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Parlamentaarinen liikenneverkon rahoitusta arvioiva työryhmä 

 
Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 8.2.2017 parlamentaarisen liikenne-
verkon rahoitusta arvioivan työryhmän. 
 
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 
 
Työryhmän tehtävänä on määritellä riittävät keinot edellä mainittujen tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Lähtökohtana on kokonaisverorasituksen, julkisen 
talouden kestävyysvajeen ja valtion vastuiden hallittavuus. 

 
Parlamentaarisen työryhmän toimikausi on 28.2.2017–28.2.2018. 

 
Asettamispäätöksen mukaisesti työryhmässä on kaksi edustajaa jokaisesta 
neljästä suurimmasta eduskunnassa edustetusta puolueesta ja yksi edus-
taja muista eduskunnassa edustetuista puolueista. Puolueet, joilla on ryh-
mässä yksi edustaja, voivat nimetä ryhmään varajäsenen. 
 
Työryhmään nimetään pysyvä asiantuntija liikenne- ja viestintäministeriös-
tä, valtiovarainministeriöstä sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt asettamispäätöksessä määri-
tellyille tahoille jäsenten nimeämispyynnöt. Saatujen nimeämisesitysten 
mukaisesti työryhmä nimetään seuraavanlaisesti: 

 
Puheenjohtaja  
liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 
 
Jäsenet: 
kansanedustajat Mirja Vehkaperä ja Markku Rossi, Suomen keskusta 
kansanedustajat Jukka Kopra ja Markku Eestilä, Kansallinen kokoomus 

 Asettamiskirje  
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kansanedustajat Ari Jalonen ja Jari Ronkainen, Perussuomalaiset 
kansanedustajat Krista Kiuru ja Harry Wallin, Suomen Sosiaalidemokraat-
tinen puolue 
kansanedustaja Mats Nylund (varajäsen kansanedustaja Mats Löfström), 
Ruotsalainen kansanpuolue 
kansanedustaja Peter Östman (varajäsen kansanedustaja Antero Laukka-
nen), Kristillisdemokraatit 
kansanedustaja Kari Uotila (varajäsen kansanedustaja Katja Hänninen), 
Vasemmistoliitto 
kansanedustaja Olli-Poika Parviainen (varajäsen kansanedustaja Jyrki 
Kasvi), Vihreä liitto 
 
Pääsihteeri:  
ylijohtaja Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö  

 
Pysyvät asiantuntijat:  
ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö 
budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö  
neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
Esteen sattuessa pääsihteeri ja pysyvät asiantuntijat voivat nimetä kokouk-
seen sijaisen omasta organisaatiostaan.   
 
Sihteerit: 
neuvotteleva virkamies Hanna Perälä, liikenne- ja viestintäministeriö 
ylitarkastaja Kaisa Kuukasjärvi, liikenne- ja viestintäministeriö 
liikenneneuvos Tuomo Suvanto, liikenne- ja viestintäministeriö 
lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö 
 
Työryhmä voi lisäksi asettaa alatyöryhmiä ja käyttää asiantuntijoita. 
 
 
 
 
Anne Berner,  
liikenne- ja viestintäministeri 
 
 
 
 
Mikael Nyberg,  
ylijohtaja 
 

 
 
Jakelu Työryhmän jäsenet ja sihteerit 
 
Tiedoksi Liikenne- ja viestintäministeriö 

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

 


