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MAL-verkoston tavoitteet 

 

 MAL-verkosto tukee kaupunkiseutujen MAL-työtä nostamalla esiin ja 

sparraamalla seutujen ajankohtaisia yhdyskuntarakenteen 

yhteensovitusprosesseja sekä tukemalla valtion ja kaupunkiseutujen 

MALPE-aiesopimusmenettelyn ja Kasvusopimusmenettelyn kehittämistä 

keskustelutilaisuuksia, seminaareja, sparraustilaisuuksia ja työpajoja 

järjestämällä.    

 

 Verkoston toiminnassa korostuvat seutu- ja yhteistyönäkökulmat ja 

sopimuksellinen kaupunkipolitiikka. Tavoitteena on kehittää 

jäsenseutujen tarpeisiin perustuvia MAL-ohjauskeinoja, -

suunnitteluprosesseja ja toteutuksen välineitä sekä levittää olemassa 

olevia hyviä käytäntöjä.    
 



Kaupunkipolitiikan toiminta-alusta 2014 

         Kansallinen kaupunkipolitiikka 

• TEM, YM, LVM, VM 
• ARA, Liikennevirasto  

• Kuntaliitto, ELY, 

• Aalto-yliopisto 

• Sitra, Tekes, SYKE ja muita t&k-tahoja 

Jäsenseudut 
• Joensuun seutu 
• Kotkan-Haminan seutu 
• Kouvolan kaupunki 
• Lahden seutu 
• Oulun seutu 
• Pietarsaaren seutu 
• Porin seutu 
• Salon seutu 
• Seinäjoen kaupunkiseutu 
• Tampereen kaupunkiseutu 
• Turun seutu 
• Vaasan seutu 

• Iisalmi  
• UUTENA: Helsingin seutu (2014 alkaen) 

Koordinointi 

Tero Piippo, tero.piippo@tampereenseutu.fi, 0400-388735, projektipäällikkö 
Kati-Jasmin Kosonen, kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi, 040 195 2852, erikoissuunnittelija  
Tampereen kaupunkiseutu, Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere, www.tampereenseutu.fi  
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Verkosto elää, neuvottelut uusista alueista  

Karttojen tekijä Simo Turunen, Tampereen seudun kuntayhtymä 



 
Jatkuvana toimintana MAL-verkoston tuki valtion ja kaupunkiseutujen MALPE-aiesopimusmenettelyn ja 

Kasvusopimusmenettelyn kehittämiseen MAL-teemojen osalta  

  

Menettelyn onnistumiset ja pullonkaulat, tuki väliarvioinnille 
Haasteet aiesopimusten toteuttamisessa (tavoitteet vs. tulokset)  
Haasteet ratkaisuiksi - työryhmien ehdotukset kuvattujen ongelmien vähentämiseksi /poistamiseksi 
Sopimusten jatkokehittäminen ja tulevaan sopimuskauteen valmistautuminen  
 

 
A.       Asemanseutujen kehityshankkeiden yhteensovittaminen kaupunkikehityshankkeisiin,  
valtakunnallinen vertaistuki, raideliikenteen, asumisen ja palvelujen yhteistarkastelu, matkaketjujen sujuvoittaminen 
raideliikenteen asemille ja seisakkeille, pysäköintitarkastelut 
  

Asemanseutujen kokonaisvaltaiset hankkeet; koko verkosto/ kasvusopimukset & seutukohtaiset tarpeet 
Liityntäpysäköinti, matkaketjut, sekoittuneet toiminnot 
Kansainvälinen vertaistuki 

  
B.      Täydennysrakentaminen yhdyskuntarakenteen sisällä, laadukkaat ja eheyttävät asuinympäristöt, keskitehokas                            
asuminen, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka  

Tiivistämisen laatutekijät, viherympäristö, ranta-alueet 
Palveluverkkotarkastelu, joukkoliikenne 
Pysäköintitarkastelut, autopaikkanormit 
Kansainvälinen vertaistuki 

  
C.       Kehityskäytävien MALPE-suunnittelu jäsenseuduilla 
  

Yhteissuunnittelualueet, maankäytön profilointi ja tehostaminen 
Liikenneinfra seudun sisällä, toimintojen sijoittuminen 
Kokonaisvaltainen kilpailukyky, älyliikenne 
Kestävä aluerakenne 

 

 

Verkoston painopisteitä v. 2014 



Jatkumo aikaisempaan Mal-verkoston toimintaan ja uusi 
näkökulma 
 
 MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 (sopimusarkkitehtuuri ja MALPE, sopimusten 

valmisteluprosessit, sitouttaminen ja toteutusvälineet, seuranta) 

 

 Kasvusopimus/MAL-työpaja Tikkurilassa 23.11.2012 (sopimusarkkitehtuuri, 
kasvusopimusten tavoitteet, maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymysten 
kytkeytyminen kasvusopimuksiin, kaupunkien esimerkkejä, sopimusvalmistelu, 
toteutusvälineet, seuranta) 

 

 MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja 25.3.2013 (sopimusten toteuttamisen ohjelmointi, 
sopimusten seurantakohteet ja indikaattorit (2013-2015), seurantatuloksia Tampereen 
kaupunkiseudun pilottisopimuksesta 2011-2012, seurannan valmistelu ja toteutus: 
organisointi ja resursointi seututasolla, seurannan kehittämistarpeet ja –polut) 

 

 

 2.10.2014 TARKASTELLAAN MAL-AIESOPIMUSTEN JA KASVUSOPIMUSTEN 
KEHITTÄMISTARPEITA SAMASSA TYÖPAJASSA 

 

 

 



Sopimusperusteisuus kaupunkipolitiikan työvälineenä 
 
 Hallitusohjelma: kaupunkien merkitys kasvun moottoreina. 

 

 Kasvun ja kaupungistumisen yhteys = > valtio mahdollistajana ja kaupungit toteuttajina. 

 

 Kaupunkipolitiikan työvälineet muuttuneet paljon viimeisen 10 vuoden aikana 
(uusimpina Kasvusopimukset, INKA, 6-AIKA, MAL-aiesopimukset) 

 

 Kasvusopimus on luonteeltaan aiesopimus, jossa sovitaan valtion ja suurten 
kaupunkiseutujen kesken strategisista kehittämisen painopisteistä vuosille 2013-2015. 
Kasvusopimukset kattavat joukon erilaisia, strategisesti merkittäviä kehittämisteemoja, 
joista kaikille yhteisenä ja tärkeänä teemana ovat satsaukset innovatiivisiin julkisiin 
hankintoihin. 

 

 Kasvusopimuksilla vahvistetaan suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä 
sekä roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina. Ko. kaupunkiseudut tuottavat 2/3 
maamme bruttokansantuotteesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Mal-aiesopimusten keskeisiä tavoitteita 
 
  Ohjataan maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja yhdyskuntarakenteen 
tiivistymiseksi, kestävän kehityksen edistämiseksi sekä kaupunkiseudun 
toiminnallisuuden ja arjen sujuvuuden vahvistamiseksi. 

 

 Muodostetaan työkalu, jonka avulla kaupunkiseudun kunnat yhdessä sopivat 
seudun kehittämistoimenpiteistä ja joka kuntalähtöisten ratkaisujen sijaan 
tukee kaupunkiseutujen kokonaisetua ja siihen liittyvien kansallisten 
tavoitteiden toteuttamista kuntien hallinnollisista rajoista riippumatta. 

 

 Kytketään yhteen maankäytön kehittämisperiaatteet ja 
liikennejärjestelmäsuunnittelun, toimenpiteiden toteutuksen ja aikataulut sekä 
asuntopoliittiset toimenpiteet.  

 

 Kootaan julkisia voimavaroja, vahvistaa kaupunkiseutujen kilpailukykyä ja 
elinvoimaa sekä tehostetaan ilmastomuutokseen vaikuttamista.  

 

 

 
 

 



Nostoja valtiotyöryhmän MAL-aiesopimusten 
väliarvioinnista 
 
Uusi yhteinen kaupunkiseutusopimus = >  jossa  elementtejä sekä aiesopimuksista 
ja kasvusopimuksista (sopimukset 2015-2017, kytkentä kuntarakenteiden 
kehittämiseen, sisällöllisten päällekkäisyyksien poistaminen) 

 

 Aiesopimusten valmistelu-, neuvottelu- ja seurantaprosessi vaatii kehittämistä 
(useiden sopimusten valmistelu työlästä ja paljon resursseja vaativaa) 

 

 Tunnistetaan eri kaupunkiseutujen keskeiset kysymykset ja valmistellaan 
kullekin seudulle sopiva sopimusmalli. 

 

 Aiesopimusten sisällössä ja toimenpiteissä otetaan aiempaa paremmin 
huomioon palveluverkon, palveluiden sijoittumisen sekä elinkeinoelämän 
tarpeet.  

 

 = > Mitä menettelytavan laajennus vaatisi alueelta ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MAL(PE)-AIESOPIMUSTEN JA KASVUSOPIMUSTEN KEHITTÄMISTYÖPAJAN 
TAVOITTEET 2.10 

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

 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, Tero Piippo, MAL-verkosto 
 

 
12.45 Ryhmätöiden ohjeistus ja siirtyminen 
 ryhmätyötiloihin 
 -ryhmä 1, huone 5, pj. Christina Hovi, siht. Kaisa Kuukasjärvi 
 -ryhmä 2, huone 8, pj. Auli Heinävä, siht. Miliza Ryöti 
 -ryhmä 3, huone 16, pjt. Jukka Weisell /Olli Perola,  
 siht.  Olli Voutilainen  
 -ryhmä 4, huone 17, pj. Mari Randell, siht. Lari Tuominen 
 

13.00 Ryhmätyö 1 ”NYKYTILANNE  JA 
 KEHITTÄMISTARPEET”   
 - sopimusmenettelyn vaikuttavuus 
 - sopimusmenettelyn oikeutettavuus 
 - sopimusmenettelyyn liittyvä resurssointi 
 - sopimusten idea ja tarkoitus  
 
 Ryhmätyö 2 ”RATKAISUJEN ESITTÄMINEN”  
 - ratkaisut edellisen ryhmätyön kohtiin 
  
14.00 Kahvit (15 min.) 
  
 Ryhmätyö 3 ”HIENOSÄÄTÖ VAI RADIKAALI RAVISTUS?”  
 
 - sopimuspolitiikan uudistaminen  
 - sopimusten fokusoiminen ja keskittäminen 
 - sopimustyyppien integrointi yhdeksi 
 kokonaisuudeksi? 
 
15.00  Yhteinen purku ja loppukeskustelu 
 
15.45 Tilaisuus päättyy 

9.40 MAL-aiesopimusten onnistumisia ja 

 kehittämistarpeita  
 - Johtopäätöksiä  MAL-aiesopimusten sitouttamisen 
 tekijöistä, Niina Ojaniemen  selvitys, MAL-verkosto 
  
10.00 Alueelliset  näkökulmat sopimusten 
 toteuttamiseen  
 - Metropolialue,  Mari Randell,  
 asunto-ohjelmapäällikkö, Helsingin kaupunki  
 - MAL-aiesopimusseutu,  Päivi Nurminen, seutujohtaja, 
 Tampereen kaupunkiseutu 
 - Kasvusopimusseutu, Juha-Pekka Vartiainen, 
 kaavoituspäällikkö, Joensuun kaupunkiseutu    
    

Valtakunnalliset näkökulmat sopimuspolitiikan 
kehittämiseen 

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

 
  

KEHITTÄMISTYÖPAJAN OHJELMA 2.10.2014 


