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MAL-verkoston tavoitteet 

MAL-verkosto toimii kansallisesti ja sen päätavoitteena on tukea jäsenseutuja maankäytön, asumisen, 

liikenteen sekä palvelujen ja elinkeinojen suunnittelua ja yhteensovittamista sekä toimijoiden välistä 

yhteistyötä. Tavoitteena on kehittää kestävää yhdyskuntarakennetta, jäsenseutujen MAL-ohjauskeinoja, 

-suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä tukea hallitusohjelman ja sopimuspolitiikan (MAL-, 

Kasvu- sekä Kasvuvyöhykesopimukset) toteutumista. 

 

Tehtävänä on levittää olemassa olevia hyviä käytäntöjä, seurata lainsäädäntöä sekä jalkauttaa 

tutkimustietoa ja kansainvälisiä esimerkkejä kaupunkiseuduille kestävän ja elinvoimaisen 

yhdyskuntarakenteen kehittämisen tueksi. Näkökulmina painottuvat alueiden sisäiset 

kehittämishaasteet ja yhteistyöratkaisut sekä kilpailukyvyn vahvistaminen kokonaisuutena.    

 

Toimintatapoina ovat kaupunkiseuduille sovitettu tukityöpajat ja sparraukset, asiantuntijaseminaarit, 

kokeilevat pilotoinnit ja yhteistyöhankkeet sekä aktiivinen viestintä. Esitetyt toimenpiteet toteutetaan 

sekä itsenäisesti verkoston toimesta että MAL-kehittämistyössä olevien yhteistyökumppaneiden kanssa. 

MAL-verkoston koordinaation vastuuhenkilöt yhteen sovittavat jäsenkaupunkien, seutujen ja 

yhteistyökumppaneiden toiminnallisia tavoitteita.   
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KUVA 1. MAL-verkoston jäsenalueet vuonna 2017 (lähde Simo Turunen Tampereen kaupunkiseutu). 

Kumppanit 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä toimii verkoston isäntäkuntana. Verkostoalueet 

kokonaisuudessaan ovat: Joensuun kaupunki, Jyväskylän seutu, Kajaanin kaupunki, Kotkan-Haminan 

seutu, Kouvolan kaupunki, Lahden seutu, Lappeenrannan kaupunki, Oulun seutu, Porin seutu, Salon 

seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Turun seutu, Vaasan seutu, Helsingin seutu 

(yhteistyöorganisaatiot Helsingin seudun liikenne ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut) sekä Länsi-

Uudenmaan kuntien koalitio (Raasepori, Lohja, Hanko, Siuntio ja Inkoo).  Kuopion kaupunkiseutu tuli 

mukaan uutena jäsenseutuna v. 2017 alkupuolella. Tarkoitus on, että Hämeenlinnan kaupunki liittyy 

verkoston jäseneksi v. 2018 alusta. Lisäksi jäsenalueita edustaa Suomen Kuntaliitto. Verkostoalueet 

kuvataan kartalla (Kuva1).  
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Valtio-osapuolen verkostojäseniä ovat Ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, 

(VM ja TEM), Liikennevirasto (LVM) sekä aluehallintoa edustavat ELY-keskukset.  

 

Lisäksi kumppaneina toiminnassa ovat yliopistoedustajat; Aalto-yliopisto/ YTK, Tampereen yliopiston 

Johtamiskorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto (Turun 

kaupunkitutkimusohjelma), VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, valtion maanomistuksen työryhmä 

(asemanseudut), Uudenmaan Maapolitiikkaryhmä, Helsingin seudun vetovoimaiset asemanseudut 

hanketyöryhmä, valikoidut konsultit sekä Motiva.  

 

Toimintasuunnitelma 

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sovitetaan yhteen verkoston jäsenyhteisöjen erilaisia tarpeita 

ja näkemyksiä. Tarpeita kartoitetaan keskusteluilla, kyselyillä ja hanketapaamisten avulla. Verkoston 

toiminnan vaikuttavuus perustuu toiminnan yhteiskunnalliseen ajankohtaisuuteen, verkottamiseen ja 

jäsenkaupungeille, kaupunkiseuduille ja valtionhallinnolle räätälöityyn toimintaan.  

 

Verkoston painopisteet v. 2018 

Verkoston vuoden 2018 toimintasuunnitelman runkona ovat aiemmin tehdyn ulkopuolisen arvioinnin 

tulokset, perustoiminnan rahoittajilta (YM, Livi, Kuntaliitto ja ARA) saatu palaute sekä ohjausryhmän 

jatkuva palaute ja näkökulmat toiminnallisista painotuksista. Arvioinnissa todettiin, että asetetut 

painopisteet ja niiden läpikekkaavat teemat ovat olleet relevantteja, eikä niitä kannata radikaalisti 

muuttaa. Verkoston sisällöt painottuvat kaudella 2017 - 2018 seuraaviin teemoihin: 

 Elinvoimaa MALPE-suunnittelulla (suunnittelun kokonaisvaltaisuus) 

 Elävät ja välityskykyiset asemanseudut (ml. seudullinen ulottuvuus)  

 Monimuotoinen tulevaisuuden asuminen (ml. asuminen palveluna, seudullisuus) 

 Resurssiviisas yhdyskunta (vähähiilisyys, ekologisuus, kestävä julkinen talous ja uudet 

palvelurakenteet, sekoittuneen yhdyskuntarakenteen tuki ) 

 Vaikutuskykyinen kaupunki- ja sopimuspolitiikka. 

 

Vuosina 2017 - 2018  verkoston toiminta painottuu seuraaviin painopistealueisiin: Elinvoimaa MALPE-

suunnittelulla, Elävät ja välityskykyiset asemanseudut, Monipuolinen tulevaisuuden asuntotuotanto. 

Nämä painopisteet osaltaan toteuttavat resurssiviisaan yhdyskunnan ja sen suunnittelun ideaa. 

Toimenpiteet kohdistuvat kaupunkeihin ja kasvaville kaupunkiseuduille, joten ne toteuttavat omalta 

osaltaan vaikuttavaa kaupunkipolitiikkaa.  
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KUVA 2. Verkoston painopisteet vuosina 2017 - 2018. 

 

Painopisteitä tuetaan läpileikkaavilla teemoilla, joita ovat ohjausryhmän kannanottojen mukaan kestävä 

liikkuminen ja MaaS (Mobility as a Service), seutujen sisäisen yhteistyön ja suunnittelutilanteen 

kehittäminen, tarkemmin  keskuskaupunki - kehystarkastelu sekä eräissä tapauksissa kuntapari- ja 

kehittämisvyöhyke-tarkastelut, sekä sopimusmenettelyjen ja uusien seudullisten yhteistyöprosessien 

tuki. Sopimusmenettelyihin luetaan Kasvusopimus-, Kehityskäytävä/vyöhykesopimukset, temaattiset 

kaupunkiverkostot, asemanseutujen seudulliset profiloinnit (mm. Helsingin seutu, Lahden-Nastolan 

alue), erilaiset muut radanvarsitarkastelut, sopimusmenettelyt sekä muut yhteiset sopimuspohjaiset 

kehittämismenettelyt. 

 

Verkoston toimintamuodot 

Seminaarit 

Painopisteistä järjestetään seminaareja, jotka toteutetaan tarvittaessa yhteisenä tapahtumana 

yhteistyökumppaneiden kanssa sekä huomioiden MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunkiseudut 

hankkeen puitteissa järjestettävät seminaarit ja työpajat (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO 

rahoitusväline) sekä Aalto konsortion BEMINE-hankkeen sidosryhmäseminaarit (maalis- ja 

lokakuu) 

 

Yhteiset työpajat 

Asiantuntijatyöpajat ovat tarkemmin kohdennettuja perustoiminnan rahoittajien sekä usean eri 

jäsenkaupungin tai -seudun ja yhteistyökumppanin yhteisiä tapaamisia.  Työpajojen 

toimintamuoto on seminaareja keskustelevampi ja ohjatumpi. Hanketyöpajoissa voidaan myös 

testata alustavia tutkimustuloksia (esim. Elinvoimaiset asemanseudut).  
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Kokeilevat pilotoinnit 

 

Kokeilevat pilotoinnit liittyvät hallitusohjelman esityksiin ja MAL-verkoston arvioinnissa esiin 

nostettuihin toimintoihin. Niitä toteutetaan jatkossa jäsenseuduilta ja sidosryhmiltä tulevien 

aloitteiden pohjalta. 

Hankkeet 

Hankkeet toteutetaan yhteistyömallilla hanketoimijoiden kanssa. MAL-verkoston osuus hankkeista 

muodostuu ostopalveluiden ohella viestinnästä, markkinoinnista, tiedotuksesta sekä hanketyötä 

edistävistä yhteisistä työpajoista verkostojäsenten ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa. Hankkeiden 

toteutuksessa pyritään huomiomaan TEMin AIKO konseptin kokeilevan kehittämistoiminnan tavoitteet. 

I Hanke: ”HYMY - Hyvinvoinnista elinvoimaa uuden kunnan tehtäväkenttänä, tietopohjan 

vahvistaminen” (työnimi).  

Hyvinvoinnin edistäminen erityisesti uuden kunnan näkökulmasta edellyttää monialaista yhteistyötä niin 

kunta- kuin seututasolla. Hyvinvointipalvelujen kehittämisohjelman yksi toimenpide on seudullisen 

tietopohjan kehittäminen rakentamalla uuden kunnan roolia ja tarpeita tukeva, kasvavien kaupunkiseutujen 

seudullinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tieto-pohja.  

 

Tämän hankkeen ideana on integroida hyvinvointipalvelujen kehittäminen osaksi maankäytön, asumisen, 

liikenteen ja elinkeinojen suunnittelua. Tällöin saavutetaan tulevaisuuden kunnan elinvoimatavoitteet 

paremmin kuin kehitettäessä kutakin sektoria omana lohkonaan. Kokonaistarkastelu asettaa johtamiselle ja 

päätöksenteolle uusia haasteita mutta se on uuden kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämisen 

välttämätön edellytys. Teema koskettaa valtakunnallisesti kaikkia kaupunkeja, kuntia ja seutuja. 

Varauduttaessa uuden kunnan toimintamalleihin on tarkoituksenmukaista tavoitella yhtä seutua suurempaa 

kehittämisverkostoa.  

 

Kaupunkien ja kaupunkiseutujen strateginen kehittäminen ja MALPE-toimintojen keskinäinen 

hyödynnettävyys edellyttää hyvää tietopohjaa, työvälineitä sekä suunnittelun ja kehittämisen vuoro-

vaikutusta. Oleellista on kuitenkin ymmärtää kuka on lopulta toiminnan keskiössä. Se ei ole organisaatio tai 

hallinnonala vaan yksittäinen kuntalainen omine hyvinvointiin ja elinvoimaan liittyvine tarpeineen. Ilman 

riittävää ja monipuolista tietotuotantoa näiden tarpeiden ymmärtäminen ja kuntalaisten osallistamisensa 

kehittämistoimiin jää puutteelliseksi. 

 

Hankeen ideointi- ja käynnistyväisessä kootaan valtakunnallinen sparraus- ja kehittämistiimi: 

 Mukaan lähtevin seutujen strategia tai sektoripäälliköt (seudut valitsevat) 

 Ministeriöedustajat, VM Kuntaosasto, YM, OKM, STM, LVM 

 Kuntaliitto, esim. Jenni Airaksinen 

 Tutkimus- ja kehitys, esim. Tampereen yliopiston Kalevi Korpela ja Liisa Häikiö, JKK:n Ilari Karppi 
(BEMINE-yhteys), Aalto-yliopiston Marketta Kyttä, Tampereen teknillinen yliopisto  

 Kansalaisyhteisöjen edustajia (vanhempainyhdistykset, seurat, asukkaat, kaupunginosayhdistykset tai 
niiden liittoumat).  

 

Hankkeen tavoitteena on tukea kaupunkien ja kaupunkiseutujen tiedolla johtamista tilanteessa, jossa 

uudistuvien kuntien keskeinen tehtävä on rakentaa aktiivisesti hyvinvointia ja osallisuutta. Tämä tarkoittaa 
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hyvinvointinäkökulman huomioimista kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Vahvempi hyvinvointirooli 

vaatii systemaattista ja tietoon perustuvaa mallintamista. Lopputuloksena on monialainen 

hyvinvointimittaristo ja strateginen tietomalli, jonka avulla hyvinvoinnin edistäminen läpäisee muita kunnan 

horisontaalisia tavoitteita. Hankkeessa korostuvat erityisesti uuden kunnan tehtäväkentän ytimeen kuuluva 

asuin-ja elinympäristörooli sekä hyvinvointirooli kilpailukyvyn edistäjänä. 

 

Hankkeen ensi vaiheen vertaisryhmäksi on ideoitu Helsingin seutua, Tampereen kaupunkiseutua ja Porin 

seutua. Ideointivaiheessa hankkeeseen on osoittanut kiinnostusta Helsingin seutu, Tampereen kaupunki-

seutu (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi) sekä Pori. Jokaisella 

osallistuvalla kaupungilla tai jäsen-seudulla on joko kaupunginosittainen tai teemallinen pilotti- tai 

kokeilualue, jolla mittaristoa voi kehittää ja jossa sitä voi testata ja tulokset jaettaisiin näistä laajasti. 

 

Ideointi - ja käynnistysvaiheessa kulut koostuvat valtakunnallisen Sparraustiimin kokoamisesta, työpaja- ja 

workshop toiminnasta, valtakunnallisesta kyselystä hyvinvointimittariston ja hyvinvointikertomuksen hyvistä 

käytännöistä (ei siis itse mallista) sekä mahdollisen opiskelijatyön tai harjoittelijan kuluista. Mukaan lähtevien 

seutujen odotetaan vastaavan työntekijöidensä kuluista vuoden 2018 ideointi- ja käynnistyväiseen osalta.  

Myöhemmässä vaiheessa hankkeesta muodostetaan kansallinen T&K verkostohanke ja laaja pilottikokeilu, 

jolloin toteutusmalli suunnitellaan tarkemmin kiinnostuneiden seutujen kanssa yhteistyössä ja sovitaan 

omarahoitusosuus, kustannustensako ja mahdollinen konsultointi tai tutkimus-tarve.  

 

Arvioitu kustannus: 12 000 euroa.  

 

II Hanke: Kaupunkilaisten asumispreferenssit ja -tarpeet 

Tausta/perustelut/lisäarvo 

Asuntoja ja asumisympäristöjä suunniteltaessa ja rakennettaessa on tunnettava ja ymmärrettävä asukasta 

sekä hänen toiveitaan ja tarpeitaan yhä paremmin. Tällä hetkellä monella kaupunkiseudulla asuntojen 

suunnittelussa ja tuottamisessa tehdään massatuotantoa, mikä ei vastaa asukkaiden preferenssejä. Täten 

asukkaalla on vain vähän vaihtoehtoja asuntonsa ja asumisympäristönsä valinnassa. Tunnistamalla ja 

ymmärtämällä asukkaiden preferenssejä voidaan kannustaa rakentamisen ja asumisen alan toimijoita 

monipuolisempaan ja laadukkaampaan rakentamiseen (esim. luoden monimuotoisempaa kerrostaloasumista 

ja tiivistä kaupunkirakentamista, joka kuitenkin vastaa asumispreferenssejä).    

On erityisesti tarpeen selvittää toiveita ja tarpeita syvällisemmin kuin esimerkiksi asunnon fyysisten 

ominaisuuksien suhteen. Esimerkiksi asumisympäristön ja palveluiden merkityksen on huomattu kasvavan. 

Lisäksi on tarpeen tunnistaa mahdollisten välimallin hallintamuotojen kohderyhmää, jotta voidaan luoda 

uudenlaisia asumisen muotoja tulevaisuudessa. Näiden muuttuvien preferenssien tarkempi tunnistaminen ja 

tarkastelu mahdollistavat osaltaan monimuotoisten ja elävien kaupunkiseutujen rakentamisen. 

Tavoitteet 

Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaupunkiseuduilla asuvien henkilöiden asumispreferensseistä ja -

valinnoista eli yksilön asunnon tai asuinalueen ominaisuuksiin liittämistä arvostuksista sekä tunnistaa erilaisia 

asukasprofiileita näiden arvostusten perusteella. 

Sisältö 

Hankkeessa toteutetaan arvottamiskysely (Value Choice Experiment) kaupunkiseutujen asukkaille. Sen avulla 

saadaan tietoa asukkaiden arvostusperusteisista valinnoista ja profiloidaan vastaajia heidän arvostustensa ja 
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valintojensa mukaan. Vastaajiksi valikoidaan niitä, jotka ovat tekemässä tai ovat viimeisen kahden vuoden 

aikana tehneet asumiseen liittyviä valintoja. Kysely voidaan haluttaessa kohdistaa myös eri ihmisryhmille 

(esim. alle 35-vuotiaat, seniorit).  

Hanke toteutetaan tavalla, joka tuo aitoa lisäarvoa eli ei kerro, että kaikki haluavat kaikkea rajattomin 

resurssein, vaan kiinnittää huomiota aidosti tärkeisiin tekijöihin ja tehtäviin valintoihin syvällisesti ja 

monipuolisesti. Kyselyssä pystytään myös erittelemään esitetyt ja toteutuneet preferenssit (unelmat vs. 

todelliset mahdollisuudet). 

Osallistujat 

Hankkeesta on keskusteltu tähän mennessä MAL-verkoston lisäksi RAKLIn, YM:n, ARAn, Helsingin, Vantaan, 

Tampereen, Espoon, Pellervon, Osuuspankin sekä Firan kanssa. Hankkeen toteuttaa Pellervon taloustutkimus 

PTT, jolla on vahvaa kokemusta asumisen tutkimuksesta ja Value Choice -metodista sekä vakiintunut asema 

tutkimusmarkkinoilla.  

Kustannusarvio 

Value Choice Experiment -kyselyn toteuttamiseen on varattava aikaa minimissään yksi vuosi. Hankkeen 

alustava kustannusarvio on 90 000 euroa, joka jaettaisiin osallistujien kesken näiden sopimalla tavalla.  

Kustannusarvio täsmentyy vielä tutkimussuunnitelman ja sisällön mukaan.  

 

III Osallistuminen SUMPs-UP hankekokonaisuuteen 

Itämeren kaupunkien Unioni UBC on mukana Eurooppalaisessa CIVITAS kokonaisuudessa ja erityisesti sen 

kestävää liikkumista ja mal-yhteensovittamisen edistämistä Urban Mobility-suunnittelun osalta. On 

arvioitavissa, että kaupungeille olisi kiinnostavaa saada hyviä käytäntöjä ja oppimismalleja muista 

kaupungeista ja maista miten kävelyä, pyöräilyä ja myös joukkoliikennettä edistetään käytännössä ja 

minkälaisella suunnittelutella saadaan tuloksia. Yksityisautoiluun painottunut liikennekulttuuri on ongelma 

niin joissakin osissa Suomea kuin euroopanlaajuisesti. Resurssien ollessa melko niukat ja usein myös 

poliittinen tahto puuttuu, kaupungit kaipaisivat melko helposti toteutettavia esimerkkejä miten ihmisten 

liikkumiskäyttäytymistä saataisiin muutettua kestävämpään suuntaan. Tätä vertaisoppimista varten on luotu 

SUMPs-Up kokemustenvaihto- ja koulutusjärjestelmä. https://www.ubc-sustainable.net/project/sumps-up 

Maaliskuussa 2018 Sustainable Urban Mobility kokemustenvaihto-workshop järjestetään Suomessa, 

Tampereella. Tapahtuma on 2-päiväinen, joista jälkimmäinen päivä, 15.3.18 on avoin suomalaisille 

kaupunkiverkostoille. MAL-verkosto on osallistamassa kestävän liikkumisen edistämisestä kiinnostuneita 

jäsenseutujaan mukaan workshop-tilaisuuteen ja sitä mahdollisesti seuraavien toimien järjestämiseen sekä 

yleisemmin kiinnostumaan jälleen SUMP suunnittelusta. Edellinen workshop oli Kreikan Thessalonikissa, 

seuraava Brysselissä ja kevään workshop on puolestaan Pohjoismainen esimerkki. Tampereen ja Suomen 

verrokkina voisi jatkossa toimia Malmö (hankekaupunki). MAL-verkosto osallistuu avoimen workshop 

kuluihin, mutta muutoin hankkeen kulut katetaan CIVITAS aloitteesta ja osallistujakaupunkien budjeteista.  

Kestävän liikkumisen suunnittelu osana MAL-yhteensovitustyöstä MAL-verkoston tehtävä on aiemmin 

toteutetulle ENDURANCE yhteistyöhankkeelle ja siinä järjestetyille aktivointitoimille ja workshopeille ja 

toteuttaa siten resurssiviisaan yhdyskunnan läpäisyperiaatetta.  

Verkostoviestintä  

Verkosto jatkaa tiedotusta jäsenseuduille, rahoittajille sekä muille keskeisille sidosryhmille. Verkoston 

viestintä painottuu toiminnan kautta viestimiseen jäsenyhteisöille, aktiiviseen sähköiseen viestintään, 

https://www.ubc-sustainable.net/project/sumps-up
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www.mal-verkosto.fi - sivuston ylläpitoon, Verkostokirjeiden tuottamiseen (3-4 vuosittain) sekä muuhun 

tilannekohtaiseen tiedonvälitykseen. www.mal-verkosto.fi-sivut toimivat keskeisenä tiedottamisen 

välineenä myös sidosryhmäyhteistyössä ja yhteistyöhankkeissa. Tarvittaessa myös Tampereen 

kaupunkiseudun kuntayhtymän sähköiset viestintäkanavat (twitter, LinkedIn, www.tampereenseutu.fi, 

Rakennesuunnitelma2040-sivu) ovat käytössä. Verkoston Internet-sivut ovat jatkossakin tärkein 

viestintäkanava.  

 

Tiedonvälitys on mahdollisimman avointa, mm. ohjausryhmän kokousaineistot löytyvät liitteineen 

kokoussivuilta. Työpajoista ja seminaareista on toimitettu työpajamuistiinpanot tai –muistiot 

osallistujille. Pääsääntöisesti muistiot ovat avoimesti verkossa luettavissa. Tämä koskee niin 

seutukohtaisia sparraustilaisuuksia että useamman seudun yhteisiä työpajoja kuin valtakunnallisia 

tilaisuuksia. Seminaarikatsaukset ja työryhmämuistiot ja muu oheismateriaali on sijoitettu verkoston 

nettisivuille, kullekin tilaisuudesta kertovalle sivulle.  

 

Verkoston koordinaattorit voivat tuottaa verkoston toimintaa ja tuloksia kuvaavia artikkeleita, 

kommentteja tai katsauksia myös muualla julkaistaviin julkaisuihin ja ulkopuolisiin julkaisukanaviin. 

Viestintää koordinoidaan yhteistyössä BEMINE-hankkeen kanssa. 

 

Ohjausryhmä ja koordinointi 

Ohjausryhmä jatkaa toimintaa kokoontumalla tarpeen mukaan viisi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän 

roolina on ollut verkoston yleisten tavoitteiden määrittely, keskeisten sisältöjen linjaaminen sekä 

koordinaation operatiivisen toiminnan tukeminen.  Sen roolia keskustelevana, uuden ideoijana ja 

luojana ja ajankohtaisiin haasteisiin vastaajana on vahvistettu vahvistaa. Puheenjohtaja 

(kaupunkiseutuedustaja) ja varapuheenjohtaja (valtioedustaja) vuodeksi 2018 vahvistetaan 28.11.2017 

kokouksessa.   

 

Verkostoa koordinoivat kokopäivätoimisesti projektipäällikkö ja yht. 2 henkilötyövuotta) 

erikoissuunnittelija sekä osa-aikaisesti perustoiminnan, AIKO-kokonaisuuden ja Bemine-hankkeen 

kesken projektisuunnittelija. Projektipäälliköllä on toiminnan, talouden ja hallinnon kokonaisvastuu, 

osavastuu toimenpiteistä ja erikoissuunnittelijalla osavastuu toimenpiteistä ja viestinnästä ja 

asiakohtaisesti hankevastuu. Projektisuunnittelijalla on asiakohtaisesti hankevastuuta.  

 

Koordinointitehtäviin kuuluvat verkoston yleis- ja taloushallinto, toiminnan suunnittelu ja toteutus, 

yhteydenpito verkostojäseniin ja sidosryhmiin sekä yleinen viestintä, pienimuotoinen julkaisutoiminta 

sekä jäsenaluekäynnit.  

Taloussuunnitelma vuodelle 2018 

MAL-verkoston perustoiminnan rahoittavat Liikennevirasto, YM, Suomen Kuntaliitto ja ARA Vuoden 

2018 rahoitusosuudet ovat aiempien vuosien tasolla.   

 

Verkoston vuoden 2018 tulot: 
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Liikennevirasto 30 000 

YM   30 000 

ARA   10 000 

Kuntaliitto                            6 000 

Yhteensä                        76 000  

 

MAL-verkoston henkilöstömenot muodostuvat projektipäällikön, erikoissuunnittelijan ja 

projektisuunnittelijan palkka- ja henkilösivukuluista. Palvelujen ostot muodostuvat mm. atk-palveluista, 

posti- ja telepalveluista, kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan palveluista, sekä painatuksiin, 

ilmoituksiin, viestintään ja matkoihin liittyvistä palveluista. 

  

Palvelujen ostoissa ovat mukana myös MAL-verkoston henkilöstön matkustukseen ja koulutukseen 

liittyvät kulut sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut ja konsulttipalkkiot. Aine-, 

tarvike-, tavara- ja muut menot muodostuvat MAL-verkoston tarvitsemista käyttökulutustavaroista. 

Toimitilavuokra on budjetoitu käytettyjen neliöiden mukaisessa suhteessa. Tampereen kaupunkiseudun 

seututoimisto ja MAL-koordinaatio sen mukana muuttivat lokakuussa 2016 Tampellan uusituihin 

tiloihin. 

 
Koordinaatiotoiminnan tulot ja menot vuodelle 2018 (jyvitetty kustannukset Tulevaisuuden 
kaupunkiseudut (AIKO) ja BEMINE-hankkeiden kanssa: 
 

Perusrahoituksen tulot yht. 76 000 

Palkat ja sivukulut 35 000 

Palvelujen ostot (sisältää 
hankerahoituksen) 

34 800 

Vuokrat 5 200 

Tarv., yms. 1 000  

Menot yht. 76 000 

 
Ostopalvelut kohdentuvat MAL-verkoston tapahtumien järjestämiseen. Seminaarien keskimääräinen 

yksikkökustannus on n. 6 000 €, yhteisten työpajojen n. 3 000 €. 


