Koulutuspaikat ja syrjäytymisen ehkäisy
• Englannin kielinen koulutus ja vetovoima

Paikkakunnan vetovoimaisuus 
(asukkaat, yritykset, matkailijat):
• Maankäyttö, asuminen ja liikenne + 

tietoverkot 
• Tapahtumat ja niiden edistäminen
• Palvelut ja sujuva arki
• Sivistys (engl. koul.) ja kulttuuri
• Visio tulevaisuudesta: uudistuminen 

ja kyky generoida elinvoimaa –
ilmastonmuutos haastaa!

Kehittämisyhteisöjen 
kokoaminen

Innovaatioympäristöjen 
luominen

Paikalliset erityispiirteet 
huomioivien ratkaisujen löytäminen

MAL- ja kasvusopimuksetAIKO-hankkeetRakennerahastot Maaseuturahasto
LEADER Muut rahoitusvälineetKasvupalvelut

Lainsäädännön antamat edellytykset (MRL, EU:n valtiontuki ja kilpailul, laki kasvupal., hankintalaki, kuntalaki jne.)



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Usko paikkakunnan kykyyn generoida työtä 
ja hyvinvointia jatkossakin

• Toimintaympäristö muuttuu … työpaikkoja syntyy ja kuolee … syntyykö täällä?

• Keikkatöihin viikolla … vai sitoutumista paikkakuntaan … säilyykö asunnon arvo?

• Perheen kokoisia ratkaisuja … työtä puolisollekin … ja vapaa-ajan palveluja

• Mahdollisuus kehittyä … osaamisen kehittämisen rakenteet – oppilaitoksia … ei yhden työnantaja 
varassa…

• Asuntotarjonta suhteessa työpaikkatarjontaa … kausityöpaikkoja ja omistusasumista … 
matalapalkkatyötä ja korkea vuokrataso???

• Yhteydet elämän tärkeisiin paikkoihin…. sukulaiset ja ystävät
• Pehmeillä tekijöillä on väliä … ilmapiiri, viheralueita, rantoja, tapahtumia …
• Osaajat generoivat työtä ja toimeentuloa… muuttajien profiililla on väliä …
• Kun luontainen väestönkasvu on negatiivinen … millaisia muuttajia tavoitellaan…

Mille tekijöille rakentuu uskottava visio paikkakunnan elinvoimasta ja keiden toivotaan sen 
omilla päätöksillään toteuttavan (olevan osa tarinaa)!
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Kunta innovaatiokumppanina – tarkastelun viitekehys

Kaupungin tahto
- kuuluuko 

innovaatiopolitiikka 
kaupungin rooliin 
(bottom-up vai top-down)

- onko painopisteet/teemat 
määritelty, tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat 
työstetty, toiminta 
resurssoitu ja organisoitu

- näkyykö strategioissa ja 
ohjelmissa, omistaja-
poliittisissa linjauksissa, 
talousarviossa ja 
palvelusopimuksissa

- miten tuloksia arvioidaan 
ja linjauksia päivitetään ja 
millaisella prosessilla

- arvioidaanko 
vaikuttavuutta ennakkoon

Yleinen elinkeino- ja 
TKI-politiikka

- yritys- ja sijoittumispalvelut
- kaavoitus, tontit ja toimitilat

- kuntakuva, alueen markkinointi
- yhteistyön koordinointi (mm. ELY, TE)

- työvoiman saatavuus
- hankkeet, pääomitus

- kustannustaso
- saavutettavuus

Kohdennettu ja 
kokeileva elinkeino- ja 

TKI-politiikka

- innovatiiviset hankinnat
- testi- ja demonstraatioalustat

- verkostot, klusterit, 
innovaatioekosysteemit

- kokeilut, oikeus haastaa, kilpailut ja 
palkinnot, suunnittelun avoimuus

Asiakkaat

- kunnan omat 
palvelut

- konserni-
toimijat

- paikallinen 
elinkeino-
elämä
- koko
- toimiala
- elinkaari  

Tulokset
- tuotteiden, 

tuotanto-
prosessien ja 
palveluiden 
parannukset

- radikaalit 
innovaatiot
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Seutukaupunkihankkeet 2019–2021
Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

• Seutukaupunkihankkeet ovat
» Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa
» Työllistymisen tukeminen julkisten palveluntarjoajien ja yritysten yhteistyöllä
» Kansainvälisyyden hyödyntäminen ulkomaisen työvoiman saatavuudessa
» Seutukaupunkien yritysverkostot
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Asiakaslähtöisen yrityskehittämisen 
kokonaisuus

Yritykset

Sidosryhmäyhteistyö

Yrittäjät

Kauppakamari
AMK

Yliopistot

Finpro

Finnvera

Tekes

ELY

Konsultit/yksityiset 
palveluntarjoajat

Rahoittajat & 
kehitysinstrumentit

Kehittämisyhtiö

Yritysneuvonta

Alueen/yritysten 
tarpeista 

kumpuavat 
hankkeet

Palvelujen 
välittäminen 

Yrityskummit
Kunta

TE-toimistot

Maakuntien 
liitot

Ammattikoulut



Työllisyyskokeilu
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Hallitusohjelma
Kuntien roolia työllisyyspalveluiden 
järjestäjänä vahvistetaan. 
Työllisyyspalveluiden järjestäminen ja 
toteuttaminen voidaan sopimuksella 
antaa yhden tai useamman kunnan 
tehtäväksi kuntien kanssa tehtyjen 
sopimusten pohjalta. Toimeenpanon 
tueksi säädetään tarvittaessa 
erillislainsäädäntö.

Vaiheistettu toimeenpano
I Vaihe: sopimukselliset 
yhteistyömallit kuntien kanssa –
kumppanuuspilottien hyödyntäminen. 
Osa on jo käynnissä ja osa käynnistyy 
syksyllä 2019. 
II Vaihe: Työllisyyden kuntakokeilut. 
Jatketaan ja laajennetaan v. 2018 
lopussa päättyneiden alueellisten 
työllisyyskokeilujen toimintamallia. 
Kokeilut käynnistyvät keväällä 2020.  
III Vaihe: Räätälöityjen ja 
kohdennettujen kaupunkien kasvu- ja 
työllisyysohjelmien valmistelu. 
Ohjelmat käynnistyvät keväällä 2021. 

Hankehaku
• Tavoitteena on nykyistä 

tehokkaammin edistää työttömien 
työnhakijoiden työllistymistä, 
koulutukseen ohjautumista ja 
tuoda uusia ratkaisuja osaavan 
työvoiman saatavuuteen.

• Hakuaika: 8.10. – 19.11.2019

• Lisäinfoa työllisyysklinikoilla:
16.10. klo 12-16, Kuntatalo
13.11. klo 12-16, Tampere



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 
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