
Elokuu 2015

Kansallisen MAL-verkoston arviointi

Alustavia tuloksia



Kysely ja haastattelut

• Kysely toteutettiin 3.6.- 12.6. Surveypal-järjestelmän kautta. Vastauksia kerättiin sekä 
kohdennetusti verkoston työssä mukana olleilta että vapaasti jaettavan avoimen linkin kautta.

• 64 vastaajaa vastasi taustakysymyksiin, 53 myös sisältökysymyksiin.

• Yli puolet vastaajista oli kaupunkien ja kaupunkiseutujen edustajia, viidennes valtionhallinnon 
edustajia

• Tehty 15 haastattelua (VM, LVM, TEM, ELY, Aalto/YTK, HSL, HSY, Uudenmaan liitto, Tampereen 
kaupunkiseutu, Oulun kaupunki, Jyväskylä kaupunki, Kouvolan kaupunki, Joensuun kaupunki, 
Cursor, Kangasala).  Muutamia vielä jäljellä.

Missä roolissa vastaat? Vastaajat %

Kaupunkien / kaupunkiseutujen 
edustaja 30 56,6

Valtionhallinnon edustaja 
(ministeriöt, ELY-keskukset) 11 20,8

Kansallinen yhteistyökumppani 
(Kuntaliitto, tutkimuslaitokset tms.) 7 13,2

Jokin muu, mikä 5 9,4

Kaikki yhteensä 53 100
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Kysely: Vastaajat

• Vastaajat tunsivat verkoston toimintaa pääosin hyvin. 

• Useilla vastaajista oli ollut mahdollisuus vaikuttaa verkoston toimintaan.
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Tunnen MAL-verkoston toiminnan (n=53)
1= erittäin heikosti

5 = erittäin hyvin
Keskiarvo 3,7
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Olen voinut halutessani vaikuttaa
painopisteiden ja teemojen valintaan

(n=49)
1= täysin eri mieltä

5 = täysin samaa mieltä
Keskiarvo 3,5
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Verkostolle on tarvetta, tiedon vaihto 
helpottunut

1 2 3 4 5

Verkosto on ollut vahva kaupunkipoliittinen
vaikuttaja/toimija

 Verkosto on helpottanut tiedon vaihtoa kansallisten
toimijoiden välillä

 Verkosto on helpottanut tiedon vaihtoa alueiden ja
kansallisen tason välillä

 Verkoston toiminta on ollut kustannustehokasta
(huomioiden perusrahoituksen rajallisuus)

 Verkoston viestintä on ollut onnistunutta
(huomioiden rajalliset resurssit viestintään)

 Verkosto on helpottanut tiedon vaihtoa alueiden
välillä

 MAL-kysymykset ovat kunnassani tulevaisuudessa yhä
merkittävämpiä

 MAL-kysymykset ovat seudullani tulevaisuudessa yhä
merkittävämpiä

keskiarvo

Arvioi seuraavia väittämiä: 1= Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä
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MAL-verkostossa parasta/hyvää on ollut…

• Verkostomaisuus

o Vertaisoppiminen muilta seuduilta, asiantuntijoiden yhteentuominen, keskustelualusta, 
matalan kynnyksen foorumi

o Vuoropuhelu aluetoimijoiden ja kansallisten toimijoiden välillä: 

− Ministeriöiden mukanaolo tärkeää, valtion intressin kirkastaminen

− Kansallisille toimijoille toimii ikkunana alueille

o Valtakunnallisuus

o Yhteydet tutkijayhteisöön

• MAL(PE)-kokonaisuuden kehittäminen ja esillä pitäminen

• Tieto ja tiedon välitys

o Tutkimus- ja selvitystiedon vaihto, tutkimushankkeet, yhteiset pohdinnat

o Lisäperspektiiviä omaan työhön

o Nettisivut keräävät kiitosta

• Ajankohtaiset teemat
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Painopiste 1. Asemanseutujen kehitystyö, asemanseutujen 
kehittäminen kaupunkikehityshankkeina ja raideliikenteen 
vähähiilisinä solmupisteenä, Asemanseutukaupunkien verkosto.

Painopiste 2. Asuntopolitiikan seudullistaminen valtion, kuntien 
ja seutujen yhteistyönä; (vastuunjako, kohtuuhintaisuus, 
täydennysrakennusalueet, ensisijaiset asuntotuotannon kohteet 
kaupunkiseuduilla), seudullisen asuntopolitiikan toimintamallit 
sekä monipuolistamisen mallit ja skenaariot.

Painopiste 3. Seudullinen maankäytön suunnittelu; seudullisten 
rakennesuunnitelmien, rakennemallien, yhteisten tai yhteen 
sovitettujen yleiskaavojen tai maakuntakaavojen 
kaupunkiseututarkastelut, seudulliset maankäytön 
toteuttamisohjelmat, PE- ja vähähiilisyys suunnittelussa.

• Painopisteet kumpuavat ajankohtaisista alueiden ja kansallisen tason tarpeista
• Teemojen tärkeys vaihtelee seuduittain

Painopisteet relevantteja – ja toimenpiteissä on 
onnistuttu
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Horisontaaliset tavoitteet erittäin relevantteja

• Uusia, ajankohtaisia , relevantteja 
teemoja

• Mahdollisuuksia luoda kestävää 
kaupunkirakennetta.

• Sopimusmenettelyjen 
painottaminen jakaa näkökulmia. 
Osa kokee teeman erittäin 
relevantiksi ja tärkeäksi, jotkut 
kritisoivat teeman painottumista 

suurimpiin kaupunkeihin.

1 2 3 4 5

Sopimusmenettelyn
kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen
yhdyskunnan
kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen ratkaisut

keskiarvo

Läpäisevien teemojen relevanssi

1= ei juurikaan
5 = erittäin
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Työpajat ja seminaarit keräävät kiitosta

1 2 3 4 5

Yhteinen hanketoiminta

Selvitykset, raportit

Koulutukset

Tietopankki (saitti)

Seutukohtainen sparraus

Seminaarit

Työpajat

keskiarvo

Arvioi hyödyllisyyttä

1= Ei lainkaan hyödyllisiä
5 = Erittäin hyödyllisiä

• Seminaarit hyviä, mutta muutamissa 
haastatteluissa heräsi pohdintaa, onko 
tapahtumia liikaa. Positiivisena pidettiin 
yhteistyötä/koordinointia muiden 
seminaarin järjestäjien kanssa.

• Työpajat olleet onnistuneita ja 
mielenkiintoisia. Välillä ehkä liikaakin 
sisältöä yhteen päivään.

• Seutukohtainen sparraus sai kiitosta 
osallistuneilta seuduilta. Osa näki 
tärkeämmäksi valtakunnalliset teemat.

• Koulutus tarpeellista.

• Nettisivu keräsi kehuja.
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Kompastuskivet eivät kovin kookkaita

• Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta, resurssit

• Kunnissa on rajalliset henkilöstö- ja aikaresurssit osallistua toimintaan. Paikoin 
vaikeuksia saada laajempaa joukkoa mukaan jäsenalueilta

• Vähäinen toimivalta, roolin löytäminen, aseman saaminen (erityisesti 
alkuvaiheessa) – huom. verkoston valta ei ole hierarkista

• Etäisyydet

• Heterogeenisyys on etu ja haitta

• Fokusoinnille tarvetta, ehkäpä liikaakin aktiviteetteja
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Todistuksessa 8,4
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Kouluarvosanani verkoston toiminnalle

Keskiarvo 8,4

• Kyselyssä arvosanaksi 8,4.

• Haastattelujen perusteella syntyi 
vähintään yhtä hyvä vaikutelma 
(kouluarvosanaa ei kysytty 
haastateltavilta).

• Koordinaattoreita kiitellään, ovat 
olleet aktiivisia,  tarttuvat rohkeasti 
epävarmoihinkin asioihin. Ovat 
hoitaneet työnsä hyvin. Myös ohryn
pj sai kehuja.

• Pienillä resursseilla aikaansaatu 
erittäin asiantuntevaa tulosta.
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Painopisteet tai teemat hallituskaudella 
2015-2019?

0 5 10 15 20 25 30 35

Asuntopolitiikan
seudullistaminen

Sopimusmenettelyn
kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen
yhdyskunnan edistäminen

Asemanseutujen kehittäminen

Seudullisen maankäytön
suunnittelu

Yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen ratkaisut

vastaukset

Mihin painopisteisiin tai teemoihin verkoston pitäisi keskittyä 
hallituskaudella 2015-2019?

Huomioita:

• Painopisteet resurssien mukaisesti, 
priorisointia

• Seudullinen maankäytön suunnittelu ja 
asuntopolitiikan seudullistaminen vaikeaa 
ilman kuntaliitoksia

• Kaupunkiseutujen tilanteet erilaisia, 
joidenkin näkökulmasta suurten 
kaupunkien tarpeet korostuvat liikaa

• Teknologian kehitys avaa mahdollisuuksia,  
digitalisaatio etenee

• Ilmastonmuutos ja muut epävarmuudet 
edellyttävät kestävämpiä yhteiskuntia.
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Arviointipajan ohjelma

12:30 Tilaisuuden avaus, MAL-verkosto

12:35 Arvioinnin alustavien tulosten esittely, MDI 

13:15 Pajatyöskentely: ideat ja syötteet teemoihin
• Tulevaisuuden teemat – Mihin teemoihin MAL-verkoston tulisi jatkossa keskittyä?

n. 14:00 Kahvitauko

14:15 Pajatyöskentely jatkuu 

• Toimintatavat – Mitä verkoston toiminnassa voidaan parantaa? 

• Pitkäjänteisyys – Mistä verkostolle rahoitus ja mandaatti pitkäjänteisempään 
toimintaan? 

15:30 Tilaisuus päättyy 
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