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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ KESKUSTELUISTA 

 
A) MAL-aiesopimusten jatko yleisellä tasolla: työpajassa toivottiin yleisesti sopimusmenettelyn menettelytapana 
jatkuvan. Menettely madalluttaa toimijoiden välisiä toimintaesteitä ja toimintakulttuurien välisiä eroja.  Menette-
ly myös yhdistää kovia ja pehmeitä ohjauskeinoja sekä valtakunnallisella että seudullisella tasolla. Keskusteluissa 
tunnustetaan ja tunnistetaan sopimukset tärkeäksi (priorisoiduksi) prosessiksi joihin seudullisia resursseja suun-
nataan ja toimenpiteitä perustellaan.  
 
Keskustelijoiden kesken huolta aiheuttaa kuitenkin epävarmuus kaupunkipolitiikan ja kaupunkipoliittisten instru-
menttien jatko valtion puolesta, esimerkiksi vaaleihin ja uuteen hallitusohjelmaan liittyen. Myös valtion vuosittai-
nen budjettikäytäntö nostetaan esiin epävarmuutta aiheuttavana tekijänä suhteessa kaupunkien ja seutujen ky-
kyyn varautua pitempiaikaisiin ohjelmiin (ryhmien kesken eroja painotuksissa).  
 
B) Sopimuspohjan laajentaminen Kasvu- ja MAL-elementteihin: Kolme ryhmää neljästä suhtautui myönteisesti 
MAL-menettelyn tai MAL-teemojen yhdistämiseen Kasvu- tai yleisimpiin kaupunkisopimuksiin jollakin, tarkasti 
harkittavalla menettelyllä. Tältä osin työryhmien kantojen voidaan pääsääntöisesti katsoa edustavan myös valtion 
MAL-aiesopimusten seurantatyöryhmän väliarvioinnissa esittämiä näkemyksiä, jonka mukaan ehdotetaan muo-
dostettavaksi uusi yhteinen kaupunkiseutusopimus, joka sisältäisi elementtejä sekä aiesopimuksista ja kasvuso-
pimuksista. Näitä sopimuksia olisi tarkoitus toteuttaa tulevalla hallituskaudella ja niissä olisi kytkentä kuntaraken-
teiden kehittämiseen sopimusten sisällölliset päällekkäisyydet poistaen. Pyrkimyksenä olisi tunnistaa eri kaupun-
kiseutujen keskeiset kysymykset ja valmistella kullekin seudulle sopiva sopimusmalli. 
 
Työryhmien keskusteluista on nostettavissa useita tarkempia harkittavia tai kriittisiä kohtia (ks. dokumentin seu-
raavat osat ryhmittäin koostettuna). Yhdessä ryhmässä suhtauduttiin kriittisesti koko ajatukseen sopimusten yh-
distämisestä ja toivottiin nykyisen MAL-menettelyn koskevan nykyistä joukkoa suurin piirtein nykyisellä tavalla. 
Tätä perusteltiin alueiden erilaisuudella sekä sopimusmenettelyn nuoruudella, jolloin vaikutusarviointia on vielä 
hankala tehdä. Todettiin myös, että sopimustyypit eroavat tematiikaltaan, kohderyhmältään, kestoltaan ja konk-
retiatasoltaan. 
  
C) Sopimuspohjan seudullinen laajentaminen menettelytapakysymyksenä: 
Sopimuksiin toivottiin keskusteluissa terävämpiä kärkiä ja voimakkaampaa tai syvempää seudullista taustatyötä. 
Ryhmissä nähtiin, että seudullisen tahtotilan selvittäminen ja erilaiset muut seudulliset strategiaprosessit (erityi-
sesti rakennemallit, seutustrategiat) edeltävät hyvin sujuvaa ja toteuttamiskelpoista sopimusmenettelyä. Seuduit-
tain tulisi ottaa sellaiset sidosryhmät mukaan, jotka ymmärtävät sopimuskokonaisuuden ja kaupunkiseudun kehi-
tyksen ison kuvan. Tätä kierrosta ehdotettiin seuduilla käytävän useamman kerran, jotta yhteinen ymmärrys sekä 
halu ja kyky sitoutua myös yhteisesti valittuihin toimenpiteisiin, olisi maksimaalinen. Järjestys, jossa ensin seutu 
järjestyy ja rajaa tärkeät asiat, ja sen jälkeen valtio tulee mukaan neuvotteluihin, saa kannatusta ryhmissä. Uusia 
sopimusosapuolia ja keskusteluryhmiä ei toivota sopimiseen pelkän vuoropuhelun itsensä tai tiedotuksen vuoksi. 
Raja tarvittavien osapuolten välillä vedettäisiin seututasolla ennen valtion mukaantuloa.  
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D) Yksittäishuomioita, joissa ryhmistä melko yhtenevä näkemys: 
 

 Huolimatta sopimustyyppien erilaisesta konkretia-asteesta MAL(PE)- ja kasvusopimusten nimimuoto (aie-
/sopimus) tulisi keskustelujen mukaan muuttaa yhdenmukaiseksi. Lisäksi sopimustyypit voi muuttaa Kau-
punkiseutusopimuksiksi mal-sisällöllä tai MAL-sopimuksiksi kasvu- ja kilpailukykyelementeillä.  

 Yhteys konkreettiseen tekemiseen ja päätöksentekoon tulee säilyttää: muutaman painopisteen kattoso-
pimus voi heikentää konkretiaa, jos painopisteet esitetään kovin yleisellä tasolla.  

 Maankäytön suunnittelun menetelmien ja kaupunkipolitiikan instrumenttien suhdetta toisiinsa tulisi tar-
kistaa; maakuntakaavoitus, yleiskaavat, rakennemallit, mal-sopimukset, liikennejärjestelmäsopimukset, 
muut erillissopimukset. Osa ryhmistä painotti mm. seudullisten rakennemallien merkitystä, toiset uusia 
yhteisiä menetelmiä ja malleja. 

 Kaupunkien (osittain) yhteisillä neuvotteluilla tietyistä alateemoista voidaan säästää työaikaa ja resursse-
ja: esim. Asemanseudut, seudullinen joukkoliikenne, jne. Valtio nostattaisi esiin näitä yhteisiä teemoja jo-
ko nykyisin tiedossa olevien kehittämiskohteiden perusteella, valtion tavoitteiden osalta tai kaupunkien ja 
kaupunkien systemaattisten tarkastelujen perusteella.   

 Metropolialueen erillissopimuksen (lisäsopimus) asuntotuotannosta ja eräistä suurista infrahankkeista 
katsotaan vastaavaan pääkaupunkiseudun erityiskysymyksiin ja siksi vastaavien sopimusten laatimiselle 
muilla seuduilla ei nähty tarvetta. Sen sijaan vastaavan kunkin sopimusseudun omien tarpeiden ja erityis-
kysymysten huomioiminen omissa sopimuksissa nähtiin tarpeelliseksi. Yhteisten valtakunnallisten teemo-
jen lisäksi sopimuksiin tulisi siis jättää tilaa seutujen ominaispiirteille ja näiden vahvistamiselle. 

 KUHA-hankkeiden tyyppinen kestävän liikkumisen liikennemuotojen tukeminen seuraavissa sopimuksissa 
on tärkeää. Kohdennus täytyisi kuitenkin miettiä uudestaan, hankkeiden osoitus seuduittain ei noudattele 
parhainta vaikuttavuutta. Myös lähiliikenteeseen tulisi olla erityinen panostus sopimusmenettelyn kautta.   

 Palvelut ovat kuntien toiminnan ydintä ja niiden tulisi olla yhdyskuntarakennetarkastelussa mukana au-
tomaattisesti. Niiden osalta ei pitäisi olla tarvetta erillisteemalle.  

 Valtion MAL-aiesopimus -seurantatyöryhmä toteaa väliarvioinnissaan, että aiesopimusten sisällöissä ja 
toimenpiteissä otetaan jatkossa aiempaa paremmin huomioon palveluverkon, palveluiden sijoittumisen 
sekä elinkeinoelämän tarpeet. 

 Seurannan keventämiseen, yhdenmukaisuuteen ja ajantasaistamiseen toivottiin kaikissa ryhmissä paneu-
tumista seuraavissa sopimuksissa. Paikkatietoa ja e-tietoa suoraan päätöksentekoprosessien osana koros-
tettiin. ELY-keskusten roolia toimenpiteiden kohdentamisessa ja seurannassa toivottiin tarkennettavan.  

 
  



   

  MAL-verkoston työpaja 2.10.2014, Työryhmämuistiinpanot 
  Puheenjohtajat, sihteerit ja MAL-koordinaatio 
 

3 
 

RYHMITTÄISET KESKUSTELUMUISTIINPANOT   
 

Ryhmä1. Sopimusmenettelyn vaikuttavuus   
(pj. Christina Hovi, sihteeri Kaisa Kuukasjärvi) 
 
Toimijoiden sitoutuminen? Seutunäkökulma ja seudullisen strategisuuden vahvistaminen? 

Miten pystytään sitouttamaan sopimuksen ulkopuoliset toimijat? Entä sopijaosapuolet? 
Jotta voisi sitoutua, pitäisi tietää mihin. Ongelma esimerkiksi kasvusopimusmenettelyssä on se, että muotoilut 
ovat ympäripyöreitä, eivätkä ne ohjaa käytäntöä.  
 
Mal-aiesopimuksissa on suunnitelma taustalla, yleensä rakennemalli; konkreettisia asioita, joihin kunnat sitou-
tuu. Kunnat suhtautuvat sopimuksiin eri vakavuuden tasoilla, esimerkiksi seudun reunakunnat saattavat suh-
tautua ja sitoutua höllemmin. Sitoutumista kunnilla esim. kaavoituksessa puuttuu. Ovatko kunnat sittenkään 
tarpeeksi sitoutuneet? Aiesopimukset koetaan jossain määrin vapaaehtoisiksi. Toisaalta kuntien valtuustot 
ovat päättäneet sopimuksista. 
 
Sopimuksessa yleensä kaksi osapuolta, mutta Mal- ja kasvusopimuksissa vain yksi osapuoli. Valtio sanelee mitä 
on tehtävä. Moni konkreettinen asia karsitaan pois. Yksipuolista. Valtio ei pysty sitoutumaan konkreettisiin 
asioihin. 
 
Valtion roolitus on ympäripyöreä. Poikkeuksena ovat pienet kustannustehokkaat hankkeet. Valtion rooli on 
haasteellinen. Tarkoituksena on, että Mal on kuntien keskinäinen sopimus yhtä paljon kuin valtion ja kuntien 
välinen sopimus. Valtion hankala sitoutua, mutta se on sitoutunut kansallisiin tavoitteisiin. Korostettiin, että 
MAL:in on tarkoitus olla myös valtion eri osapuolten välinen sopimus.  

 
Kytkennät muihin suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin ja kokonaisuuden hallinta – valtion tasolla ja seutu- 
ja kuntatasolla? 

Kuntien päätöstenteko on samanlaista kuin valtiolla. Edetään budjettisykleissä, mutta kunnat ovat ennustetta-
vampia kuin valtio. Poliittinen ohjaus vaihtelee valtiolla välillä voimakkaasti.  
 
Kuntien päätöksenteossa viitataan usein aiesopimuksiin. Rakennesuunnitelma on kunnissa tärkeä pitkän aika-
välin suunnitelma, johon viitataan kunnallisessa päätöksenteossa. Mal:in on tarkoitus olla operationalisointi-
paperi. Olennaista on se, että sopimukset sidotaan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseihin. 
 
Sopimuksissa on keskenään samaa sisältöä. Toivotaan, että valtio olisi omissa dokumenteissaan yhdensuuntai-
nen. MAL-sopimusten suuri arvo on se, että kunnat ovat keskenään priorisoineet asioita ja muodostaneet yh-
teisen näkemyksen tulevaisuudesta ja sen suunnasta. Tämä on tärkeä asia myös valtion näkökulmasta. Katso-
taan, että valtio on väline toteuttaa omia asioita.  
 

Operationalisointi: suunnitelmien, hankkeiden ja investointien ohjelmointi ja toteutus? 
Epävarmuuttakin on ilmassa. Onko parin vuoden päästä sopimuspolitiikkaa? Mitä tekee valtio vaalien jälkeen? 
Sopimusten avulla kunnat voivat konkretisoida omia tavoitteita. Ihan yhtä hyvin sopimusta voitaisiin kutsua 
kasvuohjelmaksi. Mihin valtio sopimuksissa oikein sitoutuu? Valtion sitoutuminen on viittaus vuosittaiseen ta-
lousarvioon; ” jos on rahaa”. Valtion rooli on jakaa rahaa ja sen on oltava avointa ja perusteltua. Elinvoimapoli-
tiikassa jakaminen tasaisesti ei sovi, eikä ole tarkoituksenmukaista. Valtion ja kuntien ei tarvitse olla vastak-
kain.  Erimielisyyksiä eri hankkeista ja rahoituksesta silti aina välillä tulee. 
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Kasvusopimus ja Mal ovat keskenään hyvin erilaiset. Kasvusopimus on valtion ja yhden kunnan välinen, kun 
taas MAL-sopimukseen kuuluu monia kuntia. 
 
Sopimusten kytkennät esim. liikennepoliittiseen selontekoon ja asuinalueiden kehittämisohjelmaan ovat voi-
makkaat. Maakuntakaavaprosessista (lakisääteinen) pyritään tekemään samansuuntainen MAL:in kanssa. Tun-
tuu, että tehdään samaa työtä moneen kertaan. Kaivataan sitoutumista ja motivaatiota ja selkeyttä siihen mitä 
tehdään. Kaivataan selkeyttä myös lainsäädäntöön ja sitä täydentävään sopimuspolitiikkaan. Koko valtakun-
nassa olisi samat pykälät ja sopimusmenettelyllä hiotaan ne alueellisesti toimiviksi.  
 
Mikä rakennemallin suhde on muuhun kaavoitusjärjestelmään? Sillä on valtuuston hyväksyntä.  Sen taustalla 
on selvitys. Rakennemalli on seudullinen yhteinen näkemys. 
Maakuntakaavoitus, Malpe-sopimukset; ohjausvälineitä on paljon. Olisi pyrittävä yksinkertaisempaan ja selke-
ämpään malliin. 
 
Ei ole hyvä, että on kahta eri sopimusmallia. Parempi olisi, että kaikilla 12 kaupunkiseudulla olisi yksi Malpe-
sopimus. Tällä hetkellä sopimuksilla ei ole yhteistä keskustelua. Mikä olisi uuden sopimuksen muoto? Yksi eh-
dotus on se, että lakaistaan kaikki sopimusmuodot maton alle ja rakennetaan yksi saman mallin mukainen so-
pimus. 
 
Kasvusopimus painottuu pe:hen. Porissa kasvusopimuksessa Mal-elementtejä. Sopimusten tähänastinen muo-
to riippuu kaupunkiseudun keskustelukulttuurista.  
 
Kaupunkipolitiikan väline? Mitä kaupunkipoliittisia erityiskysymyksiä on olemassa? Mitkä koskevat isoja kau-
punkiseutuja ja mitkä koko muuta maata? Kasvusopimuksessa on mukana paljon MAL-elementtejä. 
Halutaanko valtio ohjaamaan kaupunkiseutujen strategian laatimista? 

 
Sopimusmenettelyn vaikuttavuuden parantaminen? Ratkaisujen etsiminen. 

Sopimusten toteuttamisvastuu on kunnilla. Sopimukset sisältävät erityyppisiä kohtia. Ovatko ne toteuttamis-
ohjelmia? Toimenpidetasolla sopimuksessa mainittujen seuranta on käynnissä. Valtio kysyy; mitä olette teh-
neet? Seuranta on systemaattinen ja pitkälle kehitetty Mal-puolella. Iso osa sitovuudesta tulee seurannan 
kautta. Seurannan merkitys on tärkeä. Myös kunnille on tärkeä seuranta työkaluna. Mal-sopimuksen asiat ovat 
teknisiä ja vanhan suunnittelukulttuurin mukaisia. Kasvusopimukset ovat uudentyyppisiä, pehmeitä element-
tejä ja innovaatioita sisältäviä sopimuksia. Yhteen nitominen ei tule olemaan helppoa. LJS-sopimukset ovat 
samantyyppisiä liikenteen osalta. MAL-sopimus yritti olla uusi tapa sopia asioista. Siihen on pyritty saamaan 
pehmeyttä, mutta niitä on hankala mitata. Sopimusta pyritään kehittämään eteenpäin. 

 
MAL-aiesopimusten ja Kasvusopimusten integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi? Mitä etuja, haittoja ja reunaehtoja 
sopimusten yhdistämiseen liittyy? 

MAL-sopimus on hyvin nuori juttu vielä; ei ole kunnolla ehditty arvioimaan vaikuttavuutta. Jatketaan vielä 
vanhalla tavalla. Yhdistämällä saatetaan menettää monia tärkeitä MAL-elementtejä. Miten kaksi sopimusta voi 
aiheuttaa sopimusähkyä yhdessä kaupungissa? 
 
ELY:n näkökulmasta järkevää, että yhdistetään. Asiat sivuavat toisiaan koko ajan.  
 
Joensuussa on paljon eri sopimuksia. Toimijoina ovat mm. alueelliset toimijat, maakuntaliitot, ELY. Tavoitteena 
on, että Mal-sopimuksiin laitetaan joukkoliikenne mukaan. Keskushallinnon kanssa on kasvusopimusta ja valti-
on aluehallinnon kanssa on pienempiä sopimuksia. Toivotaan, että roolitus eri sopimusmenettelyissä saataisiin 
samankaltaiseksi.  
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On olemassa erilaisia sopimuksia; konkreettisia (MAL) ja yleisluonteisempia. Toivotaan, että samalla tarkkuus-
tasolla ei olisi monia eri sopimuksia. Turussa kaupungilla kasvusopimus, mutta seudulla ei ole. Turussakaan ei 
sopimusähkyä. 

 
Pitäisikö MAL-aiesopimuskäytäntöä laajentaa nykyisten 4 kaupunkiseudun ulkopuolelle (miksi pitäisi, miksi ei )? 

Ollaan sitä mieltä, että Mal-sopimus tehtävä kaikkien kaupunkiseutujen kanssa. Olisi oltava joko yksi yhteinen 
sopimusmenettely kaikilla tai kaikilla kaksi sopimusta. (MAL ja kasvu) Mitä tehdään kaupunkiseutujen/kuntien 
kanssa, jotka tipahtavat? Missä raja menee? Kaikille sopimuksille on oma menettelynsä. Maakuntakaavoitus 
on laissa määritetty. Mal on lähinnä pitkän aikavälin toteuttamisohjelma. 
 
Sopimusmenettelyssä käydään läpi polkuja suunnitelmien toteuttamiseksi. Aiesopimuksella sitten tarkenne-
taan, miten suunnitelmat muutetaan toimenpiteiksi (mm. ajoitus). Seudulla on keskenään sovittu, priorisoitu 
arvotettu järjestys. Kaivataan yhteistyötä sopimusmenettelyyn; siilojen rikkominen. Myös toimijoiden väliset 
piikkilanka-aidat olisi ylitettävä. Kaikilla kaupunkiseuduilla on hyvin erilaisia päätöksentekoprosesseja. Pienissä 
kunnissa päätöksenteon koetaan välillä olevan ketterämpää.  
 
Sopimuksia pitäisi laajentaa, jos olisi vain yksi sopimus ja kaikki kaupunkiseudut haluttaisiin menettelyn piiriin. 
Kannattaako niiden olla samankokoiset kaikille? Arveltiin, että valtion kannalta olisi mahdotonta tehdä kaikille 
kaupunkiseuduille sopimukset. Heräsi kysymyksiä: Millä aluejaolla, millä tasolla? Iso aluejako, jonka sisällä eri 
kaupunkien asioita?  
 
Oltiin sitä mieltä, ettei ei kannata ravistella liikaa, sillä MAL-sopimuksessa on hyvää ainesta. 

 
Ryhmien muita ehdotuksia ja huomioita siitä, miten sopimuspolitiikkaa tulisi uudistaa ja jatkokehittää? 

Mitkä ovat läpinäkyvyyden kriteerit? Ovatko ne nykyisenkaltaiset? Suomessa on erilaisia kaupunkeja. Voidaan-
ko kaikkia kaupunkeja käsitellä samoilla instrumenteilla ja kriteereillä? Resursseja ei ole tällä hetkellä paljoa.  
Ideaalitilanne olisi, jos kunnat sopisivat keskenään kehityssuunnastaan, eikä valtiota tarvittaisi. Tavoite olisi, 
että kaupunkiseutu ymmärtäisi itse eheän yhdyskuntarakenteen merkityksen. 
 
Vaarana on kuntien keskinäinen kilpailu seudulle; yhteiskuntarakenteen hajautuminen. Toivotaan kuntien yh-
teistä tahtoa sopimiseen ja yhteistyöhön. Yhteinen tahto saattaa vain olla hyvin häilyväistä ja siihen luottami-
nen hyvin hankalaa. 
 
Mal-aiesopimus on kuitenkin edistänyt, toteuttanut ja nopeuttanut hankkeita. Jotkut hankkeet olisivat toteu-
tuneet siitä huolimatta. Mal-sopimuksissa esiintyy tarvetta laajentaa sitä muille kaupunkiseuduille, mutta se ei 
ole laajennettavissa suoraan. Siihen on liian vähän resursseja. Myös laajentamiskriteereissä on epäselvyyksiä. 
Missä raja menee? 

 
Valtion rooli on opastaa ja ohjata kuntia kohti kansallisia tavoitteita, mm. ehjä yhdyskuntarakenne. Sopimuksia 
olisi tärkeä tarkastella myös yhdessä. Sopimusten on oltava yhdenmukaisia ja toisiaan vahvistavia eikä missään 
nimessä ristiriitaisia. Jos sopimukset yhdistetään, skaalan laajetessa karsittaisiin mahdollisesti tärkeitä asioita 
pois. Läheneekö MALPE jo kasvusopimusta? Sote-muutoksessa valtion tulisi antaa tukea kaupungeille; mihin 
suuntaan halutaan kehittyä. Mikä on kaupunkipolitiikassa valtion iso rooli? Porkkana ja keppi? 

 
Tulisiko Helsingin seudun ja valtion kaltaista sopimusta suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistä-
miseksi toteuttaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle? 
 

Kaupunkiseudut ovat erilaisia esimerkiksi kasvuvauhdissaan. Helsingin seudulla on omat erityistarpeensa ja 
samanlaista sopimusta ei ole muilla kaupunkiseuduilla tarvetta valtion kanssa tehdä tai vaatia.  
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Ryhmä2. Sopimusmenettelyn oikeutettavuus 
Pj. Auli Heinävä, siht. Miliza Ryöti.  
 
Nykytilanne ja kehittämistarpeet 
Tehtävä: Sopimusmenettelyn suhde demokratiaan ja poliittiseen päätöksentekoon, kytkentä lainsäädäntöön, 
aiesopimusmenettelyn osapuolten toimivalta suhteessa relevantteihin julkisiin auktoriteetteihin, oikeutettavuu-
den parantaminen? 
 
Vaikka sopimukset neuvotellaan suljettujen ovien takana ja harvojen osapuolten toimesta, niiden oikeutettavuu-
teen vaikuttavat erilaiset taustalähtökohdat. Esimerkiksi: 

 perustuvatko sopimuksen tavoitteet kunnassa tai seudulla hyväksyttyihin strategioihin, rakennesuunni-
telmiin, yleiskaavoihin tai liikennejärjestelmäsuunnitelmiin? 

 mikä taho kunnassa hyväksyy ja allekirjoittaa sopimuksen? 

 käyvätkö kuntapäättäjät asioista lähetekeskusteluja tai iltakouluja?  

 onko seudulla yhteistä toimielintä tai muuta foorumia, joka osallistuu valmisteluun ja/tai päätöksente-
koon? 

 sisältyykö sopimukseen tai sen osiin valmisteluvaiheessa lakisääteisiä tai muita arviointeja?  

 onko sopimuksen tavoitteista ja seurauksista käyty julkista keskustelua? (esimerkiksi hallitusohjelmasta 
keskusteltaessa tai em. kunta-/seutustrategioista uutisoinnissa) 
 

Sopimusmenettely on kuntien ja valtion sekä mahdollisesti muiden organisaatioiden välistä dialogia, johon ei ken-
ties ole perusteltua soveltaa laajaa osallistumista.  

 Sopijaosapuolten tasapuolinen osallistuminen valmisteluun varmaankin vuorossa ensin, ennen kansalais-
osallistumista? 

 
Sopimusmenettely heikentää hallinnon avoimuutta ja suunnittelun läpinäkyvyyttä siinä mielessä, että suunnitte-
luprosessi monimutkaistuu. Ei riitä, että tuntee yhden suunnitteluprosessin sisällön ja tavoitteet, vaan pahimmas-
sa tapauksessa pitää tuntea useita rinnakkaisia suunnitteluasiakirjoja, niiden keskinäisiä suhteita ja osapuolten 
toimivallan suhteita.  

 Esimerkkinä vaikkapa Helsingin seutu, jossa yhtä aikaa ymmärrettävä kuntien strategiat ja kaavoituspro-
sessit, maakuntakaava, seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitelma, aieso-
pimus ja sitä täydentävä sopimus, joilla jokaisella oma päätöksentekoväylänsä ja sitovuuden asteensa.  

 
Hienosäätö vai radikaali ravistus? 
Tehtävä: Sopimusten jatkokehittäminen ja tulevaan sopimuskauteen valmistautuminen. Pitäisikö MAL-
aiesopimuskäytäntöä laajentaa nykyisten neljän kaupunkiseudun ulkopuolelle? MAL-aiesopimusten ja Kasvuso-
pimusten integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi? Tulisiko Helsingin seudun ja valtion kaltaista sopimusta suurten 
infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi toteuttaa myös PKS:n ulkopuolella?  
 
Eri seuduilla on erilaiset haasteet, eikä yhtä kaikille soveltuvaa ratkaisua ole. Useita päällekkäisiä (edes osittain, tai 
ehkä jopa ristiriitaisia) sopimuksia tulisi välttää. Myös seudun koko ja organisaatiorakenne vaikuttavat siihen, 
minkälaista sopimusta kullakin alueella pystytään manageeraamaan.  

 Ohjenuorana läpinäkyvyys, yksinkertaisuus ja resurssien taloudellinen käyttö 
 
Lähtökohtaisesti suurimmille seuduille soveltuu MAL-tyyppinen sopimusrakenne, pienille ja keskisuurille seuduille 
MALPE-sopimus. Pidettiin kuitenkin mahdollisena kokeilla kasvusopimusseuduille tai kokonaan uusille sopimisen 
piiriin tuleville seuduille yhdistelmäsopimusta, johon sisällytettäisiin soveltuvia MAL-aspekteja. 
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Tarvitaan täsmällisempää tavoitteiden määrittelyä ja puolivalmiiden rönsyjen karsimista. Jo sopimusta neuvotel-
taessa syytä avata sopimuksen toteuttamisen käytännön ulottuvuutta, määritellä vastuutahoja ja toteutumisen 
mittareita. 

 Parannetaan vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä 

 Palvelut ovat oma substanssinsa, eivät maankäytön alaluokka. Sopimistarve ja valtion tavoitteet palvelui-
den suhteen ovat epäselviä. 

 
Infrasopimukset (kuten Helsingin seudun ja valtion välinen tuore sopimus) ovat ymmärrettäviä, jos seudun asun-
totuotanto ei riitä, hinnat nousevat ja suuret infrahankkeet tuotannon käynnistymisen edellytys. Vastaavia perus-
teluja ei ole seuduilla, joilla asuntotuotanto ja kokonaistarjonta muutoinkin vastaavat tarvetta. 

 Aiesopimukset voisivat kuitenkin olla paljon muutakin kuin (perinteiseen malliin) infrastruktuuri-
investointeja. Esimerkiksi käytön rahoittaminen, ylläpito tai rakennuskannan purkaminen ovat suuria ky-
symyksiä. 

 
KUHA-erillisraha on tarpeen. Se tarvitsisi oman momenttinsa, jotta valtio voisi käyttää rahaa muuallekin kuin val-
tion omalle tieverkolle. Tehokkaimmat hankkeet tulee priorisoida, olivatpa ne kenen hyvänsä.  

 Olisiko ratkaisu esimerkiksi liikennejärjestelmärahasto, johon varattaisiin KUHA-hankkeille oma summa? 
 
 

Ryhmä3. Sopimusmenettelyn resurssointi  
(pjt. Jukka Weisell ja Olli Perola, sihteeri Olli Voutilainen) 
 

Hallinnollinen työnjako ja mahdolliset päällekkäisyydet? Toimintojen koordinointi? Tiedon hallinta? 

 Sopimukset eivät tarvitse ekstra-resurssointia. Nykyisiä resursseja vain organisoitava. Sopimukset oltava 

niistä vastaavien ihmisten käsissä, jotka asioita muutenkin hoitavat, ja saman pitäisi olla myös valtiolla, ja 

tunnistaa sopimukset tärkeäksi (priorisoiduksi) prosessiksi. Ministeriöt tarvinnevat koordinoitua ja sopi-

muksiin kohdennettu resurssia. 

 Mitä sopimusten yhdistäminen aiheuttaisi, lisäisikö työtä suorastaan?  

 Hyvä että (MAL)-sopimusseurannan hoitaa ELY, ja se on toiminut kohtuullisen hyvin 

 Hieman epätietoisuutta on siitä, mikä on Elyn rooli kasvusopimusten seurannassa, ja se pitää sopia selke-

ämmäksi. Elyillä ei ole ylimääräistä resurssivaraa. 

 Esim. Treella Ely on ollut valtavan suuri tuki, antanut paikallistietoa ja toiminut tiedontuottajana. ELY ei kui-

tenkaan voi jatkossa kaikkea tuottaa. 

 Sopimuskuvioon ei pitäisi kytkeä liikaa sidosryhmiä mukaan, vaan rajallinen joukko joilla (edellytyksenä) ol-

tava yhteinen iso kuva asiasta 

  Sopimus onnistuu, kun kaupunkiseudulla on ensin pohjatyö strategisista valinnoista hyvin tehtynä (esim. 

Treen MAL). Vrt. Treen kasvusopimus, jossa pohjalla ei ollut valmista elinkeinostrategiaa. 

 Kasvusopimus ja MAL hieman erilaiset. Elinkeinopolitiikan asioissa keskuskaupungit paljon suuremmassa 

roolissa ja pitääkin olla, toisin kuin MAL. Toisaalta asemanseudut ovat MALPE-sisältöä.  

 Jotkut aluetoimijat mielsivät, että valtion puolelta rajattiin kasvusopimusten sisältöä vs. alueen oma priori-

sointi. Tällöin sopimuksiin tuli melko paljon myös samankaltaisia asioita. 

 Onko MAL-sopimuksissa liikaa asioita? Voisi rajata ja konseptoida. Kärkiä pitäisi nostaa paremmin, sillä 

Suomi on pieni maa. Kärkien pitää perustua seudun vahvuuksiin. Järjestys, jossa ensin seutu järjestyy ja ra-
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jaa asiat, ja sen jälkeen valtion kanssa neuvotellaan, on tavoiteltava. Miten priorisointi tehdään on tärkeä 

kysymys. Seurannassa myös kiteytyy mitkä ovat olennaisia asioita, kärkiä.  

  Innovaatiot, korkeakoulupolitiikka, vienti etc. ovat olennaista kasvusopimussisältöä keskuskaupungin nä-

kökulmasta. MAL puolestaan on tavallaan seudun ”kasvusopimus”, koska kehyskunnille mal-asiat ovat 

kasvua. Tämä näkökulmaero tulee ottaa huomioon. Seudun sisällä on erilaisia tavoitteita, ja sitä pitää 

ymmärtää.  Mal-puolella taas kehyskunnilla omia intressejä, joita pitää osin täyttää, ja monimuotoisuutta-

kin olla sopimuksissa. 

 Vaikka sopimukset olisivat erillisiä, niissä osataan keskittyä oikeisiin asioihin tehdä työnjakoa. 

 Kasvusopimuksissa ja MAL-sopimuksissa on erilaiset seurantamallit ja intensiteetti, mikä on huomioitava 

 Tiedonhallinta on tärkeää seurannassa: tarvitaan faktatietoa ja ehdottomasti paikkatietoa, sekä sen luku-

taitoa, napakkaa visuaalista ilmaisua, ja tiedon on johdettava päätöksentekoon. Paikkatietoa voitaisiin tuot-

taa myös valtion ja mk-liittojen puolelta (kerralla yhdestä paikasta). Lounais-Suomessa paikkatieto hyvin 

kasattu ja käytössä avointa dataa, sitä pitää saada jakoon. Indikaattoreja pitäisi olla pieni määrä ja niiden 

liittyä suoraan tavoitteisiin. Automaattinen IT-järjestelmä seurannassa voisi säästää työvaivaa.  

 Seurannan kannalta sopimukset olisi yksinkertaista yhdistää. Mutta niiden dynamiikka on erilainen, sillä 

kaupungeilla on erilaisia intressejä ja esim. jopa luottamuksellista yritystietoa.  

 Kun monta ministeriötä osallistuu, on tehtävä mallit miten koordinoidaan. Tärkeä on uudistaa prosessi 

miten sopimukset ohjaavat resursseja normaalissa alueiden tulosohjauksessa (mm. ELYt). Voi kysyä, mi-

ten sopimukset ovat näkyneet valtion toimenpiteissä. ELYissä kyllä muodollisesti edistetään asiaa, mutta 

todellisuudessa vaihtelevasti. 

 Sopimusjärjestelmän on oltava kaupunkivetoinen, muuten se ei tyydytä kaupunkien tarpeita. Maakun-

nan liitto ei kaikissa sopimuksissa mukana, vaikka ohjaa EU-rahoja. Esim. jos mk-liiton elimissä pitäisi hyväk-

syä MAL-sopimus, se heikentyisi käsittelyssä. Oulussa on molemmissa sopimuksissa liitto mukana.  

 Miten varmistetaan pitkäjänteisyys, eli että hankkeiden jatkuminen sopimuskauden vaihtuessa 

 Keskeistä on saavuttaa neuvotteluissa vuorovaikutuksen riittävä määrä ja päästä ns. sparrauksen tasolle. 

Tämä voi olla ristiriidassa niukkojen resurssien kanssa. 

 Miksi sopimuksissa on eri nimi? Aiesopimus ja sopimus? nimet muutettava samoiksi. 

 Aiesopimukset ovat enemmän kuin aikomuksia – esim. Tampereella 

 Metropolin tapainen malli, metropolisopimus, voisiko sitä hyödyntää muualla? Jos metropolihallinto tulee, 

malli eriytyy muista kyllä. Paitsi jos tulee maakuntayhtymämalli maakuntiin 

 Asemanseudut tuli teemana lähes kaikkiin ja ”iteroitui”, ja säästi aikaa 

 Voisi ajatella osittain yhteisiä neuvotteluita, jolla säästettäisiin aikaresursseja. Kaupunkien näkökulmas-

takin tämä voisi toimia silloin kun on yhteisiä teemoja esim. asemanseudut. Toinen yhteinen teema lähilii-

kenteen edistäminen, jossa saataisiin yhteistä neuvotteluvoimaa kaupungeilta. Valtio voisi ehdottaa tällai-

sia yhteisiä teema-aihioita. Kuitenkin seutujen omia teemoja on käsiteltävä myös omissa neuvotteluissaan.  

 

2. RATKAISUT 

 Tunnistetaan sopimukset tärkeäksi (priorisoiduksi) prosessiksi johon resurssia suunnataan 

 Sellaiset sidosryhmät mukaan, jotka ymmärtävät sopimuksen ison kuvan 

 Kärkivalintoja pitäisi rajata ja nostaa paremmin. Järjestys, jossa ensin seutu järjestyy ja rajaa tärkeät asiat, 

ja sen jälkeen valtion kanssa neuvotellaan, on tavoiteltava. 
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 Seurannassa tarvitaan faktatietoa ja paikkatietoa, sekä sen lukutaitoa, napakkaa visuaalista ilmaistua, ja 

tiedon on johdettava päätöksentekoon. Paikkatietoa voitaisiin tuottaa kerralla yhdestä paikasta. 

 MAL- ja kasvusopimusten nimimuoto (aie-/ sopimus) muutettava yhdenmukaiseksi 

 Kaupunkien (osittain) yhteisillä neuvotteluilla yhteisistä teemoista voitaisiin säästää työaikaa 

 

3. Sopimusten jatkokehittäminen ja tulevaan sopimuskauteen valmistautuminen   

Pitäisikö MAL-käytäntöä laajentaa nykyisten 4 kaupunkiseudun ulkopuolelle? MAL-aiesopimusten ja Kasvusopi-

musten integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi? Mitä etuja, haittoja ja reunaehtoja sopimusten yhdistämisessä? 

 Molempiin kysymyksiin varauksellista tai kielteistä suhtautumista  

 MAL halutaan pitää suurempien kaupunkiseutujen ja valtion välisenä sopimuksena (12 seutu olisi jo liiankin 

suuri määrä). Sopimuksilla on eri luonne, toteuttajat eri asemassa. (Jos sekoitetaan, voi tulla ’joulukeitto’). 

Tematiikaltaan ja kohderyhmältään sopimukset ovat erilaiset.  

 Hirvittää jopa ajatus yhdistämisestä – kasvusopimus voi menettää tehonsa, tuo ns. pienen kuvan elinkeino-

politiikan mukaan, jolloin kärki alkaa tylsyä 

 Nykyinen systeemi on hyvä, mutta hienosäädöin. Jos yhdistämistä pohditaan, vähintään pitäisi harkita mi-

ten prosessi silloin rakennetaan, että olisi toimiva. 

 ELYkin yhtyy varauksellisiin vastauksiin. Sopimusten koordinaatio ok, mutta yhdistäminen vie terän pois. 

 Lisäksi nostettava sosiaalisen eheyden sopimus keskusteluun, se täydentäisi tarpeellisen puuttuvan palan 

(Sote ei ratkaise tätä). Sosiaalisen eheyden ohjelma voisi olla hyvä, tarvetta on. 

 Kaupungit vetävät kulttuuria, turismia, ym. kasvua ja sinne täytyy satsata 

 Sopimusten terävöittäminen ja teemaskaalan / osapuolten laajentaminen on keskenään ristiriitaista , ei 

toimiva yhtälö 

 Vastanäkemyksenä, että kasvun logiikan kannalta jonkinlainen hyvä integrointi (elinkeinoasiat ja kaupun-

kiympäristön vetovoimatekijänä) on paikallaan 

 Kärkiteemojen tiivistäminen (ja pienilukuisempi määrä) nähdään yhtenä perusteluna yhdistämiselle. Se kui-

tenkin voidaan saavuttaa muutenkin. Muutaman painopisteen kattosopimus voi heikentää konkretiaa, kos-

ka vie yhteyden kauemmaksi tekemisestä.  

 Eri ratkaisuja pitää kuitenkin pitää esillä hallitusohjelmavalmistelua varten 

 ELYn Virsu-hankkeesta mallia radikaalimpaan remonttiin, jos sellaista haetaan? 

 Kaikkia alueita ei voi samalla tavalla käsitellä, siksi työkalujenkin eriydyttävä, ei liikaa samaa muottia. 

 

Kysymykset 3 ja 4  

Tulisiko Helsingin seudun ja valtion kaltaista sopimusta suurten infrahankkeiden ja asumisen edistämiseksi toteut-

taa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle? Miten sopimuspolitiikkaa tulisi uudistaa ja jatkokehittää? 

 Helsingin uusi sopimusmalli? Tampereella on keskusteltu. Tällaista ei erikseen tarvita, sille ei nähdä merkit-

tävää erillistä lisäarvoa. ”Perinteinen” MAL on hyvä ja kokonaisvaltainen sopimus, ei pikku-MALia sen tilalle 

 Uusi Helsingin seudun MAL-sopimus välitti ja ilmensi poliittista painetta. Seuduilla sinänsä voisi olla valmiut-

ta tällaiseen, mutta valtiolle on varmasti vaativa tehtävä koordinoida isojen infrahankkeiden rahoitusta. 

Uusi MAL tuli normaalin suunnittelujärjestelmän ulkopuolelta. Vain länsimetro oli siinä oma sisältö. 

 Sopimuspolitiikan sitovuus oltava tätä (pikku-MALia) syvempää – tarvitaan siis tavallista MAL-sopimusta, 

jossa riittävä konkretia ja sitovuus. 
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Ryhmä4. MAL- aie – ja kasvusopimusmenettelyn idea ja tarkoitus  
(pj. Mari Randell, sihteeri Lari Tuominen) 
 
Mihin tarpeisiin sopimusmenettelyt pyrkivät vastaamaan ja tarjoavatko ne tarkoituksenmukaisen vastauksen? 

 Kilpailukyvyn vahvistaminen, muualla päin Suomea MAL:illa yritetään luoda kasvua, pääkaupunkiseudulla 
MALilla vastataan (hallitaan) automaattiseen kasvuun. 

 Seudut koonneet joukkonsa saman pöydän ympärille, mutta pöytään tarvittaisiin vielä valtion edustajat. Li-
sää ymmärrystä valtion suunnalta. 

 Monet asiat tapahtuvat riippumatta kasvusopimuksesta? 

 Seudullinen yhteistyö ja strateginen suunnittelu lisääntyneet 

 Lisää pääkaupunkiseudulla harjoitettua sopimusseurantaa muuallekin Suomeen. 

 Epäselvyys onko kaupunkipolitiikalla myös jatkoa vaalien jälkeen? 

 Miten nämä tarpeet näyttäytyvät eri hallintotasoilla ja sektoreilla?  
Sopimusmenettelyn idean kirkastaminen? 

 Roolien täsmentäminen osapuolille, kaupungin luotava strateginen näkemys, jonka tuo sopimuspöytään. 
Valtion myös puolestaan kerrottava mitä tavoittelee. 

 Tiedostettava/sovittava mihin sopimuksia käytetään, seurantaa, analysointia, miten tästä jatketaan. 

 Tärkeintä, että oikeat ihmiset neuvottelemassa, kaikki tiedostavat toistensa mahdollisuudet/roolit (VM!) 

 E-alkuisuus saatava keskeisesti mukaan 

 Lisää poikittaistoimintaa niin kunnan kuin valtion puolelle 

 
Sopimusten jatkokehittäminen ja tulevaan sopimuskauteen valmistautuminen  
Pitäisikö MAL-aiesopimuskäytäntöä laajentaa nykyisten 4 kaupunkiseudun ulkopuolelle? 

 Lähtökohdat pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa niin erilaiset kuin muualla, joten se otettava 
huomioon sopimuksia muualle luodessa. Kyllä pitäisi laajentaa. 

 

MAL-aiesopimusten ja Kasvusopimusten integrointi yhdeksi kokonaisuudeksi ? Mitä etuja, haittoja ja reunaehtoja 
sopimusten yhdistämiseen liittyy?  

 

 Kaupungilla strateginen sopimus ja pienempiä kohdennettuja sopimuksia tarpeiden mukaan. Jos sopimuk-
sista tulee liian laajoja, niin parhaita mahdollisia tuloksia ei saavuteta ja asioita hallita. Kärkihankkeet voivat 
mennä pesuveden mukana. 

 

Tulisiko Helsingin seudun ja valtion kaltaista sopimusta suurten infra-hankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistä-
miseksi toteuttaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle? 

 Ei edes täällä. 
 
  



   

  MAL-verkoston työpaja 2.10.2014, Työryhmämuistiinpanot 
  Puheenjohtajat, sihteerit ja MAL-koordinaatio 
 

11 
 

Liite: Ryhmäjako 
 
 

 
 


