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MAL-VERKOSTON RAHOITTAJAT JA JÄSENSEUDUT

Kansallinen kaupunkipolitiikka
•YM, LVM, VM, TEM
•ARA, Liikennevirasto 
•Kuntaliitto, ELY,
•Aalto-yliopisto
•Sitra, Tekes, SYKE ja muita t&k-tahoja



MAL-VERKOSTON PAINOPISTEET JA LÄPÄISEVÄT 
TEEMAT

Asemanseutujen 
kehitystyö

Asuntopolitiikan 
seudullistaminen

Seudullinen 
maankäytön 
suunnittelu

Sopimusmenettelyn kehittäminen



25.8.2015

Mallikasta verkostoitumista

Kansallisen MAL-verkoston arviointi



Kansallisen MAL-verkoston 
arviointi

• Arviointi käsittelee vuosia 2012–2015

• Toteutus kesä-elokuussa 2015

• Aineisto koostuu
– Kirjallisesta materiaalista
– Kyselystä
– 22 henkilön haastattelusta (TEM, YM, VM, LVM, Kuntaliitto, ARA, 

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopiston 
johtamiskorkeakoulu, Aalto-yliopisto, HSL, Uudenmaan liitto, HSY, 
Pirkanmaan ELY, Porin kaupunki, Kouvolan kaupunki, Cursor Oy, 
Kangasalan kunta, Oulun kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun 
kuntayhtymä, Joensuun kaupunki, Jyväskylän kaupunki)

– Työpajasta 



Kyselyn toteutus

• 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

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



MAL-verkosto on erinomainen foorumi
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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

• Verkosto on helpottanut erityisesti 
alueiden välistä tiedonvaihtoa. Myös 
alueiden ja kansallisen tason välinen 
sekä kansallisen tason sisäinen 
tiedonvaihto on lisääntynyt verkoston 
avulla.

• Valtakunnallisuus nähdään tärkeänä, 
jäsenistön koostumukseen ollaan 
pääosin tyytyväisiä

• Jäsenten heterogeenisyys on hyve – ja 
haaste

• Viestintä onnistunutta

• Ei vahva kaupunkipoliittinen vaikuttaja 
– toiveita jatkoa varten



Toimintatavat onnistuneita
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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 ja työpajat ovat olleet hyviä, 
mutta muutamissa haastatteluissa 
heräsi pohdintaa, onko tapahtumia 
liikaa. Positiivisena pidettiin 
yhteistyötä/koordinointia muiden 
seminaarin järjestäjien kanssa.

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

• Koulutus tarpeellista.

• Nettisivu keräsi kehuja.



Teemavalinnat relevantteja
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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



Horisontaaliset tavoitteet erittäin relevantteja

• Uusia, ajankohtaisia, relevantteja 
teemoja

• 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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Kompastuskivet eivät kovin kookkaita

• Suurin kompastuskivi: Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta, resurssit

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

• Etäisyydet vaikeuttavat osallistumista, mahdollisuuksia etäyhteyksiin tarvitaan 

• Heterogeenisyys on etu ja haitta

• Fokusoinnille tarvetta, ehkäpä liikaakin aktiviteetteja
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Verkostolle on kysyntää

• Seudullinen yhteistyö tarvitsee tukea

• MAL-kysymykset ovat tulevaisuudessa yhä 
merkittävämpiä kunnissa ja seuduilla

• Osa haastatelluista harmitteli 
kaupunkipolitiikan ja MAL-asioiden vähäisyyttä 
hallitusohjelmassa, osa löysi vahvaa tilausta 
verkostolle (sopimukset, asuminen, 
kokeilukulttuuri, digitalisaatio)

• MAL-asioihin vaikuttavia trendejä ovat mm. 
kaupungistuminen, kaupunkien 
polarisoituminen, työn luonteen muutos ja 
ikääntyminen.

• Hallinnon uudistuksista vaikuttavat mm. 
väliportaan hallinnon muodostaminen ja 
kaavoitusjärjestelmän uudistukset. 
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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



Kehitettäviä teemoja riittää

• Toiminnan sisältö ja muotoa ei tarvitse radikaalisti muuttaa.

• Kehitettäviä teemoiksi ideoitiin työpajassa Elinvoimaa MALPE-yhteistyöllä, 
Asuminen palveluna ja Vaikuttavan kaupunkipolitiikan toimeenpanon 
vahvistaminen.
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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?



Työpajan ehdotukset teemoiksi

Teema Toiminta/toimintatavat Rahoitus/Tuki Tavoite 2019

Elinvoimaa MALPE-
yhteistyöllä

• Vaikutustieto
keskinäisvaikuttavuudesta

• Hyvistä toimintamalleista 
oppiminen

• Elinkeinokehittäjät ja 
maakäytön suunnittelijat 
saman pöydän ääreen

• Hallitusohjelman tuki 
MALPE:lle

• Rahoituksen 
aiesopimus 3-4 v.

• Vuorovaikutuksen konkreettinen 
toteutumienne

• Suunnittelun kokonaisvaltaisuus

• Miten MAL-osa-alueilla voi tukea 
elinkeinojen kehittämistä ja 
työpaikkojen lisäämistä?

Asuminen palveluna • Asuntopolitiikan 
vaikuttavuuden arviointi 
2015-2016

• Analyysit: Asumisen 
tulevaisuuden trendit -> 
voidaanko jotain pilotoida
(heimot, alhaalta ylös)

• Pilotit: Lähiöt 
digiajassa, 
tulevaisuuden mallit 
(Västerås benchmark)

• Salkku urbaaneista digilähiöistä
• Yhteisvastuullisen asuntopolitiikan 

mallit

Vaikuttavan 
kaupunkipolitiikan 
toimeenpanon 
vahvistaminen

• Useamman seudun 
yhteissparraus

• 3 vuoden kehys 
ehdolla, että valtuusto 
myöntää määrärahat

• Kaupunkipolitiikka ja seutu määritelty
• KV-benchmarking vaikuttavista 

toimenpiteistä: 
Tiedonkeruu+huippuseminaari

• Uudet toimintamallit ja pilotit alueilla 
käynnissä ja jalkautettu verkoston 
kautta 

• MAL-verkosto on tunnustettu 
kansallisena yhteistyöverkostona/-
alustana
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Uudistumisen askelmerkit

1. Kokonaisuus haltuun – fokusointia tarvitaan

• P & E vahvemmin mukaan

• Resurssien pakottavat rajaamaan toimintaa, eriyttämisen tarve edelleen 
olemassa

2. Pitkäjänteisyyden turvaaminen

• 2-3 vuoden aiesopimukset

3. Tietoa ja tahtoa kaupunkiseuduilta

• Trendien ja toimintaympäristön muutosten seuranta tarpeen

• Seudullisuudelle tukea

• Keskustelun herättely, kokeilualusta

15



Yhteenveto ja suositukset

 Jatka neutraalina koollekutsujana toimimista, houkuttele uusia toimijoita 
keskusteluun

 Ruoki kansallista keskustelua ja kokemusten vaihtoa 

 Informaatio-ohjauksella suuri valta, käytä sitä

 Sparraa nipuissa

 Säännöstele seminaareja

 Kokeiluilla konkretiaa

 Verkostoaiesopimuksella pitkäjänteisyyttä
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Maankäyttö, asuminen ja liikenne: 
Kaupunkiseutujen yhteistyön tilan arviointi 2015

Kuntaliitto, TEM, YM, VM, LVM 

Arvioinnissa keskityttiin kuntien väliseen 
yhteistyön tilaan neljässä 
yhdyskuntapoliittisessa teemassa:

1. MAL-asioiden yhteensovittamiseen, kuntien 
kesken (myös toteutuksen ajoituksesta 
sopiminen)

2. Yhdyskuntarakenteen hallinnan keinoihin 
(yhdyskuntarakenteen ohjaaminen yleisesti, 
sekä maapolitiikka ja hajarakentamisen ohjaus)

3. Yhteistyöhön sitoutumiseen (seudulliseen 
otteeseen sitoutuminen päätöksenteossa ja 
sen resursoinnissa, koko seudun kuntien 
kesken) sekä 

4. Kuntaliitoksiin, painottaen erityisesti liitoksia 
seutujen yhdyskuntarakenteen kannalta 
olennaisilla ydinalueilla. 



Alueelliset kehitysnäkymät -raportti 
tarkastelee alueellisia kehitysnäkymiä 
67 seutukunnan alueella. Raportin 
mukaan vain 14 seutukunnan 
elinkeinoelämän tilanne on tällä 
hetkellä parempi kuin vuosi sitten. 
Tilanne on pysynyt ennallaan 33 
seutukunnassa ja heikentynyt 20 
seutukunnassa. Seuraavan puolen 
vuoden aikana elinkeinoelämän 
tilanteen odotetaan paranevan vain 
14 seutukunnassa. 




