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Tavoite: 

 Sopimusten onnistumisten, pullonkaulojen ja kehittämistarpeiden haarukointi ja 
tunnistaminen, ratkaisujen ja johtopäätösten välittäminen neuvotteluosapuolille, tuki 
väliarvioinnille 

 Sopimusten ohjausvaikutuksen arviointi ja suhde muihin strategisiin 
kehittämisprosesseihin, myös lainsäädäntöön 

 Sopimusarkkitehtuurin kehittäminen ja MAL- ja kasvusopimusten integroinnin 
kysymykset, vaikuttavuuden parantaminen 

Kutsutaan: 

 MAL-aiesopimusten  ja Kasvusopimusten kaupunkiseudut eli Helsingin, Oulun, 
Tampereen, Turun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun 
ja Lappeenrannan  kaupunkiseutujen edustajat 

 Sopimusten toimeenpanon ja seurannan vastuuhenkilöitä kaupunkiseutujen kunnista/ 
kuntayhtymistä 

 MAL-aiesopimusten valtio-osapuolen neuvotteluryhmä (YM, LVM, TEM, VM, LiVi, 
ARA), Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurkaupunkijaos ja 
Kasvusopimustyöryhmä 

 Muita asiantuntijoita: Suomen Kuntaliitto, Aalto-yliopisto, Elyjen ja  

       maakuntien liittojen edustajia 

 

 



Teemat: 
 Onnistumiset ja parhaat käytännöt sopimustyypeittäin, seuduittain, sektoreittain 

 Haasteet sopimusmenettelyssä ja sopimusten toteuttamisessa (tavoitteet vs. tulokset, 
PE-näkökulmien huomioiminen, yhteys lainsäädäntöön)  

 Ratkaisumallien etsiminen - työryhmien ehdotukset tunnistettujen ongelmien 
vähentämiseksi /poistamiseksi 

 Sopimuspolitiikan uudistamisen tarpeiden arviointi ja tulevaan sopimuskauteen 
valmistautuminen  - hienosäätöä vai radikaalia ravistusta? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Oheisaineisto: 
 Seutujen MAL-aiesopimukset, Kasvusopimukset ja liitteet 

 Seurantaraportit ja –katsaukset 

 Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely, väliarviointi (YM 2014) 

 MAL-harjoittelija Niina Ojaniemen selvitys MAL-aiesopimusten sitouttamisen tekijöistä 
(valmistuu syyskuun alussa 2014) 

 Muut strategia-aineistot, selvitykset, tutkimukset 

 Oheisaineisto kootaan verkkoon www.mal-verkosto.fi  

 

 



9.00 Kahvit 
9.30 Johdatus päivään 
 

13.00 Ryhmätyö 1 ”NYKYTILANNE  JA 
 KEHITTÄMISTARPEET”   
 - sopimusmenettelyn vaikuttavuus 
 - sopimusmenettelyn oikeutettavuus 
 - sopimusmenettelyyn liittyvä resurssointi 
 - sopimusten idea ja tarkoitus 
   
 kahvit  
 
 Ryhmätyö 2 RATKAISUT ”HIENOSÄÄTÖ VAI 
 RADIKAALI RAVISTUS?”  
 - ratkaisut ryhmätyö 1. kohtiin 
 - sopimuspolitiikan uudistaminen ja    
 jatkokehittäminen  
 - MAL-aiesopimusten ja Kasvusopimusten 
 integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi ? 
 
 
 Yhteinen purku ja loppukeskustelu 
 
15.45 Tilaisuus päättyy 

9.40 Selvitys – Mitä lisäarvoa MAL(PE)-aie- ja 
 Kasvusopimukset ovat tuottaneet 
 kaupunkipolitiikan keinovalikoimiin?  
 -Johtopäätökset  MAL-aiesopimusten sitouttamisen 
 tekijöistä (N. Ojaniemen selvitys) 
  
10.00 Alueelliset  näkökulmat sopimusten 
 toteuttamiseen  
 - Case metropolialue  
 Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki  
 - Case MAL-aiesopimusseutu, Tampereen kaupunkiseutu 
 Päivi Nurminen, seutujohtaja 
 - Case Kasvusopimusseutu, Joensuun kaupunkiseutu, 
 kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen    
    

Valtakunnalliset näkökulmat sopimuspolitiikan 
kehittämiseen 

 Matti Vatilo, rakennusneuvos, YM 
 Olli Alho, neuvotteleva virkamies, TEM 
 Anni Rimpiläinen, liikenneneuvos, LVM 
   
 Kommentteja ja  tulkintoja – 
 Yhdyskuntasuunnittelupainotus   
 Fasilitaattorina Raine Mäntysalo, professori Aalto yliopisto   
 keskustelua 
 
12.00 Lounas (tarjotaan) 
 

 
  

Ohjelma 


