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Selvityksen taustaa 
MAL(PE) –aiesopimukset ovat uudehko strategista 
yhdyskuntasuunnittelua ohjaava ja valtion ja kuntien 
vuorovaikutteisuuden edistämiseen tähtäävä työkalu.  
 

Valtion väliraportti (21.3.2014):  aiesopimusten valmistelu-, 
neuvottelu- ja seurantaprosessin kehittämistarve :  
 

• yhteisen tahtotilan sekä sopimussisällön selkeämpää 
määrittelyä.  

• kaupunkiseuduille yksi yhteinen sopimus MAL - 
aiesopimusten ja Kasvusopimusten sisällöllisten 
päällekkäisyyksien poistamiseksi. 



Selvityksen taustaa 

  

MRL: n toimivuuden 
kokonaisarviointi 2013:  

 

 - tarve tarkastella MAL –
aiesopimuksen sitovuutta, 
sisältöä ja tarvetta 
lainsäädännön kautta 

   

 – tarve pohtia menettelyn 
suhdetta maankäyttö- ja 
rakennuslakiin 

  

  

Maankäyttö- ja rakennuslain 
muutosehdotus (24.6.2014):  
 

 - Kaupunkiseuduilla ja etenkin 
kehyskunnilla on ollut jo pitkään 
vaikeuksia vastata 
sopimusmenettelyjen 
tonttituotannon vaatimuksiin 

  

 - Kuntien maapolitiikan 
harjoittamista koskeva säädös 
vastaamaan näihin haasteisiin 

  



 
Selvityksen tarkoitus ja tavoitteet:  

 

 

• Selvittää, minkälainen prosessi aiesopimusmenettely on 
erityisesti sitouttamisen ja sitoutumisen näkökulmasta, 

 

• Kartoittaa seudullisiin aiesopimusmenettelyihin 
nykyisellään sisällytetyt vuorovaikutus- ja 
sitouttamisprosessit sekä niiden tavoitteet  

 

• Esittää näihin kohdistuvia kehittämistarpeita  

 

 



Selvityksen näkökulmia:  
  

  Esiin nostettuja kohtia tarkastellaan eri seutujen, 

hallinnon tasojen sekä ministeriöiden näkökulmasta.  

  Kiinnitetään huomiota myös sopimusten vaikuttavuuden 

arviointiin ja niiden seurannan kehittämiseen. 

  Huomioidaan juridiikkaan liittyvät näkemykset 

  Selvitystyön tulosten kautta pyritään kehittämään 

aiesopimusmenettelyä entistä toimivammaksi ja 

strategisemmaksi työvälineeksi. 

  



Selvityksen aineistot 

 Pääaineistona haastattelut 

• 29 asiantuntijahaastattelua, 
yhteensä 31 asiantuntijaa:  

valtionhallinto, 
aiesopimusseudut, 
keskuskaupungit, 
seurantaorganisaatiot, 
tutkimusyksiköt, MALPE -
osa-alueet sekä 
maakuntaliitot 

Nauhoitus & litterointi 

 Kirjallinen aineisto:  

• Seutujen MAL(PE) –
aiesopimukset liitteineen, 
aiesopimusten 
seurantaraportit, Seutujen 
Kasvusopimukset, 
Rakennesuunnitelmat ja –
mallit, valtakunnalliset 
strategia-asiakirjat… 

• Tieteelliset teokset, 
julkaisut ja selvitykset 



Haastatteluteemat 
 
1. Prosessi ja menettelytapa:   
mihin ollaan sitoutumassa, mitä edellytetään toimijoilta 

 2. Sisältö:   
maa- ja asuntopolitiikka, mekaanisuus, liikennehankkeet, PE –
osuus 

3. Osapuolten välinen yhteinen tahtotila:   
onko löydettävissä yhteinen suunta seudun ja valtion välillä 
sekä seudullisesti 

 4. Sopimusmuoto:   
tasavertainen sopimus, sopimuksen tekotapa, tunnelma ja 
sisältö sitoutumisen toteutumisessa 

  



Haastattelujen tuloksia:  onnistumiset 

  MAL –menettely on edistänyt vuoropuhelua ja keskustelua 
kunta-valtio –tasolla ja sekä kuntien kesken  

  Keskustelu lisännyt sektorirajat ylittävää vuoropuhelua; 
kokonaisvaltaisempi MALPE –tarkastelu  

  MAL-menettely on voimistanut seudullista toimintatapaa  

  Menettelyä halutaan jatkaa ja kehittää eteenpäin kaikilla 
kaupunkiseuduilla 

  



Haastattelujen tuloksia 

 1. Prosessi ja menettelytapa 

 - Aikajänteeseen pituutta, sovittaminen hallituskauteen 

 - Toimijat ja sidosryhmät mukaan? 

 - Maakuntaliitot ja ELY –keskukset:  roolien selkeyttäminen 

 - MAL –kytkökset valtakunnantason- ja seutustrategioihin:  
liikenteen vahva painotus (Hki), asuntopolitiikan ohut kytkös 
(Tku).  



Haastattelujen tuloksia 

 2. Sisältö 

 - P & E mukaan uuteen sopimukseen 

 - maankäytön kytkös muuhunkin kuin asuntotuotantoon (Tre) 

 - liikenteen rooli korostunut (Tku, Hki) 

 - asuntotuotannon kaavamaisuus;  vyöhyketarkastelusta apua? 

 - seutujen erityispiirteet otettava paremmin huomioon 

 - konkreettisuutta ja tärkeimpien hankkeiden priorisointia  

 - juridisuus:  ei toivota aiesopimukseen 

 - seuranta:  työläs;  kuntien ja seutujen yhteinen mittaristo 



Haastattelujen tuloksia 

 3. Sopimusmuoto 

 - valtion vahvempi osallistuminen:  rahoituksen toteutumisen 
epävarmuus 

 - enemmistön kanta sanktioihin kielteinen:  miten saada 
toimimaan loogisesti, kuka voi sanktioida? 

 - Suhde lakisääteiseen kaavoitusprosessiin (Tku, Hki) 

 - Kasvu- ja MAL(PE) –sopimusten yhdistämiselle näytetään 
yleisesti vihreää valoa 

  



Haastattelujen tuloksia 

 4. Yhteinen tahtotila 

 - Kunnianhimoisempaan, mutta ei sisältöä laajentamalla vaan 
tavoitteita konkretisoimalla 

 - Kannusteet potentiaalinen keino edistää sitoutumista 

 - Seudullinen ajattelu:   

 Informaatiokatkokset  kuntien välillä (Tampere ja Turku),  
Tampereella, Turussa ja Helsingissä tunnistetaan 
”keskuskaupunkivetoisuus”. Oululaiset kokevat, että seutua 
katsellaan liikaa Etelä-Suomen mallin mukaan (mm. 
väestökehitys). 

  



Kehittämisehdotuksia 

 1. Keskustelun ja vuorovaikutuksen lisääminen 

 - Aluekehittämisessä tarvitaan laaja-alaista, sektorien välistä ymmärrystä  

- Toimijoiden ja sidosryhmien ottamista mukaan tulee harkita 

- Hyvät käytännöt, onnistumiset ja epäonnistumiset sekä niiden jakaminen 

toimijoiden kesken vahvistavat yhteistyötä ja sitoutumisen tasoa. Tampereen 

yhteistyö seututoimiston kautta tällainen hyvä esimerkki. 

- Tiedonkulun hallintaan ja aukottomuuteen on kiinnitettävä enemmän huomiota. 

2.   Selkeyttä toimijoiden rooleihin 

- Eri osapuolten rooleja on selkeytettävä, erityisesti ELY-keskusten ja 

maakuntaliittojen osalta.  

- Valtio-osapuolten pitkäjänteisen osallistumisen mahdollisuuksia tarkasteltava 

  

  

 

  

 

  



Kehittämisehdotuksia 1/ 3 

 3. Tavoitteiden ja sopimuksen sisällön tarkistaminen 

-   Jatkossa aiesopimukseen halutaan sisällyttää palvelujen  sijoittuminen ja 

elinkeinoelämän kehittäminen 

- Seudullisia erityispiirteitä  huomioitava paremmin, erityisesti Oulun  ja 

Helsingin seudun näkökulmista  

- Asuntojen sijoittumisessa ja asuntotonttitarjonnassa tulisi huomioida 

”oikeat asiat” ja soveltaa joustavampia seudullisia tarkasteluja, 

vyöhyketarkastelu 

- MAL -aiesopimusten sisältöihin ja tavoitteisiin kaivataan 

kunnianhimoisempaa otetta ja kapeilla kärjillä etenemistä 

 

 

 

  



Kehittämisehdotuksia 2/ 3 

 4.  Seurannan tekninen kehittäminen 
 
- Yhdenmukaisuutta ja yhteyttä sopimusten tavoitteiden ja mitattavien 
tulosten kesken tulisi parantaa  

  
 - Seurantaa tulisi yksinkertaistaa ja luoda mahdollisuudet yhteismitallisen 
mittariston laadintaan 

 5.  Lainvoimaisuus 

- Juridista sitovuutta ei kaivata 

 - Kannusteet koetaan sanktioita parempana vaihtoehtona sitouttamisen 
keinoksi 



Kehittämisehdotuksia 3/ 3 

 6. Aiesopimuksen tulevaisuusnäkymät  

  
- Kasvusopimusten ja MAL -aiesopimusten yhdistämistä sekä 
yhteisen menettelyn ulottamista laajemmalla 
kaupunkiseutujoukolle tulisi harkita 

  

 - Aiesopimusten aikajännettä toivottiin joko pidennettävän tai 
yhtenäistettävän hallituskauden aikajänteeseen 

  



Johtopäätöksiä 

  Vaikuttavuutta ei voida kaikilla seuduilla vielä täysin arvioida 

  Huomioitavaa tiukentunut talous ja resurssipula 

  Seutuyhteistyössä ei toimi ”ylhäältä alas” –tyyppinen 
johtaminen, tarvitaan pitkäjänteistä vuorovaikutteisuutta ja 
sosiaalisten prosessien tärkeyden ymmärtämistä 

  Vireä osapuolten ja sektorien välinen keskustelu, jatkuva 
tiedottaminen, seudullisen yhteistyön hyödyt 

  Verraten MRL: n kokonaisarviointiin (2013):  yleisesti 
lainsäädännöllistä kytköstä ei toivota, mutta menettelyn 
sijoittumista MRL: iin toivotaan tarkennettavan.  

 

  

  



Kiitos! 

 Kyselyt  ja lisätiedot 
 

Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto 
kati-jasmin.kosonen (at) tampereenseutu.fi 

Niina Ojaniemi, Turun yliopisto, niioja (at) utu.fi 


