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Pöytäkirja, kokous 1
VEO
9.5.2018

Parlamentaarinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
valmistelua ohjaava työryhmä
Aika

Keskiviikko 9.5.2018 klo 8.00–9.30

Paikka

Eduskuntatalo, sali A116

Osallistujat:
Jäsenet

Anne Berner
Markku Rossi
Mirja Vehkaperä
Jukka Kopra

Jari Myllykoski
Mats Löfström
Antero Laukkanen

puheenjohtaja (X)
Keskustan eduskuntaryhmä (X)
Keskustan eduskuntaryhmä (X)
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
(X)
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
(X)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (X)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (-)
Sininen eduskuntaryhmä (X) klo 8.10 alkaen
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (X)
Vihreä eduskuntaryhmä (-)
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (X) klo
8.26 asti
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (X)
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (X)
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (X)

Pääsihteeri

Sabina Lindström

liikenne- ja viestintäministeriö (X)

Pysyvät asiantuntijat

Juhapekka Ristola
Elina Selinheimo
Kari Wihlman

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

Sihteerit

Kaisa Kuukasjärvi
Sini Wirén
Pekka Ovaska

liikenne- ja viestintäministeriö (X)
liikenne- ja viestintäministeriö (X)
Liikennevirasto (X)

Markku Eestilä
Harry Wallin
Suna Kymäläinen
Ari Jalonen
Jari Ronkainen
Olli-Poika Parviainen
Kari Uotila

Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Berner avasi kokouksen klo 8.04.
2. Asialistan hyväksyminen
Kokouksen asialista hyväksyttiin.
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3. Työryhmän tausta, tavoitteet ja työsuunnitelma (liite 1)
Puheenjohtaja kävi läpi asettamispäätökseen kirjatut työryhmän työn tavoitteet ja lähtökohdat. Hän myös esitteli työsuunnitelmaluonnoksen.
Työryhmän taustasta, tavoitteista ja työsuunnitelmasta käytiin keskustelua ja suhtautuminen oli myönteistä. Ryhmä hyväksyi työsuunnitelmarungon. Muutamalle kokouspäivälle päädyttiin etsimään uusi aika.
4. Liikennejärjestelmätyö nyt ja tulevaisuudessa (liite 2)
Anna Saarlo, Liikennevirasto
Liikenne ja maankäyttö -osaston johtaja Anna Saarlo esitteli nykyistä liikennejärjestelmätyötä sekä näkemyksiä työn kehittämisestä.
Alustuksesta käytiin keskustelua.
- Useissa puheenvuoroissa korostettiin ympäristö- ja asiakasnäkökulmien tärkeyttä
liikennejärjestelmäsuunnittelussa.
- Pohdittiin parlamentaarisen valmistelun muotoa.
- Korostettiin rahoitustarkastelun tärkeyttä valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa. Pidettiin tärkeänä tarkastella eri rahoitusinstrumentteja ennakkoluulottomasti. Sovittiin, että tulevissa kokouksissa käsiteltäisiin
käynnissä olevia vaikuttavuusselvityksiä.
- Nostettiin esiin pitkäjänteisyyden ja kokonaiskuvan hahmottamisen tärkeys tulevia kehityssuuntia hahmoteltaessa. tahtotila oli, että hanketasolle ei työryhmän
työssä mentäisi.
- Korostettiin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisältävän kaikki
kulkumuodot (tieliikenne, raideliikenne, vesiliikenne, lentoliikenne). Myös eri kulkumuotojen välistä suhdetta olisi tärkeä tarkastella valtakunnallisessa suunnitelmassa.
- Pohdittiin eri tahojen rooleja tulevassa liikennejärjestelmäkokonaisuudessa.
- Pidettiin myös tärkeänä kerätä kansainvälisiä esimerkkejä muiden tavoista laatia
pitkäjänteisiä valtakunnallisia liikennettä koskevia suunnitelmia. Ruotsi mainittiin
hyvänä esimerkkinä.
- Nostettiin esiin käynnissä oleva, mm. digitalisaatiosta ja markkinoiden avaamisesta kiihtyvä liikenteen murros.
- Tunnistettiin työryhmän tehtäväksi liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaprosessin luomisen sekä liikennejärjestelmän tulevan kehittämisen kokonaiskuvan
hahmottamisen.
5. Viestintälinjaukset
Sovittiin, että keskeneräistä työtä ei kommentoida ulospäin.
6. Seuraavat kokoukset
Seuraavat kokoukset pidetään LVM:ssä Sonckin salissa osoitteessa Eteläesplanadi 16.
ke 6.6. klo 8.00-9.30 HUOM! Muuttunut aika!
ke 4.7. klo 08.00-09.30 HUOM! Muuttunut aika!
6.9. klo 8.00-9.30
20.9. klo 8.00-9.30 ja/tai 11.10. klo 8.00-9.30
8.11. klo 8.00-9.30 ja/tai 22.11. klo 8.009.30
7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
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8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20.

Liite

Jakelu

Työsuunnitelma (liite 1)

Anna Saarlon esitys (liite 2)
Parlamentaarisen työryhmän jäsenet ja varajäsenet, pääsihteeri, pysyvät asiantuntijat ja sihteerit
Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesjohtoryhmä ja viestintä
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