
Kasvusopimus/ MAL- työpajan 
ryhmäkeskustelut -   

Purku ja muistiinpanot 
 

3(4) ryhmää, 3 vaihtuvaa teemaa 

Puheenjohtajat ja MAL- verkoston koordinaatio 

23.11.2012, Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila 



I Sopimusten valmisteluprosessit 
Tähänastiset askeleet, hyvät kokemukset, vaikeudet valmistelussa 
Valmistelun kulmakivet aloitteesta allekirjoitukseen 
Etenemispolut, aikatauluttaminen 
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Olennaista  
• Vuoropuhelu kaupunki – valtio 
• Määrä, tiheys, oikeiden kumppanien löytäminen 
• Vaikuttavuus todennäköisesti suuri: laaja osallistuja- ja osaajajoukko mukaan kultakin seudulta 

 
• Sopimusten velvoittavuus 

• Kuinka ohjaava ja sitova  mitattavuus? 
• Mitä tarkoittaa ”aie” sopimuksen osana? 

 
• Valmistelut 

• Sisällön karsiminen, viisikko-yhteistyö 
• Strategisen tason tarkastelu/ näkökulma sopimukseen irrallisten hankelistojen sijaan 
• Mahdollisuus yhteiseen sopimusmalliin? 

 
• Neuvotteluprosessin suunnittelu ja toteutus 

• Valtiopuolella niukasti resursseja 
• Prosessi itsessään tärkeää 
• Uuden tyyppisiä kaupunkiverkostoja 

• rakennerahastosta 5% EAKR,  verkostolle (Viisikko?) 
 

Mitä opittavaa? 
• Välineellisyys (strategisen tason väline) 
• Dialogi: paikallisuus, alueellisuus, kaupunkiseutujen välillä, ministeriöiden välillä, ristiin kaikkien tasojen ja tahojen 

kesken. Keskustelua käydään jo ennen hakuprosessia kaupunkiseutujen(kin) välillä, mm. Viisikon kesken. Toimia ja 
aikomuksia ei pidetä salassa muilta.  

• Luottamus seutujen sisällä (keskuskaupunki  kehyskunnat), nyt luottamuksen rakentamisvaihe. 



MAL- teemojen kytkeytyminen kasvusopimukseen:  
• Sisältöjä 
• Perusteluja, kytkeytymisen edut ja tavoitteet 

 
MAL, palvelut ja elinkeinokehitys   MALPE. Miten sopimuksella voidaan tukea? Miten nämä seikat on huomioitava valmistelussa? 
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Yleistä 
• Olennaista on kasvukeskusajattelu ja keskuskaupunkien (ja seutujen) kehittäminen 
• Prosessi on tärkeä, viestit kaupungeista keskushallintoon ja takaisin 
• Viisikkokaupungeilla ETUNA koko ja yhteistyön toimivuus, vuorovaikutuskyky 

 
Kasvusopimusten profilointi 
 

• Kasvusopimusten tavoitteiden laajuus ja fokusointi 
 

• Kasvusopimus - MAL-teemojen laaja kirjo, miten profiloidutaan ja viedään eteenpäin? 
• Kuka toimeenpanee kasvusopimusta ja sen MAL -kytkyjä? 
• Kasvusopimus muiden sopimusten kattona, sen alla mm. liikennejärjestelmäsuunnitelmatyö toteuttavana 

välineenä 
 

• Kansainväliset liikennevirrat kasvun lähteenä ja  samalla elinkeinopolitiikan keskiössä (Kaakkois-Suomi, Itä-Suomi, 
rannikko) 

• Venäjä-teeman alla kasvu tulee palvelujen ja kaupan alan kasvuna (selvitys + 2000 työpaikkaa) 
• Asiointiverkoston alla on ollut 1.8 miljoonaa kävijää vuodessa 

 
• Joukkoliikenteen suunnitteluttaminen mahdollista Viisikon kesken (silti huomioiden seutujen yhteispiirteet).  

 



Valmistelun osapuolet, kokoonpanot, keitä tarvitaan, missä vaiheessa? 
Roolit:  
• viranhalijat – poliitikot 
• keskuskaupunki – kehys 
• ministeriöt – valtion virastot – kaupunki   

 
 Pyritäänkö laajoihin vai täsmäkokoonpanoihin? Tarkastelu MAL - näkökulmasta.  
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Tarkastelu KASVUN näkökulmasta 
 

• Valmisteluprosessi kasvusopimuksen tarpeiden (keskuskaupungin) eikä pelkästään MAL- teemojen mukaan 
 

Osapuolet valmistelussa: 
 
• Keskuskaupungin viranhaltija veivät valmistelua eteenpäin/ ei poliitikkoja   aikataulu! (Ei ehditä osallistaa laajemmin) 

// Talous- ja strategiajohtajat, maankäytön johtajat, liikennevastaavat /// KJ:t seuraavat valmistelua 
• Kehyskunnilla ei varsinaisesti annettavaa, erilaisilla foorumilla kuitenkin mukaan, mm. työryhmät ja Kuntajohtajat 
• Seudun elinkeinoyhtiöt 
• Korkeakoulut/ yliopistot 
• ELY (ei maakunnan liittoa) ja muu valtion aluehallinto 
• MAL näkökulmassa seudun kunnat, seudullinen osio 
• Neuvottelumenettelyvaiheessa -  ministeriöt mukaan (”kummiministeriö” kullekin sopimukselle) 
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1. Yhteisen sopimusmenettelyn kehittäminen, viisikkoyhteistyö 
2. Yleispätevän sopimusmallin mahdollisuus, tarve? 
 
3. Kaupunkikohtaiset  MAL-painotukset yleissopimuksessa, profilointi? 
4. Millä tarkkuustasolla sopimuksia valmistellaan kaupungissa / tulisi valmistella? 
 

I Sopimusten valmisteluprosessit 

Kaupunkiseutujen benchmarkaus  - erilaiset lähtökohdat 
 

1. Kokemusten vaihto – yhteinen rakenne löydettävissä, kaikilla silti erilaiset lähtökohdat 
2. Yhteinen sopimusrunko/ juridinen rakenne voisi olla paikallaan  sisällöt kaupunkikohtaisia  
  yleispätevyys ei kovin realistinen vaihtoehto (myös erityisiä teemoja – Venäjä - mukana) 

 
1. Kukin profiloituu eri tavalla yhteisten otsikkojen alla 
• Kuusikosta voisi löytyä vertailukohteita pareittain tai ”kolmikoita” yhteistyön pohjaksi (MAL-teemat?) 
• Tuki oman sopimuksen kehittämiseen 

 
4. Tulee olla niin tarkka, että seuranta on mahdollista eli on mentävä hanketasolle pelkän visiopuheen sijaan 
• Yleisen rungon alla oltava riittävän yksityiskohtaisia 
• Konkreettisten hankkeiden eteenpäin vienti 
• Vaikuttavuus parempi kun tarkkuustaso on korkea. 



 II   Sitouttaminen ja toteutusvälineet 1 
Motiivit sopimusten teolle: valtio, kaupunki 
Sopimisen edut? Haittanäkökulmat? Erityiset MAL-motiivit?  
Motiivit itse sopimusmenettelystä (pääsy sopimuspolitiikan piiriin), motiivit tavoitteista? 

 

Miksi sopimusmenettely? 
 

• Prosessina tärkeä, neuvottelumenettely. Prosessi usein tärkeämpi kuin itse maali 
• Jatkuva neuvottelumenettely, suora keskusteluyhteys, kumppanuus 
• Hankaluutena kuntien kannalta aikataulutus heti kuntavaalien jälkeen, miten saavutetaan luottamushenkilöiden 

sitoutuminen?  
• Miten nivotaan muuhun strategiatyöhön? Kaupunkistrategiat ja valtuustosopimukset ovat vasta työn alla. 

 
Kunnat: Status merkitsee, samoin € 
 

• Seudun sisäiset tarpeet ja tavoitteet   omien tavoitteiden kirkastaminen, päästään mukaan laajempiin sopimuksiin 
• Valtio mukaan alueen kehittämiseen 
• Keskuskaupunki versus muu seutu, roolit selväksi.  
• Sopimuksissa kiinnitetään vihdoinkin huomiota keskuskaupunkien tarpeisiin ja kehittämisvisioihin  tärkeitä 

kehittämisvälineitä suhteessa maakuntatason kehittämiseen.  
• Vaikuttamismahdollisuuksia nyt enemmän kuina aiemmin.  

 
Valtio: Irti kompromissikehittämisestä! 
 

• Todelliset kehittämiskärjet esiin 
• MAL kasvun lähteenä  Isoista MAL- hankkeista kasvua , ei pelkkä sivujuonne 
• Rakennerahastojen käyttöön jotain rotia. 
• Kilpailullisuus lisää kehittämisvoimaa & motivaatiota, terävöittää kehittämistä. 
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Valtio-osapuolen sitoutuminen ja toteutuksen varmistaminen: Hallitusohjelma, kaupunkipolitiikka, INKA-ohjelma, selonteot,  
asuinalueohjelma… Miten sitouttaa? Mikä on vaikuttavuus? 
Kaupungin sitoutuminen ja toteutuksen varmistaminen: MAL- projektit, kaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnitelmat, strategioiden 
toteutusohjelmat, paikalliset aiesopimukset… Miten eri välineet sitouttavat sopimuksen toteutukseen? Mikä on välineiden 
vaikuttavuus?  
Toteutusvälineiden kehittämistarpeet? Mitä kehittämistarpeita on erityisesti valtion toteutusvälineiden osalta? 

Yleistä 
• Kasvusopimus kaupunkistrategian osaksi (Miten eri välineet sitouttavat sopimuksen toteutukseen?) 
• Vaikuttavuustarkastelu tärkeä osa menettelyä, vaikuttavuutta arvioidaan välinelähtöisesti.  

• Jos jollakin tekijällä on korkea vaikuttavuus, voidaan siihen panostaa enemmän 
 

Valtio:  
• Sopimus sitoo valtiota kumppanuustasolla, lisää kehittämistoimien ennustettavuutta. Ei lisää valtion liikevaihtoa, ei siis 

lisärahaa luvassa.  
• Kuka allekirjoittaa valtion puolelta sopimukset? Vastaus: TEM ohjaavana osapuolena (Vapaavuori), mukana myös muut 

asianomaiset ministeriöt, esim. OKM.  
• Mukaan myös ELY (t) 

Seutu: 
•  kaupunki ja kunnat, yliopistot, muut T&K-laitokset, kehittämisyhtiöt mukaan 

 
Seuranta on toimiva osa sopimustyötä 

• Seurataan sovittujen toimenpiteiden edistymistä 
• Seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta 
• Vaikuttavuustarkastelu  myös sitouttaa valtiota,  
• Konkretia on sitoutumisen edellytys ja korkeiden panostusten edellytys.  

 



II    Sitouttaminen ja toteutusvälineet 3 
Valmistelu- ja toteutustapojen valinnan merkitys sitoutumiselle ja vaikuttavuudelle? 
Millä ”täydennyksillä” sitoutumista voi vahvistaa, esim. vuoropuhelu viranhaltija –poliitikot, kansalaiskeskustelu? 
Sopimukseen isoja ja periaatteellisia linjauksia vai yksityiskohtaisia hankkeita? 
Mikä vaikutus valituilla sopimuksen valmistelu- ja toteutustavoilla  on sitoutumisen saamisessa/ vahvistamisessa? Miten sitoutua 
yleispiirteisiin tavoitteisiin? 

Yleistä: Ajankohta hankala – valtuustot vaihtuneet kaupungeissa, luottamushenkilöiden ”koulutukselle” aikaa hyvin vähän tai ei 
ollenkaan. Ajankohta valtiolähtöinen. MAL- valmistelu taustalla – Kasvusopimus sen päälle, seuraa valtion ja kuntien välinen 
rytmihäiriö. Oletuksena on silti kaupunginhallitus-taso päättävänä elimenä kaupungeissa (ei välttämätöntä viedä valtuustoon). 
Vaatii myyntipuhetta sisäisesti ja sidosryhmien välillä!  
 
Sopimuksesta: 

• Valintojen tulee liittyä alueen todellisiin vahvuuksiin, jotta niihin voidaan sitoutua 
• Myös toiminnallisen kaupunkiseudun tulee olla mukana 
• Keskuskaupunkikeskeisyys hyvä asia, koko maakunnan käsittely vesittäisi sopimuksen. Kasvua ei ole odotettavissa koko 

maakunnan tasolla, sopimuksella voidaan keskittyä keskusseudun kehittämisvisioihin.  
• Hankkeiden tulee olla isoja ja vaikuttavia, mutta kuitenkin konkreettisia  todellinen sitoutuminen 
• Käytännössä sopimukseen tulisivat teemoittaiset strategisen tason näkökulmat/ tavoitteet, mutta hankkeet olisivat 

erikseen, ”taustalla”. Tarvittaessa nostetaan hankkeet esiin (ei siis hankelistoja sopimukseen!) 
 

Sopimusluonnoksen käsittely & sitoutuminen 
• Jonkun asianomaisen ryhmän tulee ottaa vastuu valmistelusta (seudulla) 
• TEM:n ohjeisiin tulossa etenemispolut kaupungeille/ seuduille esille 

 
• Valmistelun tulee olla laajapohjaista, jotta tavoitteista ja toimenpiteistä voidaan kertoa laajasti eri foorumeilla.  

• Useita osallistujia ja toimijoita (yliopistot, kehittämisyhtiöt, kaupunki, valtio, aluehallinnon edustajat) 
• Asukkaat mukaan asukastyöpajoissa, joissa esitetään otsikot yleiset kohdat ja keskeiset hyödyt  kuvataan 

hankkeet konkreettisesti (mitä hyötyä kuntalaisille ja yrityksille sopimuksesta on odotettavissa) 
• Selitetään miten hyöty tapahtuu: kilpailukyvyn vahvistaminen, työpaikkojen lisääminen, kuvataan konkreettiset 

hankkeet. 
• Riittävän isot vakuuttavat hankkeet mukaan, laaja vaikutus.  

 



III    Seuranta 1 
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? 

Seurannan ja vaikuttavuuden erot 
 

• Määriteltävä seuranta- ja vaikuttavuustavoitteet ohjelmittain (Kasvusopimus ja INKA). Ensin selviksi, sen jälkeen vasta 
seurannan organisoiminen 

• Erotettava seuranta- ja vaikuttavuustavoitteet toisistaan!  
• Eri asioita, seurataanko ohjelman toteutumista ja toimenpiteiden valmistelua vai pitemmän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamista (vaikuttavuutta)  
 

• Tasoluokitus: Ohjelman seurantatavoitteet ja mittarit, esim. kasvusopimus (ohjelmataso, kansallinen) 
• Kaupungin/kaupunkiseudun seurantatavoitteet ja mittarit (alueellinen) 

• Teema- ja valintakohtaiset seurantatavoitteet ja mittarit (sisältöön liittyvät, yksityiskohdat) 
 
Yksityiskohtia 
 

• Seuranta mietittävä  jo suunnitteluvaiheessa, ettei ole jälkikäteen mahdotonta 
• Sopimukset tulee myös paikallistaa, tällöin tarvitaan valtion puolelta ”paikallistietoa” ja alueiden erilaisuuden 

tunnustamista. OSKE-ohjelman seurantamalli? 
• Ei uusia indikaattoreita tai aineistoja, YM:n ja Tilastokeskuksen aineistot on riittäviä. Paikkatietoa enemmän! 

Työrukkasena voisivat toimia paikalliset ELY:t 
• Julkiset tietolähteet: avoin data, joka on kaikkien hyödynnettävissä  

 
 
 
 

 
 
 



III  Seuranta 2 
Seurantakohteet ja –aineistot MAL-näkökulmasta? Miten kasvua seurataan?  
 
Indikaattorien valinta, vastaako tarpeita, kuka valitsee? Löytyykö kaupunkien/sopimusten kesken yhteisiä 
indikaattoreita? Aineiston saatavuus? Kaupunkien yhteiset aineiston hankinnan tarpeet? Kansallinen vertailuaineisto: 
saatavuus, tarpeet? Aineistojen ja  tulosten esittämisen tavat ja kohdeyleisöt? 

Indikaattorit/ aineistot 
 

• Pääpaino olemassa olevassa, julkisessa aineistossa  EI uusia aineistoja! 
• Ei omaa aineistohankintaa lisää, olevissa ja niiden päivityksissä tarpeeksi töitä 
• Huomio osin hajanaisen indikaattorikannan tulosten analyysiin ja VIESTINTÄÄN 
• Eri yleisöille eri tavoin toimitettu viesti, sama sisältö silti (vrt. Paavalin viestintä) 
• Vaikuttavuus näkyviin, ei pelkkä toiminnan suunta! 

 
 
Seurantakohteet 
 

• Seurataan mitä sovitaan 
• Aluetalous: työllisyys, verotulot, kansantuote, tax-free tilasto (Kaakkois-Suomi; Venäjä-teema) 
• MAL: joukkoliikenteen käyttö ja talous  kattavuus, kevyt liikenne, hajarakentamisen kehitys, tiiviin kaupunkirakenteen 

kehittyminen, asuntotuotanto, energiatehokkuus ja ilmastotavoitteet 
• Kehittämisväline-tyyppisten (ala)ohjelmien oma seuranta: rakennerahastot, liikennejärjestelmäsopimukset ym. 

tuottavat paljon seuranta-aineistoa (ja vaatimuksia). Tämä on otettava huomioon uusia seurantakohteita 
suunniteltaessa.  



III  Seuranta 3 
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? 

Pitkäjänteisyys vs. hallituskausi 
 

• MAL- ja Kasvusopimus nyt! Miten voidaan tietää, mikä on seuraava painotus tai ohjelma? Kuntien kannalta hallituskausi 
ei ole luonteva aikajänne. 
 

• Päätökset kaupunkien päätöksentekoprosesseissa // rakennemallit, tärkeät yleiskaavaratkaisut 
• Välttämättä ei hetkessä synny (seurattavaa) päätöstä, mutta prosessi auttaa kuitenkin pitemmän tähtäimen tavoitteiden 

saavuttamisessa, väline eteenpäin 
• Punnittua tahtotilaa vaikkei aina päätöksiä synnykään 
• Seudullinen keskustelu myös hedelmällistä 

 
• Ratkaisuna toimenpideohjelma, jossa vuosittain tuodaan ilmi asian sisältöä ja eteneminen, seurantatulokset. 

 
 

• Jokeritehtävä: päivän/työpajan anti 
 

• Päivä toi valmisteluprosessiin vauhtia 
• Hahmotus asiasta parani huomattavasti 
• Seudun asia miettiä kokonaisuus ja painotus ensin (lähtee seudulta käsin) – avainasia! 
• Kaupunkiseutujen lähtökohdat erilaisia 
• keskuskaupungit tuovat elinvoiman alueelle, keskuskaupunkilähtöinen ohjelma ja lähestymistapa. Maakuntasuunnittelu 

on tasapäistävää, eikä koko maakuntaan ole odotettavissa kasvua muutoinkaan.  
 
 

 
 
 


