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Elinvoimaa MALPE-

integroinnilla  

Seudulliset 
yhteistyöprosessit, 

seutujen malpe-yhteistyö 



Nostot MAL-verkoston painopisteiksi 2019 eteenpäin –
1. KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITYS 

Fyysinen ympäristö- Elävät kaupunkikeskukset
• Asumisen ja asuinympäristön laatu, fyysisen elinympäristön laatu.
Kestävä liikkuminen, joukkoliikenne, saavutettavuus

• Joukkoliikennepalveluiden pitkäjänteisyyden turvaaminen osana kestävää 

kaupunkikehitystä, asemanseudut ja vuorotarjonta

• Keskustojen kestävä liikkuminen, saavutettavuus (jkl ja pyöräily, älykäs 

pysäköinti

Kaikille kunnille yhteiset MAL-asiat

• MRL-ja muut lakiuudistukset, maakuntauudistus, keskustojen 

vetovoimaisuus, kuntien uudet tehtävät

• Segregaation ehkäisy

Kaupunkiseutulähtöisyys

• Tärkeää että mietitään näitä asioita kaupunkiseutulähtöisesti, hankkeissa on 

usein jotenkin seudullisuus mukana, näillä voidaan edistää seutuyhteistyötä.

.



Ihmislähtöinen suunnittelu, arjen sujuvuus

• Ihmisten näkökulma suunnitteluun, koko elämänkirjo ja sen toimivuus 

kaupunkiympäristössä, fyysisen ympäristön laatu, check-lista 

Jakamistalous ja tilojen uudelleenkäyttö, rakennuskannan älykkyys

• Liikkumispalvelut, palveluistuminen yleensäkin

Laajennetut sidosryhmät

• yhteistyö ja vuoropuhelun edistäminen eri tahojen kanssa. 

• MAL verkoston lisäarvo kunnille: yhteisiä periaatteita, 

arviointimenetelmiä tms., moni toimii kunnassaan melko yksin.

Vertikaalinen ja horisontaalinen yhteistyö

• Yhteys maakuntiin saatava MAL verkoston toimintaan mukaan

• Elinkeinonäkökulma ml. TEMin vahvempi rooli tulisi nostaa entistä 

vahvemmin esiin 

• Alusta kuntien kehittämiselle kokoon ja sijaintiin katsomatta

Nostot MAL-verkoston painopisteiksi 2019 eteenpäin –
2. YHTEISET ALUSTAT



Kansainvälisyys ja matkailu

• Näitä on vaikea käsitellä muuten verkostomaisesti.

KV-rahoitus

• MAL-verkoston mukaan ottaminen kv-rahoitukseen tärkeää, MAL-verkosto 

voisi antaa mahdollisuuden pienillekin kunnille päästä mukaan EU-hankkeisiin 

(ei pienillä kunnilla ole osaamista ja resursseja hakea). Verkoston rooli voisi 

olla sopivien teemojen ja hakujen tutkiminen.

Laajempi vaikuttavuus ja parhaiden oppien siirtomahdollisuus

• MAL-verkoston avulla voidaan kirjoittaa hankkeeseen vaikuttavuus ja 

jalkautus osio helposti, koska verkosto on se työkalu mikä tätä voi edistää. 

Korkeakouluyhteistyö

• Jäsenkaupunkien korkeakoulut vahvemmin mukaan, vahvistetaan 

tutkijayhteistyötä, kiinteämmin mukaan verkoston toimintaan

Nostot MAL-verkoston painopisteiksi 2019 eteenpäin –
3. KV YHTEISTYÖ JA EUROOPPALAISET MALLIT

”Kansainvälinen yhteistyö voisi olla verkostossa vahvempaa”



Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaan sekä kaupunkiohjelman yhteyteen pitäisi 

fokusoida verkoston toimintaa. Ministeriöiltä toivotaan resursseja.

MAL verkoston sisällä EU rahoituksen yhteiset haut. Hyödynnetään itse kunkin kv-
yhteyksiä. EU rahaa voisi hakea teemojen edistämiseen, perustoiminta nykyisellä 
toimintamallilla. 

Jalkautus ja vaikuttavuus osuus on tosi tärkeä EU 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.

PS. Uudet rahoitusideat !

RAHOITUS JATKOSSA


