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Pöytäkirja
VEO
11.10.2018

Parlamentaarinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
valmistelua ohjaava työryhmä
Aika

Torstai 20.9.2018 klo 8.00-9.30

Paikka

Sonckin sali, liikenne- ja viestintäministeriö

Osallistujat:
Jäsenet

Anne Berner
Markku Rossi
Markku Pakkanen
Jukka Kopra

Harry Wallin
Suna Kymäläinen
Ari Jalonen
Jari Ronkainen
Olli-Poika Parviainen
Antero Vartia
Kari Uotila
Mats Löfström
Antero Laukkanen

liikenne- ja viestintäministeri, pj. (x)
Keskustan eduskuntaryhmä (x)
Keskustan eduskuntaryhmä (-)
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
(x)
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
(x)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (x)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (x)
Sininen eduskuntaryhmä (x)
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (x)
Vihreä eduskuntaryhmä (-)
Vihreä eduskuntaryhmä (x)
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (x)
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (x)
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (-)

Pääsihteeri

Sabina Lindström

liikenne- ja viestintäministeriö (-)

Pysyvät asiantuntijat

Juhapekka Ristola
Elina Selinheimo
Kari Wihlman

liikenne- ja viestintäministeriö (x)
valtiovarainministeriö (x)
Liikennevirasto (x)

Sihteerit

Hanna Perälä
Kaisa Kuukasjärvi
Pekka Ovaska

liikenne- ja viestintäministeriö (x)
liikenne- ja viestintäministeriö (x)
Liikennevirasto (x)

Markku Eestilä

Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.05 ja toivotti tervetulleeksi Vihreän eduskuntaryhmän uuden varajäsenen, edustaja Antero Vartian.
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2. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessi
Työryhmän sihteerit Pekka Ovaska (Liikennevirasto) ja Hanna Perälä (liikenne- ja viestintäministeriö) esittelivät liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain asettamat
reunaehdot valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle, katsauksen valmistelutilanteeseen ja työryhmän keskustelujen pohjalta laaditun ehdotuksen valtakunnallisen
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessiksi.
Keskustelussa nostettiin esille mm. seuraavia asioita:
- rahoitusohjelman laatiminen ja siitä päättäminen
- parlamentaarisesti laaditun suunnitelman ohjaava vaikutus hallituskausittain
- tarve tehdä skenaarioita eri rahoitustasoilla
- ympäristövaikutusten arvioinnin tarve
- tarve pitkäjänteiselle rahoituksenkin tason suunnittelulle – toisaalta eduskunta päättää rahoituksesta hallituksen esityksen pohjalta
- tarve budjettimenettelyn kehittämiselle
- kehitykseen sopeutuminen vai siihen vaikuttaminen
- valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tuoma tarve käydä eduskunnassa
strategista keskustelua
- liikenneinvestointien laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset
- suunnitteluprosessin kehittyminen seuraavien eduskuntakausien aikana kokemusten
karttuessa
Esitetty valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessi hyväksyttiin
työryhmän jatkotyön pohjaksi.
Laatimisprosessin jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun yleisistä päämääristä ja tavoitteista. Keskustelussa nostettiin esiin
mm. seuraavia asioita:
- ilmastotavoitteiden ensisijaisuus, eduskunta sitoutunut asiaan
- liikenteen merkitys alueiden kehittämisessä – ei sulje pois suurten kaupunkien kehittämistä
- alueiden saavutettavuus
- raide- ja vesiliikenteen kehittäminen
- Suomen asema kansainvälisen liikenteen hubina
- strategisiin/valtakunnallisiin kysymyksiin keskittyminen
- satamaverkko
- tavaraliikenne
- liikenneverkon näkeminen investointina
- korjausvelka
5. Keskustelu jatkovalmistelusta
Puheenjohtaja kertoi, että seuraavassa kokouksessa jatketaan päämäärien määrittelyä
ja käsitellään liikennejärjestelmän nykytilaa.
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6. Seuraavat kokoukset
11.10. klo 8.00-9.30
8.11. klo 8.00-9.30
22.11. klo 8.00-9.30
7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.22.
Jakelu

Parlamentaarisen työryhmän jäsenet ja varajäsenet, pääsihteeri, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit
Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesjohtoryhmä ja viestintä
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