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YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

MAL-verkosto on tämän arvioinnin perusteella onnistunut toiminnassaan sekä sisällöltään että toimin-

tamuodoiltaan. On erittäin suositeltavaa, että MAL-verkosto jatkaa toimintaansa. 

 

Jatka neutraalina koollekutsujana toimimista, houkuttele uusia toimijoita keskusteluun 

Verkostokoordinaattorit ovat tehneet erittäin hyvää työtä toimijoiden kokoamisessa yhteen. Tulevina 

vuosina, erityisesti alueuudistukseen liittyen, keskusteluyhteyttä maakuntien liittoihin ja valtion alueelli-

siin toimijoihin kannattaa tiivistää. Seudullinen kehittäminen on ottanut mm. kuntauudistuksesta johtu-

en takapakkia viime vuosina. MAL-verkosto on oiva kirittäjä, kun tältä takamatkalta yhteistyötä jälleen 

lähdetään rakentamaan. 

 

Ruoki kansallista keskustelua ja kokemusten vaihtoa  

MAL-verkostoa parempaa foorumia keskusteluun ja kokemusten vaihtoon ei kansallisella tasolla ole. 

Suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimuksia käsitellään jo omilla foorumeilla, MAL-verkoston ei kan-

nata ängetä liikaa samaan laatikkoon. 

 

Informaatio-ohjauksella suuri valta, käytä sitä 

Nyt tarvitaan tietoa MAL-kysymysten vaikutuksista alueiden kilpailukykyyn. Asuminen on hieman jäänyt 

maankäytön ja liikennekysymysten varjoon. Jatkossa on tärkeää korostaa MALPE-kokonaisuutta, eli lin-

kittää palvelut ja elinkeinot yhä vahvemmin MAL-teemoihin. Verkoston on seurattava aktiivisesti kau-

punkikehityksen trendejä sekä toimintaympäristön muuttumista. Verkosto vaikuttaa tiedon kautta. 

 

Sparraa nipuissa 

Toiminnan jäntevyyden kannalta kannattaa toimintaa fokusoida. Sparrausta kannattaakin jatkossa tehdä 

niputtain, eli koota seutuja 3–6 seudun ryhmiin kaupunkityypeittäin tai teemoittain. Tämä takaa korkea-

tasoisen sisällön ja vertaiskehittämisen. 

 

Säännöstele seminaareja 

MAL-verkoston vahvuus on ollut erittäin korkea professionaalisuuden taso. Suuri tapahtumien määrä on 

vaarassa inflatoida korkeaa tasoa. Seminaareja ja tapahtumia kannattaa säännöstellä ja järjestää vuosit-

tain yksi huippuseminaari sekä teräviä pajasarjoja. 

 

Kokeiluilla konkretiaa 

Tällä hallituskaudella kehitetään kokeilujen kautta. MAL-verkoston puitteissa kannattaa käynnistää 

konkreettisia ja nopeita kokeiluja valittujen teemojen piirissä. 

 

Verkostoaiesopimuksella pitkäjänteisyyttä 

MAL-verkoston suurin ongelma on vuosittaiseksi katkottu rahoitus. Suoraa rahoitusmahdollisuutta koko 

hallituskauden mittaiseksi eli vuoteen 2019 ulottuvaksi rahoitukseksi ei arvioinnin aikana löydetty. Paras 

idea on tehdä verkostoaiesopimus, jossa sekä kansalliset toimijat että kaupunkiseudut sitoutuvat 3–4 

vuoden rahoitukseen sillä varauksella, että rahoituspäätökset kuitenkin tehdään vuosittain. 
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1 ARVIOINNIN ASKELMERKIT 

MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkosto 

käynnistettiin vuonna 2010 osana työ- ja elinkeinoministeriön kansallista koheesio- ja kilpailukykyohjel-

maa (KOKO). Vuonna 2015 verkostoon kuului 16 kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto, liiken-

ne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö, Asu-

misen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja Suomen Kuntaliitto. Tampereen kaupunkiseudun kuntayh-

tymä toimii verkoston koordinaatiotahona. Verkoston rahoitus koostuu pääosin kaupunkiseutujen ja 

kansallisten toimijoiden osuuksista. Vuonna 2015 verkoston tulot olivat 191 500 euroa. Koordinaatioon 

on resursoitu kaksi henkilötyövuotta. 

 

MDI arvioi verkostoa kevään ja kesän 2015 aikana verkoston koordinaatiotahon toimeksiannosta. Arvi-

ointi rajattiin koskemaan vuosia 2012–2015, eli arviointi käsittelee KOKOn lakkauttamisen jälkeistä ai-

kaa. Arviointi koostui työpöytätyöstä, kyselystä (53 verkoston pääosin hyvin tuntevaa vastaajaa), 22 

henkilön haastattelusta ja sparraavasta työpajasta. Työpöytätyö ja kysely keskittyvät vahvemmin men-

neeseen kauteen, kun taas haastatteluilla ja työpajalla hahmoteltiin erityisesti verkoston tulevaisuutta. 

 

Arviointitulokset ovat kokonaisuudessaan positiivia. Mukana olevien seutujen ja toimijoiden hetero-

geenisuudesta johtuen näkemykset siitä, mihin verkoston tulisi panostaa vaihtelevat huomattavasti. 

Tähän raporttiin on koottu arviointihavainnot ja arvioijan suositukset jatkoa varten. Kyselyn toteuttami-

sen kuvaus ja kyselyn ehdotuksia tuleviksi painopisteiksi sekä listaus haastatelluista tahoista ja työpajan 

osallistujista ovat raportin liitteinä. 

 
 

2 MAL-VERKOSTO YHTEISENÄ FOORUMINA 

MAL-verkosto on hoitanut perustehtävänsä, maankäytön, asumisen ja liikenteen keskustelu- ja yhteis-

työfoorumina toimimisen, erittäin onnistuneesti. Verkosto on helpottanut erityisesti alueiden välistä 

tiedonvaihtoa, mutta myös alueiden ja kansallisen tason välinen sekä, joskin hieman vähäisemmässä 

määrin, kansallisen tason sisäinen tiedonvaihto on lisääntynyt verkoston avulla (kuva 1). Kaupunkiseu-

duille verkostossa tärkeitä ovat erityisesti yhteydet saman kokoluokan verrokkiseutuihin. Erittäin tär-

keänä nähdään myös kansallisen tahon toimijoiden mukanaolo. Esimerkiksi eräs haastateltava koki nel-

jän ministeriön mukanaolon auttaneen valtion intressin kirkastamisessa. Kansallisen tason toimijoille 

verkosto on tarjonnut ikkunan alueille ja verkostoa on voinut hyödyntää, kun on tarvittu tietoa, näke-

myksiä ja kokemuksia kaupunkiseuduilta. Vastaavasti tutkimuslaitokset ovat löytäneet verkostosta 

kumppaneita hanketoteutuksiin. 

 

Verkoston valtakunnallisuutta pidetään tärkeänä ja mukana olevaa joukkoa useimmiten tarkoituksen-

mukaisena. Kaupunkiseutujen heterogeenisuus tosin nähdään toisaalta hyvänä asiana, mutta käytän-

nössä se on hankaloittanut toiminnan fokusointia. Erikokoisilla ja -tyyppisillä seuduilla on erilaiset on-

gelmat ja tarpeet. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin todeta, että sekä kyselyn että haastattelujen posi-

tiivisen vireen perusteella heterogeenisuuden haaste on ratkaistu suhteellisen onnistuneesti. Hetero-

geenisesta joukosta poimitaan kuitenkin tutuimmat marjat, sillä monet haastatelluista totesivat teke-

vänsä verkostossa yhteistyötä pitkälti niiden kumppanien kanssa, jotka muutoinkin kuuluvat yhteistyö-

verkostoon. Myös uusia kumppaneita on löytynyt jonkin verran, esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö 

mainittiin uutena verkoston luomana tärkeänä yhteytenä, kun taas liikenne- ja ympäristöpuolen kanssa 

ollaan tekemisissä muutenkin. Erityisesti ohjausryhmän jäsenille verkosto toimii sutjakkaana tiedonsaan-
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tikanavana. Seutujen sisällä tiedonsaanti riippuu verkoston toimintaan osallistuvan aktiivisuudesta tie-

don välittämisessä ja tässä on varmastikin eroja seutujen välillä. Verkoston viestintää pidetään resurs-

seihin nähden onnistuneena (kuva 1). 

 

Vaikka verkostossa katsottiin olevan 

jo mukana tarpeellinen joukko toimi-

joita, tuli haastatteluissa ilmi myös 

muutamia yksittäisiä toiveita joukon 

vahvistamiseen. Mukaan toivottiin 

suuria kaupunkiseutuja nykyistä laa-

jemmin (pääkaupunkiseudun kun-

nat), ELY-keskuksia, maakunnan liit-

toja, sosiaali- ja terveysministeriötä, 

opetushallitusta, Suomen kasvukäy-

tävää (HHT), vahvempaa osallistu-

mista tutkimustahoista sekä muita 

toimijoita teemasta riippuen (esim. 

asuntopuolen toimijat ARA:n lisäksi). 

Tällä hallituskaudella suunniteltava 

alueuudistus – jossa MAL-kysymysten 

kotipesä ja yhteys muuhun kehittä-

miseen on varmasti yksi keskeinen 

pohdinnan aihe – edellyttää MAL-

verkoston kaltaista neutraalia kool-

lekutsujaa ja keskustelufoorumia. 

Tässä keskustelussa erityisesti maakunnan liitto ja ELY-keskus ovat keskeisimmät kumppanit. Lisäksi 

toivottavaa olisi, että tilaisuuksiin osallistuisi eri alojen asiantuntijoita eikä verkostosta muodostuisi vain 

maankäytön suunnittelijoiden kohtaamisalusta. Vastaavaa tasapainoisuus on tarpeen keskuskaupunkien 

ja ympäryskuntien aktiivisuuden suhteen. 

Kuten todettu, verkosto kokoaa yhteen toimijoita ja vahvistaa vuoropuhelua. On hyvä merkki, kun toi-

minta on nykyään myös itseohjautuvaa, eli verkoston jäsenet löytävät toisiaan myös ilman verkoston 

koordinaatiota. 

Verkoston ei kuitenkaan ole ollut erityisen vahva kaupunkipoliittinen toimija (kuva 1). Tulos linkittyy 

verkoston rooliin, joka ei toistaiseksi ole keskittynyt edunvalvontaan tai politiikkavaikuttamiseen. Osa 

haastatelluista toivoi, että jatkossa verkosto voisi myös toimia kaupunkiseutujen yhteisenä äänitorvena 

MAL-asioissa ja pyrkiä vaikuttamaan valtakunnallisiin ratkaisuihin.  

 

  

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

keskiarvo 

Arvioi seuraavia väittämiä 
1= Täysin eri mieltä,  5 = Täysin samaa mieltä 

Kuva 1. MAL-verkosto on onnistunut helpottanut tiedonvaihtoa. 
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3 TODISTUKSESSA 8,4 – TOIMINTATAVAT ONNISTUNEITA 

MAL-verkoston toiminta on kokonaisuudessaan ollut lähes kiitettävää, sillä kyselyssä verkosto sai koko-

naisarvosanaksi 8,4. Haastatteluissa kouluarvosanaa ei erikseen kysytty, mutta keskustelujen perusteella 

syntyi vähintään yhtä hyvä vaikutelma toiminnan onnistuneisuudesta. Huomionarvoista on, että MAL-

verkosto ei ole kohdannut kehittämisen verkostoille tyypillistä ”kuolemanlaaksoa”, joka koittaa yleensä 

noin 2-3 vuoden jälkeen toiminnan käynnistymisestä.  

Verkoston koordinointiin ollaan tyytyväisiä, sillä asioihin on tartuttu aktiivisesti ja rohkeasti. Toimenpi-

teistä erityisesti foorumimainen toiminta, eli verkoston järjestämät työpajat ja seminaarit, on koettu 

hyödylliseksi. Tästä huolimatta osa haastatelluista pohti, onko tapahtumien määrää jo liian suuri. Ko-

koontumiset ovat hyödyllisimmillään, kun asian kannalta oikeat ihmiset ovat paikalla, ja aihepiiriin liitty-

vien tilaisuuksien suuri määrä hajottaa osallistujajoukon erilleen. Seminaarisumaan on jo vastattu teke-

mällä yhteistyötä muiden seminaarijärjestäjien kanssa, mitä pidettiin hyvänä. Tätä yhteistyötä on jatket-

tava ja mietittävä tarkoin tilaisuuksien tarpeellisuutta, teemoittamista ja jaksottamista. Yksi vaihtoehto 

olisi keskittää resursseja vuosittaiseen huippuseminaariin, joka toisi verkostolle sen ansaitsemaa näky-

vyyttä ja kokoaisi asian parissa työskentelevät yhteen. Tämän lisäksi voisi olla räätälöidympiä pajasarjoja 

tarkemmin määritellyistä teemoista. 

 

Seutukohtainen sparraus, eli koordinaattorien kanssa järjestettävä alueen omista tarpeista lähtevä ke-

hittäminen, keräsi kyselyssä kohtuullisen hyvän arvosanan. Paitsi että sparraustilaisuudet ovat olleet 

onnistuneita, on sparraus ollut helppo konkreettinen hyöty, jolla on voitu paikallisesti perustella verkos-

tolle annettavaa rahoitusta. Haastatteluissa seutukohtainen sparraus nähtiin toimivana, mutta toisaalta 

liian työllistävänä mallina resursseihin nähden. Yhtenä hyvänä, jo osin käytössä olleena vaihtoehtona, on 

seutujen yhteisten sparraustilaisuuksien järjestäminen joko kaupunkityyppien tai teemojen mukaan. 

 

Verkkosivusto keräsi kiitosta haastatteluissa ja se sai myös kyselyssä hyvän arvosanan (kuva 2). Sivusto 

mahdollistaa aiempaan palaamisen ja on ajantasainen. Kehuja sai myös verkoston alkutaipaleella koottu 

Mallipankki, jonka kautta voi perehtyä kau-

punkiseutujen hyviin käytäntöihin. Mallipankin 

päivittäminenkin on resurssikysymys. Jatkossa 

kannattaisi pohtia, voidaanko mallipankin ra-

kentamista joukkoistaa sosiaalisen median 

työkalujen avulla. Kuten verkkosivut, myös 

Mallipankki palvelisi tiedon levittämistä laa-

jemmalle joukolle kaupunkiseutujen sisällä.  

 

Koulutukset, selvitykset ja raportit sekä yhtei-

nen hanketoiminta saivat kyselyssä edellä 

mainittuja toimenpiteitä hieman heikommat 

arvosanat, mutta päätyivät kuitenkin plussan 

puolelle (kuva 2). Samoin kuin seutukohtaisten 

sparrausten suhteen, myös hanketoiminnan 

suhteen muutamassa haastattelussa heräsi 

pohdintaa resurssien riittävyyteen liittyen. 

 

Kuva 2. Erityisesti verkoston foorumitoimintoja pidetään  

hyödyllisinä. 

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 
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4 TEEMAVALINNAT RELEVANTTEJA 

Jokainen verkoston kolmesta painopisteestä vuodelle 2015 eli asemanseutujen kehittäminen, seudulli-

nen asuntopolitiikka ja seudullinen maankäytön suunnittelu on kyselyn perusteella erittäin relevantti 

(kuva 3). Tulos ei ole yllättävä, sillä teemat ovat kumpuavat kaupunkiseutujen ja kansallisten toimijoiden 

tarpeista, ja nämä tarpeet muuttuvat erittäin hitaasti. Monet kyselyyn vastanneista olivat myös itse pys-

tyneet vaikuttamaan painopisteiden valintaan. 

 

Teemoista parhaiten on konkretisoitunut asemanseutujen kehittäminen. Teema soveltuu erinomaisesti 

kansallisen verkoston kehittämiskohteeksi, sillä siinä yhdistyvät paikalliset intressit ja valtion toimet, 

joilla on erityisesti maanomistajuuden kautta huomattava vaikutus. Aseman seutuja kehitetään paraikaa 

useilla seuduilla. Valtion lisäksi verkosto on tehnyt teemassa yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa. 

Toiseksi parhaiten kolmesta teemasta on onnistunut seudullisen maankäytön suunnittelu, mitä voi pitää 

verkoston ydintehtävänä. Muutamissa avovastauksissa pohdiskeltiin teeman seuraavaa vaihetta raken-

nemallien valmistumisen jälkeen. Kyselyssä teemoista heikoimman arvosanan sai asuntopolitiikan seudul-

listaminen. Myös haastatteluissa todettiin ”A-kirjaimen” toimenpiteiden jääneen toistaiseksi vähemmälle. 

 
Myös horisontaaliset tavoitteet eli yhdyskuntaraken-

teen tiivistämisen ratkaisut, kestävän ja vähähiilisen 

yhdyskunnan kehittäminen ja sopimusmenettelyn 

kehittäminen nähtiin kyselyssä erittäin relevantteina 

ja ajankohtaisina (kuva 4). Sopimusmenettelyn suh-

teen esiintyi kuitenkin myös kritiikkiä, sillä sopimuk-

sellisuutta pidetään vain sopimusmenettelyissä mu-

kana oleville seuduille tärkeänä. Eräs huomio oli, että 

sopimusmenettelyä tuetaan jo muutenkin monin kei-

noin, joten verkosto voisi käyttää resurssejaan muihin 

tehtäviin. 

 

Kuva 3. Verkoston vuoden 2015 painopisteet ovat erittäin relevantteja. 

Painopiste 1. Asemanseutujen kehitystyö, asemanseutujen kehit-
täminen kaupunkikehityshankkeina ja raideliikenteen vähähiilisinä 
solmupisteenä, Asemanseutukaupunkien verkosto. 

Painopiste 2. Asuntopolitiikan seudullistaminen valtion, kuntien ja 
seutujen yhteistyönä; (vastuunjako, kohtuuhintaisuus, täydennys-
rakennusalueet, ensisijaiset asuntotuotannon kohteet kaupunki-
seuduilla), seudullisen asuntopolitiikan toimintamallit sekä moni-
puolistamisen mallit ja skenaariot. 

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

1 2 3 4 5

Sopimusmenettelyn
kehittäminen

Kestävän ja vähähiilisen
yhdyskunnan kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen
tiivistämisen ratkaisut

keskiarvo 

Läpäisevien teemojen relevanssi 
 

1= ei juurikaan 
 5 = erittäin  

Kuva 4. Horisontaalisten teemojen valinnassa on onnistuttu. 
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Yleisin teemoja koskeva kritiikki oli, että toimintaa pitäisi pystyä fokusoimaan. Tämä on resurssien rajal-

lisuudesta johtuen tarpeen, mutta samanaikaisesti hankalaa kaupunkiseutujen heterogeenisuudesta 

johtuen. 

 

 

5  KOMPASTUSKIVET EIVÄT KOVIN KOOKKAITA 

MAL-verkoston rahoitus koostuu kaupunkiseutujen ja kansallisten toimijoiden osuuksista. Rahoituksesta 

päätetään vuosittain. Useimmissa haastatteluissa tiedostettiin lyhytjänteisyyden vaikuttavan negatiivi-

sesti, sillä rahoituksen lyhytjänteisyys vaikuttaa verkoston toimintaan estäen pidemmän aikajänteen 

suunnitellun. Tämän kompastuskiven yli on kuitenkin kyetty astumaan kohtuullisen hyvin; osa haastatel-

luista jopa totesi, ettei lyhytjänteisyys näy käytännön toiminnassa. Tästä huolimatta vuotta pidettiin liian 

lyhyenä aikana kehittämisen näkökulmasta. Toivottavaa siis olisi, että rahoituksesta pystyttäisiin päät-

tämään kerralla edes muutamaksi vuodeksi, esimerkiksi hallitusohjelmakaudeksi. Sitoutumisen tapa 

voisi olla aiesopimusmuotoinen, jossa olisi kuitenkin klausuuli vuosittaisen rahoituspanostuksen saami-

sesta. Samalla karsittaisiin vuosittaisia paperitöitä ja verkostokoordinaattorit voisivat keskittyä tehtä-

väänsä rauhassa. Vaikka verkoston rahoituskautta halutaan pidentää, ei siitä välttämättä haluta tehdä 

täysin pysyvää toimijaa, sillä tällöin verkosto saattaisi menettää ketteryytensä. Toistaiseksi verkosto on 

pysynyt ajan tasalla ja näin säilyttänyt kaupunkiseutujen kiinnostuksen. 

 

Useimmat haastatellut kaupunkiseudut pitivät rahoituskauden pidentämistä muutamaan vuoteen mah-

dollisena, joskin valtuusto päättää viime kädessä vuosittaisen rahoituksen. Ministeriöiden suhteen tilan-

ne on hankalampi resurssien leikkauksista johtuen. Ministeriöiden osallistuminen edes nimellisellä ra-

hoitusosuudella olisi kuitenkin tärkeää myös kaupungeille ja helpottaisi rahoitustarpeen perustelua kun-

tapäättäjille. Nykyisten rahoittajien sitoutuminen jatkossa on tärkeää, sillä haastatteluissa ei löytynyt 

selkeää korvaajaa nykyisille rahoittajille. Ideat muiksi mahdollisiksi rahoituslähteiksi on koottu liittee-

seen 4. 

 

Toinen haastatteluissa ilmi tullut haaste on verkoston näkyminen seuduilla. Kunnissa on rajalliset henki-

löstö- ja aikaresurssit osallistua toimintaan, joten paikoin on vaikeuksia saada laajempaa joukkoa mu-

kaan jäsenalueilta. Tällöin ollaan pitkälti yhden ihmisen varassa, kun tietoa pitäisi levittää seudun sisällä. 

Kuten verkostomaisesta toiminnasta yleensä, myös MAL-verkostosta saa sitä enemmän, mitä aktiivi-

semmin toimintaan osallistuu. Kuten eräs haastateltu totesi, alueet, jotka eivät seutuna pysty aktivoitu-

maan, voivat jäädä paitsioon. 

 

Haasteita verkostoyhteyksien ylläpitoon tulee myös valtakunnallisuudesta. Pitkät etäisyydet vaativat 

osallistujilta aikaresursseja sekä matkakassaa. Toiveena olisikin, että verkoston tilaisuuksia pystyisi mah-

dollisuuksien mukaan seuraamaan myös etäyhteyksien kautta. Seminaarien suhteen tämä on helposti 

järjestettävissä, työpajojen etäosallistuminen on huomattavasti vaikeampaa. 
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6 VERKOSTOLLE ON KYSYNTÄÄ – KEHITETTÄVIÄ TEEMOJA RIITTÄÄ 

MAL-verkosto syntyi tarpeesta syventää seudul-

lista maankäytön, asumisen ja liikenteen suun-

nittelun yhteistyötä sekä vaihtaa näkemyksiä 

kansallisesti. Molemmat tarpeet ovat edelleen 

akuutteja, seutuyhteistyön suhteen tarve yhtei-

sen näkemyksen kokoamiselle lienee jopa ai-

empaa suurempi seudullista yhteistyötä näivet-

täneiden kuntaliitoskeskustelujen seurauksena. 

Positiivista kuitenkin on, että kuntauudistussel-

vityksissä on tehty paljon seudullista yhteistyötä 

kartoittavaa tarkastelua, jota voidaan hyödyn-

tää MAL-verkoston työssä. Lisäksi seutujen va-

paaehtoinen suunnittelu on vahvistunut viime 

vuosien aikana. Kyselyn perusteella yhteistyölle 

on edelleen tarvetta, sillä MAL-kysymysten en-

nakoidaan nousevan yhä merkittävämmiksi niin 

kunnissa kuin seuduillakin (kuva 5). 

 

Haastatteluissa tiedusteltiin näkemyksiä hallitusohjelman vaikutuksista verkoston toimintaan. Haastatel-

tavien näkemykset jakautuivat, sillä osa tulkitsi hallitusohjelman linjausten luovan vahvan tilauksen ver-

kostolle, kun taas osa harmitteli kaupunkipolitiikan ja MAL-asioiden vähäisyyttä hallitusohjelmassa. 

Myös osa hallitusohjelmasta tilausta löytäneistä totesi, että tarpeista huolimatta voivat resurssien puute 

ja erityisesti ministeriöiden varojen leikkaukset vaikeuttaa toimintaa jatkossa. 

 

Hallitusohjelmassa MAL-verkoston kannalta keskeisenä sisältönä mainittiin sopimuksellisuuden jatkami-

nen. Kaupunkijoukko, jonka kanssa sopimuksia ryhdytään solmimaan, on kuitenkin vielä epäselvä. Tart-

tumapintaa on myös mm. kokeilukulttuurissa, sillä verkosto ja kaupunkiseudut voivat toimia kokeilujen 

innovaatioalustana. Lisäksi verkoston kannalta relevantteja ovat asumiseen ja kehityskäytäviin liittyvät 

kirjaukset sekä digitalisaatio, joka vaikuttaa kaupunkiympäristöön mm. liikenteen kautta. 

 

Haastatteluissa keskusteltiin myös laajempien trendien vaikutuksesta verkostoon. Kaupungistumisen 

jatkuminen korostaa kaupunkien merkitystä ja lisää maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovitta-

misen tarvetta jatkossa. Lisäksi monet trendit vaikuttavat verkoston toimintaan eri tavoin, eivätkä rat-

kaisut aina ole helppoja. Kaupunkien kehityksen polarisoitumisen vuoksi on pohdittava toimien eriyttä-

mistä. Toisaalta samanaikaisesti rajalliset resurssit pakottavat fokusoimaan toimintaa. Lisäksi tulevaisuus 

tuo uusia kehittämisen tarpeita ja mahdollisuuksia. Mahdollisia nousevia teemoja ovat mm. palvelujen 

ja elinkeinojen liittyminen MAL-kysymyksiin (MALPE-kehittäminen), laajasti hyvinvoinnin edistäminen 

maankäytön, asumisen ja liikenteen kautta väestön ikääntyessä, työn luonteen muutosten vaikutukset 

työpaikka-alueiden tarpeisiin ja tätä kautta yhdyskuntarakenteeseen sekä digitalisaation ja MaaSin (Mo-

bility as a Service, Liikkuminen palveluna) luomat mahdollisuudet. Maankäytön, asumisen ja liikenteen 

järjestäminen onnistuneesti on ensiarvoisen tärkeää elinvoiman luomisessa. Kuntien kannalta olennaista 

on elinvoiman kehittämisen korostuminen jatkossa kuntien sote-tehtävien poistuessa ja kuntastrategi-

oiden tullessa pakollisiksi. 

Kuva 5. MAL-kysymysten merkittävyyden ennakoidaan 

kasvavan. 

1 2 3 4 5

 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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Maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä tarvitaan riippumatta hallinnollisista rakenteista. Alku-

peräinen tarve – eli seudullisten MAL-kysymysten tarkastelu – ei ole hävinnyt mihinkään. Jatkossa MAL-

verkoston tärkein maantieteellinen taso ovat toiminnalliset kaupunkiseudut, jotka eivät ole riippuvaisia 

hallinnollisista aluerajoista. Seudullinen vuoropuhelu on jälleen saatava toimimaan, ja todelliset yhteiset 

kehittämisen tarpeet esille. Hallinnollisilla ratkaisuilla on kuitenkin merkitystä myös MAL-asioiden 

eteenpäin viemisen kannalta. Tulevien vuosien keskeisiin suunniteltuihin uudistuksiin kuuluu väliportaan 

hallinnon perustaminen. Väliportaan hallinto keskittyy aluksi sosiaali- ja terveysasioihin, mutta mahdol-

lista on, että väliportaalle pyritään siirtämään myös muita tehtäviä, maankäyttö mukaan lukien. Vaikka 

nämä ratkaisut eivät suoranaisesti vaikuta verkoston toiminnan sisältöön, on niitä hyvä seurata käytän-

nön organisoitumisen näkökulmasta. Vaikkakin väliportaan hallintoa suunnitellaan, haastateltavista 

useimmat ennakoivat valtion ja paikallistoimijoiden välisen yhteistyön tiivistyvät. Tähän viittaa mm. so-

pimusmenettelyjen jatkuminen. 

 

Hallintoon liittyen myös suunnittelujärjestelmään tehtävät uudistukset vaikuttavat MAL-verkostoon. 

Ympäristöministeriössä ollaan luopumassa maakuntakaavan vahvistusmenettelystä, mikä voi kasvattaa 

seudullista yhteensovitustarvetta. ELY-keskustenkin roolia ollaan muuttamassa ja maankäyttö- ja raken-

nuslain uudistaminen on pohdinnassa. Erään haastateltavan toive olikin, että verkostossa pohdittaisiin, 

miten suunnittelulla voidaan tukea uudistumista. Nämä pohdinnat kiinnostaisivat varmasti suunnittelu-

järjestelmän uudistajia ja tukisivat maankäytön kytkentää kilpailukyvyn vahvistamiseen. 

 

Arvioinnin positiivisten tulosten 

perusteella voi päätellä, että toimin-

nan sisältöä ja muotoa ei tarvitse 

radikaalisti muuttaa, vaan hyväksi 

todettua kannattaa jatkaa ja hioa. 

Kyselyssä ja haastatteluissa tiedus-

teltiin toivottuja painopisteitä ja 

teemoja verkostolle vuosiksi 2015–

2019. Eniten ääniä sai yhdyskuntara-

kenteen tiivistämisen ratkaisut, toi-

sina seudullisen maankäytön suun-

nittelu ja asemanseutujen kehittä-

minen (kuva 6). Kyselyssä oli myös 

mahdollista esittää uusia teemoja 

verkostolle. Ehdotukset koskivat 

mm. liikennettä, suunnittelua laa-

jemmin, kaavoitusta ja älykästä kau-

punkia (liite 2). 

 

Arvioinnin yhteydessä järjestetyssä työpajassa kaudelle 2015–2019 ehdotettiin kolmea teemaa. Asumi-

nen palveluna -teema kytkeytyy liikkuminen palveluna -ajatteluun. Teemaa konkretisoidaan piloitoin-

neilla keskittyen jo olemassa olevaan asuinrakenteeseen. Elinvoimaa MALPE-yhteistyöstä -teemassa 

tavoitteena olisi suunnittelun kokonaisvaltaisuus. Teemassa jaettaisiin hyviä toimintamalleja elinkeino-

jen kehittäjien ja maankäytön suunnittelijoiden yhteistyön parantamisesta. Tärkeää olisi myös selvittää 

Kuva 6. Painopistetoiveita kyselystä. 18 muuta ehdotettua painopistet-

tä on lueteltu liitteessä 2. 

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? 
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maankäytön vaikutus kilpailukykyyn. Vaikuttavan kaupunkipolitiikan toimeenpanon vahvistaminen 

-teemassa MAL-verkosto ottaisi rooli vaikuttavan kaupunkipolitiikan toimeenpanijana (taulukko 1). 
 

Taulukko 1. Työpajan ideat teemoiksi kaudelle 2015–2019. 

 

TEEMA TOIMINTA/TOIMINTATAVAT RAHOITUS/TUKI TAVOITE 2019 

Elinvoimaa MALPE-
yhteistyöllä 

 Vaikutustieto keskinäisvaikut-
tavuudesta 

 Hyvistä toimintamalleista 
oppiminen 

 Elinkeinokehittäjät ja maakäy-
tön suunnittelijat saman pöy-
dän ääreen 

 Hallitusohjelman 
tuki MALPE:lle 

 Rahoituksen aie-
sopimus 3–4 v. 

 Vuorovaikutuksen konkreettinen 
toteutuminen 

 Suunnittelun kokonaisvaltaisuus 

 Miten MAL-osa-alueilla voi tukea 
elinkeinojen kehittämistä ja työpaik-
kojen lisäämistä? 

Asuminen  
palveluna 

 Asuntopolitiikan vaikuttavuu-
den arviointi 2015–2016 

 Analyysit: Asumisen tulevai-
suuden trendit -> voidaanko 
jotain pilotoida 

(heimot, alhaalta ylös) 

 Pilotit: Lähiöt 
digiajassa, tulevai-
suuden mallit (Väs-
terås benchmark) 

 Salkku urbaaneista digilähiöistä 

 Yhteisvastuullisen asuntopolitiikan 
mallit 

Vaikuttavan  
kaupunkipolitiikan 
toimeenpanon 
vahvistaminen 

 Useamman seudun yhteisspar-
raus 

 3 vuoden kehys 
ehdolla, että val-
tuusto myöntää 
määrärahat 

 Kaupunkipolitiikka ja seutu määritel-
ty 

 KV-benchmarking vaikuttavista 
toimenpiteistä: Tiedonkeruu + huip-
puseminaari 

 Uudet toimintamallit ja pilotit alueil-
la käynnissä ja jalkautettu verkoston 
kautta  

 MAL-verkosto on tunnustettu kan-
sallisena yhteistyöverkostona/-
alustana 

 
 

7 UUDISTUMISEN ASKELMERKIT 

Arvioinnin positiivisten tulosten perusteella vaikuttaa erittäin toivottavalta, että MAL-verkosto jatkaisi 

toimintaansa. Seuraavassa on esitetty verkoston jatkon kannalta olennaiset kehittämiskohteet ja 

-suositukset. 

 

Kokonaisuus haltuun – fokusointia tarvitaan 

Verkostossa keskustellaan asioista, jotka ovat ja tulevat olemaan tärkeitä kaupunkiseutujen kehittämi-

sessä. Arvioinnin perusteella verkostossa tehdäänkin jo nyt oikeita asioita. Jatkossa tärkeää on korostaa 

MALPE-kokonaisuutta, eli linkittää palvelut ja elinkeinot yhä vahvemmin verkostoon. MAL-verkostoa 

parempaa foorumia ei tällä hetkellä kokonaisuuden käsittelyyn ja kokemusten vaihtoon kansallisella 

tasolla ole. 

 

Tärkeää olisi saada tietoa maankäytön vaikutuksista alueiden kilpailukykyyn. MAL-asioilla on huomatta-

va vaikutus alueiden houkuttelevuuteen ja tätä kautta veto- ja elinvoimaan. Toistaiseksi verkoston toi-

minnassa A-kirjain eli asuminen on jäänyt vähemmälle huomiolle. Asuminen ja suuret infrainvestoinnit 

ovat tällä hetkellä keskiössä kaupunkikehittäjien keskusteluissa, ja teemassa voi nousta tarpeita seutu-

jen väliselle yhteistyölle. P-kirjaimen suhteen sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriminis-

teriön osallistuminen verkoston toimintaan olisi suotavaa. 
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Resurssien rajallisuuden vuoksi verkoston on kyettävä fokusoimaan toimintaansa. Fokusoinnin kannalta 

haasteellista on, että verkoston toiminnassa on mukana keskenään erikokoisia ja -tyyppisiä seutuja, 

jotka tarvitsevat eriytettyjä toimenpiteitä. Tähän tarpeeseen on vastattu seutukohtaisin sparrauksin, 

mitkä vaativat työpäiviä, mutta saivat seuduilta kiitosta. Jatkossa on pohdittava siirtymistä yksittäisten 

seutujen sparrauksesta useamman seudun yhteisparrauksiin, joista verkostossa on jo kokemusta. 

 

Verkoston tapahtumia pidettiin hyödyllisinä, mutta niiden määrää jopa liiallisena. Jatkossa on pohditta-

va tapahtumien määrän vähentämistä. Positiivista on, että verkostossa on tehty yhteistyötä ja koor-

dinointia muiden seminaarijärjestäjien kanssa. Samaa koordinointia tarvitaan myös jatkossa valittujen 

teemojen suhteen. Esimerkiksi asumisen teemassa, jota toivottiin vahvistettavan, toimijoiden kenttä on 

laaja. Vastaavasti sopimuksellisuuteen on jo ministeriöiden vetämänä olemassa menettelytapoja, ja 

uusien sopimusmenettelyjen käynnistyessä verkoston on pohdittava missä tekemisen paikat sopimuk-

sellisuuden suhteen ovat, vai kannattaako resurssit suunnata toisaalle. 

 

Pitkäjänteisyyden turvaaminen 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäminen on luonteeltaan pitkäjänteistä ja vaatii vuosien tai 

pikemminkin vuosikymmenten työtä ja perspektiiviä pitkälle tulevaisuuteen. Verkosto on jo ehtinyt pai-

nia MAL-asioiden parissa jo yli puolivuosikymmentä. Nykyasetelmassa ongelmallista on, että verkoston 

rahoituksesta päätetään vuosittain. Tämä estää pidemmän aikavälin toimenpiteiden suunnittelun. 

 

Toistaiseksi rahoituksen saanti ei ole ollut ongelma, sillä kaupunkiseudut ovat nähneet verkoston toi-

minnan hyödylliseksi. Kansalliset rahoittajat pitävät myös verkostoa hintansa väärtinä, joskin työ- ja 

elinkeinoministeriö joutui määrärahaleikkausten vuoksi vetäytymään rahoittajan roolista. Haastattelujen 

perusteella kaupunkiseuduilla näyttäisi olevan mahdollisuuksia sitoutua aiesopimuksin muutaman vuo-

den rahoitusjaksoihin – toki valtuustot päättävät viime kädessä rahoituksesta. Kansallisten rahoittajien 

suhteen tilanne on vaikeampi. Jatkossa tulisi tästä huolimatta selvittää aiesopimuksen tekemistä joko 

hallituskauden loppuun tai 2–3 vuoden ajaksi. 

 

Tietoa ja tahtoa kaupunkiseuduilta 

MAL-verkostolla on ajankohtaista tietoa kaupunkiseutujen kehityksestä sekä kokemuksellisen tiedon 

että tutkimusten ja selvitysten kautta. Verkoston on, jatkossakin, seurattava aktiivisesti kaupunkikehi-

tyksen trendejä sekä toimintaympäristön muuttumista. 

 

Verkostokoordinaattorit ovat tehneet hyvää työtä toimijoiden kokoamisessa. Viime vuosien kuntaliitos-

selvitykset ovat kuitenkin vaimentaneet seutuyhteistyön intoa, ja tarve seudullisuuden tukemiseen on 

suuri. Yhteistyön tahdon herättäminen on vaativa, mutta tärkeä tehtävä. Verkosto on neutraali toimija, 

jolle yhteistyön vahvistajan rooli istuu hyvin. Onnistumisia ja yhteistyön hyötyjä on tuotava esiin, ja var-

mistettava, että tilaisuuksissa käsitellään seudullisia kokonaisuuksia, jossa tulevat esiin sekä keskus- että 

kehyskuntien intressit. 

 

MAL-verkoston keskeinen piirre on ollut erittäin korkea professionaalisuuden taso, eli verkoston osallis-

tujat ovat olleet oman alansa keskeisiä toimijoita ja asiantuntijoita. Huippuseminaarin tai muun semi-

naari- tai pajasäännöstelyn kautta saadaan varmistettua osallistujien ja keskustelun korkea taso myös 

jatkossa. 
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Arvioinnin yhteydessä ilmeni toiveita, että verkosto ottaisi jatkossa aktiivisemman vaikuttajan roolia. 

Suoranaiseksi lobbaustoimijaksi MAL-verkoston ei kuitenkaan kannata muuttua, mutta aktiivisen kes-

kustelun unilukkarin rooli verkostolle istuu. MAL-verkoston vahvuus on ollut toimiminen ilman toimival-

taa, virallisten valmistelu- ja päätöksentekokoneistojen ulkopuolella. Verkostokehittäjät ovat tavallaan 

toimivallattomia projektityörukkasia, joilla kuitenkin voi olla erittäin paljon vaikutusvaltaa informaatio-

ohjauksen kautta. Tiedon esiintuominen on verkostolle luontaista, ja tähän kannattaa panostaa jatkos-

sakin. Verkostolle sopisi myös hallitusohjelmassa peräänkuulutettujen kokeilujen alustana toimiminen. 

Verkosto toimii jo nyt kansallisten tahojen käyttöliittymänä kaupunkiseuduille ja konkreettisilla piloteilla 

tätä asetelmaa voitaisiin viedä askel pidemmälle. Verkoston tulee olla etunenässä miettimässä uusia 

mahdollisuuksia kaupunkiseutujen kehityksen tueksi. Näitä voivat olla esimerkiksi digitalisaation tai bio-

talouden avaamat mahdollisuudet. 

  



 

13 
 

Liite 1. Kyselyn toteuttaminen 

 

KYSELYN TOTEUTTAMINEN 

• Kysely toteutettiin 3.–12.6.2015 Surveypal-kyselytyökalun kautta. Vastauksia kerättiin sekä kohden-

netusti verkoston työssä mukana olleilta että vapaasti jaettavan avoimen linkin kautta. 

 

KYSELYN VASTAAJAT 

• 64 vastaajaa vastasi taustakysymyksiin, 53 myös sisältökysymyksiin. 

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

tajia 

• Vastaajat tunsivat verkoston toimintaa pääosin hyvin, mikä lisää tulosten luotettavuutta. 

• Useilla vastaajista oli ollut mahdollisuus vaikuttaa verkoston toimintaan. 

 

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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Liite 2. Kyselyn painopiste-ehdotuksia vuosille 2015–2019 (avoimet vastaukset) 

 

Liikenne 

• Joukkoliikenteen/liikkumispalvelun kehittäminen myös maaseutukaupunkien näkökulmasta 

• Kestävän liikkumisen kehittäminen 

• Korkeatasoisten matkaketjujen edellyttämien toimintojen kehittäminen 

• Liikkuminen palveluna (MaaS) sovellettuna suomalaisiin kaupunkeihin (kutsupohjaiset ratkaisut) 

• Keskustojen liittyminen pääliikenneverkkoihin 

• Liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus 

 

Kaavoitus 

• Kaavoituskäytäntöjen kehittäminen (turha byrokratia pois) 

• MRL:n uudistus ja kuntien maankäytön ja kaavoituksen normitalkoot 

 

Älykäs kaupunki 

• Älykkäät kaupungit ml. innovatiiviset hankinnat 

• Älykäs kaupunki - erilaiset palvelukonseptit ja arjen sujuvuus 

 

Suunnittelu laajemmin 

• Osallisuustoiminta yhdyskuntasuunnittelussa 

• Seudullisen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun (mal) toimintamallien ja tietopoh-

jan parantaminen 

• Seutujen yhteisen suunnittelu ja -seurantajärjestelmien kehittäminen (Digitalisaatio) 

• Työkalujen kehittäminen MAL-suunnitteluun ja yhteistyöhön 

• Kaupan, asumisen, liikenteen ja tuotantotoiminnan uudet muodot (verkostomainen yhdyskun-

tarakenne versus "suuruuden ekonomia", kestävyyden ja huoltovarmuuden lisäämistarve)  

 

Muut 

• Päätöksenteon pohdinta seudullisessa yhteistyössä 

• Kaupunkiseutujen innovaatiojärjestelmien kehittäminen ja linkittyminen elinkeinoelämään 

• Kaupunkiseutujen ja kaupunkipolitiikan jonkinasteinen edunvalvonta 
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Liite 3. Haastatellut henkilöt 

 

Alho Olli työ- ja elinkeinoministeriö 
Hannus Kari Porin kaupunki 
Hynynen Ari Tampereen teknillinen yliopisto 
Karppi Ilari Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu 
Kivelä Harri Kouvolan kaupunki 
Korkiakoski Pauli Cursor Oy 
Lahtinen Markku Kangasalan kunta 
Laine Ritva Kuntaliitto 
Leskinen Anne Oulun kaupunki 
Lindén Jarmo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
Mäkelä Kaisa ympäristöministeriö 
Mäntysalo Raine Aalto-yliopisto 
Nurminen Päivi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Palonen Katja valtiovarainministeriö 
Puntanen Sini HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
Rimpiläinen Anni liikenne- ja viestintäministeriö 
Rinkinen Kristiina Uudenmaan liitto 
Rossi Leena Jyväskylän kaupunki 
Ryöti Miliza Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY 
Strandén Leena Pirkanmaan ELY-keskus 
Vartiainen Juha-Pekka Joensuun kaupunki 
Vatilo Matti ympäristöministeriö   
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Liite 4. Haastattelujen ideat vaihtoehtoisiksi rahoituslähteiksi 

 Sitominen ohjelmarahoitukseen 

 Hankerahoitus, pidemmän aikajänteen tutkimushankkeet 

 Rakennerahastot (EAKR-resurssi Etelä-Suomessa pieni) 

 Urbact (epävarmaa voiko verkosto olla osallistujana) 

 HHT-vyöhyke rajoittajaksi 

 Mallia pyöräilykuntien verkostosta? (yhdistysmuotoinen, kunnilla jäsenmaksu, ministeriörahoitusta, 

erikseen haetaan rahoitusta hankkeisiin, pyörinyt 20 v.) 

 Yrityksille kuntapilotteja digitalisaatioon liittyen 

 Urbanismisäätiö, Kunnallisalan kehittämissäätiö 
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Liite 5. Työpajan osallistujat 

 

MAL-TYÖPAJA 11.8.2015 

 
Antikainen, Janne  MDI 
Joutsensaari, Jarmo Liikennevirasto 
Kivelä, Harri  Kouvolan kaupunki 
Kosonen, Kati-Jasmin MAL-verkosto 
Kurunmäki, Kimmo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Kuukasjärvi, Kaisa liikenne- ja viestintäministeriö 
Leskinen, Anne Oulun kaupunki 
Lindén, Jarmo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA 
Nurminen, Päivi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Piippo, Tero  MAL-verkosto 
Puntanen, Sini Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
Rimpiläinen, Anni liikenne- ja viestintäministeriö 
Snicker-Järvinen, Teija Liikennevirasto 
Tolonen, Satu MDI 
Vauramo, Saara Lahden kaupunki 
Voutilainen, Olle työ- ja elinkeinoministeriö 
 

 


