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Rakennetaan 
viihtyisä kaupunki.
Kaupungistuminen on globalisaa-
tion ja taloudellisen kehityksen 
myötä kaikkialla maailmassa vallit-
seva suuntaus. On tärkeää, että tämä 
kehitys tapahtuu kestävällä tavalla. 
Tarvitaan sekä vahvoja kaupunki-
seutuja että elävää maaseutua. 

Suomi tarvitsee monipuolista ja sel-
keää kaupunkipolitiikkaa. Suomen 
menestyminen edellyttää kaupun-
geilta hyvää taloutta, vahvaa kasvua 
ja korkeaa työllisyysastetta. Kau-
pungeilla on suuri vastuu ja hyvät 
mahdollisuudet vastata ilmaston-
muutoksen ja sosiaalisen epätasa- 
arvon kaltaisiin yhteiskunnallisiin 
haasteisiin. On tärkeää, että valtion-
hallinnon ja kaupunkien välinen yh-
teistyö on toimivaa. 

Kaupungit ovat erilaisia, ja niiden 
on saatava kehittyä omien vah-
vuuksiensa pohjalta. Monipuolinen 
kaupunkipolitiikka huomioi kaiken-
laiset kaupungit, sekä suuret että 
pienet, ja painottaa kaupunkien, 
valtion ja yksityisen sektorin välistä 
yhteistyötä.

Koko maata ravistellut koronavi-
rusepidemia on asettanut erityisiä 
haasteita suuremmille kaupungeille 
Suomessa. Epidemia jättää jälkensä 
politiikkaan pitkälle tulevaisuuteen. 
Kaupungit tarvitsevat oikeat edelly-
tykset kriisistä palautumiseen. Kriisit 
voivat kuitenkin avata myös uusia 
innovaatioiden kehittämismahdolli-
suuksia sekä kaupungeille ja yrityk-
sille että koko Suomelle.

• Haluamme, että kaupunkimme ovat elinvoimaisia, turvallisia, kestäviä ja 
viihtyisiä. 

• Kaupunkien on mielestämme hyödynnettävä ominaispiirteitään ja voita-
va kehittyä omien vahvuuksiensa pohjalta. 

• Kaupunkien on oltava avoimia pohjoismaiselle ja kansainväliselle yhteis-
työlle.

• Kaupungit soveltuvat mielestämme hyvin uusien älykkäiden digitalisaa-
tion ja tekoälyn kaltaisten ratkaisujen ja pilottihankkeiden testaamiseen, 
jotta niiden kokemuksia voidaan hyödyntää suurempia uudistuksia tehtä-
essä.

• Kaupungeilla on suuri vastuu kotouttamisessa. Koulutus, työmahdollisuu-
det ja kielitaito ovat kotouttamisen onnistumisen edellytyksiä. 



Hyvinvoivat 
kaupunkilaiset.
Hyvinvoiva kaupunki tarvitsee laaja-alaista kulttuuri- ja liikuntatarjontaa. Mo-
nipuolinen kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kulutus antaa asukkaille lisäarvoa 
ja johtaa pidemmällä aikavälillä myös säästöihin sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa. Hyvä terveydenhuolto ja joustava julkisen ja yksityisen sektorin välinen 
yhteistyö ovat tärkeitä asukkaiden hyvinvoinnille.

• Kaupunkien on yhä suuremmassa määrin painotettava matalan kynnyk-
sen palvelujen tärkeyttä nuorten syrjäytymisen vastaisessa työssä. Läsnä-
olo ostoskeskusten kaltaisissa paikoissa, joissa nuoriso usein oleskelee, on 
tärkeää. 

• Kaupungit tarvitsevat toimivaa ennaltaehkäisevää toimintaa muun muas-
sa lastensuojelussa sekä nuoriso- ja seniorityössä. 

• Haluamme tehdä työtä sekä ikääntyneiden että nuorten keskuudessa yhä 
lisääntyvän yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

• Kaikille lapsille ja nuorille on taattava joku harrastus ja mahdollisuus vai-
kuttaa kotikaupunkinsa harrastetarjontaan.

• Haluamme, että kaupungit tarjoavat asukkailleen tasa-arvoisia liikunta-, 
urheilu- ja muita harrastusmahdollisuuksia. 

• Haluamme, että kaupungit panostavat ulkoliikuntamahdollisuuksiin, jot-
ka innostavat eri-ikäisiä kuntoilemaan.

• Kaupunkien liikuntatilat edistävät asukkaiden hyvinvointia ja toivomme, 
että myös yhdistyksillä olisi mahdollisuus niiden käyttöön.

• Haluamme kannustaa innovatiivisuuteen ilman turhaa byrokratiaa ja 
sääntelyä, jotta sekä kaupalliset että ei-kaupalliset toimijat voivat järjestää 
erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. 

• Eri-ikäisille kaupunkilaisille pitää mielestämme olla tarjolla avoimia julki-
sia oleskelutiloja.

• Kaupunkien on kehitettävä lisää viheralueita, koska ne ovat tärkeitä mei-
dän hyvinvoinnillemme.

• Kaupungeissa pitää olla riittävästi virkistysalueita ja koirapuistoja. 
• On tärkeää, että kaikki voivat tuntea itsensä osallisiksi lähiympäristönsä 

kehityksessä esimerkiksi osallistavan budjetoinnin avulla.  
• Kaupunkisuunnittelun tulee ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä. 
• Kaikilla koululaisilla ja opiskelijoilla tulee olla aidot mahdollisuudet vai-

kuttaa ympäristöönsä. 
• Nuorisovaltuustoille on taattava kaikissa kaupungeissa läsnäolo- ja pu-

heoikeus lautakunnissa, valtuustossa ja hallituksessa.



• Tavoittelemme kaupunkisuun-
nittelua, joka mahdollistaa eri 
asumismuotojen kirjon kussakin 
kaupunginosassa. Haluamme mo-
nipuolisia asuin- ja elinympäristö-
jä, joissa on tarjolla riittävästi koh-
tuuvuokraisia vuokra-asuntoja. 

• Asuinympäristön viihtyisyys ja 
turvallisuuden tunne ovat tär-
keässä asemassa uusia asuin-
alueita rakennettaessa sekä 
puistoja ja toreja kehitettäessä. 

Julkisten tilojen ja alueiden on ol-
tava kaikille yhtä turvallisia kaik-
kina vuorokaudenaikoina. 

• Jalankulku- ja pyöräilyväylillä, 
kuntopoluilla ja julkisen liikenteen 
pysäkeillä on oltava riittävä valais-
tus ja niiden kunnossapidosta on 
huolehdittava hyvin kaikkina vuo-
denaikoina, jotta niiden käyttö on 
turvallista ja mahdollista kaikille. 

• Haluamme edistää kaavoitusta, 
joka mahdollistaa hoiva- ja palve-

Sosiaalisesti ja  
ekologisesti kestävät 
kaupungit.
Kaupungistuminen asettaa paineita asuntojen rakentamiselle, mutta antaa 
samalla kaupungeille ainutlaatuisia mahdollisuuksia toteuttaa uudisajatte-
lua kaupunkisuunnittelussa. Asuntopolitiikan tavoitteen on oltava, että kau-
pungeista löytyy jokaiseen tarpeeseen sopivia asumismuotoja.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista. Kaupungeilla on 
tärkeä asema näitä haasteita ratkaistaessa. Kestävä kehitys edellyttää selkeää 
politiikkaa, joka kannustaa ekologisesti kestäviin investointeihin. Energian-
tuotannon on perustuttava uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehok-
kuutta on lisättävä. Tarvitsemme älykkäitä teknisiä ratkaisuja. Kaupunkien on 
mahdollistettava ilmastollisesti kestävät arjen valinnat kulutuksesta kierrä-
tykseen ja uusiokäyttöön.

Hyvin suunniteltu julkinen liikenne ja tarkoituksenmukaiset kevyen liiken-
teen väylät ovat ratkaisevia tekijöitä kaupunkien toimivassa arjessa. 

luasumisen esimerkiksi päiväko-
tien yhteydessä. 

• Nopeasti kasvavat kaupungit 
tarvitsevat joustavaa kaupunki-
suunnittelua ja tehokasta asunto-
tuotantoa, joita ei jarruteta turhal-
la sääntelyllä.

• Kaupunginosien on mielestäm-
me annettava kehittyä siten, että 
niillä on omat erityispiirteensä ja 
oma identiteetti. 

• Haluamme, että yksityisomistuk-
sessa olevan maan pakkolunasta-
mista vältetään. 

• Kaupunkien julkiset rakennukset 
on suunniteltava siten, että ne 
mahdollistavat myös muun käy-
tön, kuten toimistotilojen muutta-
misen asunnoiksi. Kaavoituksen on 
mahdollistettava joustava ja muut-
tuva kaupunkisuunnittelu. 

• Haluamme, että arkkitehtonisesti 
arvokkaat rakennukset säilytetään. 

• Julkisessa rakentamisessa tulee 
mielestämme huomioida taiteen 
prosenttiperiaate. 

• Haluamme, että kaikki kaupungit 
ovat ilmastoneutraaleja vuonna 
2030.

• Haluamme, että valtio edistää 
energiatehokkuuden parantami-
seen tähtäävää korjaustoimintaa. 

• Kaupunki-infran laajennus- ja 
korjaustoimenpiteet on suunni-
teltava siten, että turhilta liiken-
neruuhkilta vältytään. 

• Haluamme lisää julkista liikennet-
tä taajama-alueille ja enemmän 
liityntäpysäköintialueita. 

• Kaupunkien väliset toimivat julki-

sen liikenteen ratkaisut edistävät 
arjen toimivuutta ja menestyksel-
listä elinkeinoelämää. Rakentamis-
ta tulee ensisijaisesti keskittää julki-
sen liikenteen väylien läheisyyteen. 

• Haluamme uudistaa autokantaa 
tukemalla vähäpäästöisiä henki-
löautoja esimerkiksi panostuksilla 
sähköautojen lataamista tukevaan 
infrastruktuuriin. Julkisen liiken-
teen tulee entistä suuremmassa 
määrin olla sähköistettyä tai vähä-
päästöisillä polttoaineilla toimivaa.

• Haluamme, että voit digitaalis-
ten ratkaisujen avulla joustavasti 
suunnitella matkustustarpeesi 
siten, että eri liikennemuotojen 
käyttö on yksinkertaista. Pyöräl-
lä tai jalan liikkumisen on olta-
va turvallista ja yksinkertaista ja 
siirtymisen autoilusta julkisen 
liikenteen käyttöön helppoa. Ha-
luamme kaupunkien lisäävän 
yhteiskäytössä olevien kaupunki-
pyörien tarjontaa.

• Kaikilla opiskelijoilla ja eläkeläi-
sillä on kotikunnasta riippumatta 
oltava oikeus alennuksiin julkisis-
sa liikennevälineissä.

• On tärkeää, että kaupungeissa 
on joustavat jätteenkäsittely- ja 
kierrätyspalvelut ja että jätteiden 
lajittelu on kaikille helppoa. 

• Kaupunkien on otettava aktiivi-
sempi ote biologisen monimuo-
toisuuden suojelussa YK:n biodi-
versiteettisopimuksen mukaisesti. 

• Kaupunkien on suosittava lähi-
tuotettua ruokaa julkisissa han-
kinnoissaan. 



Osaaminen  
menestystekijänä.
Nuorten ja opiskelijoiden osuus on 
monissa suuremmissa kaupungeissa 
keskimääräistä suurempi. Kaupun-
kien on tehtävä hyvää yhteistyötä 
yliopistojen ja korkeakoulujen kans-
sa ja panostettava opiskelijoiden 
hyvinvointiin. Kaupungeilla on kaik-
ki mahdollisuudet hyödyntää uusia 
innovaatioita ja korkeatasoista tut-
kimusta. Kaupungit tarvitsevat myös 
laajan valikoiman toisen asteen opis-
kelupaikkoja. 

Kaupunkien, korkeakoulujen ja toi-
sen asteen oppilaitosten välinen 
yhteistyö on osa ratkaisua, jolla tur-
vataan pätevän koulu- ja varhaiskas-
vatushenkilöstön saatavuus. Kaikilla 

lapsilla on kotikunnasta riippumatta 
oltava oikeus tasa-arvoiseen ja kor-
kealuokkaiseen koulutukseen. 

Suomen korkea koulutustaso tukee 
yrityksien osaavan työvoiman saa-
tavuutta, mutta kysyntä ylittää kor-
keakouluista valmistuvien määrän. 
Osaavan työvoiman puute on yksi 
kaupunkien suurimmista haasteista. 
Työvoiman saatavuutta ei saa rajoit-
taa keinotekoisesti. Siksi ulkomaisen 
työvoiman tarveharkinta on poistet-
tava, eivätkä lupaprosessit saa kestää 
kuukautta pidempään. Ulkomaalais-
ten asiantuntijoiden houkuttelemi-
nen Suomeen edellyttää, että heille 
on tarjolla myös toimiva perhearki. 

• Kaikilla lapsilla on oikeus toimivaan päivähoitoon kotinsa läheisyydessä. 
Päiväkoteja ja kouluja on vahvistettava myönteisellä erityiskohtelulla, jot-
ta kaikille lapsille voidaan tarjota tasa-arvoiset edellytykset. Pätevän var-
haiskasvatus- ja opetushenkilöstön saatavuus on taattava koko maassa. 

• Kaikkien peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden on tarvittaessa 
voitava tavata koulukuraattori vähintään kerran vuodessa. Kansallisia suo-
situksia koulukuraattorien määrästä on noudatettava. 

• Pääkaupunkiseudulle on rakennettava lisää edullisia asuntoja. Korkea-
koulukaupunkien on taattava riittävä edullisten opiskelija-asuntojen 
määrä. 

• Oppilailla ja henkilökunnalla on oikeus turvallisiin ja hyväkuntoisiin raken-
nuksiin. 

• Haluamme, että kaupungeissa on kansainvälisiä kouluja ja päiväkoteja, 
jotta Suomi on houkutteleva vaihtoehto ulkomaisille asiantuntijoille ja 
heidän perheilleen. 

• Haluamme laajaa kielikylpy- ja kielisuihkutarjontaa sekä varhaiskasvatuk-
seen että perusopetukseen. 

• Opiskelu vähentää syrjäytymistä, siksi haluamme riittävän määrän toisen 
ja kolmannen asteen opiskelupaikkoja. 

• Haluamme kannustaa asukkaita elinikäiseen oppimiseen kattavalla kan-
salais- ja työväenopistojen kurssitarjonnalla ja muulla toiminnalla. 

• Haluamme, että Suomessa korkeakoulusta valmistuville ulkomaisille opis-
kelijoille myönnetään oleskelulupa.



Kaupungit  
kasvukeskuksina.
Kaupungit saavuttavat parhaiten kasvukeskuspotentiaalinsa yksityisen, julki-
sen ja kolmannen sektorin tehdessä yhteistyötä kaikkien osapuolten toiminta-
olosuhteiden edistämiseksi. Menestyksekkäät yritykset, korkea työllisyysaste, 
toimiva elinkeinoelämä ja houkuttelevat mahdollisuudet start-up-yritysten 
perustamiseen ovat eduksi kaupungeille ja niiden asukkaille. Vakaa, turval-
linen ja odotuksia vastaava toimintaympäristö ovat keskeisiä tekijöitä yritys-
toiminnassa. On tärkeää, että yrityksille on tarjolla liiketilojen ja osaavan työ-
voiman kaltaiset toimintaedellytysten perustekijät. 

Suomi kilpailee maailmanmarkkinoilla yritysinvestoinneista ja yritysten si-
joittumisesta. Toimivat liikenneyhteydet ja saavutettavuus ovat keskeisiä 
tekijöitä yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn, vientiedellytysten ja kasvun 
kannalta.

Esimerkiksi jakamistalouden uudet markkinasuuntaukset ilmenevät usein 
ensin kaupungeissa. Uusien innovaatioiden toteuttamisen on oltava mah-
dollista. Kaupunkien tulee panostaa tavaramerkkeihinsä, jotka perustuvat 
niiden ainutlaatuisiin ja ominaisiin vahvuuksiin ja vetovoimatekijöihin. Koh-
deryhmille sisällöllisesti merkittävien tavaramerkkien rakentaminen vahvis-
taa kaupunkien profiilia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. 

Monipuolinen matkailualan elämys- ja palvelutarjonta on eduksi niin kau-
pungeissa vieraileville kuin asukkaille. Kestävä matkailu edellyttää harkittuja 
infrastruktuuri-, elämys-, majoitus- ja kongressistrategioita.

• Haluamme, että kaupungit houkuttelevat puoleensa kansainvälisiä inves-
tointeja ja yrityksiä. 

• Haluamme, että kaupungit ovat yrittäjäystävällisiä. Aktiivinen ja säännöl-
linen vuoropuhelu elinkeinoelämän kanssa edistää parhaiten yritysten 
etuja paikallisesti ja vahvistaa samalla myös kaupunkien elinvoimaa. 

• Haluamme selkeät pelisäännöt uusille jakamistalouden muodoille. 
• Haluamme tehostaa innovaatioiden, tekoälyn ja julkisen tiedon käyttöä. 

Tiedonkäsittelylle tarvitaan toimivaa sääntelyä.
• Menestyksekkään elinkeinoelämän avaintekijä on toimiva infrastruktuu-

ri, kuten lentokentät, satamat ja rautatiet. Valtion ja kaupunkien välinen 
hyvä yhteistyö on siksi tärkeää. 

• Työvoimapulasta kärsivillä aloilla tarvitaan myös henkilöstöasuntoja, jotta 
työskentely kaupungeissa olisi houkuttelevaa.



Pääkaupunkiseudun pääasiallisia kilpailijoita eivät ole muut 
kaupunkiseudut Suomessa, vaan muut kansainväliset suur-
kaupungit. Kansainvälisesti menestyvä pääkaupunkiseutu 
vahvistaa koko maata.

Pääkaupunkiseudun haasteet ovat erilaisia kuin muualla 
maassa. Kaavoitus, asuntopolitiikka, ympäristö ja liikenne 
edellyttävät intensiivisempää kuntarajat ylittävää yhteistyö-
tä. Muuttoliike pääkaupunkiseudulle on suurta ja edellyttää 
kaupungeilta uudisajattelua. Alueella on oltava riittävästi 
asuntotarjontaa, toimiva terveydenhoito ja riittävästi paik-
koja sekä pätevää henkilökuntaa varhaiskasvatuksessa ja 
koulutoimessa. Siksi Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniai-
sen välillä tarvitaan tiivistä yhteistyötä, jotta resursseja voi-
daan hyödyntää täysipainoisesti ja lähipalvelut säilyttää. 

Pääkaupunkiseutu on monien keskeisten laitosten ja tärkei-
den yhteiskunnallisten toimintojen kotipaikka. Pelastustoi-
mella on siksi alueella erityistehtävä, jonka suorittamiseen 
on osoitettava riittävästi resursseja.

Pääkaupunkiseudulla tarvitaan myös toimivaa ruotsinkie-
listä hallintoa ja parempaa palvelutarjonnan koordinointia. 
Alueella asuu paljon ruotsinkielisiä, mutta suhteellisesti hei-
dän osuutensa on pieni. Meidän on siksi kehitettävä vahvoja 
ruotsinkielisiä rakenteita yhteistyön ja koordinoinnin avulla. 
Haluamme, että pääkaupunkiseudun ruotsinkielisiä palvelu-
ja varten laaditaan oma strategia.

Pääkaupunkiseudun 
erityispiirteet.




