
TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

Pohtikaa painopisteenne kehittämishankkeen esitykseen 
perustuen: 

1. Mikä kehittämishankkeessa oli sisällöllisesti ja prosessinäkökulmasta 
erityisen kiinnostavaa ja mitkä olivat hankkeen tärkeimmät opit ja anti? 

Tulee ajatella ja kehittää yritysekosysteemi, ei aluetarkastelu (kaavoitus) 
edellä.

Uusi tieto on tärkeää ja kiinnostaa, mm. miten houkutella yrityksiä. 

Ryhmän nimi ja puheenjohtaja: Ryhmä 5 Ihmislähtöinen ja älykäs 
yhydskuntasuunnittelu pj. Ritva Asula-Myllynen, kirjaaja Sari Kivioja



TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

2. Mikä onnistui ja mitä haasteita hankkeeseen ja sen toteutukseen liittyi ja 
mitä olisi pitänyt tehdä toisin ?

On haasteellista mutta tärkeää ennakoida toimialakehitystä.

Yrittäjille ei perinteisiä työpajoja. Joitain muita ja erilaisiakin menetelmiä, 
esim. yrityslounaita tai aamiaisia, mitkä koettu toimiviksi. Parhaita työpajoja 
ovat ne, joissa tiedetään kuka on sanavalmis ja kuka ei. Avainhenkilöiden 
tunteminen tärkeässä roolissa ja henkilökohtaiset tapaamiset paras 
toimintamalli.  

Ei sähköisiä kyselyjä yrityksille koska niihin vastataan huonosti.



TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

3. Esittäkää keinoja ja tapoja joilla hyvät tulokset skaalataan muille ja hankkeen 
vaikuttavuutta lisätään.

Lapsia ja nuoria mukaan enemmän ideoimaan ja suunnitteluun, koska ovat 
innokkaita ja aktiivisia ja keskustelu valuu heidän kauttaan myös koteihin 
(Seinäjoella hyviä käytäntöjä tästä).

Jäsennelty koonti hankkeiden tuloksista ja parhaista käytännöistä levitettäväksi tai 
kootusti jossakin helposti löydettäväksi (esim. sanahaulla). Tulosten visualisointi eli 
panostettava merkittävästi infograafiseen viestintään. Kokeiluhankkeet veisivät 
selvityksiä todellisuuteen ja toteutukseen.  

Osallistamisessa tulisi huomioida eri ikäryhmät ja niille sopivat osallistamisvälineet. 
Kaupunkimallit ovat hyvä esimerkki siitä, että ihmiset voivat ymmärtää (ilman 
kaavoittajan tutkintoa), miltä suunniteltu alue näyttää todellisuudessa.

Vertaus: osallistaminen vs osallistuminen. On yhtä kuin uittaminen vs. uiminen. 
Tulisi pyrkiä uimaan eikä uittamaan. 



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

Pohtikaa painopisteeseenne/teemaanne (asemanseudut, asuminen ja 
asuinympäristöt, liikenne tai yhdyskuntasuunnittelu) perustuen mitkä ovat kestävän 
kaupunkikehityksen, vähähiilisyyden ja ilmastomuutoksen näkökulmasta:

1. Kehittämisen keskeisimmät haasteet ko. teemassa (esim. resurssit, valtio-
maakunta-seutu-kunta työnjako, suunnittelun aikajänteet jne.) ?

Kunta- ym. politiikka (vaalien läheisyys) vaalikausineen aiheuttaa 
lyhytjänteisyyttä ja vuotuinen budjettirahoitusmalli. 

Vähähiilisyys tulisi olla lähtökohtana kaikessa jokaisen suunnittelijan ja 
toteuttajan näkökulmana.



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

2. Esittäkää ratkaisuvaihtoehtonne em. näkökulmiin.

Virkamiesten tulee ajaa sitkeästi sovittuja asioita pitkäjänteisesti eteenpäin. 
Ratkaisujen toteutuminen vie aikaa mutta sitoutumista yli valtuusto- ja  
hallituskausien tarvitaan. 

Vähähiilisyyden teema tulisi olla pakollisena osana jokaisessa tutkinnossa.



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

3. Mitkä ovat pääviestinne (voi olla useita)  tässä teemassa päättäjille ja seuraavalle 
hallitukselle uuden vähähiilisen kaupunkiseutupolitiikan periaatteiksi, linjauksiksi ja  
panostuksiksi ?  

Puolueiden ohjelmat pitäisi olla pitkäjänteisempiä.

Valtion eri toimijat yhteen (ministeriöt, viranomaiset).

Tiedolla johtaminen, faktat käyttöön ja päätöksenteon pohjaksi. 

Päätösten laajempaa vaikutusten arviointia. Yksittäisellä päätöksellä saattaa 
olla moninaisia vaikutuksia. Esim. päästövaikutusten arviointi vain yksi mutta 
sitäkin pitää tehdä (kuten yva, sova jne).

Tulosten visualisointiin panostaminen (infograafit)
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