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• Verkkokysely kuntien ja seutujen toimijoille keväällä 2017

• MAL-verkoston jäsenet, BEMINE-projektin kohdealueet

• Millaista tietoa ja välineitä MALPE-toimijoilla on käytössä kaupunki- ja kaupunkiseutukehittämisessä?

• Suunnittelijoiden tiedonkäyttö ja heidän näkemyksensä tietolähteiden tärkeydestä ja tiedon saatavuudesta

• Kestävän kehityksen mittarit

• Eri toimijoiden osallistuminen kehittämistoimintaan

• N = 111 ihmistä, yli 30 eri kuntaa ja 7 eri kaupunkiseutua. Vastausprosentti 37 %

• HUOM. Hajanaisuus tekee seutujen tilastollisesta vertailusta ei-mielekästä: PK-seutu 33 vastaajaa, 

Tampereen seutu 13, Oulun seutu 7, Turun seutu 10

• Vain yksi luottamushenkilö, muut vastaajat viranhaltijoita

Aineisto
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Tärkeänä pidettyjä tietolähteitä

• Oman kunnan tekemät tai teettämät selvitykset lähes yksimielisesti (erittäin tai melko) tärkeinä pidettyjä 

(98 %, 91 %)

• Kuntalaisiltakin on hyvä kysyä (89 %), mutta yhdistykset ja kansalaisjärjestöt vähemmän tärkeitä (59 %)

• Kuntalaisten oma aktiivisuus ja aloitteet (78 %)

• Seudulliset organisaatiot (81 %)

• Kuntaliitto, yliopistot ja muut tiedon tuottajat, maakuntaliitto, ministeriöt (71 – 77 %)

• Seudun toisen kunnan selvitykset (53 %) 

• Muu tieto (46 %)

Tietopohja, johon kuntien ja kaupunkiseutujen kehittäminen perustuu (1/3)

➢ Millaista tietoa kunnissa ja seuduilla on käytettävissä kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämistä koskevan 

suunnittelun, päätöksenteon ja seurannan tueksi?
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Tietopohja: Helsingin ja Tampereen seudut, 

muut (2/3)

• Oman kunnan tekemät tai teettämät selvitykset (HKI 100 %, 88 %; TRE 

100 %, 85 %; Muut 95 %, 91 %)

• Kuntalaisilta kysyminen (HKI 76 %, TRE 69 %, Muut 97 %) yhdistykset 

ja kansalaisjärjestöt (HKI 36 %, TRE 54 %, Muut 70 %)

• Kuntalaisten oma aktiivisuus ja aloitteet (HKI 64 %, TRE 62 %, Muut 88 %)

• Seudulliset organisaatiot (HKI 94 %, TRE 92 %, Muut 71 %)

• Kuntaliitto, yliopistot ja muut tiedon tuottajat, maakuntaliitto, ministeriöt 

(HKI 55 % – 76 %, TRE 62 % – 92 %, Muut 73 % – 82 %)

• Helsingissä ja Tampereella Kuntaliitto näistä vähiten tärkeä, muualla taas 

yliopistot & muut tiedon tuottajat

• Seudun toisen kunnan selvitykset (HKI 36 %, TRE 62 %, Muut 41 %)

• Muu tieto (HKI 36 %, TRE 8 %, Muut 24 %)

Kuinka tärkeänä pidät seuraavista lähteistä saatavaa tietoa? 

(keskiarvot)

HKI TRE Muut

Kunnan omat selvitykset 1,18 1,15 1,11

Seudun toisen kunnan tuottamat selvitykset 2,24 2,17 2,52

Seudullisen organisaation tuottamat 
selvitykset

1,56 1,46 1,89

Kuntaliiton tuottamat selvitykset 2,47 1,85 1,92

Maakuntaliiton tuottamat selvitykset 2,28 1,46 1,77

Ministeriöiden tuottamat selvitykset 2,03 1,85 1,85

Yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten 
tuottama tieto

2,13 1,62 1,91

Konsulttitoimistoilta ostetut selvitykset 1,53 1,38 1,52

Kunnan omat mallinnus- ja arviointityökalut 1,50 1,46 1,50

Kansalliset standardit ja mallinnustyökalut 2,26 1,83 2,19

Kansainväliset standardit ja mallinnustyökalut 2,73 2,45 2,61

Kyselyt kuntalaisille 1,88 1,85 1,55

Kuntalaisten oma aktiivisuus ja aloitteet 2,18 1,92 1,74

Yhdistysten ja kansalaisjärjestöjen tuottama 
tieto

2,66 2,00 2,06

Muu tieto 2,00 1,00 1,80

1 = erittäin tärkeä, 2 = melko tärkeä, 3 = hieman tärkeä, 4 = ei 

lainkaan tärkeä, (5 = ei saatavilla/käytössä, ei mukana keskiarvossa) 
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• Yleistieto: valtakunnalliset ja paikalliset uutiset, ”internet varauksin”, 

kansainvälinen tilanne, lainsäädännön muutokset (6 vastausta)

• Yritystieto: asiakaskyselyt, yritysten näkemykset tulevista 

maankäyttötarpeista, elinkeinoelämän kehityksen seuraaminen, 

kaupalliset tutkimuslaitokset (4 vastausta)

• Tutkimustieto: Tilastokeskuksen tietokannat, yhteistyö 

korkeakoulujen kanssa, ELY:jen opasmateriaali ja selvitykset, Sitra, 

kv-tutkimustieto, kuntien yhdessä tekemät tai tilaamat seudulliset 

selvitykset (8 vastausta)

• Yleinen asiantuntijatieto: oma asiantuntijuus, hiljainen tieto omassa 

organisaatiossa, ammattilehdet, kv-selvitykset (11 vastausta)

• Kansalaistieto: kansalaiskeskustelu, some (2 vastausta)

Tietopohja: ”Muu tieto, mikä?” (3/3)

✓ Jyrkkä ero oman kunnan ja 

seudun toisen kunnan 

selvitysten arvostamisen 

välillä. Mistä tämä johtuu: 

Kuntakilpailu? Tiedon 

poliittisuus? 

Luottamusvaje?

✓ Kansalaiset yksilöinä vs. 

järjestäytyneinä, 

omaehtoisesti tietoa 

tuottavina

✓ Asiantuntijatiedon 

korostuminen
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Kuntien ja kaupunkiseutujen kehittämistä koskevan tiedon saatavuus ja 

jakaminen: Jaetaanko tietoa? (1/3)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuvani kannalta riittävästi 
tietoa omalta toimialalt ani 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuv ani kannalta riittäväst i tietoa 

muilta toimialoi lta , jotka vaikuttavat oman tehtäväni 
hoitamiseen 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuvani kannalta riittävästi 
tietoa kaupunkiseutua koskevista kysymyksistä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittäväst i oman hallinnonalani 
sisällä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittäväst i eri sektoreiden välillä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittäväst i seudun kuntien välillä 

Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

✓ Miten vastaajat hahmottavat oman tehtävänkuvansa seudullisen ulottuvuuden? Liioittelevatko vastaajat oman työnsä sujuvuutta? 

Käsitykset vs. omat kokemukset – myytti liioittelee hallinnonrajojen korkeutta?
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Jaetaanko tietoa? Helsingin seutu (2/3)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittävästi oman hallinnonalani sisällä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittävästi eri sektoreiden välillä

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittävästi seudun kuntien välillä

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuv ani kannalta riittäväst i tietoa 

omalta toimialaltani 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuv ani kannalta riittäväst i tietoa 

muilta toimialoi lta, jotka vaikuttavat oman tehtäväni 
hoitamiseen

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuv ani kannalta riittäväst i tietoa 

kaupunkise utua koskevista kysymyksistä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Jaetaanko tietoa? Tampereen seutu (3/3, huom: vain 13 vastaajaa)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittävästi oman hallinnonalani sisällä

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittävästi eri sektoreiden välillä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tietoa jaetaan riittävästi seudun kuntien välillä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuv ani kannalta riittäväst i tietoa 

omalta toimialaltani 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuvani kannalta riittävästi tietoa muilta 
toimialoilta, jotka vaikuttavat oman tehtäväni hoitamiseen 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Saan oman tehtävänkuv ani kannalta riittäväst i tietoa 

kaupunkise utua koskevista kysymyksistä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa



© ACADEMY OF FINLAND9

Tiedonjaon esteitä (1/2)

➢ Mikä tiedon jakamisessa toimii ja mikä ei?

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tiedonjakamisen

rakenteet

Hallinnon rajat Ajan puute, tiedon

määrä

Asenteet, vallankäyttö Muu Tiedon tuottamisen

käytännöt

• Tiedonjakamisen rakenteet: tiedonjaon foorumeiden puuttuminen tai 

tiedonjaon epäselvyys monitoimijaisessa ympäristössä, tiedon jaon rutiinien 

puute

• Hallinnon rajat: paljon toteavia kommentteja siitä, miten yhteistyötä ei tehdä 

tai tietoa ei jaeta yli kuntarajojen tai sektorirajojen, ei mainintoja syistä

• Ajan puute, tiedon määrä: "Tietoa tuotetaan nykyään niin paljon, että 

kaikkeen sellaiseen, joka olisi itsellekin ainakin jossain määrin tarpeellista, ei 

vain yksinkertaisesti ehdi perehtyä."

• Asenteet, vallankäyttö: "(Kuntien organisaatioiden siilomaisuus ja) vanhat 

tavat ts. asenne, jossa on tärkeää hoitaa vain oma työtehtävänsä näkemättä 

laajemmin tehtävänä jakaa tietoa ja verkostoitua avoimesti estää tiedon 

jakamista."

• Tiedon tuottamisen käytännöt: tietoa ei tuoteta yhteismitallisesti

• Muu: esimerkiksi tiedon luotettavuus, kokonaiskuvan puuttuminen

51 vastaajaa, 56 mainittua yksittäistä tiedonjaon estettä
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Asenteet

”Joillekin tieto on valtaa: ei jaeta. Jos tieto on vain tietoa, sitä on 

helpompi jakaa.”

”Kollegiaalisella tasolla tiedonvälitys toimii, virasto- ja 

luottamuselintasolla ei niin hyvin. Syinä sektorien kilpailu arvostuksesta 

ja määrärahoista sekä kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä.”

”Kaikki toimii minkä täytyykin toimia. Jos ei toimi, niin korjataan.”

Rakenteet

”Eri toimijat eivät tunne toistensa työtä, eivätkä osaa tiedottaa omasta 

työstään toisille tai eivät osaa kysyä, mitä toiset tekevät.”

”Hyvää tahtoa on. Välineet ja tiedostomuodot ovat erilaisia, tiedon 

säilyttäminen on erilaista, etsimisvälineet erilaisia…”

”Tiedon kokonaisjohtaminen ja koordinointi ei ole oikein kenenkään 

vastuulla.”

Kompleksisuus

”Liikaa rinnakkaisia, osin päällekkäisiäkin hankkeita / työryhmiä / 

selvityksiä, jotka eivät välttämättä kommuunikoi keskenään / ole 

tietoisia toisistaan. Vaikea pysyä kärryillä kaikista / kaikesta ja vielä 

ehtiä tehdä suunnittelutyötä.”

Tiedonjaon esteitä (2/2)
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1 = täysin samaa mieltä, 4 = täysin eri mieltä / 1 = erittäin tärkeä, 4 = ei lainkaan tärkeä

Seudullisuus tietoyhteistyössä: työ kantaa hedelmää?

Tietoa jaetaan 

riittävästi seudun 

kuntien välillä.

Saan oman tehtävänkuvani 

kannalta riittävästi tietoa 

kaupunkiseutua koskevista 

kysymyksistä.

Kuinka tärkeänä pidät 

seudullisen 

organisaation tuottamia 

selvityksiä?

Kuinka tärkeänä 

pidät seudun toisen 

kunnan tuottamia 

selvityksiä?

Tampereen seutu 

(N=13)

2,46 1,85 1,46 2,17

Helsingin seutu 

(N=33)

2,44 1,78 1,56 2,24

muut (N=65) 2,52 1,91 1,89 2,52

✓ Seudun kuntien välisessä tiedonjaossa vielä kehitettävää? Myytti kuntarajoista, joiden läpi tieto ei kulje? Koettu 

tiedonjako paremmalla tasolla kuin tiedonjako puheissa?

Tiedonjaon sujuvuutta koskevassa kysymyksessä mainitut hyvät esimerkit mm. Tampereen seututoimistosta ja Helsingin kaupungin 

tietokeskuksesta johdattivat tarkastelemaan seudullista tietoyhteistyötä eri seutujen välillä vertaillen. Vakiintuneen seutuyhteistyön voidaan 

nähdä helpottavan seudullista tietoyhteistyötä.
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• Tietoisuus MAL-sopimuksista: Onko kuntasi/seutusi (ollut) mukana MAL-sopimuksessa?

Sopimuksellinen kehittäminen (1/4)

MAL-seutujen

vastaajat Lkm %

Kyllä 57 93 %

Ei 1 2 %

En osaa sanoa 3 5 %

Yhteensä 61 100 %

Muut vastaajat Lkm %

Kyllä 18 37 %

Ei 23 47 %

En osaa sanoa 8 16 %

Yhteensä 49 100 %

MAL- ja kasvusopimuksissa näkyy seudun 

yhteinen tahtotila

Vaihtoehdot Lkm %

Täysin samaa mieltä 24 22 %

Jokseenkin samaa mieltä 61 55 %

Jokseenkin eri mieltä 2 2 %

Täysin eri mieltä 0 0 %

En osaa sanoa 23 21 %

Yhteensä 110 100 %

MAL- ja kasvusopimusten tavoitteita on helppo edistää

kunnan omassa toiminnassa

Vaihtoehdot Lkm %

Täysin samaa mieltä 31 28 %

Jokseenkin samaa mieltä 44 40 %

Jokseenkin eri mieltä 11 10 %

Täysin eri mieltä 0 0 %

En osaa sanoa 24 22 %

Yhteensä 110 100 %

✓ Esim. näitä 

kuntia vastaajat 

edustivat: 

Hamina, Lahti, 

Lappeenranta, 

Pori

✓ Syynä 

aktiivinen MAL-

työ esim. MAL-

verkoston 

puitteissa?



© ACADEMY OF FINLAND13

Pitäisikö joidenkin toimijoiden / tahojen olla paremmin edustettuina 

sopimuspohjaisessa työskentelyssä? Keiden ja miksi? (Kaikki vastaajat)

• Kuopio oli mukana kasvusopimuksessa ensimmäisessä vaiheessa - viimeisimmässä TEM tiputti pois. 

Ministeriöiden sitoutuminen sopimukseen jäi heikoksi.

• Valtion toimijoiden sitoutuminen sopimukseen.

• Valtionvarainministeriön edustus on tärkeä, koska valtion sitoutuminen sopimuksiin näyttää olevan 

kiinni VM:n kannasta.

• Ainoastaan niiden, jotka voivat tuoda panoksia pöytään. valtiovarainministeriö on valtion puolelta 

keskeinen toimialasta riippumatta

• VR-yhtymä Oy ja Senaatti-kiinteistöt. Asemanseutujen kehittäminen ei onnistu ilman niiden 

sitoutumista.

• ARA; ARA:n tonttihinnoilla ei juuri mihinkään voida toteuttaa kohtuuhintaista asumista. Meilläkin on 

muutama hanke tyssännyt, kun aran hintakatto on jäänyt kauas käyvän hinnan alapuolelle. HYPO; 

keskeisen asuntolainoittajan näkemyksillä on merkitystä, kun halutaan toteutettavia suunnitelmia.

• Sopimusmenettely on täysin vieras alueen asukkaille, jää kabinetteihin. Jos halutaan läpinäkyvyyttä, 

pitäisi laatiminen avata asukkaillekin. Myös elinkeinoelämän edustus voisi olla laajempaa.

• Viranomaistahoja on mukana kiitettävän paljon. Kansalaistaso aliedustettuna, mutta toisaalta 

seudullinen taso ei kauheasti asukkaita tunnu kiinnostavankaan, joten se ei ehkä ole niin suuri ongelma.

• Asiat valmistelee muutama tyyppi maakunnassa. Eturivin päättäjät sitten hyväksyy. Kuntalaiset ja 

rivivaltuutetut ei näistä tiedä mitään.

• Kuntapäättäjillä on liian vähän tietoa asiasta, vaikka tietoa ja tilaisuuksia on tarjolla.

• Asukkaat, yhdistykset - 3. sektori

Sopimuksellinen kehittäminen, vain MAL-seutujen vastaajat (2/4)

MAL- ja kasvusopimuksissa näkyy seudun 

yhteinen tahtotila

Vaihtoehdot Lkm %

Täysin samaa mieltä 15 25 %

Jokseenkin samaa mieltä 38 62 %

Jokseenkin eri mieltä 2 3 %

Täysin eri mieltä 0 0 %

En osaa sanoa 6 10 %

Yhteensä 61 100 %

MAL- ja kasvusopimusten tavoitteita on helppo 

edistää kunnan omassa toiminnassa

Vaihtoehdot Lkm %

Täysin samaa mieltä 17 28 %

Jokseenkin samaa mieltä 26 43 %

Jokseenkin eri mieltä 10 16 %

Täysin eri mieltä 8 13 %

En osaa sanoa 0 0 %

Yhteensä 61 100 %
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• Sopimusperusteinen toiminta on nykyisellään poliittinen valinta, ei objektiivisista kehitysedellytyksistä lähtevä malli. Siinä painottuvat yksittäisten isojen 
kaupunkien kapea-alaiset intressit eikä niinkään valtakunnallinen kokonaisetu. Järjestelmän tulisi tunnistaa maan eri alueiden vahvuudet ja 

kehityspotentiaali nykyistä paremmin.

• Ylläoleva koskee vain kasvusopimuksia edellisellä kaudella. Tällä hetkellä pääongelma on, että olemme sekä kasvusopimusten että MAL-sopimusten 
ulkopuolella, mikä on kaikkea muuta kuin oikeudenmukainen tilanne.

• Maapolitiikan ja maankäytön seuranta pitäisi olla vahvemmin mukana. MAL-sopimuksia pitäisi tehdä myös seuraavaksi suurimpien kaupunkiseutujen

(kuten Jyväskylä) kanssa, muuten kaupunkiseudut eriarvoistuvat liikaa!

• Olennaista on, että ne tahot joilla on halu ja kyky tehdä todellisia muutoksia ovat mukana. Osapuolet, joilla ei ole taloudellisia resursseja, tai jotka eivät voi 
tehdä merkittäviä muutoksia esim. omalla toiminnallaan, eivät ole sopimusosapuolia. Voivat ehkä kommentoida valmistelua mutta siinä se.

• Suomesta puuttuu kannustava kaupunkipolitiikka ja sen tukeminen.

• Aiheen asiantuntijoiden ja valmistelijoiden tulisi osallistua enemmän, ei vain korkeiden virkamiesten ja johtajien.

• Homma toimii nyt aika hyvin seudun toimijoiden kesken (MAL-suunnittelu). Olennaiset tahot ovat edustettuina. Olennaisia yhteen sovitettavia ja yhdessä 
päätettäviä asioita ovat liikenneinvestoinnit ja asuntorakentamisen määrän ohjelmointi ja seuranta. MALPE-ajattelu on kuitenkin utopiaa nykyjärjestelmässä, 

jossa yhteisövero menee kunnille (kunnat kilpailevat yritysten sijoittumisesta) ja Sote on niin epämääräinen kuvio. Valtion toiminta on kuitenkin 

epämääräistä ja hapuilevaa. Valtion pitkäjänteinen sitoutuminen ja keinot siihen puuttuvat. Ei ole kunnon kaupunkipolitiikkaa.

• Investointien suunnittelusta vastaavan tahon tulisi olla mukana neuvotteluissa, jotta sopimukset toteutuvat suunnitellusti ja ohjaavat maankäytön 

suunnittelun lisäksi julkista rakentamista.

• Kukin kaupunkiseutu on voinut koota oman kasvusopimusehdotuksensa ko. seudun vahvuuksien ja toimijoiden pohjalta. Tämä kuulostaa järkevältä mallilta. 
Meillä on tehty laajaa eri toimijoiden yhteistyötä jo kauan ja kaikki oleelliset tahot on ollut helppo saada mukaan. Kilpailullinen menettely 

hakuprosessissa on ollut meitä sparraava - pistänyt yrittämään enemmän ja terävöittänyt kehittämistä. Jos kaikki saisivat sopimuksen automaattisesti, voisi 

toiminta olla löysempää. Ministeriöiden yhteistyö kasvusopimuskaupunkien suuntaan on aktivoitunut ja parantanut.

Sopimuksellinen kehittäminen, avokommentit jatkuu (3/4)
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▪ MAL- ja kasvusopimuksissa näkyy seudun yhteinen tahtotila

▪ MAL- ja kasvusopimusten tavoitteita on helppo edistää kunnan omassa toiminnassa

Sopimuksellinen kehittäminen (Helsingin ja Tampereen seudut, muut) 

(4/4)

Helsingin seutu Tampereen seutu Muut

Vaihtoehdot Lkm % Vaihtoehdot Lkm % Vaihtoehdot Lkm %

Täysin samaa mieltä 6 19 % Täysin samaa mieltä 4 31 % Täysin samaa mieltä 14 22 %

Jokseenkin samaa mieltä 21 66 % Jokseenkin samaa mieltä 8 62 % Jokseenkin samaa mieltä 32 49 %

Jokseenkin eri mieltä 0 0 % Jokseenkin eri mieltä 1 0 Jokseenkin eri mieltä 1 0

Täysin eri mieltä 0 0 % Täysin eri mieltä 0 0 Täysin eri mieltä 0 0

En osaa sanoa 5 16 % En osaa sanoa 0 0 % En osaa sanoa 18 28 %

Yhteensä 32 100 % Yhteensä 13 100 % Yhteensä 65 100 %

Helsingin seutu Tampereen seutu Muut

Vaihtoehdot Lkm % Vaihtoehdot Lkm % Vaihtoehdot Lkm %

Täysin samaa mieltä 8 25 % Täysin samaa mieltä 3 23 % Täysin samaa mieltä 20 31 %

Jokseenkin samaa mieltä 10 31 % Jokseenkin samaa mieltä 8 62 % Jokseenkin samaa mieltä 26 40 %

Jokseenkin eri mieltä 6 19 % Jokseenkin eri mieltä 2 0 Jokseenkin eri mieltä 3 0

Täysin eri mieltä 0 0 % Täysin eri mieltä 0 0 Täysin eri mieltä 0 0

En osaa sanoa 8 25 % En osaa sanoa 0 0 % En osaa sanoa 16 25 %

Yhteensä 32 100 % Yhteensä 13 100 % Yhteensä 65 100 %
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• "MAL- ja kasvusopimusten laadintaprosessi on kuntademokratian kannalta läpinäkyvä"

➢Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 44 % kaikista vastaajista, EOS 27 %

➢Tampere: täysin tai jokseenkin samaa mieltä 38 %, EOS 15 %

➢Helsinki: täysin tai jokseenkin samaa mieltä 53 %, EOS 25 %

• "MAL- ja kasvusopimusten sisällöstä välittyy riittävästi tietoa seudun asukkaille"

➢Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 30 % kaikista vastaajista, EOS 24 %

➢Tampere: täysin tai jokseenkin samaa mieltä 15 %, EOS 8 %

➢Helsinki: täysin tai jokseenkin samaa mieltä 37 %, EOS 19 %

• ”MAL- ja kasvusopimusten laadintaprosessissa ovat edustettuina oleelliset tahot”

➢Täysin tai jokseenkin samaa mieltä 58 % kaikista vastaajista, EOS 30 % (MAL-sopimuksissa mukana olleista 69 %, EOS 21 %)

➢Tampere: täysin tai jokseenkin samaa mieltä 62 %, EOS 15 %

➢Helsinki: täysin tai jokseenkin samaa mieltä 69 %, EOS 28 %

Demokratia sopimuksellisessa kehittämisessä
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Kestävä kehitys kunnissa ja kaupunkiseuduilla

Esiintyykö kunnassanne tai kaupunkiseudullanne 

ristiriitaisia näkemyksiä siitä, mitä kestävyys 

tarkoittaa tai siitä, miten sitä tulisi mitata?

”Ei esiinny.”

”Jatkuva keskustelu tästä.--”

”--Elinkeinotoiminnan edistäminen korostetusti ei aina 

ota huomioon kestävän kehityksen tavoitteita--”

”--Toki lähtökohtaisesti pyritään yhteen sovittamaan 

kaikki näkökulmat, mutta taloudellinen kestävyys lienee 

loppupeleissä se painavin. Esim. toimenpiteiden 

epäsuoria sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia on 

rahassa hankala mitata ja tällöin korostuu 

toimenpiteiden välittömät taloudelliset vaikutukset.

(esimerkkivastaukset Jyväskylästä)

Tieto kestävyyden eri ulottuvuuksista

Saan riittävästi tietoa meneillään olevien kehittämistoimien taloudellisen

kestävyyden arvioimiseksi

Kaikki vastaajat Helsingin seutu Tampereen seutu Muut

Vaihtoehdot

Täysin samaa mieltä 15 % 6 % 15 % 20 %

Jokseenkin samaa mieltä 50 % 44 % 46 % 54 %

Jokseenkin eri mieltä 29 % 38 % 38 % 23 %

Täysin eri mieltä 4 % 13 % 0 % 0 %

En osaa sanoa 2 % 0 % 0 % 3 %

Saan riittävästi tietoa meneillään olevien kehittämistoimien ekologisen

kestävyyden arvioimiseksi

Kaikki vastaajat Helsingin seutu Tampereen seutu Muut

Vaihtoehdot

Täysin samaa mieltä 17 % 9 % 0 % 25 %

Jokseenkin samaa mieltä 50 % 50 % 62 % 48 %

Jokseenkin eri mieltä 27 % 34 % 38 % 22 %

Täysin eri mieltä 2 % 3 % 0 % 2 %

En osaa sanoa 4 % 3 % 0 % 5 %

Saan riittävästi tietoa meneillään olevien kehittämistoimien sosiaalisen

kestävyyden arvioimiseksi

Kaikki vastaajat Helsingin seutu Tampereen seutu Muut

Vaihtoehdot

Täysin samaa mieltä 8 % 9 % 0 % 9 %

Jokseenkin samaa mieltä 38 % 25 % 31 % 45 %

Jokseenkin eri mieltä 45 % 50 % 54 % 41 %

Täysin eri mieltä 6 % 9 % 15 % 2 %

En osaa sanoa 4 % 6 % 0 % 3 %
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KOMMENTTEJA? HAVAINTOJA? TULKINTOJA? 

✓ Millaisia ajatuksia kyselyn tulokset herättävät?

✓ Mikä on erityisen kiinnostavaa tai yllättävää?

✓ Millaisia johtopäätöksiä tai jatkokysymyksiä herää?
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KIITOS!

MAL-verkoston ohjausryhmän 

kokous

Outi Suppanen

outi.suppanen@staff.uta.fi

Iina Sankala 

iina.sankala@staff.uta.fi

28.11.2017,

Päivitetty 8.12.2017
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