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MAL –aiesopimusmenettelyn lähtökohdat 

PARAS –lainsäädäntö ja Valtioneuvoston 
selonteon kaupunkiseutulinjaukset (2009) 

• Pilottiaiesopimukset  
• Tampereen ja Turun kaupunkiseuduille 
• Oulun kaupunkiseutu 
• Helsingin kaupunkiseutu 

- metropolipolitiikan linjaukset 
 

• Hallitusohjelma (2011) 
• Liikennepoliittinen selonteko (2012) 
• Asuntopoliittinen toimenpideohjelma (2012) 
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Valmistelu - Valtio-osapuoli 
 
• PARAS -kaupunkiseutulinjausten 

toimeenpanotyöryhmä  
• asetettiin marraskuussa 2009 

• Suuren kaupunkiseutujen maankäytön, 
asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimusten 
valtio-osapuolen valmisteluryhmä  

• asetettiin 7.12.2012, toimikausi 15.4.2015 saakka 

• YM, LVM, VM, TEM, LIVI, ARA 
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Suurten kaupunkiseutujen MAL -aiesopimukset 

Tampereen kaupunkiseutu 
• Aiesopimus allekirjoitettu 2.3.2011 
• Uuden aiesopimuksen valmistelu käynnissä, tarkoitus tulla 

voimaan 2013 alusta 
 

Helsingin kaupunkiseutu 
• Aiesopimus allekirjoitettu 20.6.2012 
• Voimassa vuoden 2015 loppuun  

 

Turun kaupunkiseutu 
• Aiesopimus allekirjoitettu 20.6.2012 
• Voimassa vuoden 2015 loppuun  

 

Oulun kaupunkiseutu 
• Maankäytön ja liikenteen aiesopimus voimassa vuoden 2012 

loppuun 
• Uuden MAL(PE) –aiesopimuksen valmistelu käynnissä, 

voimaan vuoden 2013 alusta 
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Tampereen kaupunkiseutu 

• Ensimmäinen kokeiluluonteinen sopimus 

• Valtio ja Tampereen kaupunkiseutu aloittivat 
aiesopimusneuvottelut keväällä 2010.  

• Neuvottelut käytiin virkamiestasolla, seututoimisto 
koordinoi. 

• Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus antoi seudun 
kuntien puolesta neuvottelumandaatin. 

• Valtion puolelta neuvotteluosapuolina ympäristöministeriö, 
liikenne- ja viestintäministeriö, liikennevirasto sekä 
Pirkanmaan ELY-keskus. 

• Neuvotteluihin osallistuivat  työ- ja elinkeinoministeriö , 
valtiovarainministeriö sekä Pirkanmaan liitto 
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Tampereen kaupunkiseutu 

• Aiesopimusluonnosta käsiteltiin seutuhallinnossa, mutta sitä 
ei käsitelty neuvotteluiden aikana kaupunkiseudun kunnissa.  

• Valtio- ja kuntaosapuolten toiveet sovitettiin yhteen ja 
sopimusluonnos viimeisteltiin loppuvuodesta 2010. 

• Aiesopimus hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun 
seutuhallituksessa ja kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa 
alkuvuodesta 2011.  

• Sopimus allekirjoitettiin 2.3.2011.  

• Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen kaupunkiseudun 
kunnat käynnistivät sopimusta toteuttavien toimenpiteiden 
ohjelmoinnin. 

Seuranta ja uuden aiesopimuksen valmistelu  
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Maankäyttö 
– liikenne 

Asuminen 
Seuranta – 

muutos 
•Asuntopoliittinen 
toimenpideohjelma 
• Liikennepoliittinen 
selonteko 

MAL -neuvotteluryhmä Valmisteluryhmät 

Hallitusohjelma 

Sihteeristö 

Sihteeristö 

T&A –aiesopimuksen 
seuranta ja  loppuarvio 

Valtioneuvoston 
periaatepäätös 

HLJ -päätös 
Maakuntakaava 
HSY:  SeutuRAMAVA 
Voimassa olevat aiesopimukset 

MAL-nk:  
Helsingin seudun kehityskuva 

Helsingin seutu 2050  
- MAL-strategiset linjaukset 
MAL 2017 -Helsingin seudun 
MAL- toteutusohjelma 2017 

17.4.2012 /km 

Olemassa:  

Prosessit aiesopimus- 
valmistelun kuluessa: 

Kehysriihi 22.3.2012 

Aloitus- 

Kokous 

•8.6.2011 

•aloituskokous  

2. Kokous 

•9. 9.2011  

•Tavoitteiden tarkennus 

3. kokous 

•11.11.2011  

•Työpaja- kokous 

4. Kokous 

•27.1.2012  

•Aiesopimusluonnos 

5. Kokous 

•14. 3.2012 

•Aiesopimusehdotus 

6. Kokous 

•12.4.2012 

•Aiesopimusehdotus, jatkokäsittely 

•Huhti-toukokuu 2012 

•Käsittely kunnissa 

7. Kokous 

•Touko-kesäkuu 2012 

•Aiesopimuksen allekirjoitus 
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Turun kaupunkiseutu 

• Aiesopimusneuvottelut aloitettiin keväällä 2010 

• Kahdenkeskistä prosessia varten oli ministeriöiden ja 
kaupunkiseudun valmistelutyöryhmä.  

• Kaupunkiseudun valmisteluprosessia koordinoi ohjausryhmä, 
joka käsitteli aiesopimusta kuusi kertaa. 

• Ohjausryhmän asettamat työryhmät valmistelivat sisältöjä. 
Lisäksi järjestettiin laaja kaupunkiseudun työpaja. 

• Aiesopimuksen sisältöpilarit on paalutettu rakennemallissa 
2035 (loppuraportti 2.4.2012) 

• PARAS-ohjausryhmä hyväksyi 24.4.2012 

• MAL-aiesopimus allekirjoitettiin 20.6.2012 
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Oulun kaupunkiseutu 

• Olemassa ”Maankäytön ja liikenteen aiesopimus 2009-2012” 

• Tavoitteena laajentaa – PE –suuntaan 

 

• Aiesopimusneuvottelut aloitettiin keväällä 2010,  uusi 
aiesopimus voimaan 2013 alussa 

 

• Uusi Oulu 

• Pohjoinen ulottuvuus 

• Nuorisotyöttömyys 
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Seuranta 

• Aiesopimusten lähtökohtaisena tavoitteena eheän, 
toimivan ja kilpailukykyisen kaupunkiseudun 
luominen. 
 

• Keskeistä toimenpiteiden ajoituksesta sopiminen 
• Oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeita asioita 
• Yhdistetään samaan aiesopimukseen maankäyttöä, 

liikennettä ja asumista koskevia asioita 
 

• Seurantamittareiden kehittäminen 
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