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Lausunto

14.11.2018

Asia:  LVM/1139/03/2018

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta 
liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta 
liikennealalla ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yleiset huomiot esityksestä

Etelä-Savon maakuntaliitto ja maakuntahallitus ovat lausuneet esitykseen liittyvistä lakiuudistuksista 
myös niiden aiemmilla lausuntokierroksilla. Lausunnoissa tuotujanäkökohtia on otettu huomioon 
nykyisen esityksen valmistelussa ja esityksiä on kehitetty oikeaan suuntaa. Toki kaikkia aiemmin 
esittämiämme epäkohtia ei ole korjattu, mutta emme tässä kohtaa lähde toistamaan aiemmin 
esittämäämme vaan pyrimme tuomaan esille uusia näkökulmia.

Yleisperustelut

Ei kommentoitavaa.

Yksityiskohtaiset perustelut

Ei kommentoitavaa.

Lakiehdotukset

Väylävirastosta annetun lain muuttamisesta 6 § Eräiden tehtävien siirtäminen 

Esityksen mukaan maakunta ja Väylävirasto voivat sopia tienpidon lupatehtäviensiirtämisestä 
asianosaiselle maakunnalle tai tienpitoalueelle pykälässä esitetyissä lupa-asioissa. Etelä-Savon 
maakuntaliitto pitää esitetystä hyvänä. Maakuntaliittoesittää, sopimusmenettelyyn sisällytetään 
myös palvelukohteiden opasteiden lupa-asiat (tieliikennelaki 729/2018 72§).

Ilmailulaki 76 §
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Pykälän 76 § 5 momentin mukaan maakunnat jakaisivat jatkossa avustuksia valtion 
lentoasemaverkkoyhtiön (Finavia Oyj) ulkopuolisille lentokentille- tai lentopaikoille. Tällä hetkellä 
avustuksien jakamisesta vastaa LVM. Vuodelle 2019 on valtiontalousarviossa esitetty 1 M€ 
määrärahaa tähän tarkoitukseen. Avustus koskee lentopaikkojen rakentamista, toimintaa ja 
ylläpitoa. Avustuksiin käytettävä määrärahatulisi maakunnille yleiskatteelliseksi. Esityksen mukaan 
avustusmäärärahan riittävyysarviointi tehdään maakunnissa valtuustokausittain.  Arvioinnissa 
tarkastellaan lentoasemien ja -paikkojen valtionavustusten tarvetta, avustuksilla saavutettuja 
vaikutuksia, arvioitua tulevaa kehitystä sekä näiden suhdetta julkisen talouden kehitykseen. Etelä-
Savossa on Mikkelin lentokenttä saanut ko. avustuksia useampana vuotena. Etelä-Savon 
maakuntaliiton pitää hyvänä avustustehtävän siirtymistä maakunnille.

Esityksestä ei käy ilmi millä periaatteella valtiontalousarviossa tällä hetkellä oleva avustusmääräraha 
on tarkoitus kohdentaa maakuntiin. Esitämme, että jatkovalmistelussa määrärahan jakoperusteita 
avataan vähintään pykälän perusteluissa.

Yksityistielaki

Esityksen 83 §:n mukaan maakunta voi jakaa avustusta tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä 
tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen sekä sellaisen yksityistien tienpitoon. Yksityisteiden 
valtionavustustehtävä siirtyisi maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntien pakolliseksi tehtäväksi  
maakuntalaki 6 § 1 momentti). Tarkoitus on, että eduskunta määrittelee talousarvioissaan 
yksityisteille suunnattavien määrärahojen suuruuden. Yksityisteiden

valtionavustusmääräraha jaetaan maakunnille osana yleiskatteellista rahoitusta, joka tarkoittaa sitä, 
että maakunnat määrittelevät itse yksityisteille suunnattavan avustusmäärärahan suuruuden.

Yksityisteiden lauttapaikkojen osalta avustustehtävä hoidettaisiin osana saaristoliikenteen 
suunnittelua ja järjestämistä maakuntalain 6 §:n 2 momentin

mukaisesti. Tehtävä olisi maakunnille vapaaehtoinen ja saadakseen rahoituksen tehtävän hoitoon, 
niiden tulisi ottaa kyseinen tehtävä  maakuntastrategiassaan hoitaakseen.  Yksityisteiden 
lauttapaikkojen valtionavustusmääräraha jaettaisiin maakunnille erillisrahoituksena, joten 
lauttapaikkojen ylläpidon avustus eriytettäisiin pykälän momentissa 1 tienpitoon tarkoitetusta 
avustusmäärärahasta.

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää hyvänä, että yksityisteiden lauttapaikkojen avustuksen rahoitus 
eriytetään esitetyllä tavalla ja että näitä koskevat

avustukset tulevat maakunnille erillisrahoituksena. Eriyttäminen ei tosin saa johtaa varsinaisten 
yksityistieavustuksien määrärahan vähenemiseen

nykyisestä yksiteiden lauttapaikkojen avustuksia vastaavalla summalla.
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