
Suomen Kasvukäytävä

- Kansainvälisesti kiinnostavin kasvukäytävä
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Suomen kasvukäytävä

• Suomen kasvukäytävä –verkosto on ainoa 
pitkäjänteisesti vuodesta 2013 alkaen toiminut 
verkosto, jossa on sopimusteitse sitoutuneena 17 
eri suuruista kuntaa ja kolmen maakuntaliiton 
toimijaa.

• ulottuu Helsingistä Seinäjoelle

• kyseessä on poikkeuksellisen laaja verkosto, joka 
itsessään takaa kansallisesti ja kansainvälisesti 
merkittävän pohjan ja hartiat toimintamallien, 
konseptien ja vuorovaikutteisen viestinnän 
järjestämiseksi vaikuttavasti.

• on aito innovaatioalusta Suomen KV-kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi ja avointen 
edelläkävijäratkaisujen luomiseksi 

• ylialueellista kehittämistyötä ja vyöhykkeen 
logistiikan edistämistyötä on tehty 
yhteistyöverkoston perustamisesta lähtien

• kaupunkien ja kuntien rooli on ollut toimia 
mahdollistajina ja valtaväylällä on toteutettu 
tarvelähtöistä pilotointia

Suomen kasvukäytävän verkostojäsenet ovat:

• Akaan kaupunki, Hattulan kunta, Hausjärven 
kunta, Helsingin kaupunki, Hämeenkyrön kunta, 
Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta,  
Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Lopen 
kunta, Nokian kaupunki, Pirkkalan kunta, 
Riihimäen kaupunki, Seinäjoen kaupunki, 
Tampereen kaupunki, Vantaan kaupunki ja 
Vesilahden kunta

• Uudenmaan liitto, Hämeen liitto sekä 
Pirkanmaan liitto.

Verkostoon kuuluvat myös: 

• Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Hämeen 
kauppakamari, Helsingin seudun kauppakamari, 
Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari, Tampereen 
kauppakamari, Pirkanmaan Yrittäjät sekä 
Suomen Yrittäjät. 

• Isäntäorganisaationa on Hämeenlinnan 
kaupunki
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Suomen Kasvukäytävä

- Suomen kasvukäytävä on rakenteellisesti eheämpi kuin mikään muu 

nauhamainen vyöhyke Suomessa, kuin pitkä metropoli, ja on 

tällaisena Suomen ainoa eurooppalaisen mittakaavan kasvukäytävä. 

- Nopean liikkumisen, suuren väestömäärän ja laajan työpaikkatarjonnan 

ansiosta kasvukäytävän tavoitteena on toimia entistä vahvemmin 

ajatuksella ”Olet jo perillä”, toimien näin ollen kuin suuri kaupunki, 

vaikkei sen liikennejärjestelmää ole kokonaisuutena suunniteltu sillä 

tavalla kuin kaupungissa olisi tehty.

- Alueen kestävällä kasvulla sekä toimijoiden yhteistyöllä on 

merkitystä koko Suomelle; sen kilpailukykyyn, työmarkkinoiden 

toimivuuteen sekä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen muun muassa 

henkilöliikenteen, logistiikan sekä maankäytön kehittämisen 

näkökulmasta.
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Suomen Kasvukäytävä
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ARVOT, STRATEGIA JA KULTTUURI
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SUOMEN KASVUKÄYTÄVÄN PERUSTOIMINTA  

Luomme vetovoimaisen kasvun ja asumisen vyöhykkeen.
Vaikuttava valtasuoni perustuu ekosysteemimäiseen yhdessä tekemiseen.

Alue kehittää uusia virtauksia, joita se tarvitsee menestyäkseen. 

Näitä oppeja jaetaan avoimesti toisille.

STRATEGIA

Toimintaa ohjaavat valinnat 

ja suunnitelmat

VISIO

Päämäärä

ARVOT JA PERIAATTEET

Tapamme toimia

PERUSTEHTÄVÄ

Työmme tarkoitus

Kasvukäytävä rakentaa systemaattisesti reilua, kestävää ja 

innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja yritykset voivat hyvin.

Kansainvälisesti kiinnostavin kasvukäytävä
Kasvukäytävä on koko Suomen valoisan tulevaisuuden mahdollistaja. 

Suomen kasvun moottori nyt ja tulevaisuudessa.

Innovatiivinen

Avoin 

Kannustava

Vastuullinen



KASVUKÄYTÄVÄN TOIMINNAN PAINOPISTEET
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Tarvelähtöisyys ja ylialueellinen yhteistyö 

toiminnan perustana

Ainutkertaiset alueet

”Olet jo perillä”

Liikkumisen uudet 

ratkaisut

Osaamisen kehittäminen

Elinkeinoelämä 

ja yritykset
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PERUSTA

STRATEGIA

MITTAROINTIJOHTAJUUS

VALINNAT

1

2

ARVOT, STRATEGIA JA KULTTUURI

Vaihe 2.
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ARVOT, STRATEGIA JA KULTTUURI

Vaihe 3.

PERUSTA

STRATEGIA

KULTTUURI

KANNATTAVUUS, 
TEHOKKUUS

”HENKI” KÄYTÄNTEET

1

2

3



Ilmentymät

Arvot

Perusoletukset

Toiminta
Tuotokset

Kulttuurin 
perusta, usein 
tiedostamatonta

Kertovat miksi 
ihminen toimii niin 
kuin toimii, valinnat
MITEN

KULTTUURIMME
Näkyy 
käytännössä 
sisäänpäin 
ja ulospäin



VIESTINTÄ – aktiivinen, oikea-aikainen, avoin

Vaihe 2:
STRATEGIA

Strategiatyö:
Johtaminen
Mittaaminen

Luottamus:
Arvostamisen ja 

kannustamisen voima
Osallistaminen

Vaihe 3:
KULTTUURI

Käytänteet: 
mittaroiminen ja arki 
– arvotoiminnan 

tietoinen 
suuntaaminen

Päivittäisjohtaminen: 
oma / muu

Yhteiset 
tilannekatsaukset 

Vaihe 1:
PERUSTA

Mitä olemme?
Tekemisen tavoite:

mission, vision ja 
arvojen yhdistelmä

Yhdessä 
Ymmärtäminen
Sitoutuminen

KOKEILEMINEN
Rohkaisu kokeilemiseen
Vastuun ottaminen

Merkityksellisyys

Strategiset valinnat

Arvolause
Millainen olisi arvolause, 
joka kokonaisuudesta 
muodostuu?

IMAGO – Mielikuva toiminnasta

Ilman perustaa ja taustatyötä on hankalaa rakentaa tulevaisuutta ja löytää toiminnan

tapaamme ohjaavat valinnat

Katse tulevaan: ARVOT, STRATEGIA JA KULTTUURI

Kulttuurin tahto: Avaa lyhyesti ajatuksesi
1.
2.
3.



kunta

ministeriö

TE-
keskus

AMK

2. aste

yliopisto

ELY-
keskus

kv-yritys

startuppk-yritys

tutkimus-
laitos

kehitys-
yhtiö

edunval-
vontajär-

jestöt

yhdis-
tykset

Oppilaitokset,

koulutus

ja tiede

rahoittaja-

organisaatiot

yritykset

julkiset 

toimijat

elin-
voima-
toimijat

Ekosysteemin

toimijaverkko

järjestöt

tutkimus-
laitos
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SUOMEN KASVUKÄYTÄVÄN KOKONAISUUDEN ETENEMINEN

HANKKEET

SOPIMUKSET

Pieni Suuri

Aikajänne, kohderyhmän koko, rahan ja resurssien ja yhteistyön tarve, vaikutukset - VAIKUTTAVUUS

Materiaaleihin 

perehtyminen

Verkkosivut: 

suomenkasvukäytävä.fi

• Ideoiden, ajatusten 

testaaminen (esim. 

sisältö, tarve)

• Hahmotetaan 

suuntaa

• Tuunataan 

suunnitelmia ja 

muotoillaan 

toteutusta

• Pienimuotoiset 

käytännön 

kokeilut

• Testataan ja 

tutkitaan 

tekemällä, mikä 

toimii

• Pilotit ja 

kokeiluhankkeet

• Saadaan näyttöä 

ja perusteluja

• Eväitä 

skaalaukseen ja 

mallinnukseen

Erilaista käytännön 

kokeilemista



TILANNEKUVA

-

Muutostyökalu Kasvukäytävälle  – kirjaa omat keskeiset havaintosi?

TOIMENPITEET

1

2

3 4

6

7

Tavoitetila – mihin haluamme päästä? 

Edistävät 

tekijät

Nykytila

Jarruttavat 

tekijät

Tavoitetilaan pääsyn 

varmistaminen

Konkreettiset vaadittavat 

muutostoimenpiteet



Suomen kasvukäytävä on maan suurin

työssäkäyntialue ja merkittävin talousalue. 

Se on aito innovaatio- ja kokeilualusta

älykkäille ihmisten, tavaroiden, palveluiden

ja osaamisen liikkumisratkaisuille.

OLET JO PERILLÄ.

Kiitos!

Jaana Villanen
jaana.villanen@hameenlinna.fi

mailto:jaana.villanen@hameenlinna.fi

