
Kasvusopimus/MAL-työpaja 
viisikkokaupungeille 
23.11.2012 klo 9.15-15.30 
Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila 

www.mal-verkosto.fi 



Työpajan tavoitteet: 

 Keskeiset tahot saman pöydän ääreen: valtio, kaupungit 

 Tilanteiden ja kokemusten kartoittaminen ja levittäminen 

 Kasvusopimusmenettelyn kehittäminen  MAL-kysymysten jalostaminen 

 

 



Kutsutaan: 

 Viisikkokaupungit Joensuu, Lappeenranta, Pori, Seinäjoki ja Vaasa sekä Kouvola 
Kaakkois-Suomen kasvusopimuksen osapuolena 

 Sopimusvalmistelu- ja MAL-osaajat 

 Valtio-osapuoli: TEM, YM, LVM, VM, ELY, ARA, Liikennevirasto 

 MAL-verkoston ohjausryhmästä lisäksi Suomen Kuntaliiton ja Aalto-yliopiston edustajia 

 

Teemat: 

 Sopimusarkkitehtuuri, kasvusopimusten tavoitteet 

 Maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymysten kytkeytyminen kasvusopimuksiin, 
kaupunkien esimerkkejä 

 Sopimusvalmistelu, toteutusvälineet, seuranta 



Oheisaineisto: 

Löytyy työpajan aineistosivulta  
http://www.mal-verkosto.fi/materiaalit/verkostotapaamisten_materiaalit/kasvusopimus_mal-tyopaja_2012_11_23 

 Työpajan runko 

 Osallistujalista 

 Valtion ohjelmat ja selonteot 

 Suurten kaupunkiseutujen MAL-aiesopimukset  

 

Alustukset: 

 Valtion näkökulmia kasvusopimuksiin: Olli Alho, TEM 

 MAL-yhteensovittaminen keskisuurissa kaupungeissa: Matti Vatilo, YM 

 Asuminen, asuinalueiden kehittämisohjelma: Jaana Nevalainen, YM 

 Liikenteen kysymyksiä kasvusopimuksissa: Anni Rimpiläinen, LVM 

 Kaupunkien esimerkkejä kasvusopimusten liikenteen, maankäytön ja asumisen 
kytköksistä: kaupunkien edustajat 

 



Ohjelma 23.11.2012 

9.15 Kahvit 
9.30 Johdatus päivään 
 

12.30 Alustukset: Maankäytön kysymyksiä 
 Lappeenranta (Jouhki) 
 Kouvola (Luotonen) 
  
 Ryhmäkeskustelu toteutusvälineistä ja 
 sitouttamisesta, keskustelun purku 
 
 Kahvit 
 
 Alustukset: Asumisen kysymyksiä 
 Asuinalueohjelma ja kasvusopimus 
 (Jaana Nevalainen, YM) 
 Vaasa (Slotte-Kock) 
 Pori (Antikainen) 
  
 Ryhmäkeskustelu sopimuksen/MAL-
 asioiden seurannasta, keskustelun purku 
 
15.25 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös 

9.35 Alustukset: Valtion näkökulmia 
 kasvusopimuksiin (Olli Alho, TEM), 
 MAL-yhteensovitus keskisuurissa 
 kaupungeissa (Matti Vatilo, YM) 
  
 
 Alustukset: Liikenteen kysymyksiä 
 (Anni Rimpiläinen, LVM) 
 Seinäjoki (Välimäki) 
 Joensuu (Varonen) 
  
 Ryhmäkeskustelu sopimusvalmistelusta, 
 keskustelun purku 
 
11.45 Lounas 
  



Ryhmäkeskustelujen aiheita 
Sopimusten valmisteluprosessit 

Sitouttaminen ja toteutusvälineet 

Seuranta 

 Tähänastiset askeleet, kulmakivet, hyvät kokemukset, vaikeudet 

 Osapuolet, kokoonpanot? Viranhaltijat – luottamushenkilöt; keskuskaupunki – kehys; 
ministeriöt ja valtion virastot. Laajat vai täsmäkokoonpanot? Viisikkoyhteistyö 

 MAL:n kytkeminen kasvusopimukseen: sisältöjä ja perusteita 

 Yhteinen kasvusopimuspaketti ja kaupunkikohtaiset painotuserot? Tarkkuustaso? 

 Motiivit, sopimisen edut: kaupungit, valtio 

 Valtio-osapuolen sitoutuminen: hallitusohjelma, kaupunkipolitiikka, INKA, selonteot, 
asuinalueohjelma… 

 Kaupunkien toteutusvälineet: MAL-projektit, kaavat, liikennejärjestelmäsuunnitelmat,  
strategioiden toteuttamisohjelmat… 

 Periaatteellisia linjauksia ja isoja kysymyksiä vai yksityiskohtaisia hankkeita? Miten sitoutua isoihin, 
laveasti kirjattuihin, tavoitteisiin? 

 
 MAL-asioiden seurannan suunnittelu ja toteuttaminen, raportointi 

 MAL-seurantakohteet, indikaattorien valinta 

 Seuranta-aineisto: valikointi, aineiston hankinta, kansallinen vertailuaineisto 

 Miten kasvua seurataan? E-kohteet MAL-näkökulmasta? 



Sopimusten valmisteluprosessit 

Ryhmä 1 Ryhmä 2 

Ryhmä 3 Ryhmä 4 

Tähänastiset askeleet 
Hyvät kokemukset, vaikeudet valmistelussa 
Valmistelun kulmakivet aloitteesta 
allekirjoitukseen 
Etenemispolut, aikatauluttaminen 

MAL:n kytkeytyminen kasvusopimukseen: 
Sisältöjä 
Perusteluja, kytkemisen edut/tavoitteet 
MAL ja elinkeinokehitys – MALE. Miten sopimuksella 
voidaan tukea? 
Miten nämä seikat on huomioitava valmisteluvaiheessa? 
 

Valmistelun osapuolet, kokoonpanot 
Roolit: viranhaltijat – poliitikot,  
keskuskaupunki – kehys,  
ministeriöt ja valtion virastot 
Pyritäänkö laajoihin vai täsmäkokoonpanoihin? 
Keitä tarvitaan? 
Tarkastelu MAL-näkökulmasta 

Yhteisen sopimusmenettelyn kehittäminen,  
viisikkoyhteistyö 
Yleispätevän sopimusmallin mahdollisuus, tarve? 
Kaupunkikohtaiset MAL-painotukset yleissopimuksessa, 
pyritäänkö profiloitumaan? 
Millä tarkkuustasolla sopimuksia valmistellaan/tulisi 
valmistella? 



Sitouttaminen ja toteutusvälineet 

Ryhmä 1 Ryhmä 2 

Ryhmä 3 Ryhmä 4 

Motiivit sopimusten teolle: valtio, kaupunki 
Sopimisen edut? 
Onko haittanäkökulmia? 
Erityiset MAL-motiivit? 
Motiivit itse sopimusmenettelystä (pääsy sopimuspolitiikan  
piiriin), motiivit tavoitteista? 

Valtio-osapuolen sitoutuminen ja toteutuksen 
varmistaminen: 
Hallitusohjelma, kaupunkipolitiikka, INKA. 
selonteot, asuinalueohjelma… 
Miten sitouttaa? Mikä on vaikuttavuus? 
Mitä kehittämisen tarpeita valtion 
toteutusvälineiden osalta? 

Kaupunkien sitoutuminen ja toteutuksen varmistaminen:  
MAL-projektit, kaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, 
strategioiden toteutusohjelmat… 
Miten eri välineet sitouttavat sopimuksen toteutukseen? 
Mikä on välineiden vaikuttavuus? 
Toteutusvälineiden kehittämistarpeet? 

Valmistelu- ja toteutustapojen valinnan merkitys 
sitoutumiselle ja vaikuttavuudelle? 
Millä ”täydennyksillä” sitoutumista voi vahvistaa, esim. 
vuoropuhelu viranhaltijat-poliitikot, 
kansalaiskeskustelu? 
Sopimukseen isoja ja periaatteellisia linjauksia vai 
yksityiskohtaisia hankkeita?  Miten sitoutua 
yleispiirteisiin tavoitteisiin? 



Seuranta 

Ryhmä 1 Ryhmä 2 

Ryhmä 3 Ryhmä 4 

Kasvusopimuksen MAL-asioiden seurannan suunnittelu: 
Miten ja milloin seuranta tulee suunnitella? 
Miten seuranta resursoidaan? 
Millaisia seurantaprosessin malleja voisi olla? 
Seurannan raportointitarpeet ja raportin hyödyntäminen  
kaupungeissa ja valtio-yhteistyössä? 

Seurantakohteet MAL-näkökulmasta?  
Indikaattorien valinta, vastaako tarpeita, kuka valitsee? 
Löytyykö kaupunkien/sopimusten kesken yhteisiä 
indikaattoreita?  
Kaupunki-/sopimuskohtaisia eroja seurantakohteiden 
osalta? 
Miten kasvua seurataan? MALE-seuranta? 

Seuranta-aineistot MAL-näkökulmasta: 
Aineiston saatavuus? Kaupunkien yhteiset 
aineiston hankinnan tarpeet? 
Kansallinen vertailuaineisto: saatavuus, 
tarpeet? 
Aineistojen ja  tulosten esittämisen tavat ja 
kohdeyleisöt? 

Poliittiset päätökset seurattavina: 
Mitä päätöksiä on tärkeä ottaa mukaan seurantaan? 
(valtiotason ja kunta-seututason päätökset)?  
Mikä on pol. päätösten painoarvo seurannassa 
verrattuna konkreettisiin (rakennetun ympäristön) 
tuloksiin?  
Miten päätösten vaikuttavuutta mitataan? 



Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi, 040 5793396 
Suunnittelija Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 1952852 
 
Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere, www.tampereenseutu.fi 
 

www.mal-verkosto.fi 


