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Lausunto

05.07.2018 §85/2018

Asia:  LVM/1145/03/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston 
perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin 
liittyvistä laeista annetun hallituksen esityksen (HE 61/2018 vp) 
täydentämisestä

Hallituksen esitys

Yleiset kommentit hallituksen esityksestä

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta, jolla täydennetään 
hallituksen esitystä laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun 
lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 61/2018 vp). Etelä-Savon maakuntaliitto 
haluaa nostaa esille seuraavat asiat esityksen jatkovalmisteluun. 

Esityksessä ehdotetaan, että maakuntauudistusta koskevat viittaukset tai tekstiosuudet poistetaan 
lakiehdotuksista. Tämä on ymmärrettävää kun otetaan huomioon maakuntauudistuksen 
valmistelutilanne, mutta joiltakin osin poistot ovat johtaneet siihen, että esitys ei tunnista nykyisten 
maakuntien tehtäviä ja roolia liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja maankäytön ohjauksessa. Etelä-
Savon maakuntaliitto esittääkin seuraavia korjauksia esitykseen.

Lakiehdotukset

Laki Liikenne- ja viestintävirastosta

Alkuperäisessä esityksessä Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin (2§) kuului osallistuminen 
maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen maakuntien, kuntien, 
kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden kanssa. Tämä tehtävä on täydentämisen yhteydessä 
poistettu. 

Etelä-Savon maakuntaliiton näkemyksen mukaan tehtävää ei ole syytä poistaa, koska sillä ei ole 
suoraa kytkentää maakuntauudistukseen. Maakunnat laativat jo nykylainsäädännön puitteissa 
maakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia ja koordinoivat maakunnallista 
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liikennejärjestelmätyötä. Liikennevirasto on osallistunut asiantuntijaorganisaationa maakunnallisen 
työhön. Esitämme, että osallistuminen maakuntien liikennejärjestelmätyöhön kuuluu Liikenne- ja 
viestintäviraston tehtäväkenttään.

Laki Väylävirastosta

 

Alkuperäisessä esityksessä  Väylävirasto tehtäviin (2§) kuului osallistuminen liikenteen ja 
maankäytön yhteensovittamiseen sekä valtakunnallisen ja maakuntien 
liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen maakuntien, kuntien, kaupunkiseutujen ja muiden 
toimijoiden kanssa. Täydennyksen yhteydessä Väyläviraston tehtävistä on poistettu osallistuminen 
maakuntien suunnitelmien laadintaan. 

Etelä-Savon maakuntaliiton näkemyksen mukaan Väyläviraston osallistumista maakuntien 
suunnitteluun ei tule poistaa lakiesityksestä. Liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta perustelut ovat 
samat kuin edellä on esitetty Liikenne- ja viestintäviraston tehtävien osalta. Maankäytön ja 
liikenteenyhteensovittamisen osalta maakuntaliitto haluaa muistuttaa, että maakunnat laativat 
maakuntakaavoja, joissa yhtenä tavoitteena on maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen. Näin 
ollen Väyläviraston mukana olo suunnittelutyössä on ensiarvoisen tärkeää. Esitämme, että  
osallistuminen maakuntien liikennejärjestelmätyöhön ja maakuntakaavoitukseen kuuluu 
Väyläviraston tehtäväkenttään.
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