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MAL-aiesopimusmenettelyn tavoitteita 

 Kaupunkiseudun kokonaisedun edistäminen 
pitkäjänteisesti ja käytettävissä olevia resursseja 
vaikuttavasti kohdentaen, seudun kuntien 
sitouttaminen seudun kokonaisetua palvelevien 
tavoitteiden toteuttamiseen 

 Kansallisten tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaminen, 
esim. ilmastonmuutoksen hillintä, yhdyskuntarakenteen 
eheys, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka, kestävä 
liikennejärjestelmä, sosiaalinen eheys 

 Toimiva ja ratkaisulähtöinen vuorovaikutus 
sopimusseutujen kehittämistarpeista MAL-asioihin 
vaikuttavien tahojen kesken 

 
 



Kytkennät muihin prosesseihin 

 Kaavoitus: maakunta- ja yleiskaavat alue- ja 
yhdyskuntarakenteen ohjaajina, asemakaavoitus 
asuntotuotantoedellytysten mahdollistajana  

Muu suunnittelu ja kehittäminen: kunta- ja 
kaupunkiseutustrategiat, rakennesuunnitelmat, 
liikennejärjestelmäsuunnitelmat 

 Valtion suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit: 
kehysmenettely, ohjelmat ja strategiat, kuten 
liikennepoliittinen selonteko, asuntopoliittinen 
toimenpideohjelma, rakennepoliittinen ohjelma jne. 



Mitä parhaimmillaan 

 Konkretisoi kumppanuuksien ja vuoropuhelun 
tärkeyttä seudun päätöksenteossa – luo uudenlaista 
hallinto- ja päätöksentekokulttuuria 

 Vahvistaa kaupunkiseudun kuntien keskinäistä 
luottamusta ja sitoutumista yhteisiin päätöksiin 

 Lisää ymmärrystä seudun ja valtion välillä 
 Parantaa kaupunkiseutujen elinvoiman ja 

kilpailukyvyn edellytyksiä MAL-asioissa 
 Selkeyttää keskeisten MAL-hankkeiden priorisointia 
 Monipuolistaa kaupunkipolitiikan työkalupakissa 

aluekehittämisen keinovalikoimaa 
 
 



Sitten kun mättää… 

 Sitoutumisessa puutteita puolin ja toisin 
 Kaupunkiseudun kuntien keskinäinen epäluottamus, 

kuntien väliset kulttuurierot päätöksenteossa ja 
asioiden valmistelussa 

 Ristiriidat jätetään ratkaisematta – päättämättömyys 
on myös päätös! 

 Työläs valmisteluprosessi uuvuttaa 
 Oikeudellinen asema ja kytkennät muuhun 

päätöksentekoon joskus epäselviä 
 Ketteryydelle ja tilannejoustolle ei aina riittävästi tilaa 
 Toteuttamisen edellytysten pohdinta jää puolitiehen 
 Valtion keskushallinnon ja aluehallinnon työnjako 

koetaan epäselvänä 
 maakunnan liiton ja kaupunkiseudun kuntien välinen 

jännite jäänyt purkamatta 
 
 



Kehittämisajatuksia (1) 

 Ei sopimusähkyä: Alueilla, joilla MAL-aiesopimusten ja 
kasvusopimusten tavoitteet ovat osin päällekkäisiä, 
tulisi pyrkiä yhteen sopimukseen (ns. 
kaupunkiseutusopimus), sopimusten lisäarvo 
punnintaan ennen prosessien käynnistämistä 

 Sälän välttäminen: Sopimuksiin vain strategisesti 
merkittävimmät kehittämiskohteet ja tavoitteet, 
seutujen ominaispiirteiden nykyistä parempi huomioon 
ottaminen 

 Eväät mukaan: Sopimusten tulisi perustua nykyistä 
selkeämmin seudun kuntien yhteiseen tahtotilaan, joka 
tulisi olla määriteltynä jo sopimusneuvottelujen 
alkuvaiheessa 

 



Kehittämisajatuksia (2) 

 Parempaan prosessihallintaan: Laadintaprosesseja on 
syytä kehittää , esim. resurssien käyttö, osapuolten 
roolit, sektoreiden välinen yhteistyö, vaiheistus 

 Läpinäkyvyyttä lisää: Enemmän huomiota prosessien 
läpinäkyvyyteen ja tavoitteiden yhteyttä mm. 
oikeusvaikutteiseen kaavoitukseen - vuorovaikutteisesti 
laadittu rakennemalli eräs tapa lisätä läpinäkyvyyttä 

Osallistujat tilanteen mukaan: Sopimusten osapuoliksi 
kaikki toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vastuussa olevat tahot 

 Rahoitussiiloista eroon: Valtion haasteena on 
koordinoida nykyistä paremmin  rahoitusvälineiden ja 
tukien kytkentää sopimusprosesseihin 

 
 
 
 



Metropolisopimus (1) 

Metropolilainsäädännön valmistelussa ehdotetaan, että 
seudun strategisia tavoitteita palvelevat valtion, 
metropolihallinnon ja kuntien sopimat toimenpiteet, 
niiden ajoitus sekä resursointi kootaan 
metropolisopimukseen 

Metropolisopimus olisi metropolikaavan ja sen 
toimeenpano-osan keskeinen toteuttamisväline. Siinä 
voitaisiin sopia mm. kaavan toteuttamistoimenpiteiden 
ajoituksesta, korvaisi MAL-sopimuksen 

Metropolisopimuksessa voitaisiin sopia myös muista 
kuin metropolikaavan toteuttamiseen välittömästi 
liittyvistä kehittämistoimenpiteistä, esim. segregaation 
torjunta, elinvoima tms. 

 
 



Metropolisopimus (2) 

 Valmisteluvaiheessa olevan lakiluonnoksen mukaan 
metropolisopimuksen lähtökohdista, tavoitteista ja 
sisällöstä tiedottamisvelvollisuus, osallisille varattava 
mahdollisuus  esittää mielipiteensä asiasta MRL:n 
mukaista menettelyä soveltaen 

 Sitovuuden lisäämiseksi esimerkiksi valtion 
metropolialueelle suunnattavien liikenne- ja 
infrarahoituksen myöntämiseen voisi tulla sopimuksen 
toteuttamiseen liitettyä ehdollisuutta 

Metropolisopimuksen käyttöön ottaminen esitetyssä 
muodossa edellyttää, että metropolihallinto toteutuu 

 

Esittäjän nimi alatunnisteeseen 9 



Jatkoaskeleita? 

 Valtio-osapuolen valmisteluryhmä (LVM, TEM, VM, YM, ARA, 
LiVi) arvioi nykyisten MAL-sopimusten toteutumista ja 
valmistelee ehdotuksia menettelyn kehittämiseksi, 
laajentamiseksi ja sitovuuden lisäämiseksi yhteistyössä eri 
tahojen kanssa, loppuraportti ja suositukset alkutalvesta 

 Uuden sopimuskauden valmistelu on tarkoitus käynnistää 
nykyisillä MAL-aiesopimusseuduilla keväällä 2015 tavoitteena 
saada sopimukset kuntoon hyvissä ajoin ennen vuoden 2016 
alkua – asiaan ja aikatauluun vaikuttanevat myös vaalien jälkeen 
muodostettavan hallituksen ohjelma ja muut linjaukset 

 Muiden kaupunkiseutujen tilannetta ja tarvetta arvioidaan mm. 
kasvusopimusarvioinnin ja MAL-sopimusarvioinnin tulosten  
pohjalta 

 Jatkossa MALPE-näkökulma vahvistunee. Vähintäänkin 
taustatarkasteluun palveluverkot sekä elinvoima- ja 
kilpailukykynäkökulma  

 
 


