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Hallitusohjelman sisältöä 
liikennejärjestelmän 
näkökulmasta (1/3)
Väyläverkoston kokonaiskehittäminen linjataan osana 

12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmä-

suunnitelmaa. Pääväyliä ja niiden palvelutasoa 

koskevan asetuksen toimivuus ja muutostarpeet 

arvioidaan 12-vuotisen liikennejärjestelmä-

suunnitelmatyön yhteydessä. 

Nostetaan perusväylänpidon rahoitusta vuodesta 2020 

lähtien pysyvällä 300 miljoonan euron korotuksella. 

Käynnistetään merkittäviä liikennehankkeita. 

Yksityisteiden peruskorjausmäärärahat turvataan. 



Hallitusohjelma (2/3)

Hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. 
Edistetään ilmastotavoitteita lukuisilla toimilla 
läpi koko hallitusohjelman. 

Kasvatetaan raide- ja muun joukkoliikenteen 
kulkutapaosuutta. Hyödynnetään liikenteen 
digitalisaation, palveluistumisen ja yhteiskäytön 
mahdollisuudet. 

Käynnistetään ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseksi kestävän liikenteen vero- ja 
maksu-uudistus. 



Hallitusohjelma (3/3)

Valmistellaan liikenneturvallisuuden 

periaatepäätös 

liikennekuolemien nollatavoitteeseen 

pääsemiseksi.

Nostetaan suoran budjettirahoituksen rinnalle 

erillisrahoituksen ratkaisuja hankekohtaisesti –

hankeyhtiöt.

Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä. 

Huolehditaan elinvoimaisuuden osatekijöistä 

alueellisesti tasapainoisesti. 



Uusi strateginen suunnittelutaso 
pitkäjänteiseen kehittämiseen
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Parlamentaarinen 
ohjausryhmä

Puheenjohtaja
liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin

Jäsen kaikista eduskuntaryhmistä, 
pysyvät asiantuntijat

Tehtävät

• linjaa ja priorisoi suunnitelman tavoitteet

• ohjaa suunnitelman ja sen 
toimenpideohjelman valmistelua 
linjaamiensa tavoitteiden ja vaikutusten 
arvioinnin pohjalta

• linjaa suunnitelmaluonnoksen sisällön 
ennen sen käsittelyä eduskunnassa 
selontekona



Yhteistyöryhmä
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Puheenjohtaja ylijohtaja Sabina Lindström

Jäsenet ministeriöistä, virastoista, 
maakuntien liitoista, Kuntaliitto, suuret 
kaupunkiseudut, muut kunnat 

Pysyvät asiantuntijat (vaikutusten arviointi)

Sihteeristö sama molemmissa työryhmissä 
(LVM, Liikenne- ja viestintävirasto, 
Väylävirasto)

Tehtävät

• varmistaa vuorovaikutus ja yhteistyö 
sidosryhmien kanssa.

• varmistaa valtakunnallisen ja alueellisen 
liikennejärjestelmäsuunnittelun 
vuorovaikutus erityisesti tuomalla alueellista 
tietoa asiakastarpeista valtakunnalliseen 
suunnitteluun

• osallistua suunnitelman sisällön 
valmisteluun

• koordinoida suunnitelman valmistelua 
muiden valtakunnallisten suunnitelmien 
kanssa 



Suunnittelun osa-alueet ja vaiheet
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Suunnitelman laatimisen vaiheistus
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1. Esivalmistelu

• Liikennejärjestelmän 
nykytila ja toiminta-
ympäristön muutokset

• Tausta-aineiston 
kokoaminen

• Suunnitelman tavoitteita 
koskevien vaihtoehtojen 
valmistelu

2. Suunnitelman valmistelu

• Linjaukset päämääristä,  
suunnitelman tavoitteista ja 
resurssirajoitteesta 
(taloudellisesta raamista)

• Suunnitelmaluonnokset ja 
niiden vaikutusten arviointi

• Rahoitusohjelman valmistelu

• Suunnitelmaluonnoksen 
kokoaminen lausunto-
kierrosta varten

3. Suunnitelmasta 
päättäminen

• Parlamentaarinen 
ohjausryhmä 

• Selonteko eduskunnalle

• Valtioneuvoston päätös 
(suunnitelma valmis)



Suunnitelma vuorovaikutuksesta
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Vuorovaikutuksen valmistelu

• Keskustelut ELY-keskusten, 
maakuntien liittojen ja kuntien kanssa

• Tilannekatsauksia ja keskusteluja 
esivalmisteluvaiheen aikana eri 
sidosryhmien kanssa

Vuorovaikutus suunnittelun aikana

• Valmistelun käynnistystilaisuus 17.6.2019
• Teemakohtaisia tilaisuuksia
• Keskustelut mm. kuntien ja  kaupunkiseutujen 

kanssa
• Keskustelut elinkeinoelämän toimijoiden kanssa 
• Valtakunnallisia kuulemistilaisuuksia
• Suunnitelmaluonnos ja arviointiselostus 

lausunnoille
• Eduskuntakäsittely

Elinkeinoelämän kuulemiset (Väylävirasto), alueellinen liikennejärjestelmätyö, 

olemassa olevat yhteistyöryhmät, verkostot ja neuvottelukunnat



Liikennejärjestelmän kokonaiskuva
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Suunnitelman rakentuminen
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Mitä suunnitelmassa voitaisiin 
käsitellä?
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• Väyläverkon kehittämisen kokonaiskuvaa ja 
valtakunnallisia kriteereitä, joilla voitaisiin 
ohjata hankkeiden suunnittelua, 
rakentamista sekä rahoittamista. 

• Perusväylänpidon toimien suuntaamista ja 
priorisointia. Pääväyläasetuksen 
muutostarpeiden arviointia.

• Julkisen henkilöliikenteen, kävelyn, 
pyöräilyn ja liikkumispalveluiden 
kehittämisen painopisteitä. 

• Liikenteen päästövähennystavoitteen 
saavuttamista edistäviä toimenpiteitä.

• Tiedon hyödyntämisen edistämistä.

• Myös kuntien ja kaupunkiseutujen 
toimenpiteitä, jotka toteuttavat 
suunnitelman tavoitteita.



Jatkuva ja rullaava prosessi
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• Suunnitelma päivitetään jatkossa 
hallituskausittain. Lisäksi hallituskausien alussa 
julkisen talouden suunnitelmasta johtuvat 
tarkistukset.

• Prosessi kehittyy koko ajan esimerkiksi 
vaikutusten arvioinnin menetelmien kehittyessä.

• Luodaan menettelyjä suunnitelman toteutumisen 
seurantaan ja jatkuvaan vuorovaikutteiseen 
liikennejärjestelmätyöhön kaikilla tasoilla.



Vaikutusten arvioinnin 
viisi osa-aluetta
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