
Alueidenkäytön 
kehityskuva
– jatkuvuutta, systemaattisuutta ja 
vaikuttavuutta alue- ja yhdyskuntarakenteen 
seurantaan, ennakointiin ja suuntaamiseen
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Alueidenkäytön kehityskuva

• Seurannan ja ennakoinnin väline, jolla luodaan alue- ja 

yhdyskuntarakenteelle muuttuvassa toimintaympäristössä valmiuksia 

kestää muutoksia, sopeutua niihin ja uudistua kestävällä tavalla. 

• Foorumi ilmiöpohjaiselle, strategiselle sekä poikkihallinnolliselle alue-

ja yhdyskuntarakenteen yhteiskehittämiselle ajantasaiseen tietoon 

nojautuen.

• Kehittämisen väline, jota hyödynnetään 

• maakuntien, kaupunkiseutujen ja kuntien suunnittelussa ja strategiatyössä 

sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden päivittämisessä

• liikennejärjestelmän suunnittelussa, aluekehittämisessä sekä muussa eri 

hallinnonalojen suunnittelu- ja ohjelmatyössä sekä hallitusohjelman 

valmistelussa
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Kohti jatkuvaa kehityskuvatyötä
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Tilannekuva

Mistä tullaan ja mihin 

ollaan menossa?

Alue- ja yhdyskunta-

rakenteen tilanne ja kehitys 

keskeisten muuttujien 

mukaan seurattuina

Tulevaisuuskuva

Mitä tulevaisuus tuo 

mukanaan sellaista, johon 

on varauduttava?

Arvio muutostekijöistä, 

perusura ja muita kehitys-

kulkuja, arvio kestävän 

kehityksen kannalta

Kehittämiskuva

Mihin suuntaan kehitystä 

on suunnattava ja miten 

sinne päästään?

Tavoitteet, linjaukset ja

varautumiset

Mitä toimia tarvitaan?

Ohjauskeinojen arviointia

Seurataan vuosittain

Muutostekijöitä seurataan 

vuosittain, skenaariotyö 

päivitetään 3. vuotena

Ohjausta ja vaikuttavuutta 

seurataan ja arvioidaan 

vuosittain, kehittämiskuva 

päivitetään 4. vuotena



Ehdotus kehityskuvatyön käynnistämiseksi

• Ympäristöministeriön ehdotuksesta 

alueidenkäytön kehityskuvatyön 

käynnistämisestä pyydettiin sidosryhmiltä 

kommentteja kesällä 2021.Vastauksia 

saatiin 115 kpl keskeisiltä sidosryhmiltä.

• Sidosryhmät pitivät kehityskuvatyön 

käynnistämistä erittäin tai hyvin 

kannatettavana (88 % vastaajista).

• Vastaajat kannattivat myös ehdotettua 

kehityskuvan sisältöä ja prosessia sekä 

näkevät siitä koituvan hyötyä heidän 

omalle toiminnalleen.
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Ehdotus kehityskuvatyön käynnistämisestä ja kooste 

sidosryhmäkyselyn palautteesta löytyvät hankkeen 

kotisivuilta https://ym.fi/alueidenkayton-kehityskuva

https://ym.fi/alueidenkayton-kehityskuva


Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset
tulevaisuudet (PERUS-SKENE)

• Valtioneuvoston 2021 käynnistynyt selvitys- ja 

tutkimushanke, jossa mukana YM, LVM, TEM, 

VM ja MMM. Konsulttina Aalto-yliopisto, 

Suomen ympäristökeskus ja MAL-verkosto.

• Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasainen 

käsitys alue- ja yhdyskuntarakenteen 

mahdollisista kehityssuunnista sekä 

toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen 

kehityksen seurannan ja ennakoinnin 

skaalautuvalle tilannekuvatyölle.

25.3.2022 5



Aikataulu ja toimenpiteet 2022
• Tilanne- ja tulevaisuuskuvan koostaminen maalis–huhtikuu 2022

• Tilanne- ja tulevaisuuskuvan koostaminen Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet -hanketta 

(PERUS-SKENE) hyödyntäen

• Kehittämistarpeiden ja -tavoitteiden tunnistaminen huhti–kesäkuu 2022

• Lähtökohdaksi Alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet -hankkeen (PERUS-SKENE) 

perusura, skenaariot ja kestävyysarvioinnit

• Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen vaikuttavien toimenpiteiden tunnistaminen

• Valtakunnalliset ja alueelliset työpajat, palautteen koostaminen ja kommentointimahdollisuus

• Kehittämistoimenpiteiden määrittely elo–lokakuu 2022

• Tunnistetaan ja määritellään tarvittavat alue- ja yhdyskuntarakenteen kestävää kehittämistä edistävät 

toimenpiteet sidosryhmäyhteistyössä

• Arvioidaan toimenpiteiden kestävyyttä

• Valtakunnalliset sidos- ja vertaisryhmätilaisuudet valtakunnallisille ja alueellisille toimijoille

• Kehityskuvaluonnoksen laatiminen loka–marraskuu 2022
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Syötteet 

hallitus-

ohjelmaan



Aikataulu ja toimenpiteet 2023

• Kehityskuvaluonnoksen palautekierros tammi-helmikuu 2023

• Tieteellinen paneeli ottaa kantaa kehityskuvaluonnokseen tammi-helmikuu 2023

• Kehityskuvan viimeistely ja esittelytilaisuus maalis-toukokuu 2023

• Kehityskuvatyön kokemukset ja jatkuvan kehityskuvatyön jatkotoimenpiteiden suunnittelu, 

ohjelmointi ja resursointi kesäkuu 2023
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Jatkuvuutta, systemaattisuutta ja vaikuttavuutta 

alue- ja yhdyskuntarakenteen seurantaan, 

ennakointiin ja suuntaamiseen 

Lisätietoja:

https://ym.fi/alueidenkayton-kehityskuva

https://www.aalto.fi/fi/perus-skene

mikko.friipyoli@gov.fi

petteri.katajisto@gov.fi

kaisa.makela@gov.fi

juha.k.nurmi@gov.fi

mika.ristimaki@gov.fi

timo.turunen@gov.fi
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