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Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun 
yhteistyöryhmä  
 
Aika  12.3.2020 klo 9.00-11.00  
Paikka  Eteläesplanadi 10-12, nh Julkisuus  

 
Jäsenet  Sabina Lindström liikenne- ja viestintäministeriö, pj. (x, klo 

10.12 asti) 
  Timo Kievari  liikenne- ja viestintäministeriö (x, pj. klo 

10.12 alkaen) 
  Sini Wirén  liikenne- ja viestintäministeriö (-) 
 

  Petteri Katajisto  ympäristöministeriö (x)   
  Katja Palonen työ- ja elinkeinoministeriö (-) 
  Niina Suutarinen valtiovarainministeriö (x)  
  Christell Åström maa- ja metsätalousministeriö (-) 
  Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalousministeriö (x)  
  Anu Sallinen  puolustusministeriö (-) 
  Asta Tuominen Liikenne- ja viestintävirasto (x)  
  Mirja Noukka  Väylävirasto (x)  
  Jussi Rämet  Pohjois-Pohjanmaan liitto (-) 
  Kaisa Kinnunen Lapin liitto (x) 
  Pentti Mäkinen Etelä-Savon maakuntaliitto (x)  
  Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto (x)  
  Laura Leppänen Päijät-Hämeen liitto (x)  
  Johanna Vilkuna Kuntaliitto (x)  
  Lauri Lyly  Tampereen kaupunki (x)  
  Lasse Leppä  Jyväskylän kaupunki (-) 
  Petteri Portaankorva Kouvolan kaupunki (x) 
  Ari Nurkkala  Raahen kaupunki (x)  
 
  Tuire Valkonen liikenne- ja viestintäministeriö (x)  
  Niko-Matti Ronikonmäki liikenne- ja viestintäministeriö (x)  
 
Sihteerit  Kaisa Kuukasjärvi liikenne- ja viestintäministeriö (x)  
  Hanna Perälä liikenne- ja viestintäministeriö (x)  

  Suvi Jousmäki Liikenne- ja viestintävirasto (x)  
Tapio Ojanen  Väylävirasto (x)  

 

 
Asialista  

 
1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00 ja asialista hyväksyttiin. 
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2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
3. Tilannekatsaus valmistelusta, yhteenveto alueellista tilaisuuksista ja johtopäätökset valmis-

teluun saadusta palautteesta 
 

Hanna Perälä (LVM) kävi läpi suunnitelman tavoitteet, toimenpideohjelman valmistelua 
sekä tulevaa vuorovaikutusta (liite 1).  
 
Käytiin keskustelua 10.3.2020 järjestetyissä alueellisissa tilaisuuksissa Helsingissä, 
Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Vaasassa käytyä keskustelua (liite 2). Keskuste-
lussa nostettiin esille mm.: 
- hyvät keskustelut kaikilla alueilla 
- sopimuksellisuuden kehittäminen valtion ja kuntien välillä ja uudenlaisen sopimus-

mallin tarve taantuvien kaupunkien elinvoiman kehittämisessä 
- vientiteollisuuden kilpailukyky eri puolilla Suomea 
- matkaketjujen kehittämisen eri osapuolet ja junaliikenteen pilottihankkeet 
- suunnittelussa käytettävä tietopohja 
- liikennejärjestelmän rooli aluekehityksessä ja yritysten sijoittautumisessa 
- kansainvälisen saavutettavuuden valtakunnallinen merkitys 
- perusväylänpidon tärkeä merkitys kaikilla alueilla 
- liikenteen päästöt eri alueilla ja niihin vaikuttaminen eri keinoin 
- väylien suunnittelujärjestelmän kehittäminen 
- valtion rooli satamien kehittämisessä 
- EU-rahoituksen hyödyntäminen tärkeisiin hankkeisiin 
 

4. Alustus suunnitelman vaikutusten arvioinnista sekä vaikutusten arviointiohjelman lausunto-
palaute 
 
Tuire Valkonen ja Niko-Matti Ronikonmäki (LVM) kävivät läpi vaikutusten arviointia suunni-
telman valmistelussa sekä arviointiohjelmasta lausuntokierroksella saatua palautetta (liite 
3). Lausuntoyhteenveto lähetetään tiedoksi yhteistyöryhmälle mahdollisimman pian. Kes-
kustelussa nostettiin esille mm. 

- mahdollisuudet ottaa vaikutusten arvioinnissa huomioon erilaiset lähtötilanteet 
- arviointikehikon muokkaaminen lausuntopalautteen perusteella 
- tavoitteiden kannalta merkittävien vaikutusalueiden tunnistaminen 
- tavoitteiden toteutumiseen liittyvät mittarit. 

  
5. Liikenneinfrastruktuurin rahoitus 

  
Niko-Matti Ronikonmäki (LVM) kävi läpi liikenneinfrastruktuurin rahoitusta (liite 4). Keskus-
telussa nostettiin esille mm. 
- talousarviorahoituksen kehittämisen tarve 
- kuntien rooli liikennejärjestelmän rahoituksessa 
- kehysmenettelyssä arvioitavan eri rahoitustarpeita vaikutusten perusteella 
- tarve selvittää muita rahoitusmalleja 
- rakennerahastorahoituksen jakautuminen epätasaisesti 
- hallitusohjelmaan sisältyvä kirjaus ruuhkamaksulainsäädännön laatimisesta. 
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6. Muut asiat 
 
Muita asioita ei ollut. 
 

7. Seuraavat kokoukset 
Seuraavat yhteistyöryhmän kokoukset pidetään 2.4.2020, 16.4.2020 ja 11.6.2020.  

 
8. Kokouksen päättäminen 
 
Varapuheenjohtaja Timo Kievari päätti kokouksen klo 11.04. 

 
 
Liitteet:   
 
Liite 1  Tilannekatsaus suunnitelman valmistelusta 
Liite 2  Yhteenveto 10.3.2020 alueellisten tilaisuuksien keskusteluista 
Liite 3  Suunnitelman vaikutusten arviointi 
Liite 4  Liikenneinfrastruktuurin rahoitus 
 


