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Tervetuloa mukaan elinvoiman edelläkävijäjoukkoon!
Laaja elinvoiman käsite konkretisoituu kuntakentässä tuttujen toiminnallisten kokonaisuuksien kautta, kuten
maankäytön, asumisen, liikenteen, elinkeinotoimen, yliopistoyhteistyön, ammatillisen koulutuksen ja
kehitysyhtiöiden omistajaohjauksen, julkisten hankintojen, alueen markkinointi sekä infran ylläpidon ja
kehittämisen kautta.
Paikkakunnan elinvoimaisuuden edistäminen on mitä suurimmassa määrin verkostomaista toimintaa, jossa
kunnan on pystyttävä toimivien yhteistyösuhteiden kautta hyödyntämään niin yliopistomaailman, yritysten kuin
yhteisöjenkin voimavaroja. Tärkeää on yhteinen ymmärrys siitä, että elinvoimaa voivat edistää kunnan kaikki
toimialat.
Vuoden 2018 työhön liittyen tuotimme verkostokuntien kanssa monipuolisen kuvan kaupunkien tämän
hetkisestä elinvoimatyöstä ja tavoitteena oli valittujen kuntaesimerkkien kautta nostaa keskusteluun eri
vaihtoehtoja elinvoimatyön organisointiin ja johtamiseen. Vuoden 2019 painopisteitä ovat innovaatiojärjestelmät
ja vetovoimaiset yhdyskunnat. Näiden lisäksi verkostokunnille laaditaan kuntakohtainen työvoiman
riittävyysarvio neljässä eri skenaariovaihtoehdossa.
Tervetuloa mukaan!

Jarkko Huovinen
Johtaja, alueet ja yhdyskunnat
Kuntaliitto
2.11.2018 Page 2

Kestävää elinvoimaa –
Kuntien elinvoiman
kehittämisverkosto 2019
 EVE- elinvoimaverkoston työ jatkuu!
Esittelytilaisuus 28.11.2018, käynnistyy
helmikuussa 2019
Verkoston tavoitteena on
•
•

•
•

•
•

Tukea kuntien elinvoiman
kehittämistyötä ja johtamista
Antaa eväitä pitkän aikavälin
strategiseen suunnitteluun ja elinvoiman
edistämiseen
Kiinnittää huomiota kestäviin & eettisiin
elinvoimaa tukeviin ratkaisuihin ja
hankintoihin
Kehittää tulevaisuuden kunnan roolia
ekologisen elinympäristön luomisessa
Etsiä ja jakaa uudistuvien
ympäristövaatimusten mukaisia
energiaratkaisuja
Syötteitä Kuntaliiton
edunvalvontatyöhön

yhteistä teemaseminaaria elinvoiman kehittämisen
eri näkökulmista
-

Herättelevät alustukset, parhaat käytännöt ja innovatiiviset tavat kehittää
elinvoimaa kunnissa ja alueilla
Seminaareissa katsaus myös ajankohtaiseen, valtakunnallisen
makusote/kasvupalvelut –valmistelun tilanteeseen

organisaatiokohtainen työpaja kytkettynä verkoston
teemoihin ja räätälöitynä osallistujaorganisaation
ajankohtaiseen kehittämistyöhön
•

Työvoimatarpeen erilaiset skenaariot ennakointianalyysi

•

Verkostoituminen elinvoiman kehittämisen
edelläkävijöiden kanssa

•

Uusimpien tilastotietojen vertailua, joissa tarkastelussa
verkoston kunnat (esim. panostukset vetovoimaan)

Kenelle verkosto on tarkoitettu?
•

•

Kohderyhmänä kuntien johtavat viranhaltijat, elinvoima- ja
elinkeinoasiantuntijat sekä päättäjät, kehittämisyhtiöiden
johto ja asiantuntijat
Mukaan lähtevästä kaupungista voi osallistua useita
henkilöitä, esim. teeman mukaan.
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Elinvoiman kehittämisverkoston toteutus 2019
2.11. TYÖSUUNNITELMA

2/19
Teemaseminaari I:
Kuntien rooli
innovaatiojärjestelmässä,
skenaariot
ennakointityössä
ja kuntien
hankintapolitiikka

5/19

8/19

11/19

Teemaseminaari II:

Teemaseminaari III:

Elinvoimainen
yhdyskunta I Maankäyttö ja
rakentaminen
elinvoiman lähteenä

Elinvoimainen yhdyskunta IIAsuminen, saavutettavuus ja
arjen palvelut osana
elinvoimapolitiikkaa

Kulttuuritarjonta,
tapahtumat,
keskustan elävyys ja
”hauskan kaupungin”
elementit

Teemaseminaari
IV:
Kehitysyhtiöiden
rooli osana
elinvoiman
johtamista alueella

Kuntamarkkinat
9/19
Projektin
loppuraportti

1. Työvoimatarpeen skenaariot –ennakointianalyysi
verkoston kunnille

2. Kehittämisaloitteet kyselyiden ja haastattelujen pohjalta

Kaupunkikohtaiset
Työpajat alkavat maalis-huhtikuussa, jatkuen syyskauden
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Kestävää elinvoimaa – Elinvoiman kehittämisverkosto 2019
Teema-aihiot
2/2019 Kuntien rooli innovaatiojärjestelmässä
•
•
•

Innovaatioiden edistäminen osana elinvoimapolitiikkaa - selvityksen tulokset,
Hankinnat kunnan elinvoimapolitiikassa - strategisten hankintojen organisointi, hankinnat ja
työllistäminen, innovatiiviset hankinnat julkisten palveluiden kehittämisen välineenä
Skenaariot osallistujakuntien ennakoituun työvoimatarpeiden kehityksestä (ks. tarkempi kuvaus)

5/2019 ja 8/2019 Elinvoimainen yhdyskunta ja ekologisuus
•
•

Elinvoimainen yhdyskunta I - Maankäyttö ja rakentaminen elinvoiman lähteenä, hauskan
kaupungin elementit vetovoimatekijöinä
Elinvoimainen yhdyskunta II - Asuminen, saavutettavuus ja arjen palvelut osana
elinvoimapolitiikkaa

11.-12.9.2019 Kuntamarkkinat - Kuntien elinvoiman edistämisen tietoiskut

11/2019 Kehitysyhtiöiden rooli osana elinvoiman johtamista alueella
• Kehitysyhtiöiden tehtävät ja organisointi
• Alueen vetovoima, elinkeinoelämän kasvuedellytykset ja kilpailukyky, työvoimatarpeen
ennakointi
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Elinvoimainen yhdyskunta I: Maankäyttö ja
rakentaminen elinvoiman lähteenä (4/2019)
Alustavia sisältöjä
 Kaupunkikehittämisestä elinvoimaa


Keskustan kehittäminen



Brownfield-alueiden uusiokäyttö



Hauskan kaupungin elementit vetovoimatekijöinä

 Maankäyttö ja rakentaminen elinvoimatyössä


onnistumisia ja kipupisteitä

 Kaupunki digitaalisena palvelualustana


Paikkatieto kaikkien käyttöön



Kaupunkimallit suunnittelussa ja markkinoinnissa

 Avoin data elinvoimatyössä


Mahdollisuuksia ja uhkia

 MRL-uudistuksella vauhtia elinvoimatyöhön
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Elinvoimainen yhdyskunta II: Asuminen, saavutettavuus
ja arjen palvelut osana elinvoimapolitiikkaa (6/2019)
Alustavia sisältöjä
 Kysyntää vastaava asuntopolitiikka vs. pitkäjänteiset
elinvoiman eväät
 Seutukuntien liikenteellisen saavutettavuuden ja
liikenteen palvelujen kehittäminen
 Liikkumisen tarpeet ja palvelut yhdellä alustalla

 Liikenteen ja asumisen murros elinvoimapolitiikassa
 Tulevaisuuden asuminen
 Hauskan kaupungin elementit vetovoimatekijänä
 Brändityö
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Kestävää elinvoimaa –työpaikat & työntekijät
Työvoimatarpeen arviointi vuoteen 2030
toimialoittain
Työvoimatarve arvioidaan toimialoittain neljässä
erilaisessa skenaariomallissa hyödyntäen
talousennustetta, uusinta väestöennustetta ja
asiakkaan toimittamia aineistoja esim.
väestötavoitetta ja tietoja tulevista investoinneista.
Työvoimatarpeen kokonaisarvioinnissa otetaan
huomioon paikallinen työvoimareservi, paikallisen
työvoiman riittävyys ja mahdollinen ulkopuolisen
työvoiman lisätarve.

+300
1. Yleinen talousskenaario

+150
2. Väestöennusteella
korjattu
skenaario

Skenaariomallit

Työllisyysasteen kehittymien lasketaan eri
ennustemalleissa.

+700

Analyysiä voidaan hyödyntää:
1.
2.
3.
4.

Strategisen tavoitetilan määrittelyssä
Koulutusennakoinnissa
Kaupungin talouden kestävyyden arvioinnissa
Työvoimatoimenpiteiden suuntaamisessa

3. Kasvuskenaario

-400
4. Taantumaskenaario
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Kestävää elinvoimaa – työpaikat & työntekijät
Taantuma
A Maatalous, metsätalous (2016
1700)

- 69
- 69
- 69

B Kaivostoiminta ja louhinta
(793)
C Teollisuus (2227)
D+E Sähkö-, kaasu-, lämpö, vesija jätehuolto (244)

-1

F Rakentaminen (1637)
G Tukku- ja vähittäiskauppa
(2632)
H Kuljetus ja varastointi (1317)
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
(997)
J Informaatio ja viestintä (432)

- 529
- 495
- 211
- 154
- 149
- 130

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
(291)

+ 331
+0
+ 38
+ 38
+ 588
+0
+ 80
+ 80
+ 780

Kasvu
- 58
- 54
- 23
- 18

L Kiinteistöalan toiminta (242)
- 52
- 35

M Amm., tiet. ja tekninen toiminta
(1097)

N Hallinto- ja tukipalvelut (2488)

+3
+ 35
+ 41
+ 133
+ 161
+ 395
+ 403

+ 27
+ 50
+0
+ 128
+ 128
+ 228
+ 16
+ 23
+ 82
Esimerkki+ 87

- 531
O Julkinen hallinto (2061) - -506
298
- 249
- 247
P Koulutus (1851) - 222
-6
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
(5485)
Muut palvelut (1921)

- 803
Työpaikat yhteensä (27415) - 227

Työpaikat
Työpaikat
vuonna 2030 muutos

-2 000-1 000 + 0 +1 000
+2 000
+3 000
+4 000

tuloksista

Taantuma
Trendi
Kasvu
Voimakas kasvu

Trendi

26612
27188
29 979
32070

-803
-227
2564
4655

-1
500
Uuden

Voimakas kasvu

+ 79
+ 84
+ 126
+ 126
+ 104
+ 116
+ 260
+ 303
+ 666
+ 668

+ 30
+ 239
+ 329
+1 087
+1 151
+ 104
+ 136
+ 404
+ 425
+2 564

+ 500 Työvoima+2 500

Työmarkkinoilta
poistuvien ja
työvoiman tarve potentiaali 2017*
tulevien
(muuttajat &
(työttömät)
ikäluokkien
pendelöinti&
erotus
työttömät)

-200
20
40
400

-603
-247
2524
4255

+4 655

+4 500
Paikallisen
työvoiman
riittävyys

1300
Kyllä
1300
Kyllä
1300
Ei
1300
Ei
*) ei-rakenteellinen työttömyys

Työllisyysaste
vuonna 2030

64 %
70 %
74 %
79 %
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Ennakkoilmoittautumiset syksyn 2018
aikana
Verkostoon osallistumishinta vuoden 2019 osalta 8400 eur + ALV per organisaatio.
Hinta sisältää yhteiset teemaseminaarit (4 kpl, laaja osallistumismahdollisuus), kuntakohtaisen
räätälöidyn työpajan, viimeisimpään väestöennusteeseen ja kuntien omiin lisätietoihin perustuvan
työvoimatarpeen ennakointi verkostotyön aikana teetettävät selvitykset ja kehittämisaloitteet. Myös
kuntien kehittämisyhtiöiden edustajat ovat tervetulleita.


Jarkko Huovinen, johtaja, Kuntaliitto
Jarkko.huovinen@kuntaliitto.fi, 040 531 6655



Markku Pyykkölä, johtava konsultti, FCG Konsultointi
Markku.pyykkola@fcg.fi, 0500 442 761



Maria Vuorensola, projektipäällikkö, FCG Konsultointi
Maria.vuorensola@fcg.fi, 040 760 1288

2019 ilmoittautumisen voi hoitaa suoraan myös täältä:

https://www.webropolsurveys.com/S/8E5026C8F5E0B926.par
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