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4. ALUSTAVA SUUNNITELMA TYÖOHJELMASTA 
 
Kansallinen MAL-verkosto on 16 kaupungin ja kaupunkiseudun ja keskeisten sidosryhmien välinen 
yhteistyöverkosto. Verkosto perustettiin kansallisen KOKOn teemaverkostona v. 2010 alusta. 
KOKOn päättymisen 2011 jälkeen MAL-verkosto on jatkanut yhteistyöfoorumina kaupunkien, kau-
punkiseutujen, valtionhallinnon ja kuntaliiton sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden välillä. 
 
Toiminnan tarkoituksena on tukea verkoston jäsenseutuja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ja 
seudullisessa suunnittelussa kansallisten tavoitteiden suuntaisesti. Työssä tuetaan jäsenyhteisöjen 
MAL-yhteensovittamistyötä ja madalletaan organisaatio- ja aluetasojen välisiä raja-aitoja sekä jal-
kautetaan uusinta tutkimustietoa kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen yhdyskuntaraken-
teen kehittämiseksi jäsenseutujen omat strategiset tavoitteet huomioiden. Tutkimus- ja kehittä-
mishankkeiden tuotoksia jalkautetaan hanketoiminnan kautta. Viime aikoina on lisääntynyt tarve 
kokonaisvaltaiselle MALPE-kehittämiselle, jolloin MAL-teemaan liittyvät olennaisesti palvelujen (P) 
ja elinkeinotoiminnan (E) kehittämisen tukeminen ja yhteensovittaminen osaksi kestävää yhdys-
kuntarakennetta. Verkoston toiminta perustuu ohjausryhmän hyväksymien strategisten painopis-
teiden ja näiden läpileikkaavien kehittämisteemojen toteuttamiseen. Tänä vuonna strategisia pai-
nopisteitä ovat asemanseutujen kehitystyö, asuntopolitiikan seudullistaminen ja seudullinen 
maankäytön suunnittelu. Läpäiseviä teemoja ovat kestävän ja vähähiilisen yhdyskunnan edistämi-
nen, sopimusmenettelyjen kehittäminen sekä yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ratkaisut. 
 
MAL-verkoston toimintaa on viimeksi arvioitu alueellisen KOKO väliarvioinnin yhteydessä v. 2011 
loppupuolella, kun KOKOn ohella arvioitiin 7 teemaverkoston, MAL-verkosto mukaan lukien, toi-
mintaa, kyvykkyyttä ja organisoitumista. MAL-verkoston toiminnan jatkuvuuden kannalta on pe-
rusteltua arvioida nykymuotoisen verkoston toimivuuden ja sen tulosten vaikuttavuutta. Verkos-
ton toimintaperiaate on myös muuttunut suoraksi vuoropuheluksi kaupunkien, seutujen ja valtion 
välillä. Samalla maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja yhteensovittamisen rooli on 
korostunut. Arvioinnin kautta tuodaan näkemyksiä myös alkavan hallituskauden kaupunki- ja so-
pimuspoliittisten tavoitteiden määrittelyyn ja toimintatapojen kehittämiseen. 
 
Arvioinnin tavoitteet ovat tarjouspyynnön mukaan seuraavat: 
 

- Tuottaa informaatiota MAL-verkoston toimivuudesta ja onnistumisesta ja vastaavasti kehit-
tämistarpeista sekä johtopäätökset jatkon suuntaamiseksi 

- Arvioida, tehdäänkö oikeita asioita eli tarkoituksena on tarkastella verkoston strategisten 
painotusten osuvuutta suhteessa jäsenyhteisöjen strategioissa ja sopimusmenettelyissä 
asetettuihin MAL-suunnittelun ja toteutuksen tavoitteisiin (mennyt ja nykyinen toiminta 
sekä tulevat tarpeet) 

- Arvioida, mikä on verkostotyön ja toiminnan vaikuttavuus eri kohderyhmille valituissa pai-
nopisteissä (kaupungit/kaupunkiseudut, valtio, muut keskeiset sidosryhmät) 

- Arvioida viestinnän onnistumista: saavatko jäsenalueet ja sidosryhmät riittävästi ajantasais-
ta ja oikeata tietoa MAL-verkoston toiminnasta 

- Arvioida MAL-verkoston merkitystä ja roolia kaupunkipoliittisena toimijana aluekehittämi-
sen kentällä, ja kuinka sitä tulisi jatkossa kehittää 

 
Uusi hallituskausi voisi edelleen tarjota MAL-verkostolle roolin MAL-toimintojen kansallisena ke-
hittäjänä ja testausalustana sekä kaupunki- ja sopimuspolitiikan tukijana. Arvioinnin tulosten poh-
jalta pyritään esittämään (mikäli tulokset sitä puoltavat) erilaisia vaihtoehtoja yhteistyö- ja toimin-
tamalleiksi, joissa verkostolla olisi jatkossa aktiivinen rooli. 
 
MAL-verkoston toiminta on valtakunnallista ja tällöin hyvin oleellinen asia on tulosten määrällisen 
ja laadullisen arvioinnin näkökulmasta myös se, mitkä ovat olleet käytettävissä olevat aineelliset ja 
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henkiset resurssit. Verkoston toimintaa arvioidaan myös kustannustehokkuuden sekä verkosto- ja 
sidosryhmäjohtamisen näkökulmista. Myös nykyisen toiminta- ja rahoitusmallin toimivuutta arvi-
oidaan tuottaen näkemyksiä ja vaihtoehtoja siitä, kuinka verkoston rahoitus- ja resurssikysymykset 
saataisiin ratkaistua nykyistä vuosi kerrallaan -mallia pitkäjänteisemmin. 
 
Alustava arviointikehikko (kuva 1) on rakennettu yllä esitettyjen arviointikysymysten pohjalta ja 
sitä täsmennetään yhdessä tilaajan kanssa työn käynnistyessä. Arviointityössä huomioidaan MAL-
verkoston resurssit, toiminta, välittömät tuotokset ja yhteiskunnallinen merkitys. 
 
 

 
Kuva 1. Alustava arviointikehikko. 
 
Alla on kuvattu työohjelman mukaiset työvaiheet, niiden sisältö ja alustava aikataulu (kuva 2). Vai-
heita täsmennetään yhdessä tilaajan kanssa työn käynnistyessä ja edetessä. 
 

 
 
Kuva 2. Arvioinnin vaiheet ja työvaiheiden keskinäiset suhteet. 
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Aloituspalaveri ja yhteydenpito. Toteutus käynnistettiin tilaajan kanssa yhteisellä aloituspalaveril-
la 19.5., jossa täsmennettiin suunnitelmaa arvioinnin toteuttamiseksi, aikataulut, materiaalit, käy-
tettävät menetelmät sekä kyselyyn, haastatteluihin ja työpajaan osallistuvat tahot. Lisäksi määri-
tellään työn seuranta ja ohjaus. Tähän työvaiheeseen on laskettu mukaan yhteydenpito tilaajan 
kanssa (n. 4 palaveria, joista osa voidaan toteuttaa puhelin-/videopalavereina). 
Tulos:   Täsmennetty työsuunnitelma ja aikataulu, palvelusopimus 
Aikataulu:  Aloituspalaveri toukokuussa 2015, yhteydenpito koko työn ajan 
Resursointi: 1 päivä (Antikainen ja Ranta) 
 
Työpöytätyö. Perehdytään tiedossa olevaan ja tilaajan relevantiksi katsomaan taustamateriaaliin, 
joka koskee MAL-verkoston toimintaa. Lisäksi kartoitetaan verkostomaista toimintaa koskevia 
ajankohtaisia tutkimus- ja selvitystöitä. Taustatyössä huomioidaan myös käynnissä olevat kansalli-
set strategia- ja tulevaisuustyöt ja muu uuden hallitusohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman 
valmisteluun liittyvä relevantti materiaali. Taustamateriaalin perusteella suunnitellaan sähköinen 
kysely ja haastattelujen kysymykset, jotka hyväksytetään tilaajalla ennen työvaiheiden toteutta-
mista.  
Tulos:   Syventynyt tilannekuva MAL-verkostosta ja verkostojen kehittämisestä 
Aikataulu:  Toukokuu 2015 
Resursointi: 5 päivää (Antikainen, Ranta, Tolonen) 
 
Kysely. Esiselvityksen pohjalta toteutetaan sähköinen kysely, jonka tehtävänä on kerätä verkoston 
toimijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä verkoston toiminnasta. Kyselyyn voidaan rakentaa räätä-
löityjä osioita vastaajan lähestymiskulman mukaisesti. Kyselystä rakennetaan kevyt ja helppokäyt-
töinen ja se toteutetaan Surveypal-työkalulla. 
Tulos:  Toimijoiden ja kumppaneiden näkemys verkoston toiminnasta 
Aikataulu: Kesäkuu 2015 
Resursointi: 4 päivää (Antikainen, Ranta, Tolonen) 
 
Haastattelut. MDI toteuttaa kyselyn tulosten tarjoaman alustavan kuvan perusteella noin 20 täs-
mentävää ja täydentävää haastattelua, joiden avulla selvitetään verkoston toiminnan kannalta 
keskeisten toimijoiden ja kumppaneiden näkemyksiä verkoston toiminnasta edellä mainittujen ar-
viointikysymysten kautta. Haastateltavien joukko määritetään yhdessä tilaajan kanssa. Haastatte-
lut toteutetaan joko kasvokkain tai puhelimitse ja niiden kesto on 30–60 minuuttia. 
Tulos: Syventynyt näkemys verkostojen toiminnasta 
Aikataulu: Kesä-elokuu 2015 
Resursointi: 5 päivää (Antikainen, Ranta, Tolonen) 
 
Arviointipaja. 11.8. järjestettävässä iltapäivän mittaisessa arviointipajassa esitellään esiselvityk-
sen, kyselyn ja haastattelujen kautta saatuja alustavia havaintoja ja niiden pohjalta muotoiltuja 
kehittämissuosituksia. Tilaisuuden tarkoituksena on sparrata verkoston toimijoita ja kumppaneita 
verkoston potentiaaliin tarrautumisessa. Arviointipajassa käytetään testattuja ja toimiviksi todet-
tuja työpajamenetelmiä ja siihen kutsutaan keskeiset toimijat. Pajan menetelmät ja osallistujat va-
litaan yhdessä tilaajan kanssa ottaen huomioon sparrauksesta odotettavat tuotokset, käytettävissä 
olevat ryhmätyötilat ja tekniset välineet. MDI resursoi työpajaan kolme henkilöä. 
Tulos: Jalostuneet arviointihavainnot ja kehittämissuositukset 
Aikataulu: Kesäkuu 2015 
Resursointi: 3 päivää (Antikainen, Ranta, Tolonen) 
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Raportointi ja tulosten esittely. MDI toimittaa tilaajalle arvioinnin tuotoksina kirjallisen yhden si-
vun tiivistelmän keskeisistä tuloksista (vastaukset arviointikysymyksiin), noin 10 sivun arviointira-
portin ja tulosten esittelyn PowerPoint-muodossa. Hankkeen aikana koottu muokkaamaton työ-
materiaali toimitetaan joko erikseen tai raportin liitteenä. Tapaamisen jälkeen raportti finalisoi-
daan 1.9.2015 mennessä.  
Tulos: Tulostiivistelmä, arviointiraportti, tulosten esittelysetti PowerPointina 
Aikataulu: Elokuu 2015 
Resursointi: 4 päivää (Antikainen, Ranta, Tolonen) 
 
Taulukko 1a. Työvaiheiden resursointi työpäivittäin (suluissa työtunneittain) 
 

TYÖVAIHE ANTIKAINEN RANTA TOLONEN YHTEENSÄ 

Aloituspalaveri ja yhteydenpito ½ (3,75) ½ (3,75) - 1 (7,5) 

Esiselvitys 1 (7,5) 2 (15) 2 (15) 5 (37,5) 

Kysely 1 (7,5) 1 (7,5) 2 (15) 4 (30) 

Haastattelut 1 (7,5) 2 (15) 2 (15) 5 (37,5) 

Arviointipaja 1 (7,5) 1 (7,5) 1 (7,5) 3 (22,5) 

Raportointi ja tulosten esittely 2 (15) 1 (7,5) 1 (7,5) 4 (30) 

Yhteensä 6½ (48,75) 7½ (56,25) 8 (60) 22 (165) 

 
Työvaiheiden jako prosenttiosuuksina 
 

TYÖVAIHE ANTIKAINEN RANTA TOLONEN YHTEENSÄ 

Aloituspalaveri ja yhteydenpito 2,3 2,3 - 4,5 

Esiselvitys 4,5 9,1 9,1 22,7 

Kysely 4,5 4,5 9,1 18,2 

Haastattelut 4,5 9,1 9,1 22,7 

Arviointipaja 4,5 4,5 4,5 13,6 

Raportointi ja tulosten esittely 9,1 4,5 4,5 18,2 

Yhteensä 29,5 34,1 36,4 100 % 

 
 


