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Raamit hallitusohjelmasta

• Hallitus tukee kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä eri alueiden 
omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista muun 
muassa kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa.

• Valtio edellyttää kasvukeskuksissa ja niiden läheisyydessä 
toteutettavien suurten infrahankkeiden ehtona tontti- ja 
asuntotuotannon olennaista lisäämistä kumppanuusperiaatetta 
noudattaen valtion ja kuntien sekä kuntien keskinäisessä 
yhteistyössä (HO:n liite).

• Hallitus solmii asumista, maankäyttöä ja liikkumista yhteen 
sovittavan ja asuntotuotantoa sekä kasvua vauhdittavan 
aiesopimuksen suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Siinä on 
huomioitava asuntomarkkinoiden monimuotoinen kehittäminen 
(HO:n liite).



HO:n strategiset painopisteet ja 
kärkihankkeet konkretisoivat

 Työllisyys ja kilpailukyky

 Koulutus ja osaaminen,

 Terveys ja hyvinvointi

 Biotalous ja puhtaat ratkaisut

 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

• Painopisteet on jäsennetty 10 vuoden tavoitteiksi ja niistä johdetuiksi 
hallituskauden tavoitteiksi. Tavoitteista johdetut kärkihankkeet on 
purettu hallituksen toimenpideohjelman toimenpiteiksi.

• Painopisteiden toteutumista edistetään  yhden miljardin 
panostuksella vuoden 2018 loppuun mennessä. Liikenneverkon 
korjausvelan vähentämiseksi suunnataan lisäksi 600 miljoonan 
ylimääräinen panostus vuoden 2018 loppuun mennessä
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Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja 
yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

• Yksi kärkihankkeen toimenpiteistä on valtion ja kuntien välisten 
MAL -sopimusten uudistaminen Helsingin, Tampereen, Turun ja 
Oulun kaupunkiseuduilla. 

• Toimenpiteellä on tarkoitus parantaa yhdyskuntarakenteen ja 
liikennejärjestelmän yhteensovittamista siten, että luodaan 
edellytykset tonttitarjonnan ja asuntotuotannon merkittävälle 
lisäämiselle ja sen avulla alueiden kilpailukyvyn vahvistamiselle. 

• Lisäksi edesautetaan uusien digitaaliseen tietoon perustuvien 
palvelukonseptien tarjontaa sekä huolehditaan niiden edellyttämän 
infrastruktuurin huomioimisesta liikenteen infrastruktuurin rinnalla. 
Samalla luodaan kehittämisalustoja asuntotuotannon 
monipuolistamiseen ja uuden liikennepolitiikan toimeenpanoon.



Digitalisaatio, kokeilut sekä normien purkaminen

• Tavoitteena on mm. toteuttaa liikenne palveluna -konseptiin liittyviä 
kokeiluja osana liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristön 
rakentamista.   Kokeilukulttuurin vahvistamisen tavoitteena on 
löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden 
kehittämiseen. 

• Tavoitteena on myös helpottaa yritysten toimintaa ja kansalaisten 
arkea sääntelyä keventämällä ja uudistamalla keventäen samalla 
hallinnollista taakkaa sujuvoittamalla lupa- ja valitusprosesseja ja 
minimoimalla viranomaisten keskinäiset prosessit. 



Valtion näkemys MAL-sopimusten sisällöstä

• Keskeistä kaupunkiseutujen kilpailukyvyn ja elinvoiman 
vahvistaminen edistämällä eheää yhdyskuntarakennetta, 
yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa ja toimivaa liikennejärjestelmää. 

• Mukaan vain keskeisimmät ja vaikuttavimmat kuntien keskinäistä 
sekä kuntien ja valtion yhteistyötä edellyttävät maankäyttöä, 
asumista ja liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat 
toimenpiteet. Uudenlaiset yhteistyöideat tervetulleita.

• MAL -sopimuksiin myös yhteiset toimenpiteet liikenteen 
digitaalisten palveluiden tarvitseman tiedon keräämiseksi ja 
hyödyntämiseksi, samoin toimenpiteet näiden palveluiden 
tarvitseman infrastruktuurin kehittämiseksi.

• Suunta MAL-aiesopimuksista MAL-sopimuksiksi



Muita näkökohtia YM:n kannalta

• Asuntotonttien riittävyys ja asuntomarkkinoiden monimuotoisuus

• Asumiskustannusten kohtuullisuus

• Maahanmuuton synnyttämä asuntotuotantotarpeen kasvu

• Koko toiminnallisen kaupunkiseudun kannalta toimiva ja eheä 
yhdyskuntarakenne, painopiste täydennysrakentamiseen

• Palvelurakenne, palvelujen saavutettavuus

• Asemanseudut, raja-alueiden yhteissuunnittelu 

• Pilotit, kokeilualustat – ”living lab”-ajattelu 


