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Lausunto

06.08.2018 PL/231/05.00.03/2018

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

Pirkanmaan liitto puoltaa virastouudistuksen eteenpäin viemistä maakuntauudistuksen 
aikataulumuutoksista huolimatta. Lainsäädännössä tulee kuitenkin ottaa huomioon, että nykyiset 
maakuntien liitot tekevät parhaillaan liikennejärjestelmätyötä ja vastaavat maakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta, mitä ei huomioida ehdotuksessa. 

Laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista,17 §, todetaan 
maakuntien liittojen tehtävistä seuraavaa: ”Maakunnan liitto vastaa alue-kehittämisen strategisesta 
kokonaisuudesta ja siinä tehtävässä: … 6) vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman 
suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen 
suunnittelun yhteensovittami-sesta maakunnan muun suunnittelun kanssa muualla kuin Helsingin 
seudulla.” Pirkanmaan liitto esittää vastaavan momentin lisäämistä lausunnolla olevaan lakiin 
kokonaiskuvan selkeyttämiseksi.

Jatkovalmistelussa tulee huomioida Pirkanmaan liiton helmikuussa 2018 antamassa 
virastouudistusta koskevassa lausunnossa sekä maantielain muutoksista syyskuussa 2017 ja 
maaliskuussa 2018 annetuissa lausunnoissa  mainitut asiat. Erityisesti Pirkanmaan liitto haluaa 
korostaa tarvetta LVM:n, Liikenne- ja viestintä-viraston sekä Väyläviraston selkeästi erilaisille 
rooleille suhteessa maakunnissa tehtävään liikenteen ja maankäytön suunnitteluun. Liikenne- ja 
viestintäministeriön tulisi suoraan osallistua maakuntakaavoitusprosessiin, maakunnan liikennejär-
jestelmäsuunnitelman laadintaan ja liikennejärjestelmätyöhön, samoin kuin kau-punkiseutujen 
liikennejärjestelmätyöhön. Virastojen rooli tulee taas olla maakuntia ja kuntia koskevissa asioissa 
asiantuntijaroolissa tehtävää yhteistyötä, avustamista ja osallistumista. Virastojen osallistuminen 
maakunnan maankäytön suunnitteluun ja liikennejärjestelmätyöhön tulee koordinoitua Liikenne- ja 
viestintäviraston kautta.
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Lakiehdotukset

Pirkanmaan liitto esittää seuraavia täydennyksiä lakitekstiin:

Laki Liikenne- ja viestintävirastosta

2 §  Liikenne- ja viestintäviraston tehtävät. 

Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi ja valvoo valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun 
valmistelua ja toimeenpanoa sekä tuottaa ja ylläpitää valtakunnallisen tason strategisia ohjelmia, 
toimenpidekokonaisuuksia ja tilatietoa liikennejärjestelmän eri toimijoille. Virasto osallistuu 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun liikenteen palveluiden, 
markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaation edistämisen asiantuntijana. 
Maakuntien liitot vastaavat maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta laissa 
alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista säädetyn mukaisesti. Virasto 
osallistuu maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen kuntien, kaupunkiseutujen 
ja muiden toimijoiden kanssa.

Pirkanmaan liitto korostaa, että mikäli Liikenne- ja viestintävirasto koordinoi valta-kunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa, tulee Liikenne- ja viestintäministeriön valmistelusta 
vastaavana tahona valvoa työtä.

Laki Väylävirastosta

2 § Väyläviraston tehtävät. 

Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpiteiden 
valmisteluun sekä maankäytön yhteistyöhön väylänpidon asiantuntijana ja väyläomaisuuden 
haltijana. Virasto osallistuu myös liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen sekä 
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen maakuntien liittojen kuntien, 
kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Laki Liikennejärjestelmästä ja maanteistä

15 d § liikennejärjestelmäsuunnittelu, menettely suunnitelmia valmisteltaessa.



Lausuntopalvelu.fi 3/3

Liikenne- ja viestintäviraston ja Väyläviraston on osallistuttava valtakunnalliseen ja maakunnalliseen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun siten kuin laissa erikseen säädetään. Liikenne- ja viestintävirasto 
osallistuu liikennejärjestelmäsuunniteluun ja toimenpiteiden suunnitteluun liikenteen palveluiden, 
markkinoiden toimivuuden, tiedon hyödyntämisen ja automaation edistämisen asiantuntijana. 
Väylävirasto osallistuu liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpiteiden 
valmisteluun sekä maankäytön yhteistyöhön väylänpidon asiantuntijana ja väylä-omaisuuden 
haltijana. Maakuntien liitot vastaavat maakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta 
laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahasto-toiminnan hallinnoinnista säädetyn mukaisesti.

Paltila Johanna
Pirkanmaan liitto


