
     MUISTIO 20.6.2013 

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 

Aika: 31.5.2013 klo 10.00-12.00 

Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, Jakovara I, Helsinki 

 

 

Paikalla, varsinaiset 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 

Ei nimettyä varahenkilöä 

Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen 

kaupunkiseutu 

Kari Kankaala, johtaja, Tampereen 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 

Ei nimettyä varahenkilöä 

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

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

Kati-Jasmin Kosonen, Tampereen kaupunkiseutu, siht.  

 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen 

 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.05. 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  

Edellisen kokouksen 19.3.2013 muistio osoitteessa 

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

 

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy edellisen kokouksen muistion. 

 Päätös: Ehdotuksen mukaisesti. 

 

3. Verkoston uudet jäsenyhteisöt 

Verkosto on alustavissa keskusteluissa vuoden 2012 loppupuolella tarjonnut Helsingin 

seudun ympäristöpalveluille HSY:lle ja Helsingin seudun liikenne HSL:lle mahdollisuutta liittyä 

MAL-verkoston varsinaisiksi jäseniksi vuonna 2013 (ja eteenpäin). HSY:n ja HSL:n puolesta on 

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


esitetty pyyntö olla mukana yhdessä puoliksi jaetulla vuosisummalla (3000 + 3000 €). 

Uudenmaan liitto on lähestynyt samanlaisella ja samansuuruisella (3000 €) pyynnöllä 

verkostoa. HSY ja HSL edustaisivat verkostossa pääkaupunkiseudun MAL-asiantuntemusta ja 

Uudenmaan liitto edustaa verkostossa erityisesti KUUMA-kuntia sekä vyöhykepohjaista 

maankäytön suunnittelun asiantuntemusta.  

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä keskustelee jäsenistön laajentamisesta ja toivottaa uudet 

jäsenet tervetulleiksi.  

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy nyt esitettyjen uusien jäsenten ottamisen verkoston jäseniksi 

verkoston alueellisen kattavuuden vahvistamiseksi. Ohjausryhmä toteaa myös, että 

maakunnallisten liittojen laajempi jäsenyys on keskusteltava asia, eikä verkosto markkinoi 

jäsenyyttä muille maakunnallisille liitoille. Mahdolliset tulevat jäsenhakemukset käsitellään 

tapaus kerrallaan.  

 

4. Verkoston henkilöstöasiat ja lisäresurssin tarve 

Verkoston projektipäällikön tehtävä on ollut auki Kimmo Kurunmäki siirryttyä huhtikuun 

alusta 2013 Tampereen kaupunkiseudun seutusuunnittelupäälliköksi. Hänen tilalleen on 

haettu projektipäällikköä ohjausryhmän maaliskuussa tekemän verkoston tulevaisuutta 

koskevan linjauksen mukaan. Hakuaika alkoi 5.4.2013 ja päättyi 22.4.2013. Hakijoita oli 6. 

Hakuilmoitus oli esillä Helsingin Sanomissa, aamulehdessä, työvoimahallinnon 

hakupalvelussa, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän sivuilla, MAL-verkoston www-

sivuilla, ympäristöhallinnon ja Kuntaliiton asiantuntijalistoilla. Hakuprosessi on kesken 

(tilanne viikolla 20). 

 

MAL-verkoston koordinaatiossa on aloittanut Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun 

korkeakouluharjoittelija, hallintotieteiden kandidaatti Iina Sankala 22.4.2012. Harjoittelijan 

tehtävänä on laatia raportti kansainvälisistä seudullisen MAL-yhteistyön esimerkeistä sekä 

osallistua verkoston tilaisuuksien järjestelyihin avustajana. Harjoitteluaika on 3 kk (22.4.-

23.6. ja 1.-31.8.2013). 

 

Verkoston koordinaatiossa on toiminut vähintään kaksi henkilöä lähes yhtäjaksoisesti 

alkuvuodesta 2010 lähtien. Laajentuvan jäsenjoukon, toimintamuotojen uudistamisen ja 

viestinnän monimutkaistumisen vuoksi henkilöstöresurssien varmistaminen samalle tasolle 

kuin aiemmin on välttämätöntä. Huhtikuun alusta tänä vuonna henkilöresursseja on ollut 

vain yksi ja toukokuun alusta koordinaattori ja harjoittelija.  

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa henkilöstöasiat ja keskustelee henkilöstöresurssien 

riittävyydestä. 

Päätös: Ohjausryhmä toteaa rekrytointitarpeen ja katsoo, että verkoston tuloksellinen 

toiminta vaatii kahden henkilön työskentelyresurssit. Ohjausryhmä tunnustaa verkoston 

valtiojäsenten kyvyn sitoutua vain vuodeksi kerrallaan toiminnan rahoitukseen. Verkoston 

koordinaation resurssitilanne varmistetaan vuodeksi 2014. Vuoden 2015 

toimintaedellytykset tulevat tarkasteluun vuoden 2014 aikana, jos verkoston jatko katsotaan 

edelleen tarkoituksenmukaiseksi ja verkostoon rekrytoitavat henkilöt onnistuvat työssään. 

 



 

5. Tilannekatsaus verkoston toimintaan, toimintamuotoihin sekä tulevat jo sovitut tapahtumat 

Verkoston talous- ja tilannekatsaus. Seminaarit ja työpajat, sparraus ja Urban Zone kiertue, 

asumisen kysely, hanketoiminta, kansainvälinen kartoitus, Eurocities Metropolitan Areas 

Working Group, taloustilanne.   

  

 Päätösehdotus: Ohjausryhmä toteaa tilanteen ja tulevat tapahtumat. 

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyy tilannekatsauksen ja toteaa lisäksi ”raideliikenteen 

asemanseutujen kehittämisen” tarpeen nostettavaksi verkoston tulevan toiminnan 

painopisteiden joukkoon. Teema nostetaan kansainvälisen kartoituksen selvityskohteeksi. 

Muutoin painopisteessä edetään sovittamalla Kasvusopimusmenettelyn ja teemakohtaa 

sopimusmenettelyssä esittäneiden Kasvusopimuskaupunkien kehittämistarpeiden sekä 

Liikenneviraston raideliikenteen henkilöliikennepaikkojen kehittämisohjelman tarpeita 

yhteen.  

 

6. MAL-verkoston jatkaminen vuoden 2013 jälkeen, rahoitus ja sisältö 

Ohjausryhmän alkuvuoden 2013 kokouksissa (11.1.2013 ja 19.3.2013) keskusteltiin 

verkoston jatkon tarpeesta ja nähtiin, että verkosto on tärkeä ja tarpeellinen myös jatkossa. 

Maaliskuun ohjausryhmässä 19.3.2013 linjattiin: 

”että verkoston jatkaminen vuoden 2015 loppuun on tärkeää kaupunkipolitiikan 

perusteluihin viitaten ja jatkolle on olemassa sekä valtion että kaupunkiseutujen intressit”, 

”että myöhemmin kuluvana keväänä rahoittajaministeriöt ilmoittavat rahoitusvalmiudesta 

koskien vuosia 2014-2015”, 

”että kaupunkien ja kaupunkiseutujen valmius jatkovuosiin on olemassa nykyisellä 

rahoitustasolla”.  

 

Alkuvuoden 2013 ohjausryhmissä todettiin myös, että projektipäällikön rekrytointi vaikuttaa 

jatkoon, samoin sisällölliset linjaukset. Vuotta 2013 pidemmälle menevässä tarkastelussa on 

mahdollista paneutua verkostoyhteistyönä mm. elinvoimapolitiikkaan ja MALPE:een 

(Kasvusopimusten MAL-kytkökset) maankäytön, asumisen ja palvelujen yhteistarkastelu 

seudullisella tasolla (palvelujen sijainnit yhdyskuntarakenteessa toiminnallisilla 

kaupunkiseuduilla), kansainvälisiin malleihin ja hyviin kansainvälisiin käytäntöihin 

kaupunkiseutujen MALPE:sta. 

 

Päätösehdotus: Ohjausryhmä tarkentaa verkoston rahoituksen jatkonäkymät (vuosille 2014-

2015) sekä  keskustelee nousevista teemoista ja tarpeista. 

Päätös: Ohjausryhmä keskusteli asiasta asiakohdassa 4, päätös esitetty kohdassa 4.  

 

7. Muut asiat 

Olli Alhon terveiset ohjausryhmälle, Olli Maijala: Kaupunkipolitiikan terveiset, INKA ja Kasvu-

sopimusvalmistelujen tilanne kiivaimmillaan. Kesän jälkeen paremmin tietoa saatavissa 

neuvottelutilanteesta ja hyväksytyistä painopisteistä. Asemanseutujen kehittäminen 

joukkoliikenteen solmukohtina toimii väylänä sitoa MAL- ja Kasvu-teemoja yhteen 

kaupunkisopimuksissa. Käsittelyssä on kaupunkien elinvoimaisuuden kehittäminen ja 

elinvoimapolitiikka.  



Anders Jansson: Liikennepolitiikan alueellisen toiminnan haasteet, moninkertainen 

suunnittelutyö maakunnassa ja kaupunkiseuduilla hukkaa resursseja.  

 

8. Seuraava kokous 

Seuraavan kokouksen ajankohta selvitetään doodle-kyselyllä, vaihtoehtoina ehdotetaan 

tiistaita 17.9.2013 ja perjantai iltapäivää 20.9.2013. Kokous pidetään Helsingissä.  

 

9. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. 

 

MAL-verkoston koordinaatio/ Kati-Jasmin Kosonen 


