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Kaavoitus on osa  kunnan kehittämistä, sen 
elinvoimapolitiikkaa
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• Tausta: Kaupungit korostavat  välittömän sopimuskumppanuuden 
merkitystä koko maalle tärkeässä elinvoimatehtävässään – ei 
suppeassa omassa intressissä vaan kokonaisuuden kannalta

• MAL-sopimukset ja kasvusopimukset ja niiden edelleen vahvistaminen 
ja  mukana olevien kaupunkiseutujen joukon  
laajentaminen=>menettelyjen toisiaan täydentävyys

• Välitön sopimuskumppanuus kaupunkiseutujen ja valtion kesken toimii 
kannustimena ehyiden kaupunkiseutujen kehittämisessä, mikä on 
todettu ensiarvoisen tarpeelliseksi

• Sopimuksien kohteena olevissa MAL-asioissa kaupungeilla ja 
kaupunkiseutujen kunnilla  tulee olla yksiselitteinen toimivalta –
muutoin  hyödyllinen  suora sopimuskumppanuus on vaarassa

• Toimivaltaepäselvyydet ja päällekkäisyydet  ovat omiaan   
vaikeuttamaan kaupunkiseutujen kehittämistä



Miten ratkaista toimivallan jakoa koskevat 
epäselvyydet, päällekkäisyydet ja niistä aiheutuvat 
haitat kaupunkien kehittämiselle

• Päällekkäisyyksiä koetaan olevan erityisesti elinvoimatehtävien, mukaan 
lukien innovaatioympäristöjen kehittäminen (maakuntalakiesitys 9 §, tehtävä 
9,) kohdalla  -- vaikka lakiesityksen perustelussa todetaan, että maakunnille 
siirtyvät uusina vain  ELY:n tehtävät, julkisuudessa on  ilmaistu  
elinvoimavastuun olevan molemmilla puolilla

• Ratkaisuna esityksen toimivallan jaossa oleviin epäselvyyksiin ja  
päällekkäisyyksiin  on esitetty joustavuutta ja hyvässä hengessä sopimisen 
mahdollisuutta

• Kaupungit edellyttävät  epäselvyyksien ja päällekkäisyyksien ratkaisemiseen 
selkeitä ja rajaavia säädöksiä, joiden lähtökohtana on oltava kunnan 
tehtävä elinvoiman kehittäjänä. Esimerkiksi sen sijaan, että kuvataan 
maakunnan tehtäväksi ”elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen 
kehittäminen”, rajataan maakunnan tehtävä esimerkiksi seuraavasti:  … 
elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen osallistuminen  
niitä toteuttavia hankkeita rahoittamalla (kuten ELY ja maakunnat nyt)
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Ongelmallisinta maakuntakaavoituksen siirto 
nykyisellään uusille itsehallinnollisille maakunnille

• Kaupungit: Mekaaninen  nykyisen maakuntakaavoituksen siirto 
uusille itsehallinnollisille maakunnille  ei ole mahdollista –
vallan ja vastuun on kuljettava yhdessä

• Kuntaliiton hallitus 28.4.2016:Maakuntien perustaminen merkitsee, että aiemmin kuntaorganisaatiossa 
laaditut maakuntakaavat kuuluisivat toiselle itsehallinnolliselle organisaatiolle.  Kuntien itsenäisen roolin 
säilyttäminen maankäytön suunnittelussa edellyttää kaavahierarkian ja maankäytönohjaus-järjestelmän 
uudelleen arviointia, samassa yhteydessä tulee pohtia kaavatasojen lukumäärä. 

• On todennäköistä, että tuleva maakuntatason kaava tulee olemaan sekä sisällöltään että esitystavaltaan 
aiempaa strategisempi. Siinä on syytä käsitellä lähinnä maakunnan ja valtakunnan tason kysymyksiä. 
Myös sen ohjausvaikutukset tulee lainsäädännössä arvioida uudelleen. Maakuntakaavalla ei voi olla 
suoraa ohjausvaikutusta kuntien kaavoituksen toteuttamiseen, josta kunnat ovat taloudellisessa 
vastuussa.

• Kaupunkiseuduilla hallinnon muutokset tulevat korostamaan kuntien yhteistyön tarvetta maankäytön ja 
liikenteen ratkaisuissa. Kaupunkiseuduilla tarvitaan maakuntakaavaa ohjaavampi yhteinen yleispiirteinen 
suunnitelma, joka muodossa tai toisessa sisältää maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnin. 
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Sama argumentti jo aiemmin metropolikaavan 
yhteydessä (Kuntaliiton lausunto)

• esitetty metropolikaava, joka  saa myös yleiskaavan merkityksen ja voi 
korvata kunnan alueella voimassa olevan yleiskaavan, on erittäin vahva 
väline, jolla voidaan ohjata alueen kuntien alueella tapahtuvaa 
maankäyttöä …Kuntaliitto kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
metropolihallinto ei kanna näiden päätösten taloudellisia seurauksia, 
vaan kunnat vastaavat niistä. 

• Ehdotuksessa itsehallinnollisten maakuntien kaavoituksesta on tältä 
osin sama paha epätasapaino ja siitä voi aiheutua ristiriitoja.
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Lopuksi: seututasoinen  vahvempi koordinaatio 
välttämätöntä

• KUVA- projektin  tulokset:

• http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3247

• ajatus ”pakottavasta” sopimisesta; toisin sanoen sopimuspolitiikkaa 
voitaisiin kehittää lainsäädännön keinoin velvoittavaksi. Tällainen 
mekanismi voisi poistaa yhdyskuntapoliittisen ja verotulojen 
osaoptimoinnin, jos siihen liitettäisiin verotulojen jyvittämiseen liittyvä 
työkalu. Kyseiseen ehdotukseen kytkeytyen nykymuotoinen kuntien 
yhteinen yleiskaava pelkästään todettiin riittämättömäksi. Tarvitaan 
myös muodossa tai toisessa maankäytön toteuttamisen ohjelmointi.

• Miten päästä tähän: laki ja  kannustimet (MAL-sopimukset). Lailla 
turvataan runko, kannustimilla  riittävä, eheyttävä sisältö 
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