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Lausunto valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032
1171/00.04.00/2021
KHALL § 48
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi vuosille 2021–2032
sekä sen vaikutusten arvioinnista, johon sisältyy viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi. Suunnitelman laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.
Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnittelulla tavoitellaan pitkäjänteistä, yli hallituskausien jatkuvaa ennakoitavaa toimintaa liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Suunnitelma tulee ohjaamaan koko
liikenteen hallinnonalan toimintaa osoittamalla valtion yhtenäisen
tahtotilan valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisestä.
Suunnitelma laaditaan kerrallaan kahdeksitoista vuodeksi. Hallituskausittain suunnitelma päivitetään tarvittavilta osin sekä suunnitellaan seuraavat neljä vuotta eteenpäin. Linjauksia toteutetaan mm.
julkisen talouden suunnitelmasta ja valtion talousarviosta päätettäessä ja LVM:n hallinnonalan tulosohjauksella. Valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle on asetettu kolme tavoitetta, jotka
ovat rinnakkaisia ja jotka kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Tavoitteet koskevat liikennejärjestelmän saavutettavuutta,
kestävyyttä ja tehokkuutta.
Kyseessä on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä ja suunnitelmassa käsitellään kaikki liikennemuodot, henkilöja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän tukitoimet. Suunnitelmaa on valmisteltu parlamentaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa. Valtioneuvoston on tarkoitus antaa
valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032
selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelmasta.
Päijät-Hämeen maakuntaliiton suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen on valmistellut liitteenä olevan lausunnon.
Valmistelija/lisätietoja
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, puh. 044 778 0210,
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Hallinnon asiantuntija Heidi Huldén, puh. 044 778 0229, sähköposti:
etunimi.sukunimi@asikkala.fi
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon
valtakunnallisesta
liikennejärjestelmäsuunnitelmasta
vuosille
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2021-2032.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
__________
Otteen oikeaksi todistaa Asikkalassa 22.2.2021
Anne Rantamäki
arkistonhoitaja
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Toimielin

Kokouspäivämäärä
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

40-42, 50, 52-54

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

46-49, 51

Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax

Asikkalan kunnanhallitus
osoite: Rusthollintie 2, 17200 VÄÄKSY
postiosoite: PL 6, 17200 VÄÄKSY
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi
telefax: (03) 888 6268
Pykälät:

46-49, 51

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö
ja toimittaminen

Katso jäljempänä.

Liitetään pöytäkirjaan.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Kunnallisvalitus

Valitusviranomainen:

§

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
osoite:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
telekopio:
029 56 42269
puhelin:
029 56 42210
Valitusaika: 30 päivää

Hallintovalitus

Valitusviranomainen:

§ 43-45

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
osoite:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
telekopio:
029 56 42269
puhelin:
029 56 42210
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika:

30

päivää

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Päätöksen antopäivä 19.2.2021.
Valitusaika päättyy 22.3.2021.

Muu valitus
viranomainen
§
Oikaisuvaatimus- /
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusviranomainen:
Valitusaika:

päivää

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

päätös, johon haetaan muutosta

miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä
säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- /
valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin
välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- /
valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite:

Lisätietoja

Pykälät

Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015 /1455 mukaan oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen 1.1.2019 alkaen vireille tulevien asioiden osalta ovat seuraavat: Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija
ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
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Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

