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MAL-verkoston strategiatyöpaja 17.4.2018 
 
 
Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma 
Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmassa tehdyn kyselyn perusteella oleellisiksi kehitysteemoiksi nousivat 
kestävä liikkuminen ja liikenne, älykkyys, kiertotalous (sekä sosiaalinen kestävyys ja viherverkot). 
 
Täydentäviä teemoja ovat vähähiilisyys, terveet sisä- ja ulkotilat, kestävä ruokajärjestelmä ja innovatiiviset 
sekä kestävät julkiset hankinnat. 
 
Teemojen ulkopuolelta kiinnostavia nostoja maankäyttö ja kaavoitus sekä sosiaalinen kestävyys. 
 
Kommentti:  Ei pidä unohtaa fyysisen ympäristön kehittämistä liikenteen kehittämisen huumassa, liikkumista 
edistetään monella taholla. 
 
 

MAL-verkoston toiminnan tarkoitus, olemassaolon oikeutus, miksi 
toimintaa pitäisi jatkaa 
 

Verkostoituminen, vuorovaikutus ja yhteistyön avoimuus. 
 
-Kuntien välisen yhteistyön edistäminen, seutuyhteistyön edistäminen ja seutujen välisen yhteistyön 
edistäminen. Hankkeet toimivat seutuyhteistyön edistäjinä alueilla, missä se voisi muuten olla erityisen 
hankalaa. Niistä on löydetty yhteiset, konkreettiset intressit ja opitaan että yhteistyö on mahdollista ja 
kannattavaa. 
 
-Sektorien välisen yhteistyön edistäminen. Hyvää että on myös erilaisia teemoja, ei vain oman alan 
juttuja, tämä verkosto edistää eri ammattialojen ja sektorien välistä vuorovaikutusta. Tämä on alusta 
sektorirajat ylittävälle toiminnalle 
--> MAL-verkosto voisi kehittää itse asiassa juuri tätä eri sektorien välistä vuorovaikutusta enemmänkin. Että 
oikeasti tarjotaan alusta ja väline sektorirajat ylittävälle yhteistyölle. 
 
-Vertaistuki. Näkee enemmän samanhenkisiä ja samanlaisia kuntia, kuin se että olisi vain suuret tässä 
mukana. Näkee mitä muualla maassa tehdään. Kaikkea ei tarvitse keksiä ja ideoida itse. 
 
-Tiedon avoimuus ja tiedon jakaminen. Hyvää että tilaisuudet ovat olleet avoimia, tilaisuuksiin pääsee 
mukaan sivustakin.  
-Tiedon jakamisen avoimuus 
-Tarjoaa mahdollisuuden levittää tietoa laajemmaltikin, jos tätä ei olisi niin mikä tämän foorumin korvaisi 
-MRL-uudistuksen seuraaminen. 
 
 
Toisaalta: 
-Halutaan kaupunkiseutujen välisiä yhteistyöprosesseja edistää, ei haluta mennä kuntien väliseen 
yhteistyöhön  
-Verkoston parempi hyödyntäminen ja tiedonjakaminen, ristipölytys 
-Rajaaminen vs. kokonaisnäkemys (nämä eivät sulje toisiaan pois). 

 
Tarjoaa konkreettisia resursseja kehittämistyöhön 
-Tietoa ja materiaaleja on nettisivuilla aina avoimesti saatavilla, se on hyvää. Verkosto tuottaa kenelle 
tahansa materiaalia. Se on omassa kehittämistyössä ja tiedon etsinnässä apuna  
 
-MAL-verkosto on ollut apuna ihan arjen työssä, sieltä neuvotaan eteenpäin jos on joku kysymys mihin 
tarvitsee vastauksen  
 
-Tuo resursseja kaupunkiseutujen suunnitteluun, koordinaatio pystyy sitten koordinoimaan ja edistää hyviä 
hankkeita ja pilotteja. 
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Alusta kuntien kehittämiselle kokoon ja sijaintiin katsomatta 
-Tarjoaa alustan kaikille kunnille ympäri Suomea kehittämistyölle. Tarjoaa vastapainon pääkaupunkiseutu 
vetoiselle kehittämiselle ja pääkaupunkiseudun ongelmiin keskittyvälle kehittämiselle. Se on ihan eri maailma 
muualla, niin tarvitaan sellainen verkosto mikä kehittää jotain muutakin. 
 
-Vaikka alueet on erilaisia, meillä on myös yhteisiä kehittämisen intressejä ja kysymyksiä. Esim. MRL-ja 
muut lakiuudistukset, maakuntauudistus, keskustojen vetovoimaisuus, kuntien uudet tehtävät 
 
-MAL verkoston lisäarvo kunnille: yhteisiä periaatteita, arviointimenetelmiä tms.  

-Verkosto on kuntien asiantuntijoille tärkeä, moni toimii kunnassaan melko yksin. 

 
 

Ehdotuksia strategisiksi painopisteiksi  

-Nykyiset periaatteessa hyviä, mutta niitä pitäisi konkretisoida. 

-Fyysinen ympäristö kaiken perustana. Asumisen ja asuinympäristön laatu, fyysisen elinympäristön laatu. 

-Elävät kaupunkikeskukset 

-Ihmisten näkökulma suunnitteluun + laatu ja koko elämänkirjo ja sen toimivuus kaupunkiympäristössä 

-Kenen ehdoilla laatua -intressit, eli kriittinen tarkastelu mukaan myös 

-Työkalut ja toimintaperiaatteet, paikkatietotyökalut, digikaavoitus 

-Kestävä kaupunkikehitys- ohjelman poikkitieteelliset teemat olivat hyviä 

-Jos ei ole asemanseutuja tai junat eivät pysähdy, myös muut joukkoliikenneyhteydet tärkeitä 

-Keskustojen kestävä liikkuminen, saavutettavuus (jkl ja pyöräily, älykäs pysäköinti) 

-Elävät kaupunkikeskukset 

-Yksi teema puuttuu: P miten saadaan sivistyspuoli mukaan ja lasten näkökulma 

-Jakamistalous ja tilojen uudelleenkäyttö, rakennuskannan älykkyys 

-Joukkoliikennepalveluiden pitkäjänteisyyden turvaaminen osana kestävää kaupunkikehitystä 

-MALPE –kokonaiskuva, kokonaisvaltaisuus 

-Asiat, mitkä yleensäkin ovat kaikille kunnille yhteisiä (Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman teemat, MRL-
uudistus, maakuntauudistus, elinvoimaisuuden kehittäminen) 
 
-Kansainvälisyys ja matkailu, näitä voisi edistää. Näitä on vaikea käsitellä muuten.  
-Kansainvälinen yhteistyö voisi olla verkostossa vahvempaa 
 
-Segrekaation ehkäisy 
 
-Yhteistyö ja vuoropuhelun edistäminen eri tahojen kanssa.  
 
-Tärkeää että mietitään näitä asioita kaupunkiseutu lähtöisesti, hankkeissa on usein jotenkin seudullisuus 
mukana, näillä voidaan edistää seutuyhteistyötä (mitä ei muuten saataisi aikaan) 
 
- Elinkeinonäkökulma ml. TEMin vahvempi rooli tulisi nostaa entistä vahvemmin esiin  
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MAL verkoston tulostavoitteet painopisteille 

-fyysisen ympäristön laatu, check-lista  

-vahvistetaan tutkijayhteistyötä, kiinteämmin mukaan verkoston toimintaan 

-yhteys maakuntiin saatava MAL verkoston toimintaan mukaan 

 

Tärkeät sidosryhmät: 
 
-ARA, TEM (vahvemmin), Sitra, Tekes, Syke (liimaa tutkimuksen ja käytännön), ministeriöt yleensä 
-yliopistoyhteistyö ja kv-yhteistyö jatkossa vahvemmin mukaan 

-Jäsenkaupunkien korkeakoulut vahvemmin mukaan 

-Kytkentää maakuntiin oltava myös 

 

Rahoitus: 
 
-Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaan sekä kaupunkiohjelman yhteyteen pitäisi fokusoida verkoston 
toimintaa. Ministeriöiltä toivotaan resursseja. 
 
-EU rahoituksen MAL verkoston sisällä yhteiset haut, hyödynnetään itse kunkin kv yhteyksiä. EU rahaa voisi 

hakea teemojen edistämiseen, perustoiminta nykyisellä toimintamallilla.  

-MAL-verkoston mukaan heittäminen kv-rahoitukseen olisi mielestäni tärkeää, jollekin se rahoituksen 

hakeminen täytyy vastuuttaa ja näen sen että se sopisi MAL-verkostolle, MAL-verkosto voisi antaa 

mahdollisuuden pienillekin kunnille päästä mukaan EU-hankkeisiin (ei pienillä kunnilla ole osaamista ja 

resursseja hakea) ja MAL-verkoston kautta he pääsisivät kiinni rahaan. Verkoston rooli voisi olla sopivien 

teemojen ja hakujen tutkiminen. 

-Jalkautus ja vaikuttavuus osuus on tosi tärkeä EY hakemuksissa, eli nyt MAL-verkoston avulla voidaan 

kirjoittaa hankkeeseen vaikuttavuus ja jalkautus osio helposti, koska verkosto on se työkalu mikä tätä voi 

edistää.  

Toisaalta: EU hakurytmit vaikuttavat MAL verkoston toiminnan suunnitteluun ja ajoitukseen. Yliopistoilla 

kokemusta hankehauista. 

Yleistä toiminnan kehittämisestä: 

-tulevien maakuntien rooli kuntien tukena, jos kunnat haluavat? saadaan Y –puolen ammattitaito 

kuntakaavoitusasioissa käyttöön. 

-MAL-verkoston vuosikelloon hankehaut- nyt kiireisin vuosi on 2018, ettei tule aina niin kiire ja tietäisi 
etukäteen milloin hankkeet alkaa. 
 
-Teemat voisivat vaihtua vuosittain 

-MAL verkostolla on oma roolinsa, kaupunkiseutujen MAL sopimusmenettely on oma asiansa 

-MAL-verkosto pitäisi olla itsenäinen toimija, pumppu, jos ollaan kiinni jossain muussa rahoituksessa 
menetetään itsenäisyys ja ketteryys. 
 


