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Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun 
parlamentaarinen ohjausryhmä 

Aika  Maanantai 22.3.2021 klo 13.00-15.00 
 
Paikka  Teams  
 
Jäsenet  Timo Harakka  liikenne- ja viestintäministeri, pj. (x) 

  Suna Kymäläinen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (x) 
  Raimo Piirainen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (x) 
  Toimi Kankaanniemi Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (x) 
  Sheikki Laakso Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (x) 
  Arto Pirttilahti Keskustan eduskuntaryhmä (x) 

Ari Torniainen Keskustan eduskuntaryhmä (x) 
Markku Eestilä Kokoomuksen eduskuntaryhmä (x) 

  Anna-Kaisa Ikonen Kokoomuksen eduskuntaryhmä (-) 
Ilkka Kanerva Kokoomuksen eduskuntaryhmä (x) 
Mirka Soinikoski Vihreä eduskuntaryhmä (x) 
Merja Kyllönen Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (x) 
Mikko Ollikainen Ruotsalainen eduskuntaryhmä (x) 
Antero Laukkanen Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (x) 

 

Pääsihteeri  Sabina Lindström liikenne- ja viestintäministeriö (x) 
 
Varapääsihteerit Timo Kievari  liikenne- ja viestintäministeriö (x) 
  Elina Thorström liikenne- ja viestintäministeriö (-) 
  Jani von Zansen liikenne- ja viestintäministeriö (x) 

 
Pysyvät asiantuntijat Tuire Valkonen liikenne- ja viestintäministeriö (-) 

Niko-Matti Ronikonmäki  liikenne- ja viestintäministeriö (x) 
Kirsi Miettinen liikenne- ja viestintäministeriö (x) 
Kati Jussila  valtiovarainministeriö (x, klo 14.00 asti) 
Niina Suutarinen  valtiovarainministeriö (x) 
Kirsi Karlamaa Liikenne- ja viestintävirasto (x) 
Kari Wihlman Väylävirasto (x) 

 
Sihteerit  Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriö (x) 
  Kaisa Kuukasjärvi liikenne- ja viestintäministeriö (x) 

  Asta Tuominen Liikenne- ja viestintävirasto (x) 
Anna Saarlo   Väylävirasto (x) 

 
  Ilkka Hamunen liikenne- ja viestintäministeriö (x) 
  Maria Torttila  liikenne- ja viestintäministeriö (x) 

Pekka Rajala  Väylävirasto (x) 
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Pöytäkirja 

1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja asialista hyväksyttiin. Puheenjohtaja kertoi, että työryh-
mälle on jaettu tiedoksi muokattu raportti vaikutusten arvioinnista. Raportti julkaistaan, kun 
suunnitelmasta on päätetty. Lisäksi puheenjohtaja kertoi, että erillinen tilaisuus suunnitel-
man toimeenpanoon liittyen järjestetään 24.3.2021 klo 7.30-8.30. 
 
 

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
 

3. Suunnitelman viimeistely  
 

Liikenneneuvos Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriöstä kävi läpi suunnitelmaan lau-
suntokierroksen jälkeen esitettäviä muutoksia. Muokkauksissa on huomioitu sekä lausunto-
palaute että edellisessä kokouksessa käyty keskustelu.  
 
Työryhmä keskusteli suunnitelman viimeistelystä. Keskustelussa nostettiin esille mm.: 

- ilmastotavoitteet 
- infrastruktuurin rahoitus 
- MAL-sopimukset 
- perusväylänpidon perussuunnitelman laatiminen 
- viestintäverkot 
- alemman tieverkon korjausvelka 
- rajat ylittävän liikenne ja TEN-T 
- saaristoliikenne 
- yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 

 
Sihteeristö laatii keskustelun pohjalta uuden ehdotuksen suunnitelmaksi. Mahdolliset kirjalli-
set näkemykset pyydetään toimittamaan sihteeristölle 25.3. klo 12 mennessä.  

 
 

4. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 
 
 

5. Seuraavat kokoukset  
 

Seuraava parlamentaarisen ohjausryhmän kokous järjestetään perjantaina 26.3.2021 klo 
8.00-10.00. Suunnitelman hyväksymisen lisäksi asialistalla on viestintäsuunnitelma.  

 
 

6. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.37. 


