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Työsuunnitelma
Hankkeen aikataulu
Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan siten, että suunnitelmasta voidaan päättää keväällä 2021. Suunnitelma koskisi vuosia 2021-2032 (12 vuotta).
Valmistelun aluksi linjataan suunnitelman tavoitteet ja taloudellinen raami, jotka ohjaavat
vuoden 2020 aikana suunnitelman toimenpideohjelman valmistelua ja vaikutusten arviointia.
Työsuunnitelma
(1) Taustoitus
Parlamentaarisen ohjausryhmän aloittaessa käydään läpi valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman tausta ja tarkoitus, valmisteluprosessi ml. vaikutusten arviointi ja vuorovaikutus.
Lisäksi parlamentaarinen ohjausryhmä ottaa tiedoksi esivalmisteluvaiheen aikana valmistellun
vaikutusten arviointiohjelman ja sitä koskevan lausuntokierroksen alkamisen (marraskuu 2019)
sekä Liikenne- ja viestintäviraston laatiman katsauksen liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista ja sitä koskevan kyselyn (marraskuu 2019).
Parlamentaarisen ohjausryhmän käsittelemät em. asiat käsitellään myös yhteistyöryhmässä
sen aloittaessa toimintansa.
(2) Päämäärät, tavoitteet ja taloudellinen raami
Suunnitelman valmistelun aluksi parlamentaarinen ohjausryhmä ottaa kantaa suunnitelman
yhteiskuntapoliittisiin päämääriin. Selonteossa (VNS 8/2018 vp) päämääriksi linjattiin Suomen
kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden elinvoima ja saavutettavuus.
Päämäärien jälkeen parlamentaarinen ohjausryhmä keskustelee suunnitelman tarkemmista
tavoitteista. Tavoitteet ohjaavat suunnitelman toimenpideohjelman valmistelua ja vaikutusten
arviointia, minkä vuoksi on tärkeää, että tavoitteista käydään keskustelua myös sidosryhmien
kanssa.
Suunnitelman tavoitteista järjestetään valtakunnallinen tilaisuus (joulukuu 2019 - tammikuu
2020). Lisäksi on tarpeen käydä tavoitteiden asettamista läpi ainakin maakuntien liittojen ja
ELY-keskusten kanssa (joulukuu 2019-tammikuu 2020). Vuorovaikutustilaisuuksista saadun
palautteen pohjalta parlamentaarinen ohjausryhmä ottaa kantaa ja linjaa avaintavoitteet suunnittelua ja vaikutusten arviointia ohjaamaan. Lisäksi parlamentaarinen ohjausryhmä linjaa, millaisella taloudellisella raamilla ensimmäistä toimenpideohjelmaluonnosta aletaan valmistella.
Parlamentaarisen ohjausryhmän linjattua tavoitteet ja talousraamin niistä tiedotetaan sidosryhmille (helmikuu 2020).
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(3) Alustavien toimenpideohjelmien valmistelu
Ensimmäisen toimenpideohjelmaluonnoksen valmistelu tehdään asetettujen tavoitteiden ja taloudellisen raamin mukaisesti (helmi-huhtikuu 2020).
Valmistelun aikana kuullaan sidosryhmiä neljässä samanaikaisessa alueellisessa tilaisuudessa (helmi-maaliskuu 2020), joissa kuullaan toimijoita siitä, miten asetettuihin tavoitteisiin
tulisi pyrkiä. Lisäksi käydään keskusteluja mm. yhteistyöryhmässä, kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä ja alueiden uudistumisen neuvottelukunnassa.
Ensimmäisen toimenpideohjelmaluonnoksen käsittelyn jälkeen parlamentaarinen ohjausryhmä
ohjaa jatkovalmistelua ja toimenpideohjelmaluonnokseen tehdään muokkauksia.
Kun saadun ohjauksen mukainen toimenpideohjelmaluonnos ja sen alustava vaikutusten arviointi on esitelty parlamentaariselle ohjausryhmälle, siitä käydään keskusteluja kahdessa valtakunnallisessa tilaisuudessa (kesäkuu 2020). Yhteistyöryhmän lisäksi vuorovaikutuksessa hyödynnetään olemassa olevia yhteistyöverkostoja.
(4) Toimenpideohjelman valmistelu vaikutusten arviointiin perustuen ja vuorovaikutteisesti
Toimenpideohjelmaa muokataan vaikutusten arvioinnin ja vuorovaikutuksessa saatavan palautteen perusteella parlamentaarisessa ohjauksessa. Toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä yhteistyöryhmä keskustelee parlamentaarisen ohjausryhmän tekemistä linjauksista ja
varmistaa suunnitelman yhteensovittamista muiden valtakunnallisten suunnitelmien ja päätösten valmistelun kanssa.
Vaikutusten arvioinnin perusteella toimenpideohjelmaan sisällytetään tavoitteiden toteutumisen kannalta parhaat toimenpiteet. Toimenpideohjelman valmistelun ja vaikutusten arvioinnista
saatavan tiedon pohjalta voidaan myös muuttaa suunnitelman tavoitteita ja taloudellista raamia.
(5) Suunnitelmaluonnoksen viimeistely
Suunnitelmaluonnos viimeistellään parlamentaarisessa ohjauksessa huomioiden vuorovaikutuksesta saatava palaute.
Syksyllä 2020 järjestetään valtakunnallinen tilaisuus, jossa esitellään lausunnoille ja vaikutusten arviointiin lähtevä versio suunnitelmasta.
(6) Arviointiselostuksen laadinta ja lausuntokierros
Suunnitelmaluonnoksen vaikutukset arvioidaan arviointiohjelman mukaisesti (loka-marraskuu
2020), minkä jälkeen suunnitelmaluonnos ja arviointiselostus lähetetään lausunnoille (joulukuu
2020-tammikuu 2021).
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Lausuntokierroksen kesto on kaksi kuukautta johtuen kansainvälisestä kuulemisesta. Lausuntokierroksella saatu palaute otetaan huomioon.
(7) Selonteko
Valtioneuvosto toimittaa suunnitelmaluonnoksen selontekona eduskunnan käsiteltäväksi.

(8) Valtioneuvoston päätös
Valtioneuvosto tekee päätöksen suunnitelmasta sen jälkeen, kun eduskunta on ottanut selontekoon kantaa.
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