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Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun
yhteistyöryhmä
Liikenne- ja viestintäministeriö on aloittanut ensimmäisen 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen ja on asettamassa yhteistyöryhmää liittyen suunnitelman valmisteluun. Yhteistyöryhmän lisäksi asetetaan parlamentaarinen työryhmä ohjaamaan suunnitelman valmistelua.
Valtioneuvoston selonteon (VNS 8/2018 vp) mukaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa korostuu yhteistyö ja vuorovaikutus alueellisten liikennejärjestelmätoimijoiden ja kaupunkiseutujen liikennejärjestelmätoimijoiden kanssa. Selonteossa linjattiin, että yhteistyötä ja vuorovaikutusta koordinoimaan perustetaan yhteistyöryhmä, jossa
ovat edustettuina keskeiset ministeriöt, virastot, maakunnat, suurimmat kaupunkiseudut ja
muut kunnat. Kaikilla yhteistyöryhmän jäsenillä on rooli joko valtakunnallisen tason tai alueellisen tason liikennejärjestelmäsuunnittelussa.
Yhteistyöryhmän tehtävänä on:
 varmistaa vuorovaikutus ja yhteistyö liikennejärjestelmätyön kannalta olennaisten sidosryhmien (mm. liikkumis- ja kuljetuspalveluiden käyttäjät ja tuottajat) kanssa
 varmistaa valtakunnallisen ja alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun vuorovaikutus
erityisesti tuomalla alueellista tietoa asiakastarpeista valtakunnalliseen suunnitteluun
 osallistua valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman sisällön valmisteluun
 koordinoida valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua muiden valtakunnallisten suunnitelmien kanssa
Yhteistyöryhmän kokoonpano:
 Puheenjohtaja ylijohtaja Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö
 Varapuheenjohtajat yksikön johtaja Timo Kievari ja yksikön johtaja Sini Wirén, liikenneja viestintäministeriö
 Viisi jäsentä ministeriöistä: yksi jäsen ympäristöministeriöstä, yksi jäsen työ- ja elinkeinoministeriöstä, yksi jäsen valtiovarainministeriöstä, yksi jäsen maa- ja metsätalousministeriöstä ja yksi jäsen puolustusministeriöstä
 Yksi jäsen Liikenne- ja viestintävirastosta
 Yksi jäsen Väylävirastosta
 Neljä jäsentä maakuntien liitoista
 Yksi jäsen Kuntaliitosta
 Yksi jäsen neljältä suurimmalta kaupunkiseudulta
 Kaksi jäsentä muista kunnista tai kaupunkiseuduilta
Yhteistyöryhmän sihteereinä toimivat liikenneneuvos Hanna Perälä ja neuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä. Lisäksi yhteistyöryhmään nimetään sihteeri Liikenne- ja viestintävirastosta ja Väylävirastosta.
Yhteistyöryhmään nimetään pysyviksi asiantuntijoiksi erityisasiantuntija Tuire Valkonen ja
johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriöstä, jotka vastaavat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin kehittämisestä.
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Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja nimeämään jäsenen yhteistyöryhmään. Maakuntajohtajien verkoston puheenjohtajaa pyydetään neuvottelemaan
maakuntien liittojen jäsenistä siten, että eri alueet ovat tasapuolisesti edustettuina. Kuntaliittoa pyydetään koordinoimaan kuntien ja kaupunkiseutujen jäsenten nimeämistä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastoa ja Väylävirastoa pyydetään nimeämään yhteistyöryhmälle sihteeri
organisaatioistaan.
Yhteistyöryhmä voi kuulla työssään asiantuntijoita. Esteen sattuessa yhteistyöryhmän jäsenet voivat nimetä kokoukseen sijaisen organisaatioistaan tai muista maakuntien liitoista tai
kunnista/kaupunkiseuduilta.
Ehdotukset yhteistyöryhmän jäseniksi ja varajäseniksi pyydetään toimittamaan liikenne- ja
viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) 16.9.2019 mennessä tunnuksella
LVM/1354/01/2019. Jäseniksi pyydetään mahdollisuuksien mukaan nimeämään sekä naisia
että miehiä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Sabina Lindström
Ylijohtaja, osastopäällikkö

Jakelu:

Maa- ja metsätalousministeriö
Puolustusministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö
Liikenne- ja viestintävirasto
Väylävirasto
Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Pohjanmaan liitto
Etelä-Savon maakuntaliitto
Hämeen liitto
Kainuun liitto (Pentti Malinen, maakuntajohtajien verkoston puheenjohtaja)
Keski-Pohjanmaan liitto
Keski-Suomen liitto
Kymenlaakson liitto
Lapin liitto
Pirkanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Pohjanmaan liitto
Pohjois-Savon liitto
Päijät-Hämeen liitto
Satakuntaliitto
Uudenmaan liitto
Varsinais-Suomen liitto
Kuntaliitto
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