Turvallisuusriskit

Maailmanpyörä – kuntien ja alueiden muutosajurit 2018-2030

Syntyvyys

Turvallisuusriskit
Elämäntapojen
muutokset
Arvojen
muutokset

Syrjäytyminen
Älykäs hyvinvointija terveysteknologia

Ikääntyminen

Maahanmuutto
Kokeilukulttuuri

Kaupungistuminen
Monikulttuuristuminen

Asukkaat ja yhteisöt
voimavarana ja
kumppanina
Uudet
demokratian
muodot

Jakamis- ja
kiertotalous
Muu mikä?
Digitalisaatio

Työn ja työelämän
murros
Tulevaisuuden
kunnat, maakunnat
ja valtio

Kehittämisyhteisöjen
kokoaminen

Paikalliset erityispiirteet
huomioivien ratkaisujen löytäminen

Paikkakunnan vetovoimaisuus
(asukkaat, yritykset, matkailijat):

Työllisyyttä ja innovaatioita edistävät
hankinnat:

•

•

•
•
•
•

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 myös jatkossa

•

Kaupunki innovaatioekosysteeminä – uudet
alueet energiajärjestelmien, jätehuollon,
älykkäiden rakenteiden jne. testausalustana
(preferenssi laajemmille markkinoille)
Hankinnat toiminnan kehittämisen
instrumenttina (palvelusetelit, markkinoiden
huoltaminen, sosiaaliset kriteerit)

Innovaatioympäristöjen
luominen
Elinkeinopolitiikka

• Yritysneuvonta
• Yritystoiminnan kehittymistä
tukevat kehittämishankkeet
• Yritystontit ja toimitilat
• Alueen markkinointi
• Avoin data – yritystoiminnan
alustana

Elinvoimainen kunta kasvun ja työllisyyden vahvistajana
Koulutuspolitiikka:

Tuki vaikeasti työllistyville:

•

•
•

•

•
•
•

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

Lainsäädännön antamat edellytykset

•
•
•
•
•

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.

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

Rakennerahastot
AIKO-hankkeet
MAL- ja kasvusopimukset
Maaseuturahasto
Kasvupalvelut
LEADER
Muut rahoitusvälineet

Elinvoiman kehittämisverkoston toteutus 2017-18
16.5. PÄIVITETTY TYÖSUUNNITELMA

10-12/17

3/18

TeemaSeminaari I
Kasvupalvelut
- Työllisyyden
edistäminen
- Vaikutus kuntien
yritysneuvontaan
- Kuntien yhtiöt
kasvupalveluiden
Tuottajina
- Kunta/maakunta
rajapinta

TeemaSeminaari II
Elinvoiman määrittely,
organisointi ja
johtaminen
Elinvoimatyön
organisointi ja johtaminen
peruskunnassa ja
Kuntakonsernissa

5/18

8-12/18

Teemaseminaari III
Osaava työvoima ja koulutus
elinvoiman edistämisessä
Oppilaitosyhteistyö
Osaamisen ennakointi
Radikaalit teknologiat
Arvoverkot

TeemaSeminaari IV
Elinvoima
Ja
Innovaatioalustat
28.11.2018

Kuntamarkkinat

Elinvoiman
arviointikysely
hankekuntiin

Case-tarkasteluselvitys
Elinvoiman määrittely, organisointi ja johtaminen

Kaupunkikohtaiset
työpajat

Projektin
loppuraportti:

Innovaatioiden
edistäminen
kuntien ja KL:n
elinvoimatyössä
(kyselyn, casetarkastelujen ja
verkostotyön pohjalta)

Elinvoimaverkoston teemojen hahmottelua
•

Vuoden 2019 teemaseminaarien aiheet täsmentyvät syksyn aikana
verkostokaupunkien toiveitten pohjalta

•

Esillä ovat suunnittelun kuluessa olleet seuraavat teemat:
» Innovaatioiden edistäminen osana elinvoimapolitiikkaa - selvityksen tulokset
» Elinvoimainen yhdyskunta I - kaavoitus ja yhdyskuntasuunnittelu elinvoiman lähteenä
(MRL -uudistus, kaavatieto digitaalisessa rajapinnassa, kaupunkimallit, brown field alueiden uusiokäyttö)
» Elinvoimainen yhdyskunta II - asuntopolitiikka ja Maas osana elinvoimapolitiikkaa
» Hankinnat kunnan elinvoimapolitiikassa - strategisten hankintojen organisointi, hankinnat
ja työllistäminen (sosiaaliset kriteerit), hankinnat julkisten palveluiden kehittämisen
välineenä (innovatiiviset hankinnat) … tässä voisi hyödyntää KEINO osaamiskeskusta,
jossa KL mukana
» Ekologinen yhdyskunta – kiertotalous ja vähähiiliset ratkaisut kuntien elinvoimatyössä

Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt

