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Kellohalli

Ensimmäisen sidosryhmätyöpajan 
tuotosten raakapurku



MRL-reformi, MALPE-koordinaation keskeisimmät 
haasteet ja sopimusmenettely osana strategista 
kaupunkiseutusuunnittelua tulevaisuuden 
suunnittelujärjestelmässä.

1. Miten MRL:n uudistuksella voitaisiin edistää strategista yleiskaavoitusta 
kaupunkiseuduilla?

2. Miten päästään nykyistä pidemmälle sektorit ylittävässä MALPE-suunnittelussa?
3. Miten ratkaistaan MALPE-menettelyyn liittyvä demokratiavaje?
4. Mikä rooli sopimuspohjaisilla menettelyillä on tulevaisuudessa 

suunnittelujärjestelmässä?



1. Miten MRL:n uudistuksella voitaisiin edistää strategista yleiskaavoitusta 
kaupunkiseuduilla?

Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Strategisuuden määrittely - miten kirjataan lakiin?

Ehdotus:
- Strategisuus sisältää seuraavia tekijöitä: prosessi on tärkeä (vaiheistus, joustavuus, sitoutuminen), 

samoin vuorovaikutteisuus ja kiteytys. 
- Sisältö syntyy suunnitelmassa, jossa tehdään valintoja! 
- Voiko strategisuus tarkoittaa pysymistä tekstimuodossa? Visualisointi on kuitenkin tärkeää. Pohja -> 

tarkistus teemoittain

Perustelut:
- Strategisuutta EI VOI määritellä yksiselitteisesti tai lian rajoitetusti. 

Avainpelaajat/portinvartijat:
- YM, kunnat, kulloisetkin hallinnon rakenteet 



1. Miten MRL:n uudistuksella voitaisiin edistää strategista yleiskaavoitusta 
kaupunkiseuduilla?

Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Strateginen suunnitelma/yleiskaava (paikka)tietomallina/strategian "kuvana". 

Ehdotus:
- Dynaaminen kaupunkimalli, kuvaa kehitystä ja viitoittaa tulevaa. 
- Tietomallin ylläpito jatkuvassa yhteisessä prosessissa: 

- Tietotaso: muusta lainsäädännöstä "annettu" tieto (NYKYTILA) 
- Suunnitelmataso: strategisen vision viestiminen eteenpäin (TULEVAISUUS)
- Nykytilan + tulevaisuuden välisen dynamiikan ymmärtäminen! 

- Esim. ajoitus, skenaariot

Perustelut:
- Tämä parantaa sitoutumista, päätöksentekoa ja mahdollisuuksien analysointia.

Avainpelaajat/portinvartijat:
- Kaupunkiseudun kunnat ja päättäjät, tutkimuslaitokset, elinkeinoelämä -> laaja yhteistyöverkosto!



1. Miten MRL:n uudistuksella voitaisiin edistää strategista yleiskaavoitusta 
kaupunkiseuduilla?

- Strategisuus tarkoittaa kaavoituksessakin sitä ettei eksytä sivuasioihin vain siksi, että saadaan kartta 
täyteen. Kaikkea ei voi ohjata lainsäädännöllä, tarvitaan kaavaa nopeampia välineitä ohjata toimintoja, 
tarvitaan keppiä ja porkkanaa, kokeiluja ja joustavuutta.

- Tarvitaan strateginen teemayleiskaava tuottamaan joustavuutta oikeusvaikutteisuuden ja 
sitältövaatimusten strategiseen kohdentamiseen. Työvälineenä digitaalinen työtila.



2. Miten päästään nykyistä pidemmälle sektorit ylittävässä MALPE-suunnittelussa?

Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Tiedon käytön/jakamisen haasteet
- Yhteisen näkemyksen luomisen haaste seudulla/sektoreiden välillä

Ehdotus:
- Seudullisen tiedon jalostaminen/kokoaminen malleiksi

- Vaikutusten arvioinnin kehittäminen
- simulointi/systeemidynaamiset mallit

- Säännöllisesti ajantasaisella aineistolla päivittyvä

Perustelut:
- Mallien avulla voidaan luoda yhteistä ymmärrystä ja tarkastella kehityksen dynaamisia vaikutuksia

Avainpelaajat/portinvartijat:
- (avoimen) datan tuottajat
- Tilastokeskus
- Kuka tällaisen loisi/ylläpitäisi?



2. Miten päästään nykyistä pidemmälle sektorit ylittävässä MALPE-suunnittelussa?

Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Sektorien välisen yhteistyön puutetta

Ehdotus:
- Strateginen kaavoitus eri sektorien yhteistyön lisäämiseksi:
- Kaava kevyesti päivittyvä - vaihtoehtoihin perustuva. Vaihtoehdot altistetaan vaikutusten arvioinneille, 

joiden laatiminen pakottaa eri sektorit tekemään yhteistyötä.
- Päätökset vaihtoehdoista tuodaan kuntiin lausunnoille ja sieltä maakuntiin päätettäväksi

Perustelut:
- Lisää sektoreiden välillä - mahdollistaa, mutta myös edellyttää
- Tuottaa kokonaisvaltaisempaa ja päättäjille helpommin ymmärrettävää tietoa kehitysvaihtoehdoista
- Ketteröittää nykyistä päätöksentekoprosessia

Avainpelaajat/portinvartijat:
- Maakunta, kunnat & niiden päättäjät
- Sidosryhmät kaikilta eri sektoreilta



2. Miten päästään nykyistä pidemmälle sektorit ylittävässä MALPE-suunnittelussa?

Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Miten saadaan aikaan sektorit yhteen nivovaa suunnittelua erilaisilla alueilla ja kaupunkiseuduilla?

Ehdotus:
- Hallitaan yhteistyötä tavoitteiston ympärille muodostettavissa verkostoissa. Kuntien verkostot eivät 

muodostu määrämuotoisesti, vaan sopimuspohjaisesti: verkostolla on yhteinen etu. Mukana 
sopimuksessa valtio, maakunta, kunnat, yritykset omalla panoksellaan.

Perustelut:
- Lyonin benchmark: eri toimijoiden löyhä organisoituminen ajamaan yhteistä tavoitetta seudullisesti 

elinkeinopainotuksella. Tästä saatu hyviä kokemuksia.

Avainpelaajat/portinvartijat:
- Valta ja portinvartijuus kytkeytyvät yhteen. Yritys, kunta, valtio, maakunta…
- Riippuu tavoitteesta ja ongelmakentästä



2. Miten päästään nykyistä pidemmälle sektorit ylittävässä MALPE-suunnittelussa?

Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Sektorirajat ylittävää MALPE-suunnittelua

Ehdotus:
- Ratkaisukeskeiset yhteistyöverkostot, jotka ovat hallinto- ja sektorirajat ylittäviä, joustavasti sovittavissa 

eri alueilla ja hyödyntävät avoimia digitaalisia alustoja. 

Perustelut:
- Huomioisi joustavuuden ja muutosvalmiuden, mahdollistaisi myös laajemman 

(kansalais)osallistumisen. 

Avainpelaajat/portinvartijat:
- Jokaisella verkostolla vastuullinen koordinaattori. Tarvitaan yhteys päätöksiä tekevään tahoon.



3. Miten ratkaistaan MALPE-menettelyyn liittyvä demokratiavaje?

Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- "Alueperustaisesta asialähtöiseen" ajattelutavan muutokseen 

Ehdotus:
- Rajapinnat (3./4. sektori) lähtökohdaksi, erilaisine dialogisine yhteyksineen olemassa oleviin ja 

kehittyviin suoran/edustuksellisen demokratian foorumeihin/toimintoihin 

Perustelut:
- Suora/edustuksellinen-demokratiajako ei palvele kaupunkiseutujen strategista suunnittelua ja 

päätöksentekoa

Muita huomioita:
- Yleistajuisuus & visuaalisuus

- Tekoäly, sähköiset alustat “kaavoille”
- Asiaperustainen osallistuminen?
- Kansalaisen rooli strategisessa suunnittelussa on vähän pohdittu asia -> uusia näkökulmia



Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Luottamushenkilöiden roolin kasvattaminen strategisessa seututason suunnittelussa.
- Luottamushenkilöiden aktiivisuus seututyöhön

- Osallistumisen mahdollisuus
- Miten vältetään eliitin näkökulmien korostuminen, kun strategisen suunnittelun rooli kasvaa?
- Jyrääkö “herrojen kabinetit” ja elinkeinoelämän lobbarit?

- Kaupunkia kehitetään suljettujen ovien takana strategisessa suunnittelussa

Ehdotus:
- Aluetasolla / lähiötasolla työryhmät ja/tai asioihin perustuvat työryhmät, jotka käsittelee asioita, jotka 

seututasolla koskettavat ryhmiä
- Ryhmissä kaikki sidosryhmät (yritykset, kansalaiset, 3. sektori ym.) mukana, mukaan lukien 

luottamushenkilöt, laajasti edustettuina prosessin alusta saakka.
- Mahdollisesti 2-kierroksinen päätöksenteko:

- 1 malli -> esitykseen
- 2. vaiheessa malli tarkistetaan
- Digi voi toimia apuna

- Ongelmana miten työryhmillä säilyy strategisuus
- Mitä seututasolla päätetään, mitä ei kuntatasolla päätetä?

3. Miten ratkaistaan MALPE-menettelyyn liittyvä demokratiavaje?



Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Seudullisen yhteisymmärryksen rakentamisen vaikeus/läpinäkymättömyys
- Osaoptimointi
- Kansalaisten arjen näkymättömyys MALPE:ssa

Ehdotus:
- “Seudulliset tietokäytännöt”

Perustelut:
- Lisää seudullista yhteisymmärrystä
- Lisää seututoimijoiden tietopohjaa
- Tekee näkyväksi seudullisen tietopohjaan liittyvät vahvuudet ja haasteet
- Tiedon pureskelu porukalla -> joukkoistettu tulkinta

Avainpelaajat/portinvartijat:
- Tietoa tuottavat ja koordinoivat viranhaltijat
- Luottamushenkilöt
- Tutkijat

3. Miten ratkaistaan MALPE-menettelyyn liittyvä demokratiavaje?



Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- MAL-sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet kirkastettava ennen lakiin kirjaamista

Ehdotus:
- Luottamusvajeen pienentäminen ja yhteisvastuullisuuden lisääminen
- Isoissa investoinneissa ja suunnanmuutoksista pitkäjänteisempi (6-10 v) ja strateginen tarpeen.

- valtion sitouduttava pitkäjänteiseen liikenneinvestointeihin ja asuntopolitiikkaan. 
- Neuvottelujärjestelmän muodostaminen valtakunnallisesti merkittävistä asioista -> tämä vuosittain 

perustuen pitkäjänteiseen ajatteluun

Avainpelaajat/portinvartijat:
- Sopimuksen toteutuksesta ja rahoituksesta vastaavat
- Valtiolla oltava keskitetty neuvotteluelin/ministeri

4. Mikä rooli sopimuspohjaisilla menettelyillä on tulevaisuudessa 
suunnittelujärjestelmässä?



Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Säädettäisiin siitä, että MALPE-sopimuksia voidaan tehdä osana kaupunkiseutukaavaa. Sisältäisi myös 

tiedonantovelvollisuuden
- MALPE-prosessin linkittäminen osallistaviin strategisen kaupunkikehittämisen prosesseihin
- Maakuntahallinnon rooli: sopimuskumppani, ei koordinoija

Ehdotus:
- MAL-sopimuksen laajentaminen MALPE-sisältöiseksi

- Tulee lisää haastetta “edistämiseen”
- MALPE-sopimuksen vaikuttavuutta lisätään ja otetaan uusia alueita MAL-sopimuksen piiriin
- MAL-sopimusmenettely tulisi mainita MRL:ssä, mutta ei määritellä

Perustelu:
- Säädettävä vain välttämättömiltä osin

- Punnittava miksi tarve säätää / ei tarvettä säätää
- Vaihtoehtoiset keinot edistää ensisijaisia

4. Mikä rooli sopimuspohjaisilla menettelyillä on tulevaisuudessa 
suunnittelujärjestelmässä?



Mitä haastetta ehdotus ratkaisee?
- Sektorirahoituksen nykyistä kokonaisvaltaisempi strateginen kohdistaminen 

(/jalankulku-joukkoliikenne)

Ehdotus:
- Sopimusmenettelyjä koskevat uudet kehittämisohjeet/-periaatteet, joissa kokonaisuuksina:

- jalankulku/pyöräily/uusi joukkoliikenne keskustaan liittyen
- Raide- ja kaupunkiliikenteeseen tukeutuva
- Muu kehittäminen

Perustelu:
- Sitoumukset, ohjelmat, teemat ja tavoitteet käsitellään läpäisevästi kaikissa kolmessa 

kokonaisuudessa (asiat painottuu eri tavoin eri kaupunkiseuduilla)

Avainpelaajat/portinvartijat:
- Kunnat, valtio, seudut(?)
- Muut toimijat ja asukkaat eri tavoin

4. Mikä rooli sopimuspohjaisilla menettelyillä on tulevaisuudessa 
suunnittelujärjestelmässä?


