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    MUISTIO  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN SÄHKÖPOSTIKOKOUS  

Aika: 26.1.2016 klo 12.00 - 29.1.2016 klo 12.00 
 

  

   Jäsenet:    Varalla: 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki (pj.) 

Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi (varapj.) 

(jäävi Olli T. Alho, neuvotteleva virkamies, TEM) (jäävi Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM) 

(jäävi Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM) (jäävi Olli Maijala, neuvotteleva virkamies) 

(jäävi Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto) 

(jäävi Jarmo Joutsensaari, liikennejärjestelmä-  

päällikkö, Liikennevirasto) 

 

(jäävi Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM) (jäävi Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies) VM 

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki 

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Jukka Weisell, johtaja, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki 

Anne Leskinen, suunnittelija,  

Oulun kaupunki  

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Henna Lempiäinen, seutujohtaja,  

Porin seutu 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Markku Toivonen, ympäristötoimialan johtaja, Turun 

kaupunki 

Christina Hovi, kaavoituspäällikkö,  

Turun kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄ ASIA 

 

 

1. MAL-VERKOSTON ”TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT  -ELINVOIMAKUNNAT JA 
RESURSSIVIISAS YHDYSKUNTA KAUPUNGISTUVASSA SUOMESSA” - 
RAHOITUSHAKEMUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö avasi 23.11.2015 ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” (AIKO) -
haun kasvusopimusmenettelyyn vuosille 2016 - 2018 (TEM 2195/09.01.01/2015).  
Hakuohje avautuu  linkistä https://www.tem.fi/files/44362/kasvusopimusohje.pdf. 
 
MAL-verkoston 25.11.2015 ohjausryhmän kokouksen 3. kohdassa päätettiin seuraavaa: 
”Päätettiin, että MAL-verkosto laatii esityksen liitteen c) kohdan ”Teemakohtaiset 
kaupunkiverkostot osioon”. Toiminta- ja taloussuunnitelma v. 2016 antaa hakemukselle 
hyvän pohjan. Haku päättyy tammikuun lopulla 2016. Hakemus hyväksytään 
ohjausryhmän sähköpostikokouksessa tammikuun aikana. Todettiin, että TEM ei 
osallistunut asiaa koskevaan päätöksentekoon. TEM ja VM ovat jäävejä osallistumaan 
MAL-verkoston osalta millään tavoin hakemuksen valmisteluun ja sisältösuunnitteluun”. 
 
TEM rahoittaa ”Teemakohtaisessa kaupunkiverkostot” -osiossa ainoastaan 1-2 parasta 
ehdotusta. Hakemuksen on tuettava Teemakohtaisten kaupunkiverkostojen kriteerien 
mukaisesti hallituksen kärkihankkeiden toteuttamista ja toiminta on käynnistettävä v. 
2016 aikana. Lisäksi verkoston toimijoiden tulee sitoutua omarahoitusosuudella 
toteutettaviin hankkeisiin. Tarkoituksena on käyttää ohjausryhmän hyväksymän v. 2016 
toiminta- ja taloussuunnitelman kaupunkien ja kaupunkiseutujen kuntarahoitusosuuksia 
tämän haun vastinosuuksina. 25.11.2015 ohjausryhmän kokouksessa vahvistetut 
Ympäristöministeriön, Liikenneviraston, Aran ja Kuntaliiton rahoitusosuudet vuodelle 
2016 on tarkoitus käyttää muutoin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaiseen 
toimintaan, mutta niitä ei käytetä AIKO-haun vastinrahoituksena. 
 
Hakemusehdotuksen tulisi olla TEMin määrittelemien kriteerien perusteella kansallisesti 
merkittävä, oma-leimainen ja uudenlaisen lähestymistavan omaava. 
Rahoituspäätöksessä painoarvoa on myös vetäjän resursseilla ja kokemuksella, 
osaaminen verkostojen johtamisessa sekä verkoston laajuus. MAL-verkostolla on ollut  
näistä lähtökohdista hyvät mahdollisuudet laatia hakemus.  

 
MAL-verkoston koordinaatio laati ohryn 25.11.2015  päätöksen nojalla viitekehyksen, 
jossa kuvattiin hankesuunnitelman alustavia strategisia painotuksia. Ohjausryhmän 
jäseniltä, varajäseniltä sekä MAL-verkoston muilta yhdyshenkilöitä pyydettiin 
14.12.2015 kommentoimaan painotuksia sekä ottamaan kantaa ehdotettujen 
työpakettien sisällöiksi.  Sen jälkeen laadittiin varsinainen hakemus, jota käsiteltiin 
19.1.2016 tapaamisessa Pirkanmaan liiton aluekehitysjohtaja Jukka Alasentien ja 
kehittämispäällikkö Ilpo Tammin kanssa. Hakemusehdotus lähetettiin tämän jälkeen 

(19.1.2016) vielä ohjausryhmän ja yhdyshenkilöiden palautekierrokselle, jotta 
valmisteluprosessista tulisi aidosti vuorovaikutteinen.   
 
Kommenttikierroksen sekä Pirkanmaan liiton palautteen jälkeen päivitetty 
rahoitushakemus on ohessa liitteenä. Kattoteemana on ”Tulevaisuuden 
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kaupunkiseudut”, johon strategiset painotukset ja työpaketit vuosille 2016 - 2018 
linkitetään. Painotukset ovat 
- Elävät ja välityskykyiset asemanseudut 
- Monipuolinen tulevaisuuden asuntotuotanto 
- Digiloikka ja älykkäät liikennejärjestelmät 
- Joustava maankäytön suunnittelu ja muuntuva yhdyskuntarakenne 
 
”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -hakemuksen tavoitteena on tukea kaupunkiseutujen 
MAL-muutosprosessien läpivientiä, tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja sekä 
testata niitä käytännössä erilaisin pilotoinnein ja kokeiluin. Hallituksen kärkihankkeiden 
tavoitteet sekä uudenlaisen kokeilukulttuurin käynnistäminen (kokeilevasuomi.fi) 
sopivat hyvin MAL-verkoston tavoitteisiin ja painotuksiin. MAL-verkosto tarjoaa 
hallituksen kärkihankkeille ja politiikkatoimille luontevan testialustan sekä uudenlaisen 
toimintatavan MAL-kehittämisen tarkasteluun. Yhteydet hallituksen kärkihankkeisiin ja 
muihin kehittämisprosesseihin, kuten kasvukäytävähankkeisiin käyvät ilmi 
hakemusehdotuksessa. Toiminnalla tuetaan myös valtiovarainministeriön asettamien 
”Tulevaisuuden kunta” -hankkeen asiantuntija- ja parlamentaarisen työryhmän työtä. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriöstä tulleen tiedon mukaan toteutettavat 
kehittämiskokonaisuudet ja hankkeet  kuvataan hakuvaiheessa hankeaihioina, ja ne 
tarkennetaan myöhemmin. TEM käy parhaiden hakijoiden kanssa maaliskuussa 
neuvottelut, joissa  pyritään varmistamaan, että verkoston tavoitteet sopivat AIKO-
tematiikkaan ja verkosto ylipäänsä on toimiva ja sitoutunut toteutukseen. Lopulliset 
rahoituspäätökset tulevat TEMin mukaan huhtikuussa (2016). Hakemukset on 
toimitettava TEMiin 29.1.2016 klo 16.15 mennessä. 
  

 
Päätösehdotus:  
 
Ohjausryhmä hyväksyy MAL-verkoston (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä     
isäntäkuntana) ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut  -Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta 
kaupungistuvassa Suomessa” -rahoitushakemuksen ja sen kuntarahoitusosuudet Alueelliset 
Innovaatiot ja kokeilut (AIKO) haun vastinrahoituksena.  

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

 

 
 

 
  


