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Pöytäkirja
VEO
6.9.2018

Parlamentaarinen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
valmistelua ohjaava työryhmä
Aika

Torstai 6.9.2018 klo 8.00-9.30

Paikka

Sonckin sali, liikenne- ja viestintäministeriö

Osallistujat:
Jäsenet

Anne Berner
Markku Rossi

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

liikenne- ja viestintäministeri, pj. (x)
Keskustan eduskuntaryhmä (x klo 8.30 alkaen)
Keskustan eduskuntaryhmä (x)
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä
(x)
Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä (-)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (-)
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (x)
Sininen eduskuntaryhmä (-)
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (-)
Vihreä eduskuntaryhmä (-)
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (-)
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (x)
Ruotsalainen eduskuntaryhmä (x)
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (-)

Pääsihteeri

Sabina Lindström

liikenne- ja viestintäministeriö (x)

Pysyvät asiantuntijat

Juhapekka Ristola
Elina Selinheimo
Kari Wihlman

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

Sihteerit

Hanna Perälä
Pekka Ovaska

liikenne- ja viestintäministeriö (x)
Liikennevirasto (x)

Markku Pakkanen
Jukka Kopra

Asialista
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.06.
2. Asialistan hyväksyminen
Asialista hyväksyttiin
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3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessi
Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriöstä esitteli luonnoksen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisprosessiksi.
5. Katsaus lain vaatimuksiin ja valmistelutilanteeseen
Pekka Ovaska Liikennevirastosta esitteli liikennejärjestelmää ja maanteitä koskevan lain
vaatimukset valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle sekä katsauksen meneillään olevaan valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvään valmisteluun Liikennevirastossa ja liikenne- ja viestintäministeriössä.
Esitysten jälkeen käytiin yhteinen keskustelu mm. seuraavista aiheista:
esitettyä prosessia pidettiin hyvänä lähtökohtana jatkotyölle
prosessia koskevan päätöksenteon aikataulu ja eduskuntaryhmissä käsittelyn
tarve
liikenne-ennusteiden mahdollinen käsittely seuraavissa kokouksissa
suunnitelman pitkäjänteisyys ja toisaalta tarve tarvittaessa nopeisiin ratkaisuihin
riittämätön liikenneverkon rahoitus
parlamentaarisen ohjauksen tärkeys.
Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi yhteenvetona, että työtä jatketaan seuraavassa kokouksessa 20.9. sen jälkeen, kun eduskuntaryhmät ovat käsitelleet prosessin.
20.9. kokoukseen ei valmistella uutta aineistoa. Puheenjohtaja korosti, että prosessikuvauksessa ei ole vielä kyseessä työryhmän lopputuotos, joten sitä ei voi julkistaa.
6. Seuraavat kokoukset
20.9. klo 8.00-9.30
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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