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VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS JYVÄSKYLÄN, LAHDEN JA KUOPION
KAUPUNKISEUTUJEN KUNTIEN KANSSA SOLMITTAVISTA MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA
LIIKENTEEN SOPIMUKSISTA
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman (10.12.2019) mukaan hiilineutraalia ja
elinvoimaista Suomea rakennetaan tukemalla sopimuspohjaista yhteistyötä valtion ja isojen
kaupunkiseutujen kuntien kanssa jatkamalla ja laajentamalla maankäytön, asumisen ja
liikenteen (MAL-) sopimusmenettelyä.
MAL-sopimusmenettely toteuttaa hallitusohjelman strategista tavoitekokonaisuutta
hiilineutraalin ja luonnon monimuotoisuuden turvaavan Suomen rakentamiseksi.
Hallitusohjelman mukaisesti Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja pyrkii maailman
ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi.
MAL-sopimuksilla tuetaan kestävää kaupunkikehitystä ja lisätään asuntorakentamista
kasvavilla kaupunkiseuduilla sekä tuetaan toimenpiteitä asunnottomuuden poistamiseksi.
MAL-sopimuksilla tuetaan kestävän yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja vähähiilisen
liikenteen edellytyksiä kaupunkiseuduilla.
MAL-sopimusmenettely on tunnistettu myös osaksi koko Suomen monimuotoisen
elinvoimapolitiikan ja liikenneverkon kehittämisen keinovalikoimia. MAL-sopimuksilla ja
niiden sitovuuden vahvistamisella jatketaan valtion ja suurten kaupunkiseutujen välistä
kumppanuutta kaupunkikehityksessä.
Valtion ja kuntien väliset maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) koskevat sopimukset
Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseuduilla uudistettiin syksyllä 2020. MALsopimusmenettely laajennetaan Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseuduille, missä
keskuskaupunkien koko on yli 100 000 asukasta. MAL-sopimukset uusilla seuduilla solmitaan
11-vuotisina siten, että sopimukset tarkistetaan ja konkreettiset toimenpiteet sovitaan
eduskuntavaalikausittain samassa rytmissä suurten kaupunkiseutujen sopimusten kanssa.
Liikenteen hallinnonalan toimenpiteet päivitetään Liikenne12 –suunnitelman MALkaupunkiseutuja koskevien linjausten mukaisesti.
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset
Käsittelyssä oleva periaatepäätös maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)
sopimusmenettelystä koskee Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutuja, missä
menettelyn piirissä ovat keskuskaupungin lisäksi kaikki toiminnalliseen kaupunkiseutuun
kuuluvat kunnat. Tavoitteena on lisätä kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistamalla kuntien
keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen
kysymysten ratkaisemisessa. Sopimusten toimenpiteet liittyvät valtion puolelta pääosin
liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloille, mutta mukana on
myös työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön toimialoja koskevia tavoitteita.
MAL-sopimusten sopijaosapuolia ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö,
työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto
Traficom, kunkin alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä seutujen kunnat ja maakuntien liitot.

Uusia MAL-sopimuksia koskeva valtion osallistuminen vuosille 2021-2031 on linjattu
talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 3.11.2020 sekä käsitelty perusväylänpidon
rahoituksen osalta liikenne- ja viestintäministeriön seurantaministerikokouksessa 25.3.2021.
Valtio-osapuolten sitoutuminen sopimukseen määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksellä,
jossa linjataan valtion tahtotila ja tuki julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioiden
puitteissa. Valtioneuvoston periaatepäätös valtuuttaa ministerien sekä virastojen ylimmän
johdon vahvistamaan sopimuksen allekirjoituksellaan. Kunnat hyväksyvät neuvottelutuloksen
omissa päätöksentekojärjestelmissään ja valtuuttavat samalla kuntajohtajat allekirjoituksellaan
vahvistamaan sopimukset. MAL-sopimus on luonteeltaan aiesopimus, jolla vahvistetaan
osapuolten pyrkimykset yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Vuosina 2021–2023 valtio on varautunut osoittamaan kunnallistekniikka-avustuksiin yhteensä
90 milj. euroa eli 25 milj. euroa vuodessa. Normaalien, pitkäaikaisten korkotukivuokraasuntojen uudistuotantoon osoitettaisiin asuntokohtaista käynnistysavustusta yhteensä
39 milj. euroa vuodessa eli yhteensä 117 milj. euroa vuosina 2021–2023. Edellä mainitut
avustusmäärät koskevat kaikkia seitsemää MAL-sopimusaluetta: Kuopion, Jyväskylän ja
Lahden seuduille ei ole korvamerkittyä summaa.
MAL-sopimuksiin sisältyy kaupunkiseutujen kilpailukykyä vahvistavia ja kestävää liikkumista
tukevia liikenneinvestointeja. Vuosina 2021-2023 valtio osoittaisi perusväylänpidon rahoitusta
yhteensä 9,9 milj. euroa sellaisiin MAL-sopimusalueilla toteutettaviin toimenpiteisiin, jotka
tehokkaimmin edistäisivät liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta
Liikenne 12 –suunnitelman mukaisesti. Valtion rahoituksen edellytyksenä olisi, että kunnat
käyttävät näiden toimenpiteiden rahoittamiseen vastaavan summan.
Vuoden 2021 kävelyn ja pyöräilyn avustuksista varattaisiin 3 milj. euroa Jyväskylän, Kuopion
ja Lahden kaupunkiseutujen haettavaksi. Kunkin kaupunkiseudun kunnille varattaisiin
haettavaksi 1 milj. euroa.
Valtio avustaisi Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen joukkoliikennettä vuosina
2021-2023 yhteensä 11,265 milj. eurolla. Lisäksi valtio myöntäisi ilmastoperusteita
joukkoliikenneavustusta yhteensä 9 milj. euroa eli 3 milj. euroa kaupunkiseutua kohden. Valtio
avustaisi keskisuurten kaupunkiseutujen lippu- ja maksujärjestelmien kehittämistä 1,4
miljoonalla eurolla vuosina 2021-2022 eli 700 000 euroa/vuosi. Avustus tulisi kaikille
keskisuurille kaupunkiseuduille haettavaksi. Avustukset olisivat 50 prosenttia hyväksyttävistä
kustannuksista.
Rahoitus toteutetaan julkisen talouden suunnitelman ja talousarvioiden puitteissa.
Valtionavustuslaki (688/2001) säätelee yleisellä tasolla valtionavustuksia. Valtion rahoitusta
myönnetään jatkuvana prosessina ja erillisin valtionavustusohjelmin. Joukkoliikenteen
avustuksia myönnetään liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun asetuksen (509/2018)
nojalla. Liikennepalveluiden julkisesta tuesta säädetään liikenteen palveluista annetun lain
(320/2017) IV osan 4 luvun 173-175 §:ssä. Valtioapuviranomaiset tekevät päätökset
avustuksista.
MAL-sopimukset allekirjoitetaan, kun neuvottelutulokset on hyväksytty kaikissa
sopimuskunnissa ja valtioneuvostossa. Sopimusten allekirjoittajina toimivat kuntien kaupungintai kunnanjohtajat, ympäristö- ja ilmastoministeri, liikenne- ja viestintäministeri,
valtiovarainministeri sekä Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA:n, Väyläviraston,
Traficomin ja kunkin alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Kuopion seudulla
Pohjois-Savon liiton ja Lahden seudulla Päijät-Hämeen liiton ylin johtaja.
Sopimusten seuranta on organisoitu kunkin kaupunkiseudun tarpeiden mukaisesti.

