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Tutkimuksen lähtökohdat 
ja aineistot Lähtökohtia JULMA-tutkimukselle: 

Osatutkimuksen kysymys: 
• Miten lisätä MAL -aiesopimusten tuloksellisuutta ja sitovuutta sopimusosapuolten kesken 

sekä turvata MAL -aiesopimusten ja muun sopimusperusteisen kaupunkipolitiikan 
kytkentä MRL:n mukaiseen maankäytön suunnitteluun?

• Työpajoja: JULMA-työpajat 11.3.2015, 21.5.2015, MAL-verkoston MAL- ja 
Kasvusopimustyöpaja 2.10.2014, Valtio-osapuolen yhteistyöryhmän työpaja 15.1.2015

• Selvityksiä MAL-aiesopimusmenettelyn toimivuudesta: Ojaniemi 2014; Tuominen, 2015; 
Maankäytön…, 2015, ks. myös Maankäyttö, asuminen ja liikenne…, 2015, Valtio-osapuolen 
yhteistyöryhmän loppuraportti, toukokuu 2015.) 
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Poimintoja Ojaniemen selvityksestä 2014

• Vaikuttavuutta hankala arvioida: Seutujen erilaisuus, erilaiset tilanteet, 
tavoitteet ja rakenteet, kuntapäättäjien ja hallituksen vaihdokset 
toimintakautena

• Huomioitavaa tiukentunut talous ja resurssipula → vaikuttaa tavoitteisiin ja 
keinoihin eri osapuolten kesken

• Seutuyhteistyössä ei toimi ”ylhäältä alas” –tyyppinen johtaminen, tarvitaan 
pitkäjänteistä vuorovaikutteisuutta ja sosiaalisten prosessien ymmärtämistä, 

• Yritykset ja kansalaisyhteiskunta mukaan, 
• Vireä osapuolten ja sektorien välinen keskustelu, jatkuva tiedottaminen, 

seudullisen yhteistyön hyödyn korostaminen (osaoptimoinnin välttämiseksi),
• Verraten MRL:n kokonaisarviointiin (2013): yleisesti lainsäädännöllistä 

kytköstä ei toivota, mutta menettelyn suhdetta MRL:iin toivotaan 
tarkennettavan. 



Yhteenvetoa selvitysten ja työpajojen näkökohdista (1)

MAL-sopimusmenettelyllä nähdään kehityspotentiaalia ja sitä 
halutaan jatkaa. Sen arvo nähdään erityisesti yhteisenä alustana 
vuoropuhelulle sekä ymmärryksen rakentamiselle valtion ja 
kuntien sekä eri sektoreiden (M, A, L) välillä. Sille halutaan 
rakentaa jatkuvuutta, muoto voi vaihdella toiveiden mukaan.



Yhteenvetoa selvitysten ja työpajojen näkökohdista (2):

• MAL-aiesopimusmenettelyn koordinoimattomuus suhteessa muihin valtion ja 
kuntien politiikka- ja suunnittelutoimiin sekä muihin sopimusmenettelyihin (erit. 
Kasvusopimuksiin),

• MAL-aiesopimusten status suhteessa lakisääteiseen suunnitteluun ja sen 
vuorovaikutusmenettelyihin,

• sopimuskumppaneiden joiltain osin puutteellinen kokoonpano
• palvelu- ja elinkeinonäkökulmien (P ja E) integroitumattomuus MAL-tarkasteluun,
• aiesopimusmenettelyn käsitteellinen hämäryys suhteessa sen vaikuttavuuteen ja 

sitovuuteen eri osapuolten kannalta,
• seurannan työläys ja yhteismitattomuus sekä hankaluus suhteessa pitkäkestoisiin 

prosesseihin ja toisaalta lyhyisiin sopimuskausiin, sekä
• MAL-aiesopimusmenettelyn riittämättömyys seudullisen kokonaisnäkemyksen 

muodostamisessa ja kuntakeskeisyyden ylittämisessä.
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Esimerkki: nykytilan kuvaus Asemanseutu-teemassa
Ylätason sopiminen ja ALATASON konkretia eivät kohtaa. Kuvio:  Antti Kari/Senaatti
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Huomioita osatutkimuksesta

Hallinnonalojen välisen vuoropuhelun lisäämiseksi ja systematisoimiseksi 
nostimme esiin TOD- kehittämisen eri sektoreita kokoavana ideana sekä vaihdon 
vyöhykkeiden kehittämisen eri sektoreiden välistä kommunikointia ja koordinointia 
edistävinä työkaluina. 

Kunta- tai aluehallintouudistus ei yksinään rohkaisse kuntia liitoksiin, ja siten 
suunnittelun ja toteutuksen jännitteet ja osaoptimointiasetelmat kuntien ja eri 
sektoreiden välillä uhkaavat säilyä kaupunkiseuduilla. 

Osatutkimus korostaa MAL-sopimusmenettelyn kehittämistä strategisempaan ja 
seudullisesti räätälöidympään suuntaan ja esitti myös sen legitimaation ja 
johtajuuden vahvistamista kuitenkin siten, että seudullinen joustomahdollisuus ja 
kyky toimia monella hallinnon tasolla monitoimijaisissa verkostoissa säilyvät. 

Seudullisen mal- työskentelyn malli voi vaihdella, mutta seudullisesta 
institutionaalisen epäselvyyden tilasta tulisi siirtyä seudullisten vaihtoehtojen 
punnintaan ja jatkuvaan strategiseen työskentelyyn. 
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Fiksu kasvu Resurssivastuullisuus Strateginen adaptaatio

Yhdyskuntarakenteen 
ohjaaminen ja 
kaupunkiseutujen 
kehittäminen

Seudullisen yhdyskuntarakenteen toimivuuden, 
eheyden sekä ekotehokkuuden parantaminen

Maankäytön suunnittelujärjestelmän
kehittäminen paremman 
suunnitelmallisuuden mahdollistamiseksi eri 
tasoilla ja tilanteissa (kaupunkiseututaso, 
lievealueet, seudulliset hankkeet)

Institutionaalisen epäselvyyden hallinta 
lakisääteisten ja epämuodollisten 
suunnitteluinstrumenttien yhteensovittamisessa 
kaupunkiseuduilla

Elinkeinoelämän 
kilpailunäkökulman 
huomioiminen kunnan 
maankäyttöpolitiikassa

Elinkeinoelämän kilpailunäkökulman huomiointi 
kunnan täydennysrakentamista tukevassa 
maankäyttöpolitiikassa
Yhdyskuntarakenteen eheys ja (seudullisten) 
markkinoiden toimintaedellytysten 
pitkäjänteinen edistäminen ensisijaisina 
tavoitteina

Elinkeinoelämän kilpailun edistäminen 
kunnan maankäyttöpolitiikassa 
kasautumishyötyjä vahvistaen ja 
kuntataloutta rasittamatta.
Seudullinen maankäyttöpolitiikkojen 
koordinaatio maankäyttövarausten 
ylitarjonnan välttämiseksi.

Elinkeinoelämän kilpailun strateginen 
edistäminen  kuntataloutta ja 
yhdyskuntarakenteen eheyttä vaarantamatta sekä 
(seudullisten) markkinoiden toimintaedellytyksiä 
pitkäjänteisesti edistäen 

Julkisen talouden 
tuloksellisuus ja 
yhdyskuntarakenteen 
kestävyys

Multim(n)odaalisuuden ja paikkojen 
vahvistaminen pitkällä ja lyhyellä aikavälillä 
maankäytön ja palveluverkkojen integroinnissa

Julkishallinnon eri sektoreiden toimien 
koordinointi resurssien käytön 
tehostamiseksi kunnan ja kaupunkiseudun 
tasolla

Johtaminen kunta- ja seututasolla (osa-
)optimoinnin suuntaamiseksi tukemaan 
multim(n)odaalista yhdyskuntarakennetta ja 
parempaa resurssivastuullisutta

MAL-sopimusmenettely 
ja sen kehittäminen

TOD- ja vyöhykeajattelu kaupunkiseudun kasvun 
ohjaamisessa ja kasvun edellytysten 
mahdollistamisessa (kilpailukykyaspekti)

Seudullisen yhdyskuntarakenteen
toimivuutta heikentävän kuntien liian pieniin 
osiin keskittyvän osaoptimoinnin 
välttäminen seutunäkökulmaa vahvistavalla 
koordinoinnilla
Seutukohtaisten erityispiirteiden ja 
vahvuuksien tunnistaminen
Vaihdon vyöhykkeet M-, A- ja L (+P- ja E-) –
näkökulmien koordinoimiseksi

Seutukohtaiset strategiset valinnat MAL-
aiesopimuksissa ja hankkeiden kytkeminen niihin
’Rullaava’ sopimusmenettely strategisena 
käytäntönä
MAL-aiesopimusmenettelyn johdonmukainen 
kytkeminen muihin lakisääteisiin ja 
epämuodollisiin ohjausinstrumentteihin (instit. 
epäselvyyden hallinta)

Täydennysrakentaminen 
kaupunkisuunnittelun 
haasteena

Täydennysrakentaminen yhdyskuntarakenteen 
eheyttämisen keinona

Eri ohjauskeinojen koordinaatio
täydennysrakentamisen edellytysten 
parantamiseksi
Täydennysrakentamisen myönteisten 
taloudellisten vaikutusten tunnistaminen

Uudet konseptit ja normiuudistukset joilla 
edistetään viranomaisyhteistyötä ja eri osapuolten 
win/win-asetelmia 
täydennysrakentamishankkeiden 
houkuttelevuuden ja toteutettavuuden 
parantamiseksi

Alueellinen segregaatio ja 
väestörakenteen 
muutokset

Sosiaalisesti kestävä täydennysrakentaminen:
segregaatiota ehkäisevät maankäyttö- ja 
asuntopoliittiset toimet 
täydennysrakentamisessa

Seudullista segregaatiota voimistavan 
kuntien osaoptimoinnin (mm. kilpailu 
hyvistä veronmaksajista) välttäminen

Kuntien yhteistyö seudun segregaatiokehityksen
ehkäisemisessä tunnistaen kaupunkiseudun 
sosiaalisen koheesion kilpailu- ja 
vetovoimatekijänä



Johtopäätökset (1)

• Strategisen kokonaiskuvan muodostamisen tärkeys sopimusmenettelyn 
perustana (esim. rakennemallityön kautta).

• Seudun erityispiirteiden tunnistaminen: mitkä ovat seudun erityiset strategiset 
resurssit ja haasteet sekä mahdollisuudet ja uhat. 

• Luovuttava jostakin sekä valtio- että kuntatasolla: valtio-osapuolen osalta 
luovuttava seutuja ja kuntia tasapäistävistä tavoitteista ja mittareista. Kuntien 
osalta luovuttava kokonaisuutta häiritsevästä (liian pieniin osiin jakautuvasta) 
osaoptimoinnista. Luovuttava liiallisesta hankekeskeisyydestä.

• Kunta- ja seututason (hallinto)uudistuksista riippuu, kyetäänkö MAL-
aiesopimusmenettelyissä jatkossa ylittämään kuntien win/win-asetelmat 
seudullisen sitovuuden ehtona. Huomioitava tulevaisuuden kunnan roolit.

• Jos puolestaan aluehallintoelimistä tulee institutionaalisesti vahvoja ja niihin 
liitetään maakuntaliittojen tehtävät, voisivat ne jatkossa toimia MAL-
aiesopimusmenettelyn koordinoijina – koordinointia tarvitaan!



Johtopäätökset (2)

• MAL-aiesopimus- ja rakennemallityön kehittäminen nykyistä 
vuorovaikutteisemmiksi on tarpeen.

• Vuorovaikutusprosessien kytkeminen edelleen maakunta- ja kuntakaavoituksen 
vuorovaikutusmenettelyihin vahvistaisi sekä näiden epämuodollisten menettelyjen 
että lakisääteisen kaavoituksen legitimaatiota.

• Menettelystä ”rullaava” käytäntö, jossa lyhytkestoiset sopimukset eivät johda 
lyhytnäköisyyteen vaan syklittäin tapahtuvaan strategiatyöhön. 
sopimuskumppaneiden kesken. Tällöin yksittäistä aiesopimusjaksoa koskevat 
tavoitteet kytkettäisiin pitemmän aikavälin strategiseen perspektiiviin.

• MAL-yhteistyön vaihdon vyöhyke, joka mahdollistaa tarpeellisessa määrin tiedon 
vaihdon ja keskinäisen koordinoitumisen eri ammatillisten ryhmien välillä sekä  
ammatillisten, poliittisten ryhmien ja kansalaisosallistumisen välillä.

• Kysymykseksi jää P- ja E- näkökulmien kytkeminen MAL-suunnitteluun? 
(yhdyskuntasopimus, elinvoimasopimus, metropolisopimus, 
kaupunkiseutusopimus?)



Osatutkimuksen suositukset
→ Yksinkertaista mittaristoa ja seurantaa seutujen erilaisuus tunnustaen. 

→ Ota mukaan aluetaso, joko nykyisen maakuntasuunnittelun/kaavoituksen tai 
tulevien aluehallintoyksiköiden muodossa. 

→ Huomioi vuoropuhelussa yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat.

→ Huomioi vaihdon vyöhykkeet ja joustava vuoropuhelu eri aluetasojen ja 
sektorien kesken osana sopimusmenettelyä. Pyri ylittämään yksioikoiset ja liiallista 
osaoptimointia herättävät prosessit ja hankkeet sekä etsi yhteinen nimittäjä kasvun 
edellytysten kehittämisestä. 

→ Kehitä MAL-sopimusmenettelystä rullaava, strategisiin valintoihin vahvasti 
pohjautuva menettely. Pohdi ja tue sopimusmenettelyn virtaviivaistamista 
kilpailukyky- ja elinvoimateemojen kanssa yhteneväiseksi prosessiksi, jolloin myös 
seutu/aluetason vuoropuhelu elinkeinoelämän kanssa toteutuu. 

→ Tutki kaupunkiseutusopimuksen toteutumismahdollisuuksia.
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Jatkotutkimustarpeita
Tutkimuksessa MAL-sopimusmenettely ja sen kehittäminen linkittyvät 
vahvasti meneillään oleviin kunta- ja aluehallintouudistukseen. 
Tulevaisuuden kunnalle formuloidaan parhaillaan uudentyyppistä roolitusta
ja tehtävien määrittelyä. Samanaikaisesti aluehallintouudistus ja SoTe-
palvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta SoTe-alueille muuttaa 
kunnan tehtäväpalettia ja toimintamuotoja oleellisesti.

• Miten maankäytön suunnittelu jäsentyy eri tasoille jatkossa? 
• Eriytyvätkö elinkeinoasiat maankäytön suunnittelusta?
• Millainen poliittinen ja hallinnollinen mandaatti muodostettavalle 

väliportaan aluehallinnolle halutaan antaa?
• Miten vahva vaikuttaja siitä tulee seudullisen strategisuuden edistäjänä 

MAL(PE)-asioissa, jos/kun maakuntaliittojen ja AVIen tehtävät siirretään 
sille? Millainen osapuoli siitä tulee MAL(PE)-sopimuksissa jatkossa? 
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Kiitos!
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