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    ASIALISTA  

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS  

Aika: 15.6.2016 klo 13.00 - 15.00 
Paikka: TEM, Aleksanterinkatu 36 A, Nh Aleksi 

Videoneuvottelu: 0206378337@video.sonera.fi  pin: 129985#  isdn: 0206378337 

  

   Jäsenet:    Varalla: 

Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö 

Joensuun kaupunki (pj.) 

Johanna Vilkuna, liikennesuunnittelija, 

Kuntaliitto                                                         

Kalle Sivén, maankäyttöinsinööri,  

Joensuun kaupunki 

Ritva Laine, johtaja, Kuntaliitto 

Petra Stenfors, ylitarkastaja, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM Olli Maijala, neuvotteleva virkamies 

Teija Snicker-Järvinen, apulaisjohtaja, 

Liikennevirasto 

Jarmo Joutsensaari, liikennejärjestelmä-  

päällikkö, Liikennevirasto 

 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM 

Jarmo Lindén, johtaja, ARA 

Anna-Leena Seppälä, yksikön päällikkö,  

ELY-keskus Varsinais-Suomi (varapj.) 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Aimo Huhdanmäki, yksikön päällikkö,  

Uudenmaan Ely-keskus 

Anne Leskinen, suunnittelija, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö,  

Oulun kaupunki  

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

Porin seutu 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kimmo Kurunmäki, seutusuunnittelupäällikkö,  

Tampereen kaupunkiseutu 

Christina Hovi, kaavoituspäällikkö, Turun kaupunki Paula Keskikastari, kaavoitusarkkitehti  

Turun kaupunki 

Leena Rossi, kaavoituspäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

Raine Mäntysalo, professori, varajohtaja, Aalto/YTK 

Irma Karjalainen, tulosaluejohtaja, HSY 

Anna Isopoussu, kaavoitustutkija, Jyväskylä 

Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Sini Puntanen, osastonjohtaja, HSL 

 

 

Verkoston koordinaatio 

Tero Piippo, projektipäällikkö, siht. 

Kati-Jasmin Kosonen, erikoissuunnittelija 
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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

                                         

2. Edellisen kokouksen (19.4.2016) muistion hyväksyminen  

Edellisen kokouksen muistio on osoitteessa 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1267-MAL-ohry_MUISTIO_19042016.pdf 
 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion.  

  

                         Päätös: 
 

A) TEMIN ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) ASIAT 
 
3. ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -teemaverkoston valmistelun eteneminen (TEMin 

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut haku) 
 

MAL-verkoston edellisessä kokouksessa (19.4.2016 kohta 3) esiteltiin ja hyväksyttiin  
”Tulevaisuuden kaupunkiseudut - elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta 
kaupungistuvassa Suomessa” -hanke-ehdotus.  Kokouksessa myös sovittiin, että 
Pirkanmaan liitolle toimitettava lopullinen rahoitushakemus voidaan hyväksyttää 19.4 
jälkeen myöhemmin keväällä MAL-verkoston sähköpostikokouksessa. 
Sähköpostikokousta ei ole kuitenkaan pidetty, koska TEM ei ole vielä ohjeistanut 
maakuntaliittoja rahoitushakemuksista eikä AIKO-lomaketta ole vielä olemassa koska 
on odotettava ensin ministeriöstä tulevat ohjeet rahoituksen myöntämiselle. 
 
TEMistä tuli 4.5 pyyntö toimittaa ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” hakemuksesta 
seuraava versio,  josta tehty muistio liitetään TEM:n päätökseen MAL-verkostolle 
myönnettävästä rahoituksesta osana kasvusopimusmenettelyä. TEMille toimitettu 
hakemus toimitetaan ohjausryhmän jäsenille liiteaineistona. 
 
TEM on valmistellut sekä valtioneuvoston 9.6. AIKO-rahoituksen jakopäätöksen että 
tämän jälkeen tehtävän rahoituspäätöksen, jolla TEM osoittaa varat maakunnan liitoille 
(arviolta juhannukseen mennessä). 

 
Kustannuksiahan hankkeelle voi alkaa syntyä aikaisintaan siitä päivästä kun hakemus 
on kirjattu Pirkanmaan liittoon saapuneeksi. Hakija kerryttää kustannuksia hankkeelle 
omalla riskillä siihen asti kunnes mahdollinen myönteinen rahoituspäätös on tehty. 
MAL-koordinaatio on jo aloittanut hankevalmisteluja. Projektipäällikkö esittelee 
hankevalmistelujen tilannetta. 
 

Päätösehdotus:  Ohjausryhmä merkitsee ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” -
teemaverkostohaun ajankohtaiskatsauksen ja hankevalmistelut tiedokseen. 

 
Päätös:   
 
 
 
 

http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1267-MAL-ohry_MUISTIO_19042016.pdf
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4.”Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun” selvitystyön tarkennettu 

työsuunnitelma ja aikataulu   

MAL-verkoston koordinaatio on käynnistänyt osana Tulevaisuuden kaupunkiseudut, 
elinvoimakunnat, resurssiviisas yhdyskunta” teemaverkoston toimintaa ”Digitaalisten 
palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun” -selvityksen. Työn tavoitteena on 
parantaa digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosessin tiedollista perustaa ja tuottaa 
tietoa miten digitaalisten palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä osaksi maankäyttöä- ja 
suunnittelua. Selvitystyössä tuotetaan suunnittelun apuvälineeksi digitaalisten palvelujen 
kehittämisen polku kaupunkien digitalisaatiokehityksen seurantaan.  
 
Työn tarkoituksena on selvittää a) mitkä ovat digitaalisen palveluverkon suunnitteluprosessin 
ydinkysymykset, b) miten digitaalinen palveluverkko on liitettävissä osaksi strategista 
maankäytön suunnittelua ja c) miten palveluverkkojen suunnitteluprosesseja tulisi kehittää, 
jotta digitaaliset palvelut tulisi huomioiduksi osana palveluverkkoja ja maankäytön 
suunnittelua. 

 

Työ perustuu kirjallisuuskatsaukseen, sähköisellä alustalla (LYYTI) tehtävään kyselyyn ja 
haastatteluihin valituilla paikkakunnilla. Kyselyllä tuotetaan tietoa tämän hetken palvelujen 
digitalisaatiokehityksen tilanteesta ja digitaalisten palvelujen kehittämistoiminnasta alueilla. 
Haastatteluihin valituilla paikkakunnilla voisi olla jo tehtynä jonkin verran palvelujen 
digitalisaatioon liittyvää kehitystoimintaa, jotta palvelujen digitalisaatiosta voitaisiin kerätä 
käytännön kokemuksia. Haastattelut toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluina 
kesällä ja analyysi tehdään sisällönanalyysillä heinä-elokuussa. Selvitystyön tarkennettu 
aikataulu: 

Kesäkuu 2016 

 Kysely auki LYYTI:ssä 6.6.-20.6.2016  

 Haastattelurunko, haastattelujen aloitus 
 

Heinäkuu 2016 

 Kysely- ja haastatteluaineiston koonti ja analysointi 

 Digitaalisten palvelujen kehityspolun laadinta 
 

Elokuu 2016 

 Loppuraportin laadinta; tulokset, johtopäätökset sekä kehittämisehdotukset 

 Tiiviin esityksen laadinta keskeisistä tuloksista ja kehittämisehdotuksista. 
 

Syyskuu 2016 

 Työn esitys ohjausryhmän kokouksessa 9.9.2016 

 Tulosten ja raportin jako verkostolle sekä yhteistyökumppaneille. 
 
Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi työsuunnitelman ja ajankohtaiskatsauksen, 
käy keskustelun haastattelujen toteutuksesta ja linjaa hankkeen etenemistä. 
 
Päätös: 

 

5. Selvitys Kestävästä liikkumisesta kuntien poliittisessa päätöksenteossa  
 

Suomessa on tehty viime vuosien aikana runsaasti kävelyä ja pyöräilyä koskevia suunnitelmia 
ja strategioita, joilla pyritään kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden nostamiseen 
kaupunkialueilla. Kestävä liikkuminen kuntien poliittisessa päätöksenteossa -selvityksen 

tarkoituksena on selvittää, miten kestävän liikkumisen suunnitelmia tai muita 



4 
 

suunnitelmia, joissa kestävällä liikkumisella on merkittävä rooli, käsitellään poliittisessa 
päätöksenteossa kuntatasolla. Työssä myös selvitetään erilaisia laadullisia ja mitattavia 
tekijöitä, jotka vaikuttavat suunnitelmien hyväksyttävyyteen sekä miten näihin voidaan 
vaikuttaa. Selvitystyön tehtävänä on vastata kysymyksiin: a) millaisia kestävään 
liikkumiseen liittyviä tai keskittyviä suunnitelmia kunnissa tehdään, b) miten 
suunnitelmia käsitellään kuntien poliittisessa päätöksenteossa, c) millaista vuoropuhelua 
poliittisten päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden välillä käydään. 

Työ perustuu monipuoliseen aineistoon valtakunnan ja aluetason tekijöistä, jotka 
vaikuttavat kestävän liikkumisen suunnitelmien laadintaan ja implementointiin kunnissa 
ja seututasolla. Kunnista tai seututasolta kartoitetaan kuntien kestävän liikkumisen 
suunnitelmat ja niiden ominaisuuksien kartoitus ja luokittelu, toteutetaan kyselytutkimus 
ja haastatteluosiot sekä analyysiosiot. Työn lopputuloksena tunnistetaan sellaisia 
ominaisuuksia tai toimintatapoja, jotka vaikuttavat päätöksentekijöiden valintoihin 
kestävää liikkumista koskevien suunnitelmien tai ohjelmien suhteen ja eritellään näitä 
kokonaisuuksiksi.  

Työn laatii Tapio Kinnunen Strafica Oy:stä Hämeen ammatti-korkeakoulun ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä. Tapio Kinnunen on aiemmin toiminut 
Hyvinkään kaupungilla liikennesuunnittelijana ja on vastannut myös kestävän liikkumisen 
ohjelman toteuttamisesta. Työ voidaan käynnistää välittömästi. Työ toteutetaan 6/2016-
2/2017 välisenä aikana. Varsinainen aineiston keruu ja analyysi suoritetaan vuoden 2016 
aikana, työn viimeistely, kommentointi ja esittely toteutetaan alkuvuonna 2017.  

Työn rahoittajina ovat ehdotuksen mukaan Liikennevirasto (Kestävän liikkumisen 
edistäminen), Ympäristöministeriö, Turun seudun liikennejärjestelmätyöryhmä, MAL-
verkosto sekä Helsingin kaupunki. Työn kustannusarvio on 35 600 €. Strafica Oy 
osallistuu työn kustannuksiin maksamalla 30 % kokonaiskustannuksista (ml matkakulut). 
Rahoittajatahoittain kustannuksiksi esitetään (pl Strafica):  

 Liikennevirasto (15 % = 5900 €) 

 Ympäristöministeriö (15 % = 5900 €) 

 Turun seutu (10 % = 4000 €) 

 Helsingin kaupunki (10 % = 4000 €) 

 MAL-verkosto (10 % = 4000 €) 
 

MAL-verkosto hyödyntää selvityksen aineistoa verkostoviestinnässään, seutusparrauksissa 
sekä kestävän liikkumisen verkostotoiminnassa ja SUMP-suunnittelun jalkauttamisessa 
verkostossa (ohjausryhmän päätös 19.4.2016 Kestävän liikkumisen suunnittelun edistämisen 
verkostotoiminnan jatkosta osana MAL-verkoston perustoimintaa).  

Päätösehdotus: Ohjausryhmä päättää osallistua Kestävä liikkuminen kuntien poliittisessa 
päätöksenteossa -selvityksen rahoittamiseen ehdotetulla osuudella. 

 
Päätös: 

 

B) MAL-VERKOSTON PERUSTOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAT 
 
6. MAL-verkoston v. 2016 - 2018 koskevan Aiesopimuksen valmistelu 
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Aiempi käsittely: Ohjausryhmän 17.2.2016 (kohta 3) ja 19.4.2016 (kohta 5) kokouksissa 

käsiteltiin MAL-verkoston v. 2016 -2018 koskevaa Aiesopimusluonnosta. Kokouksissa 

sovittiin, että valmistelua jatketaan päätösten mukaisesti:   

 

17.2.2016 (kohta 3) 

Päätös: Keskusteltiin Aiesopimusehdotuksen valmistelun taustasta ja tavoitteista. 

Aiesopimuksessa ehdotetaan, että osapuolet varautuvat huomioimaan MAL-verkoston 

toiminnan vuosittaisissa budjettivalmisteluissaan ja tavoitteena on säilyttää toiminnan 

resurssointi vuoden 2015 tasoisena. Päätettiin että Juha-Pekka Vartiainen ja Tero Piippo 

jatkovalmistelevat Aiesopimusehdotuksen ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen. 

 

19.4.2016 (kohta 5) 

Päätös: Sovittiin, että aiesopimukseen lisätään toteamus MAL-verkoston tavoitteesta ideoida 

ja suunnitella hankkeita, koska se on jäsenyhteisöjen näkökulmasta oleellinen osa verkoston 

toimintaa ja rahoituksen myöntämisen kannalta välttämätöntä. TEM ja VM eivät ole MAL-

verkoston perustoiminnan suoria rahoittajia, joten näiden organisaatioiden mukanaolo 

sopimuksessa ei ole tarpeellista. Sovittiin, että Aiesopimus lähetetään jäsenyhteisöjen 

edustajille ja kysytään palautetta 9.5.2016 mennessä onko Aiesopimus allekirjoitettavissa 

heidän osaltaan. 

 

Projektipäällikkö esittelee yhteenvedon kuntien palautteesta ja sopimukseen tulevat 

päivitykset. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä merkitsee palautteen tiedoksi ja päättää sopimuksen 

lähettämisestä allekirjoitettavaksi.                                         

 

           Päätös: 

7. MAL-verkoston muu perustoiminta vuonna 2016 
 

Päätösehdotus: Projektipäällikkö esittelee toiminnan ja talouden keskeisiä asioita. 
 
Päätös: 
 

8. Ohjausryhmän jäsenten ajankohtaiskatsaukset alueidensa /organisaatioidensa toiminnasta 
 
                         Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. 
  
                         Päätös: 
 

9. Tiedoksi annettavat asiat 

BeMIne -hankkeen ajankohtaiskatsaus 

KYMPPI‐Moni seurantatapaaminen 20.6.2016 Tampereella 

 

10. Seuraavat kokoukset 

9.9. klo 10-12 (sovitaan paikasta) 

29.11. klo 14-16.30 (sovitaan paikasta) 

 

11. Kokouksen päättäminen 


