
    MUISTIO 9.4.2013 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 19.3.2013 klo 10-12 

Paikka: Kuntatalo, neuvotteluhuone B 3.2, Toinen linja 14, Helsinki 

 

jäsenet:    varalla: 

 

Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Silja Siltala, liikenneinsinööri, Kuntaliitto 

Olli T. Alho, erityisasiantuntija, TEM Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM 

Kaisa Mäkelä, yli-insinööri, YM Olli Maijala, erityisasiantuntija, YM 

Anni Rimpiläinen, liikenneneuvos, LVM Anders Jansson, yksikön päällikkö, Liikennevirasto 

Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM  

Kari Salmi, johtaja, ARA 

Leena Strandén, yliarkkitehti, ELY-keskus Pirkanmaa 

Markku Aho, rahoituspäällikkö, ARA 

Heikki Kankaanpää, yksikön päällikkö, ELY-keskus Häme 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kari Kankaala, johtaja, Tampereen kaupunki 

Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja, Turun 

kaupunki / Markku Toivonen, ympäristötoimialan 

johtaja, Turun kaupunki 

Christina Hovi, kehittämispäällikkö, Turun kaupunki 

Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin kaupunki Henna Lempiäinen, vs. seutujohtaja, Porin seutu 

Juha-Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö, Joensuun 

kaupunki 

Jere Penttilä, suunnittelujohtaja, Joensuun kaupunki 

 

Jukka Weisell, johtaja, Oulun kaupunki Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun kaupunki 

Raine Mäntysalo, johtaja, Aalto/YTK Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK 

Kimmo Kurunmäki, MAL-projektipäällikkö, Tampereen 

kaupunkiseutu, siht. 

 

 

Kati-Jasmin Kosonen, MAL-suunnittelija, Tampereen kaupunkiseutu 

 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin esityslista.  

 

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. 

 Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

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. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

  

4. Tilannekatsaus verkoston toimintaan ja talouteen sekä tulevat tapahtumat 

Seminaarit ja työpajat, sparraus, hanketoiminta. Tilannekatsaus liitteessä 

Tilannekatsaus_ohry_2013_03_19 (ppt).  

  

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa tilanteen ja tulevat tapahtumat. 

 Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

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. 

Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

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 

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


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 

(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). 

 

Kokousseloste: Keskusteltiin em. näkökulmien ja perustelujen pohjalta.  

Olli T. Alho: Verkoston jatkaminen vuoden 2015 loppuun on tärkeää em. perusteluihin 

viitaten. Kansallinen intressi eri tahoilta on olemassa verkostolle. Rahoituksesta ei voi tässä 

vaiheessa sanoa mitään, asia selvinnee myöhemmin keväällä kehysriihen ja 

budjettineuvottelujen jälkeen. Verkostojen rahoittaminen on yleisesti ollut vaikeaa TEM:lle. 

Kaisa Mäkelä: YM pitää verkostoa erittäin hyvänä ja kannatettavana. Rahoituksen ja 

sitoutumisen osalta on sama ongelma kuin TEM:llä, tässä vaiheessa on vaikea sitoutua. On 

hyvä miettiä verkoston tulevia avauksia tai painopisteitä (kasvun ja MAL-aiesopimusten 

ohjaaminen). 

Anni Rimpiläinen jätti viestinsä puhelimitse ennen kokousta ja kertoi pitävänsä tärkeänä, että 

verkosto jatkaa ainakin vuoden 2015 loppuun. Rahoituksen osalta LVM ja Liikennevirasto 

sopisivat keskenään, kumpi toimii maksavana tahona. 

Anders Jansson: Liikenneviraston intressinä on saada asuminen liitettyä mukaan 

suunnitteluun, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lähtökohtana tulisi olla kysymys miten 

maata käytetään ja mitä varten? Liikenneviraston mielestä MAL-verkostolla on rooli 

suunnittelun osa-alueiden yhteensovittamisessa. 

Katja Palonen: VM ei ole ollut rahoittajana, mutta näkee verkoston jatkamisen tärkeänä. 

Kuntauudistusprosessilla ja MAL-kysymyksillä on vahva yhteys. MAL-verkosto voisi olla 

yhteistyössä kaupunkiseutujen tukityöryhmän kanssa, samoin kuin 

kuntarakennemuutostuen yhteydessä.  

Kari Salmi: ARA näkee mukanaolon MAL-verkostossa tärkeänä, ja on ”alustavalla vihreällä 

valolla” mukana rahoittajana nykyisen summan puitteissa. Eri alueiden yhteinen keskustelu 

ja MAL-kokonaisuus ovat tärkeitä seikkoja asumisen näkökulmasta. Verkostossa on hyvä 

huomata, että alueet ovat erilaisia ja niissä ovat erilaiset tarpeet. A on voimakkaasti esillä 

pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa keskuksissa. Aiesopimusten A-osuuksille tulee saada 

entistä vahvempaa roolia. PE vahvistaa yli kuntarajojen menevää ajattelua (esim. yhteiset 

elinkeinoyhtiöt).  

Ritva Laine: Kuntaliitto näkee verkostomaisen työskentelytavan ja jäsenkuntien ja -seutujen 

mahdollisuudet oppia toisiltaan tärkeänä. Verkoston hyötysuhde on ollut hyvä Kuntaliitolle. 



Onnistunut projektipäällikön rekrytointi on jatkolle tärkeää, rekrytointi vaikuttaa eri 

osapuolten rahoitusvalmiuteen. 

Christina Hovi: Verkostossa Turun seutu saa tukea muualta. Verkosto tukee hyvin kaupungin 

ja seudun perustehtäviä. MALPE sekä Asuminen + Palvelut ovat tärkeitä teemoja jatkossa. 

Verkostossa on tilaisuus yhdistellä perinteistä MAL/PE-erottelua (palvelujen sijainti, 

palvelujen edellytysten luominen, kustannustehokkuus ja ilmastotematiikka). Turku tukee 

verkoston jatkoa ja rahoitusta, jos rahoitustaso pysyy samana.  

Henna Lempiäinen: Porin seudulle verkostosta tuleva tuki on tärkeää. Verkoston avulla 

kaupunkiseudut, joilla on pienet resurssit, saavat MAL-työlleen lisätukea. Vuodelle 2015 

ulottuva jakso on hyvä. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee verkoston jatkoon liittyvistä näkökulmista ja linjaa 

tavoitteen verkoston jatkoa koskevaksi ratkaisuksi.  

Päätös: Ohjausryhmä linjasi tavoiteratkaisuksi, että 

verkosto jatkaa toistaiseksi tämänhetkisten ilmoittautumisten mukaisesti vuoden 2013 

loppuun, 

että myöhemmin kuluvana keväänä rahoittajaministeriöt ilmoittavat Olli T. Alhon välityksellä 

rahoitusvalmiudesta koskien vuosia 2014-2015, 

että projektipäällikkö rekrytoidaan vuoden 2013 loppuun ulottuvalla sopimuksella,  

ja että projektipäällikön työsuhteen jatkuminen vuosille 2014-2015 riippuu verkoston 

rahoituksen jatkumisesta. 

 

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään valtiovarainministeriössä, Mariankatu 9, Helsinki, perjantaina 

31.5.2013 klo 10-12. 

  

8. Muut asiat 

Olli T. Alho kertoi saapuneista kasvusopimusehdotuksista. Joukossa on joitakin ehdotuksia 

keskisuurilta kaupungeilta, joissa on vahva kytkös MAL-asioihin.  

Katja Palonen kertoi kuntarakennelain etenemisestä (lakiluonnoksesta annettiin 411 

lausuntoa, lakiesitys annetaan eduskunnalle huhtikuussa) sekä kaupunkiseutujen 

tukityöryhmän ehdotuksesta.  

Christina Hovi jatkaa Turun yleiskaavoituksessa uudella tehtävänimikkeellä 

kehittämispäällikkö. 

 

9. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12. 

 

 

Kimmo Kurunmäki 


