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MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄ 28.8.2018 

MAL-verkoston vuoden 2018 kolmas ohjausryhmän kokous pidettiin 28.8.2018 Työvoima ja Elinkeino-
ministeriössä. Kokousaineistot löytyvät tästä linkistä. 

Kokouksen asialistalla olivat vuoden 2018 käynnissä olevat AIKO-hankkeet, BEMINE tilannekatsaus, tulevat 
verkoston tapahtumat ja tilaisuudet, verkoston tulevat strategiset painopisteet (luonnos) sekä verkoston 
ohjausryhmän puheenjohtajan vaihdos. AIKO hankkeidenlisäksi kokouksessa esiteltiin HYMY selvityksen 
alustavat tulokset (korkeakouluharjoittelija Kaisu Sahamies).  

TULEVAISUUDEN KAUPUNKISEUDUT TEEMAVERKOSTO/ AIKO: Liikenteen ja maankäytön 
yhteistyömenetelmien kehittäminen (Anne Herneoja, Sitowise) Hankkeessa on haettu ratkaisuja valtion 
liikenne- ja väyläratkaisujen ja kaupunkien kehittämisen yhteensovittamiseen. Työn keskiössä olivat ennalta 
valitut suunnittelukohteet (Jyväskylä VT-4, Turku VT-10, Lahti VT-12 ja Tampere sisääntuloväylien 
toiminnallisten luokitusten tarkastelu). Hankkeen työmenetelmiä ovat olleet asiakirja-aineisto, ideatehdas-
toimintamalli, joka on vuorovaikutteinen sähköinen sidosryhmien tiedonkeruumenetelmä, työpajat (14.5 ja 
17.9) ja kohteiden sparraus sekä konsultin expert panel työskentely. Lopputuloksena hankkeessa haetaan 
malleja ja suosituksia hyviksi käytännöiksi ja menettelyiksi, joiden avulla keskeisten osapuolten ja toimijoiden 
yhdessä tekemistä kaupunkiseuduilla voidaan selkeyttää ja edistää. Tilannekatsauksen löydät verkoston 
kokousaineistoista. 

 

HYVINVOINTIYMPÄRISTÖN TIETOPOHJAN MALLINTAMINEN JA YMMÄRRYKSEN LAAJENTAMINEN, HYMY  
 

HYMY -kokonaisuudessa on toteutettu Elinympäristön hyvinvointivaikutusten mallintaminen kuntien 
hyvinvointikertomuksissa ja -johtamisessa -selvitys kesällä 2018. Selvitys on tarkoitus nykytila-analyysin 
keinoin luoda syötteitä HYMY-selvityksen jatkolle. Selvitystyön ensimmäinen tehtäväkokonaisuutena on 
ollut Tampereen seudun kuntien ja Porin kaupungin nykyisten hyvinvointikertomusten läpikäynti ja niissä 
keskeisesti käytettyjen tietolähteiden ja elinympäristöä kuvaavien indikaattorien tunnistaminen. 
Selvitystyön toiseksi kokonaisuudeksi ovat muodostuneet hyvinvointi- ja sivistysjohtajien sekä 
yhdyskuntajohtajien haastattelut. Lisäksi keväällä teetettiin kuntien hyvinvointityöstä kysely, joka 
suunnattiin hyvinvointikoordinaattoreille ja hyvinvointiryhmille. Selvitystyön tekijänä on ollut 
korkeakouluharjoittelija Kaisu Sahamies Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta.  Selvityksen 
alustavia tuloksia jaetaan ja testataan kiinnostuneiden kaupunkikumppaneiden kanssa valtakunnallisessa 
HYMY workshopissa Tampereella pe 31.8.2018. Työ valmistuu syyskuussa 2018. Selvityksen 
tilannekatsauksen löydät kokousaineistoista ja täältä.  

VERKOSTON TULEVAT PAINOPISTEET 

MAL-verkoston koordinaatio järjesti yhdessä verkoston puheenjohtajiston kanssa keväällä MAL-verkoston 
tulevaisuustyöpajan, jossa käsiteltiin verkoston tulevia painotuksia ja rahoituskysymyksiä. Sen tuotokset sekä 
suurten kaupunkien Kaupunkiohjelman ja Kestävän kaupunkiohjelman linjaukset olivat perustana 
yhteenvedolle, joka esitettiin ohjausryhmän kokouksessa 28.8.2018 (yhteenveto löytyy tästä).  

Ohjausryhmä ehdotti mm. painotusten rajaamista.  Seudullisuuden, ilmastotyön ja vähähiilisyyden näkökulma 
on tuotava painotuksiin vahvemmin mukaan. MAL-verkoston yksi keskeinen tehtävä ja rooli on tiedon, 
hanketoiminnan, tutkimusten (myös jo toteutuneiden) sekä niihin liittyvien hyvien käytäntöjen analysointi, 
skaalaaminen ja välittäminen. Jatkossa on panostettava seutujen sisäisen ja seutujen välisen yhteistyön 
edistämiseen ja keskusteluyhteyteen valtion kanssa. Kaupunkiseutujen näkökulmasta on oleellista, että valtio-
osapuolen edustus on verkoston toiminnassa aktiivisesti mukana.  MAL-verkoston roolia ja tehtäviä voi 
täydentää painopisteiden mukainen kehittämishankkeiden toteutus ja tapahtumatuotanto. Kehityshankkeiden 
toteutuksessa on huomioitava kaupunkien ja kaupunkiseutujen erityispiirteet. 

http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yhteisomme/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/tilaisuudet/hymy_workshop_kaupungeille_ja_-seuduille_tampereella_31.8.2018
http://www.mal-verkosto.fi/filebank/1755-Strategiapainotukset_MAL-verkosto_ohry28082018.pdf
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Ohjausryhmässä tehtiin ehdotus, että MAL-verkosto voi tukea sopimuksellisuuden kehittämistä ja 
lainsäädäntöhankkeiden uudistamista mm. järjestämällä foorumeita ja muita sidosryhmien välisiä tilaisuuksia 
sekä tuottamalla tarpeen mukaan selvityksiä, analyysejä ja tietoaineistoja. Strategisia painotuksia työstetään 
saadun palautteen perusteella MAL-verkoston koordinaation ja strategisen pienryhmän kanssa. Painopisteistä 
ja toimintasuunnitelmasta tehdään ehdotus seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen 21.11.2018. 

MAL-VERKOSTON PUHEENJOHTAJAN VAIHTUMINEN 

MAL-verkoston nykyinen puheenjohtaja erityisasiantuntija Petra Stenfors (TEM) siirtyy muihin työtehtäviin 
syyskuun alusta. Verkoston puheenjohtajana jatkaa loppuvuoden ylitarkastaja Olli Voutilainen (TEM). Verkosto 
kiitti Petraa hyvästä puheenjohtajuudesta ja toiminnan tukemisesta. 

 

VERKOSTON TULEVAT TAPAHTUMAT 

 Ikäystävällisten asuinalueiden kehittäminen-seminaari to 27.9.2018, klo 10-15.45, 
Ympäristöministeriö, Ikäinstituutti ja MAL-verkosto. Kokouskeskus Paasitorni, HKI.  

 Verkoston hankkeiden tulostyöpaja 31.10.2018, klo 12-16 Hotel Arthur, HKI 

 Seutujen välisen liikenteen ja matkaketjujen kehittäminen, Seututyöpaja, Kotka-Hamina seudun 
kehittämisyhtiö Cursor, VTT, MAL-verkosto, 1.11.2018, klo 12-15. Kampin Sähkötalo. 

 BEMINE V Urban Forum yhteiskehittämisfoorumi, pe 23.11.2018, klo 10-14.30 
Kulttuurikeskus Korjaamon Vintti, HKI. 

SEURAAVA KOKOUS: keskiviikkona 21.11.2018, klo 10.00- 12.30 (Liikennevirasto).  

Lisätietoja: Tero Piippo, puh. 0400 388 735; Kati-Jasmin Kosonen 040 195 2852; Heli Suuronen, 040 846 
8127, etu.suku@tampereenseutu.fi 
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