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Sopimusarkkitehtuuri ja MALPE 

Aiesopimuksia eri tasoilla: maakunnat, kaupunkiseudut, kaupungit – millä tavalla sovitaan mistäkin asiasta, 
esim. liikenteestä? Eri sopimustyyppien roolit? Mikä on MAL- ja kasvusopimuksen suhde? 
  
  

Ryhmä 1 

KESKUSTELU 
 
• Epämääräisyyttä roolien suhteen 
• Maakuntatasolla on tehty LJ-aiesopimuksia. Mikä on nyt maakuntatason ja kaupunkiseutujen 

aiesopimusten suhde? 
• Valtion kannalta on erittäin hyvä, että nämä ovat AIESOPIMUKSIA, muutoin  
• Uhkana sopimsurikkomukset.  
• Valtion kannalta kaupunkiseutu/kaupunkitason sopimukset voivat olla helpompia kuin maakuntatason 

siltarumputoivelistat. 
• Maakunnallisissa sopimuksissa ongelmana on liikennepainotteisuus (muut osa-alueet paitsioon) 
• E-kirjain tarkoittaa lähinnä sijoittumista (työpaikkojen, elinkeinojen), elinkeinopolitiikka tulee 

kasvusopimusten kautta. 
 



Sopimusarkkitehtuuri ja MALPE 
Konseptin laajentaminen MAL  MALPE 
Miten Palvelu ja Elinkeinoasiat MAL-sopimuksen sisään? Sekä julkiset että yksityiset toimijat huomioiduiksi?  
Mitä etua sopimuksen laajentaminen tuo? 

Ryhmä 2 

KESKUSTELU  
 
• Miksi MAL-MALPE-sopimuksia tehdään? Tulisi pitää mielessä - Tavoitteena toimiva arki ja hyvä yhdyskuntarakenne 
• Tunnettava nykytilanne hyvin ja miettiä mihin tarpeisiin Mal- aiesopimukset tulevat  määrittelee mistä puhutaan. 

 
• Onko P jo sisäänkirjoitettu mal-osioihin, jolloin palvelut ovat väistämättä tarkastelun kohteena. Aiesopimukset ja P:n 

laajennus pakottavat kaupunkiseuduilla palvelumäärittelyihin, mitä ovat mm. päivittäispalveluja (myös 
saavutettavuus)  Kaupungit ja kunnat hyötyvät määrittelyistä  yksityisten/ julkisten palvelujen suhde?  

• Päivittäispalvelujen määritelmä 
• Nykytilanne lähtökohtana 
• Päivittäispalvelujen saavutettavuus 1) kävellen, pyöräillen 2) joukkoliikennevälinein. 

 
• P näkökulma tärkeä laajennus ja  lisää luottamushenkilöiden näkökulmasta ymmärrettävyyttä ja käsiteltävyyttä. 

 
• Haittana ja hankaluutena se, että PE laajennus tuo pöytään uusia toimijoita ja hallintokuntia jo yhden kunnan sisällä 

verrattuna seututasoon 
• Varsinkin isoissa kaupungeissa hallintokuntien korkeat muurit tulevat helposti vastaan: sote, liikunta ja 

vapaa-aika, sivistys, elinkeinotoimi mukaan 
• Ma ja asuminen usein teknisen toimen alla (1-2 hallintokuntaa), liikennettä jo tarkasteltu ennenkin 

yhdessä maankäytön ja kaavoituksen kanssa 
• Sopimuksen laajuus voi myös vaikeuttaa sen hallittavuutta ja jättää vaikeat asiat käsittelemättä.  

 
• Valmisteluun laaja piiri, sopimusosapuolina ne tahot, jotka voivat vaikuttaa sovittaviin asioihin , jotta vältetään 

turhautuminen (esim. kaupan osalta kuntien rooli maankäytön suunnittelussa, tältä pohjalta oikean tahon valinta) 
• E:n osalta mietittävä harkiten osapuolten laajentamista, valmistellaanko viranomaisjohdolla vai laajasti? 
• Valmisteluun on saatava eri osapuolia, mutta sopimuksen allekirjoittajiksi rajatumpi joukko.  

 
 



Sopimusarkkitehtuuri ja MALPE 

Yhteisen menettelyn kehittäminen: Millainen on yleispätevä sopimusmalli? 
Mitä keskeisiä sisällöllisiä painotuseroja eri kaupunkiseutujen sopimusten välillä on?  
Seutujen/sopimusten profiloitumisen edut?  

Ryhmä 3 

KESKUSTELU:  
 
• Tavoitteena pitäisi olla yhteinen runko, mutta erilaisilla kunta/seutukohtaisilla painotuksilla 
• Kuntarakenne eroaa suuresti; kunnat eritahtisia; metropoli - Turku, Tre, Oulu – Lahti, Jkl, Kuopio 
• Seuraava sopimuskaupunkien joukko (seuraava aalto) tekee erityyppisiä sopimuksia, mm. kasvusopimuksissaan, seudun sisäinen 

elinkeinopoliitinen profilointi esille 
 

• Liikenneverkkojen ylläpito, pitäisi olla kiinnostuneita tästä. Onko syytä tuoda aiesopimuksiin (talvihoito tmv.) Valtion puolella 
hallinnolliset siilot vaikeuttaneet sopimuksia aiemmin. 

 
• Valtion rooli ja tahto: Mitä valtio tuo mukaan sopimuksiin, minkälaisia pelimerkkejä? Valtio ei ole vahtikoira, vaan kumppani. 
• Valtion tahdon epäselvyys haittana, tarvitaan selkeää tavoitteen asetantaa ja selkeä tuki esim. liikkumisvyöhykkeille 
• Voi sisällyttää sellaisiakin asioita jotka kunnat keskenään hoitavat  onko turhan raskasta jos valtio mukana  
• Kysymys: keitä ovat todellisia sopijaosapuolia maankäytössä alueilla, missä ovat Senaattikiinteistöt, Liikennevirasto, VR, 

Leijonakiinteistöt… Pitäisikö saada mukaan? 
 

• Hyvä muistaa MIKSI mal-aiesopimuksia laaditaan 
• Vastaus: Etsitään seudun kipupisteitä, jotta visio toteutuisi  suunnataan kärki niihin  ratkaisukeinoja seuduittain, valtio 

osallistuu.  
 tuloksena erilaisia sopimuksia, mutta kokonaisuuden ja oppimisen kannalta olisi hyvä että runko olisi jotenkin samanlainen;  
 Vaikuttaa indikaattoreiden valintaan, esim. SYKE Urban Zone indikaattorit, joukkoliikennevyöhykkeet hyviä 
 



Sopimusarkkitehtuuri ja MALPE Ryhmä 4 
MAL-aiesopimukset ja kuntauudistus. Yhteisiä tavoitteita? 
MAL-kysymysten näkyminen kuntauudistuskeskustelussa  (ja mahdollisissa liitosneuvotteluissa)? 

KESKUSTELU  
• Käytiin läpi pöydän seutujen tilanne - Sama tähtäin: aito yhteistoiminnan alue, yhteistyö valtion kanssa  halutaan yhdessä toimiva alue 
• Haastetta tuo kun prosesseja on monia päällekkäin; Oulussa puolustusasetelmat uuden Oulun muodostamisen vuoksi muissa kunnissa. 

Lahden kuntaprosessi nurin, kaatajat halusivat parempaa yhteistyötä  mitä se tarkoittaa, miten sellaiseen päästään? 
• Eri osapuolten tuominen samaan paikkaan, sitominen samaan teemaan - samoja isoja linjauksia ja toimenpiteitä (MAL) riippumatta siitä 

onko liitoskaupunki vai seutu  MAL- aiesopimus.  
• Jos on suurkunta, se neuvottelee yhdessä valtio-osapuolten kanssa, jos seutu, ovat useammat kunnat mukana. Miten siis 

saada kunnat, muut toimijat ja erilaiset sopijat yhteen?  
 

• Tuoko PE- lisäys itse asiassa lisää kuntakohtaista kilpailua (hajottaa?), painopiste isoissa yhdyskuntarakennelinjauksissa; liikkumisen 
määrään ja tarpeeseen vaikuttaminen + toimenpiteet: jalankulku ja kevytliikenne; riittävä ja kasvua tukeva asuntotuotanto 

• Hankala käydä keskustelua myös valtio-kaupunki-seututasolla, niin moni asia auki samanaikaisesti, kuntaliitostyöryhmiä perustettu 
valtiolla ja selvitykset puuttuvat 

• myös Oske ja Kasvusopimukset auki  6 kk jälkeen paljon viisaampia. 
• Suurkaupungit – valtio neuvottelut, kaupunkiseudut – valtio neuvottelut 

 
• Valtion näkökulmasta keskustelua käydään juuri nyt ja toivotaan kontribuutiota kunnista. Hienolla sopimuksella ei voi torpata 

kuntaliitosta.  Se argumentti ei päde, valtion puolelta mennään kuntarakenneuudistus edellä ja sen jälkeen solmitaan sopimuksia. MAL- 
aiesopimus ei korvaa liitosta!  

• Mikä on voima toteuttaa sopimuksia  vaihtelee eri seuduilla. Jatkuva tarve keskustella mihin riittää (ykr:n kohdalla) 
sopimuksellisuus.  Kuntaliitoksia suositeltu juuri niillä argumenteilla, jotka ovat sopimuksissakin mukana. Kasvua ja 
elinvoimaa on myös muissa sopimuksissa. 

• Kilpailu jää kunnan sisään liitoksen jälkeen  miten siihen jatkossa vaikutetaan sopimuksilla tmv. 
 

• Seudun sisällä kunnat eivät välttämättä tavoittele samoja asioita, miten edistää vuoropuhelua seudun sisällä? Pitäisi keskustella 
enemmänkin MAL- asioista kuntaliitosuudistuksen yhteydessä.  

• Valtio kokoaa omat joukkonsa yhteisiksi linjauksiksi ja tukee siten seudun kehittymistä. Valtio toimii sopimusneuvottelujen kummina.  
• Kysymys:  eivätkö MAL-sopimukset toimi  pitäisi kehittää. Nyt eletään niin nuorta vaihetta, että vaikutukset tulevat jatkossa. 

Epäonnistumisia ei kannata tuijottaa. Tärkeää huomioida sluprosessi jolla sopimuksia valmistellaan  siellä syntyy yhteisymmärrys. 



Sopimusten valmisteluprosessit 

Prosessin hallinta: keitä tarvitaan ja mitkä ovat osapuolten roolit? 
Luottamushenkilöiden roolit sopimusvalmistelussa? 

KESKUSTELU   
 
• Seudut ovat keskenään hyvine erilaisia valmistelun ja taustatyön osalta 

• Joissakin PLJ-taustaa, jossakin taas Rakennemalli 
• Turku poikkeus, ei kumpaakaan valmiina vaan työtä on tehty samalla aiesopimusvalmistelun 

kanssa 
 

• Maakuntaliitto, kunnat mukana liitossa, miksei liitto allekirjoittajana? 
• Vastaus: maakunta edustaa usein sopimuksen ulkopuolisia kuntia 

 
• Luottamushenkilöille jatkuva tieto, jotta saavat koko ajan tietoa missä mennään, sitoutuminen 

• Toisaalta, jos yhteistyöelimiä on paljon, luottamushenkilöitä eri riitä edustamaan kaikissa 
 

• Työryhmätyyppinen valmistelu, niihin saadaan paremmin mukaan myös luottamushenkilöitä 
 

Ryhmä 1 



Sopimusten valmisteluprosessit 
Prosessien vaiheistus: kuvaus etenemispoluista, aikatauluttaminen? 
Mitkä ovat olleet prosessien kulmakivet, ongelmat ja onnistumiset? 

KESKUSTELU  
 
• Ennen töihin ryhtymistä mietitään koko käsikirjoitus, tavoitteet ja miten edetään 

• Projektisuunnitelma 
• Resurssit, aikataulut, henkilöt 

• Neuvotteluryhmän ja kirjoittajaryhmän nimeäminen 
• Seurannan pohtiminen 
• Toimitaan projektisuunnitelman mukaan 

 
• Olemassa olevien ryhmien hyödyntäminen siten,  että niille annetaan selkeä MAL-toimeksianto. Itseohjautuva suuntautuminen ei 

välttämättä onnistu, tarvitaan mal-sopimusta palveleva tehtävänanto. Muutoin ryhmä voi halvaantua.  
• Pienryhmätyöskentely, työpajat ym.  onnistunut ratkaisu, tehokasta, osallistumista laajentavaa. Turussa erityisen onnistunutta. 

 
• Sopimusvalmistelun julkisuus: onko julkisuus tavoite vai ongelma? 

• Turussa oli sopimusluonnos avoimesti jakelussa, Tampereella julkisuus pohdinnassa. Oulussa salattu. 
• Onko Tampere ollut liian varovainen, vrt. samat valtiokumppanit kuin Turussa; mikä on viesti julkisuuden huomioimisesta? 
• Valtion ongelmana julkisuusleviäminen, tulkitaan ministerin tekemiksi päätöksiksi vaikka vasta valmistellaan. Valtion täytyy miettiä 

ja kehittää asiaa. Kumppanuussopiminen vaikuttaa, valtion vai kuntien sopimus? 
• Julkisuuskysymystä ei ole käsitelty yhteisesti. Erityisesti ilmeni pilottisopimuksessa. 

 
• Ministerin osuus ylipäätään? Missä määrin kunkin ministerin tulee olla sopimuksen takana tai tietoinen valmistelun jokaisesta käänteestä? 

Riittäisikö viittaus hallitusohjelmaan eli että sopimus on hallitusohjelman mukainen (toteuttavat hallitusohjelmaa)? 

Ryhmä 2 



Sopimusten valmisteluprosessit 
Yhteistyö seudun kuntien kesken: kokemukset, kehittämistarpeet? 
Yhteistyö valtion osapuolten kesken: kokemukset, kehittämistarpeet? 
Yhteistyö seudun ja valtion kesken: kokemukset, kehittämistarpeet? 

KESKUSTELU  
 
• Tre: Seudun kuntien yhteistyö valtion suuntaan näytti yksituumaiselta. Kuntien näkemys oli aika yhteinen. 2010 rakennemallin 

suunnittelu auttoi myös Mal- sopimusten valmisteluissa.  
• Julkisuusongelma. Kunnat näkivät valmiin luonnoksen pöydällä. Rakennemallissa ei ollut laajaa poliittista 

käsittelyä eikä luottamushenkilöitä sitoutettu. Johtavat luottamushenkilöt pitäisi saada mukaan, oliko näin 
rakennemallissa? Myös asukkaat pitäisi saada mukaan? 

 
• Pitkät prosessit, nopeita käänteitä. Esim. Lahden osalta selvisi vasta äskettäin että Kasvusopimus laaditaan seudullisena. 

Keskuskaupunkivetoisuus on silti hyvä asia.  
• Jkl: keskeiset asiat laitetaan yleiskaavaan, tuo selkeät raamit ja toimintamallit, rakennemallissa ratkaistaan 

ylikunnalliset asiat. 
• Johtavat luottamushenkilöt olisi saatava nopeasti mukaan jo alussa. Myös asukkaat jollakin tavoin. Olivatko 

mukana rakennemalleissa? 
 

• Kasvusopimukset haastavia prosessien kehittämisen kannalta. Miten mal, koheesio ja kilpailukyky mukaan  paljon erilaisia 
toimijoita! Tuloksena raskaat prosessit.  
 

• Yhteistyö valtio-osapuolten kesken?  
• Rakennemallien valmistelu yksiäänisempää, samassa yksikössä valmistelaan tai toimijoita vähemmistä hallinnollisista tahoista. 

• Valtion puolelta hyvin toimii yhteen, opetellaan, hallinnolliset siilot ovat madaltuneet sopimusvalmistelun myötä. 
Prosessi ollut tärkeämpi kuin maali.  

• Vatilon MAL-ryhmä toiminut hyvin, LVM-YM-LiVi (TEM) yhteistyö toimii hyvin. 
• VM:n rooli kysymysmerkki? Vastaus: VM:ltä mukana Kuntaosasto, ei budjettipuoli (kuntauudistukseen linkki) 

 
• Rahan allokoinnin haaste. Mitä kautta raha liikkuu? Onko valtio lopulta luotettava sopimuskumppani?  

• Valtio voi tehdä vain aikeita, miten muut osapuolet sitoutuvat? 
 
 
 

 
 

Ryhmä 3 



Sopimusten valmisteluprosessit 
M, A, L, P, E 
Miten eri osat otetaan sopimusvalmisteluun? Otetaanko joku sektori valmistelun kärjeksi, miksi? 
Miten osista saadaan toimiva kokonaisuus sopimukseksi? 

KESKUSTELU  
 
• Kaikki osapuolet mukaan, virkamiehet ja luottamushenkilöt. Sekoitetut työryhmät toimivat. 

• Työryhmien oltava sellaisia että niillä on todellinen rooli ja mahdollisuudet neuvotella ja keskustella (ei pelkkiä 
hyväksymis- tai lausunnonantoryhmiä)  

• Missä ovat substanssiosaajat ja –johtajat? Eivät osallistu tai osallisteta valmisteluryhmiin.  
 

• Mikä on yhteinen pohja neuvotteluille, johon kaikki ottavat kantaa ja osallistuvat? Onko jokin kärkiteema? 
• Usein liikenne tulee pakosta kärjeksi, koska sillä rahoitus suurempaa kuin muilla.  

• Tulisi pitää M kärkenä, koska muut ovat osa yhdyskuntasuunnittelua. 
• L ei saisi olla kärkenä koska menee helposti siltarumpuihin ja yhdyskuntarakenteen tavoitteet jäävät jalkoihin 
• L myös  niin sääntelyherkkä osa-alue (pitemmällä tähtäimellä), että valtion sitoumukset eivät päde  Luottamus valtio-

osapuoleen voi kärsiä. 
 

• Neuvottelemalla kokonaisuuteen, neuvottelujen kautta sitoutuminen (ajan kanssa). Aikataulutetaan valmisteluprosessi, muuten 
aikataulumuutokset sotkevat. Neuvotteluille on annettava  riittävästi aikaa, jotta työryhmiin pääsevät kaikki mukaan.  
 

• Valmisteluprosessien kestosta: 
• Metropolialueella oli jo sopimusperinnettä, Tampereella rasu pohjalla, Oulussa seutuperinne, Turussa ei näistä mitään. 

Sopimus muodostettiin tyhjästä: kj. Randell sanoi v. 2010 että 18 kk ja sopimus. Valtio-osapuoli ei uskonut, toteutui silti. 
• Turussa kj ja hallituksen pj merkittävässä roolissa 

Ryhmä 4 



Sitouttaminen ja toteutusvälineet 

Valtio-osapuolen motiivit sopimuksiin? Kuntien ja seutujen motiivit sopimuksiin? 

KESKUSTELU  
 
• Kootaan resursseja yhteen  rajallisista resursseista enemmän irti 
• Sopimusmalli- prosessina tärkeä, neuvottelumenettely. Valtio ”unohti välillä” neuvottelemisen ja keskittyi kaupunkien 

käskyttämiseen. Prosessi usein tärkeämpi kuin itse maali. 
 

• Valtio: pehmeämpi ja helpompi kuin laki tai pakko; keino viedä hallitusohjelmaa aluetasolle 
• Valtio- suuret kaupungit tiukemmin yhteistyössä, ei siis maakunnittain 
• Osaoptoimointi; tavoitteena estää kunta- tai seutukohtainen osaoptimointi vaikkapa kv. Kaupunkimarkkinoinnissa 

 
• Kaupunkiseutujen profiloitumiskysymys; millä välineillä edistetään parhaiten profiloitumista? Kasvusopimukset ja 

Innovaatiokeskittymät 
• Oulussa haluttiin sopimuksilla tukea koko P-Suomen elinvoimaisuuden kehitystä, yhteinen tavoite 
• Valtion vaikea hahmottaa erityisolosuhteita (mittarit?)  ja erityisnäkökulmia, kaupunkeja ja kaupunkiseutuja 

tarkastellaan valtion puolesta samalla asteikolla ja tasolla  
• Aiemmin saatiin eroja vain Lapin ja saariston sekä muun Suomen kesken. Joko nyt löytyy mittarit ja näkökulmat 

erilaisuuteen? 
 

• Kunnat: jos ei hyvällä niin pahalla; pelko kovista keinoista 
• Yhteistyössä vältetään kovempia keinoja; Ei tarvitse keskustella kuntarakenteista, vaan muista alueellisista erityispiirteitä 

(Oulussa pohjoisen kaivokset ym.) 
 

• Keskuskaupunki hakee seudullisia ratkaisuja sellaisiin seudullisiin ongelmiin, jotka ovat polttavimpia keskuskaupungissa 
• Seudulliset ongelmat ja näkökulmat vaikeita, sopimuksilla mahdollisuus avata seudullisia lukkiutumia ja saada keskustelua auki. 

 
 

Ryhmä 1 



Sitouttaminen ja toteutusvälineet 

Valtio-osapuolen välineet: hallitusohjelma, kaupunkipolitiikka, selonteot, muut ohjelmat 
Miten sitouttaa? Mikä on vaikuttavuus? Välineiden kehittämistarpeet? 

KESKUSTELU  
 
• Porkkanat ja sanktiot: molempia tarvitaan, muitakin porkkanoita kuin rahaa.  

• Ylimitoitetut asuntotavoitteet alunperinkin monilla seuduilla 
• Keppi  seudun kuntien tasapaino (ei vapaamatkustajia) 

 
• Porkkanoita 

• Pilottiprojekteja, seudullisia kokeiluja porkkanoiksi, ”vapaaseutukokeilut” 
• Lainsäädäntökokeiluja  poikkeamislupia, esim. ylikunnallinen joukkoliikenne 
• Rahoitusmekanismien selkiytystä (valtio-kunnat) 
• Maanhankinnan välineet; verotusedut, helpotusta maanomistajille (win-win-tilanne). 
• Yhteisen yleiskaavan edut, toimivallan siirto 
• Täydennysrakentamisen edistäminen kaipaa selkiyttämistä sopimuksen osana ja konkreettisia työvälineitä mm. taloyhtiöille 

(esim. alennettu kiinteistövero täydennysrakentamisen kiinteistöille Treella) 
• Byrokratian kynnysten alentaminen laatua huonontamatta, byrokratia-talkoot: Kuntaliitto – YM.  

 
• PARAS- hankkeen kokemukset  kaupunkiseutusuunnitelma  hyviä kokemuksia yhteisestä suunnittelusta, hyvät kokemukset ja 

käytännöt kannustavat muuallakin maassa, PKS erityistapaus 
 

• Nykyinen seutuyhteistyö on kuntien (viranhaltijoiden) välistä yhteistyötä  luottamusta lisää 
• Tärkeää myös luottamushenkilöiden sitouttaminen, tietoa päättäjille; yhteistyön pelkojen loiventaminen 
• Treen seutuyhteistyön kokemuksien kartoittaminen kyselyn avulla. Tulos: luottamushenkilöt näkivät tärkeäksi välineeksi sitovan 

maankäyttösuunnitelman (taustalla hyvä rakennemallityö)  
 

Ryhmä 2 



Sitouttaminen ja toteutusvälineet 
Kuntien ja seutujen välineet: rakennemallit, kaavat, suunnitelmien toteuttamisohjelmat 
Miten sitouttaa? Mikä on vaikuttavuus? Toteutusvälineiden kehittämistarpeet? 

KESKUSTELU   
 
• Maankäytön toteuttamisohjelmat (Tre), kaava & palvelut yhteen (Jkl) 
• Treen malli; Rakennemallin mittarit ja indikaattorit, haetaan vasta mittareita, jotka sitouttavat  

• Seudullinen yk- mikä on sitovuus? Treella ei kiinnostusta seudullisen yleiskaavan tekemiseen. Oulussa yhteinen 
yleiskaava, ei ohjannut nykypäivän tarpeita riittävästi. Rakennemalli vs. yleiskaava, erilainen suhtautuminen. 
Kysmys: mihin rakennemallilla oikeastaan pyritään? 

 
• Onko MAL-aeisopimus kuntien näkökulmasta lähinnä rahanjako-sopimus?  

• Mikä sitten on syy kuntien yhteistyöhön. Siksikö että saadaan valtiolta jotain ja voidaan vaatia valtiolta tukea 
yhtenä rintamana 

• Onko mal-siis  muodollinen prosessi valtion tahdosta? Kannustimia; jossain vaiheessa siirrytään keppiin 
 

• Pitäisi hakea seuduilla yhteistä näkemystä ja muodostaa yhteisiä tavoitteita. Löytyykö seuduilla oikeasti yhteisiä tavoitteita?  
• Seudun yhteisen hyvän tavoittelu ja kehittämisnäkemys on useimmilla seuduilla kateissa, se pitäisi tajuta (vrt. 

Oulussa Pohjois-Suomen elinvoimaisuus). Seutujen sisällä osaoptimointia 
 

• Suuret kaupungit ovat vetureita, mitä meiltä ympäröivät alueet ovat tästä? Maakunnista ja keskusseuduista ja niiden 
kehittämisestä muodostuu helposti konflikti. Maakuntaliitot vs. kaupunkiseutu 

• Mal-teemoilla ratkaistavat asiat vastaavat suurimmanosan suomalaisten arkea.  
 

• Sopimusrahan jyvittäminen ELYissä? Jyvitettävä tarkasti (alueet, toimenpiteet), jotta kohdistuu halutusti. Ilman tarkkaa 
jyvitystä alkaa sopimuksen solmimisen jälkeen nahina aluetasolla. 

• Maakuntakaava vs kaupunkiseudun rakennemalli. Rama vs maakuntakaava: sovittamisen haaste. Rakennemalli ei 
anna eväitä sitouttamiseen suoraan.  
 

 

Ryhmä 3 



Sitouttaminen ja toteutusvälineet 
Mikä vaikutus valituilla sopimuksen valmistelu- ja toteutustavoilla on sitoutumisen saamisessa/vahvistamisessa? 
Onko vaihtoehtoisia – sitoutumista lisääviä – tapoja? 

KESKUSTELU  
 
• Sekä kunnat että valtio sitoutuvat; kunnat toteuttavat, valtio sitoutuu rahoitukseen sopimuksen mukaan sekä myös seurantaan. 
• Liikenteessä olemassa todellisia porkkanoita ja keppejä.  

• Sopimuksissa voi sitoa liikennehankkeet uusiin asuntotuotantoalueisiin niin, että JOS nämä a-alueet eivät toteudu, 
myöskään liikennehankkeita ei toteuteta aiotussa järjestyksessä  kunnille ja seuduille porkkana toteuttaa MAL-hankkeet 
sovitussa järjestyksessä ja aikataulussa. Liikennehankkeet ja asumisen hankkeet niputettavissa yhteen.  

• Tulisi saada seuraaviin sopimuksiin keppi/porkkanana, jos ei vielä näihin ensimmäisiin aiesopimuksiin 
• Kunnat ja valtio tulisi saada sitoutumaan hankkeisiin yhtäaikaisesti ja sovitussa järjestyksessä.   

 
• Liikennepol. selonteko: MAL-hankkeet rahoitetaan perusväylänpidon hankkeista. Rokottaako se sopimusseudun (maakunnan, 

suuralueen) perusrahoja vai koko Suomen perusrahoja? Millainen on kansallinen priorisointi? MAL- liikennehankkeet ovat myös pois 
muista valtioneuvoston  liikennehankkeista, joten liikennehankkeita voidaan vapauttaa muihin (tärkeisiin) hankkeisiin, jos 
asuinaluehankkeissa ei päästä etenemään seudulla sovitusti 
 

• Valtion asuntorahoitukseen liittyvien osioiden houkuttelevuutta lisättävä. Vanhojen alueiden korjaus on jatkossa iso asia; tarkoin 
kohdennettua MAL-tukea. Uuden rahoittaminen saattaa johtaa vanhan asuntokannan siirtämiseen tuetun asumisen ulkopuolelle. 
Rajoituksista vapautuvat asunnot eivät häviä markkinoilta, osa säilyy vuokra-asuntoina.  

• Asuntotuotantokysymys on kuitenkin erilainen eri seuduilla (Oulussa ei polttava kysymys) 
 

• Sitoutuksessa prosessi on tärkeä, prosessin avoin käsittely. Nyt sopimusmenettelyt ovat liiaksi ylätasolla. Valtioneuvostolla valmisteilla 
työryhmä, jossa MAL-asiat ovat keskitetysti esillä.  
 

• Seurannan rooli tärkeä sitouttamisessa, se on yksi tapa sitouttaa. Seuranta ei sinällään ole keppi tai porkkana. 
• Lipunkantajia sopimukseen sitoutumiselle?  
• Ollaan samassa veneessä, toiset tulevat mukaan kunhan saadaan asiaa eteenpäin. Samassa veneessä hengen luominen. 
• Senaatti-kiinteistöt saatava sitoutumaan yhteistyöhön. 

Ryhmä 4 



Seuranta 

Miten seuranta suunnitellaan? Seurannan resursointi? Seurantaprosessin mallit? 

KESKUSTELU   
 
• Seuranta osa sopimuksen valmistelua. Seuranta pitää suunnitella samassa vaiheessa kuin muukin prosessi 
• Seurannan valmistelu aloitettava mahdollisimman aikaisemmin, ottaa osaksi kaupunkitutkimusta 

• Pitäisi välttää uusien indikaattorien luomista  vähempi parempi 
 

• Seurannan kohteet valittava huolella, Treella seurataan yksittäisiä toteumia, pitäisi seurata tavoitteiden onnistumista. 
Seurantaa tulisi suunnata siihen, noudatetaanko (saavutetaanko) sopimuksen tavoitteet vai karkaavatko ne sopimuskaudella 
vain kauemmas (yhdyskuntarakenne, joukkoliikenne) 

• Miten seuranta onnistunut edellisessä sopimuksessa tai vastaavissa;  mittarit tarkasteluun 
 

• Resursointi: tunnistaa mitä tuotetaan joka tapauksessa, välttää uusien indikaattorijärjestelmien luomista 
• Yhteismitallisuus, seudun sisäinen ja välinen yhteistyö, mitä yhteisiä mittareita seuduille? 

 
• Olennaista se, että seuranta on läpinäkyvää ja avointa. 

Ryhmä 1 



Seuranta 

Seurattavat aiheet/kohteet M, A, L (+PE) eri sopimuksissa? Mitä seuduille yhteisiä kohteita? Mitä seutukohtaisia 
kohteita?  Millä indikaattoreilla kohteita seurataan? 

KESKUSTELU 
 
• Seurantamenettelyn ja prosessien kuvaus   hyödyntäminen päätöksenteossa, osaksi aiesopimusmenettelyä? 

 
• Yhteisiä indikaattoreita samanlaisille ja samankokoisille seuduille, mutta myös seutukohtaisuutta huomioitava 

• indikaattorit  seutukohtaisia tavoitteita ilmentämään (valtakunnallista eroavaisuutta, erojen sietäminen 
hallintomielessä) 

• MALPE: 
• M: maapolitiikka, varanto keskiöön. Varanto sijainniltaan oikeaksi (myös työpaikat) 
• A: kuntakohtaista seurantaa, aluevaraukset, määrä & laatu 
• L: liikenteen kehittymisen arviointi vaikeaa, mm. kulkutapaosuuksien seuranta. 5 vuoden aikajänne 

liikennetutkimuksissa. Tietoa ei saada toimijoiden käyttöön tällä hetkellä.  
• Seudullinen elinkeinopolitiikka: kysymys työpaikka-alueista? Onko varantomielessä oikea kohde E-

laajennukselle? E-politiikkaan liittyvät indikaattorit yhteisiksi, muutoin E-asiat sujahtavat ennemmin 
Kasvusopimuksiin 

• Sijainnin lisäksi varmistettava oikea määrä (ei tulppia kaupunkiseuduille, muttei laajoja tyhjiä alueita 
väärissä paikoissa). E-aluevaraukset  klusterit tarvitsevat yhtenäiset aluevaraukset, synergia 

 
• Seudun sisällä jyvitystä tavoitteista kuntien kesken, seudullinen kokonaistavoite olisi silti yhteisvastuullinen 

 
• Alueiden toteutusjärjestys ja aste seurantaan investointien hyödyntämisen näkökulmasta 

 
• Porkkanat: mitä porkkanoita on voitu ja on hyödynnetty parhaiten edellisissä sopimuksissa. 

Ryhmä 2 



Seuranta 
Millaisia seuranta-aineistoja käytetään?  
Mitä aineistoon kohdistuvia tarpeita tulee jatkossa (esim. P+E -seuranta)? 
Millaisia aineistojen/tulosten esittämisen tapoja on käytössä? Kehittämistarpeita? 

KESKUSTELU  
 
• Seudun sisäiset erot: YKR käytössä esim. TRE, Jkl, Lahti. YKR- aineistoista keskuskaupungit pitävät, kehyskunnat eivät aina niin 

ihastuneita. Myös aineistonkeruun resurssit eroavat suuresti 
 

• Minkälaista tietoa käytössä: paikkatietoja käytetään, tilastoja, kaavan ulkopuolinen rakentaminen, kulkutapajakautuma (lähinnä 
haastatteluilla?), sos. asuntotuotannon jakauma (luotettavuus?) 
 

• Ovatko jo käytössä olevat tietoaineistot ja seurantatavat yhteismitallisia?  
 
• Tiedonkeruun luotettavuus + raha. Rahalla saa monipuolista tietoa ja esittämistapoihin ulottuvuuksia: Teemakartat, paikkatieto, 

sähköiset osallistavat kartat 
 

• Ei-maksullisia aineistoja, Tilastokeskus… Seurantaan valittavat tietoja saatava myös maksuttomista lähteistä, ei pidä hakea 
laajasti seurattavia tietoja.  

 
• Työpaikka-alueiden priorisointi  saatava kartalle. 
 

Ryhmä 3 



Seuranta 
Mitä poliittisia päätöksiä on mukana seurannassa (valtiotason ja kunta-seututason päätökset)? Mikä on pol. päätösten 
painoarvo seurannassa verrattuna konkreettisiin tuloksiin, ts. miten pitkään voidaan pol. päätöksiä esittää tuloksina? 
Miten päätösten vaikuttavuutta mitataan? 

KESKUSTELU   
 
• Seuranta pitää suunnitella heti alussa kun sopimusta suunnitellaan ja uudestaan sopimusmalleja uudistettaessa. 
• Resurssikysymys keskeinen? Kuka tekee? Haluavatko kunnat panostaa? 
• Yhteistoimintaa seutujen sisälle ja välille, jottei tarvitse keksiä pyörää uudelleen 

 
• Seurantaan panostaminen myös ministeriöiden intressi ? Onko aiesopimusmalli sopiva hallitusohjelman tavoitteiden 

toteuttamiseksi  pitäisi olla, mutta mistä varat?  
 

• Kaupunkitutkimuksen panosta lisää MAL- aiesopimusten valmisteluun ja seurantaan.  
 
• Ohjeita seurannalle tarvitaan seuduilla jo suunnitteluvaiheessa, mutta viimeistään valmisteluvaiheessa. 

• Seurantaan otettava myös johtopäätös, miten onnistuttiin ja mitä tulisi tehdä seuraavassa sopimuksessa 
 
• Erityiskohteita: Kaavoituspolitiikka ja maapolitiikka, budjetointi seurannan kohteeksi. 
Valtion maan omistus ja luovutus  pitää saada seurantaan. 
 
• Miten sopimuksessa lukevat valtion tehtävät saadaan konkreettisiksi ja seurattaviksi? Seurattavat asiat rajallisiksi. 
Turun case: Sopimusta laadittaessa paljon aiheita ja seurantakohteita mukana (mm. Turussa) mutta tiivistettäessä ja etsittäessä 
kärkiä kohteita vähennetty ja nyt pitää miettiä seurantakohteet uudestaan (ja kaivaa ensimmäisistä versioista esille) 
 
• Tärkeää on nimenomaan tavoitteiden toteutumisen seuranta  ei tietyt yksittäiset arvot/ toteumat! 
• Mistä on sovittu, mitä on tapahtunut, arvio riittävyydestä  johtopäätöksiä tehtävä 
 

Ryhmä 4 


