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Asialista 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

   

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Edellisen kokouksen 11.1.2013 muistio osoitteessa 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset 

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset


3. Maksatushakemus TEM:öön ajalta 1.11.-31.12.2012 sekä KOKO-kauden loppuraportti ja 

maksatushakemus Pirkanmaan liittoon ajalta 1.5.-31.12.2012 

TEM:n osuus vuoden 2012 rahoituksessa on 27,78 % kokonaiskustannuksista, kuitenkin 

enintään 60 000 euroa. Kokonaiskustannukset ajalta 1.11.-31.12.2012 ovat 57 246 €, ja 

maksatushakemuksen summa näin ollen 15 903 €.   

Pirkanmaan liittoon on toimitettu KOKO-rahoitukseen liittyvä maksatushakemus ajalta 1.5.-

31.12.2012. Kyseiselle jaksolle kohdistuvat kahden verkostohankkeen (Vyöhykesuunnittelu ja 

RAJATON) kulut. Kulut olivat yhteensä 88 000 €, ja haettava summa 61 600 € (KOKO:n 

mukaisesti 70% kokonaiskustannuksista). 

Hakudokumentit ja raportit saatavana 12.3. mennessä osoitteessa http://www.mal-

verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset.  

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa maksatushakemukset raportteineen. 

  

4. Tilannekatsaus verkoston toimintaan ja talouteen sekä tulevat tapahtumat 

Seminaarit ja työpajat, sparraus, hanketoiminta.   

  

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa tilanteen ja tulevat tapahtumat. 

 

5. Verkoston henkilöstöasiat 

Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki siirtyy huhtikuussa Tampereen kaupunkiseudun 

seutusuunnittelupäälliköksi. 

MAL-verkostoon on haettu kesäksi yliopistoharjoittelijaa. Harjoittelijan tehtävänä on laatia 

raportti kansainvälisistä seudullisen MAL:n järjestämisen esimerkeistä. Tehtävään 

haastatellaan kahta hakijaa viikolla 11. MAL-verkoston osuus 3 kuukauden 

harjoittelijapalkasta on n. 1100 €/kk. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa henkilöstöasiat ja keskustelee jatkotoimenpiteistä 

kohdassa 6. 

 

6. MAL-verkoston jatkaminen vuoden 2013 jälkeen 

Ohjausryhmän edellisessä kokouksessa 11.1.2013 keskusteltiin verkoston jatkon tarpeesta ja 

nähtiin, että verkosto on tärkeä ja tarpeellinen myös jatkossa. Vuoden 2012 puolella 

ohjausryhmässä keskusteltiin epävirallisesti, että jatkosta on syytä käydä periaatekeskustelu 

vuoden 2013 alkupuolella. Keskustelun pohjaksi voidaan hahmotella erilaisia perusteluja ja 

”väyliä” jatkolle: 

 

a. Verkoston jatkaminen hallituksen ohjelmia tukevalla aikataululla. Käynnissä on useita 

MAL-näkökulmasta tärkeitä ohjelmia: hallitusohjelman ja kaupunkipolitiikan MAL-

linjaukset -2015, aie- ja kasvusopimukset -2015, asuinalueiden kehittämisohjelma -2015, 

liikennepoliittinen selonteko -2022, MRL:n uudistaminen. Ohjelmien toteuttamisessa on 

MAL-verkostolla tärkeä rooli. Näillä perusteilla olisi luonteva jatkaa verkostoa (ensi 

vaiheessa) vuoteen 2015. Vuotta 2013 pidemmälle menevässä tarkastelussa on 

mahdollista paneutua verkostoyhteistyönä mm. elinvoimapolitiikkaan 

http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset
http://www.mal-verkosto.fi/yleista/ohjausryhma/ohjausryhman_kokoukset


(kasvusopimusmaailma), MALPE:een (erityisesti palvelut), tai kansainvälisiin malleihin ja 

hyviin käytäntöihin kaupunkiseutujen MALPE:sta. 

b. Verkoston jatkaminen tämänhetkisten ilmoittautumisten mukaisesti vuoden 2013 

loppuun, ja myöhemmin jatkosta erikseen sopien. Verkosto toteuttaa suunnitelman 

mukaisesti vuodelle 2013 suunnitellut toimenpiteet. Uusia avauksia ym. ei käynnistetä. 

c. Tampereen kaupunkiseutu on valmis ja halukas jatkamaan verkoston 

isäntäorganisaationa ja rekrytoimaan asiantuntijan/asiantuntijoita verkoston 

koordinointiin tarpeen ja taloussuunnitelman mukaisesti. 

d. Vuoden 2013 talouden osalta on varauduttu kahden henkilön palkkaan. Verkoston 

täysipainoinen koordinointi vaatii jatkossakin kahden henkilön panosta 

(projektipäällikkö, suunnittelija). 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee verkoston jatkoon liittyvistä näkökulmista ja linjaa 

tavoitteen verkoston jatkoa koskevaksi ratkaisuksi.  

 

7. Seuraava kokous 

  

8. Muut asiat 

 Mahdolliset ajankohtaiset asiat ohjausryhmän jäseniltä. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 

 

 

 


