
Strategisten 
linjausten käsittely 
maakuntien liittojen 
kanssa

Parlamentaarinen ohjausryhmä 15.4.2020

Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö

1



Strategisten linjausten valmistelu

• Strategiset linjaukset tarkentavat suunnitelman tavoitteita (kestävyys, saavutettavuus ja 
tehokkuus) ja ohjaavat siten toimenpideohjelmaversioiden valmistelua.

• Koko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa vuorovaikutus
sidosryhmien kanssa merkittävässä roolissa.

• Myös strategisista linjauksista keskustellaan sidosryhmien kanssa, erityisesti maakuntien 
liitot.

• Lisäksi keskustelu mm. yhteistyöryhmässä (16.4.), jossa mukana myös kuntien edustus 
(valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään valtion ja kuntien 
toimenpiteitä).

• Strategiset linjaukset julkaistaan Hankeikkunassa 15.4. jälkeen, jolloin ne ovat avoimesti 
kaikkien saatavilla. 

• Linjaukset päivitetään toukokuun aikana saatujen näkemysten pohjalta ja ne huomioidaan 
toimenpideohjelmaversioiden valmistelussa. 
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Vuorovaikutus 
maakuntien liittojen 
kanssa

• Yhteinen tilaisuus (Skype) maakuntien 
liitoille huhtikuussa. Pyydetään maakuntien 
liitoilta näkemykset strategisiin linjauksiin 
kirjallisesti 7.5.2020 mennessä. 

• Lisäksi keskustelut maakuntien liittojen 
kanssa ELY-alueittain järjestettävissä 
tilaisuuksissa 17.4.-20.5.2020. 
Parlamentaarisen työryhmän jäsenet 
tervetulleita osallistumaan. 



Keskustelutilaisuudet maakuntien 
liittojen kanssa

• Tavoitteena käydä läpi maaliskuun alueellisia tilaisuuksia pienemmissä kokonaisuuksissa 
maakuntien liittojen näkemyksiä suunnitelman valmisteluun. 

• Tilaisuudet järjestetään etäyhteyksien välityksellä (Skype). ELY-keskukset ovat koordinoineet 
osallistujat alueeltaan. 

• Osallistujia:

• Parlamentaarisen työryhmän jäsenet

• Maakuntajohtajat

• Suunnittelujohtajat

• Liikennejärjestelmäasiantuntijat

• ELY-keskuksista liikennevastuualueen johtajat ja liikennejärjestelmäpäälliköt

• Joiltain alueilta osallistuu myös muita tahoja, esim. kauppakamari, kuntia
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Tilaisuuksien ajankohdat (1/2)

• Lapin ELY-keskuksen alue (Lapin liitto) 17.4.2020 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue (Kainuun liitto ja Pohjois-Pohjanmaan liitto) 
22.4.2020 

• Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alue (Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-
Pohjanmaan liitto) 27.4.2020 

• Keski-Suomen ELY-keskuksen alue (Keski-Suomen liitto) 4.5.2020
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Tilaisuuksien ajankohdat (2/2)

• Pirkanmaan ELY-keskuksen alue (Pirkanmaan liitto) 6.5.2020 

• Uudenmaan ELY-keskuksen alue (Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitto, Uudenmaan liitto) 
11.5.2020 

• Pohjois-Savon ELY-keskuksen alue (Etelä-Savon maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto, Pohjois-Savon liitto) 14.5.2020 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue (Kymenlaakson liitto ja Etelä-Karjalan liitto) 7.5.2020 

• Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alue (Varsinais-Suomen liitto ja Satakuntaliitto) 20.5.2020
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Lausunto-
kierroksia,

kyselyjä

Alueellisia 
tilaisuuksia

Valtakunnallisia 
tilaisuuksia

Olemassa olevat
yhteistyömuodot
Alueellinen lj-työ
Neuvottelukunnat
Yhteistyöryhmät

Verkostot

Keskusteluja eri 
toimijoiden kanssa

Kunnat
Maakuntien liitot
Kaupunkiseudut

Yritykset
Järjestöt, liitot

Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa valmistelusta

Yhteistyöryhmä

Parlamentaarinen ohjausryhmä ohjaa valmistelua
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Muu vuorovaikutus jatkuu


