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Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä 

 

Asettaminen Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään tekemällään päätöksellä asetta-
nut parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on määritellä liikenne-
verkon ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavat keinot, ottaen huomioon kor-
jausvelan vähentämisen, kehittämisinvestoinnit, digitalisaatiokehityksen 
sekä päästövähennystavoitteet. 

 
 
Toimikausi  28.2.2017–28.2.2018 
   

Työryhmä antaa 18.8.2017 väliraportin päästövähennyksiin liittyvistä esi-
tyksistä.  
 

 
Tausta Liikenneverkon rahoitus vaatii uudistamista. Työryhmän asettamisen taus-

talla on yhteinen huoli valtion liikenneverkon ylläpidon ja kehittämisen ra-
hoituksen riittävyydestä sekä korjausvelan vähentämisestä. Rahoituksen 
puutteesta johtuen Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korja-
usvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuosivauhdilla.  

 
Liikenneverkkojen hyvä palvelutaso ja laatu ovat edellytyksiä sille, että ta-
varat ja ihmiset kulkisivat nyt ja tulevaisuudessa vaivattomasti, turvallisesti 
ja saumattomasti paikasta toiseen. Liikenneverkojen kunnolla on suora 
vaikutus Suomen kilpailukykyyn.  
 
Digitalisaatio, palveluistuminen sekä robotisaatio ja tiedon merkityksen li-
sääntyminen muuttavat asiakastarpeita ja samalla liikenneverkolle kohdis-
tuvia vaatimuksia. Liikenneverkon on pystyttävä vastaamaan kansalaisten, 
yritysten ja yhteiskunnan vaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. On olennais-
ta, että liikenneverkko luo suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palve-
luille ja luo edellytykset uusien liikkumispalvelujen syntymiselle myös haja-
asutusalueilla. Liikenneverkon kehittämisessä on pystyttävä vastamaan 
monimuotoisiin ja muuttuviin tulevaisuuden haasteisiin.   

 
Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa on linjattu, että liikenteen 
päästövähennystavoitteen mukaan liikenteen päästöistä on leikattava puo-
let 13 vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä koko Suomelle 
päätetyistä yhteensä noin 6 miljoonan tonnin päästövähennystavoitteesta 
liikennesektori vastaa yli puolesta.  

 
 
 

 Asettamispäätös  

   

   

 8.2.2017  
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Tavoitteet                           
Parlamentaarisen liikenneverkkotyöryhmän työn tavoitteena on: 
 
- kustannustehokkaan, pitkäjänteisen ja tarkoituksenmukaisen suunni-

telman luominen väyläverkon kehittämiselle ja rahoitukselle  
- suunnitelman luominen kansallisen ilmastopolitiikan mukaisten tavoit-

teiden saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä 
- suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille liikenteen palveluil-

le ja automatisaatiolle 
- korjausvelan vähentäminen seuraavan 10 vuoden aikana sekä tarvitta-

van rahoituksen turvaaminen väylien ylläpitoon jatkossa 
 

 
Tehtävät  Työryhmän tehtävänä on määritellä riittävät keinot edellä mainittujen tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Lähtökohtana on kokonaisverorasituksen, julkisen 
talouden kestävyysvajeen ja valtion vastuiden hallittavuus. 

 
Organisointi                       

Työryhmän puheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeri Anne Ber-
ner.  
 
Työryhmässä on lisäksi kaksi edustajaa jokaisesta neljästä suurimmasta 
eduskunnassa edustetusta puolueesta ja yksi edustaja muista eduskun-
nassa edustetuista puolueista. Puolueet, joilla on ryhmässä yksi edustaja, 
voivat nimetä ryhmään varajäsenen. 
 
Työryhmään nimetään pysyvä asiantuntija liikenne- ja viestintäministeriös-
tä, valtiovarainministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. 

 
 

Työryhmä: 
 

Puheenjohtaja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
 
Jäsenet: 
Myöhemmin nimettävät kaksi edustajaa jokaisesta neljästä suurimmasta 
eduskunnassa edustetusta puolueesta ja yksi edustaja sekä varajäsen 
muista eduskunnassa edustetuista puolueista 
 
Pääsihteeri:  
Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö  
 
Sihteerit: 
Myöhemmin nimettävä, liikenne- ja viestintäministeriö  
Myöhemmin nimettävä, valtiovarainministeriö  

 
Pysyvät asiantuntijat:  
Myöhemmin nimettävä, liikenne- ja viestintäministeriö 
Myöhemmin nimettävä, valtiovarainministeriö  
Myöhemmin nimettävä, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
Työryhmä voi lisäksi asettaa alatyöryhmiä ja käyttää asiantuntijoita. 
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Kustannukset ja rahoitus  
 
Työryhmän työstä ei makseta erillistä palkkiota. Työhön liittyviä toimeksian-
toja voidaan maksaa momentille 31.01.01 sisältyvästä TEAS-
määrärahasta. 
 
 
 
 
 
Anu Vehviläinen 
Kunta- ja uudistusministeri 
 
 
 
 
Harri Pursiainen 
Kansliapäällikkö 
 
 

 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet ja sihteerit 
 
Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö 

 liikenne- ja viestintäministeri Berner 
 controller 
 osastot ja ministeriön viestintä 
Liikennevirasto 
Liikenteen turvallisuusvirasto 
Viestintävirasto 
Ilmatieteen laitos 
 


