
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Helsinki, 2004 

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA                  38/2004   
Liikenne 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alueellisen suunnitteluyhteistyön 
kehittäminen 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

KUVAILULEHTI 

Julkaisun päivämäärä 

19.5.2004 

Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 

Alueellisen yhteistyön kehittämisryhmä 
Julkaisun laji 

Mietintö 

Puheenjohtaja Anneli Tanttu, LVM 
Toimeksiantaja 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Sihteeri Petri Keränen, Tiehallinto 
Toimielimen asettamispäivämäärä 

23.9.2003 
Julkaisun nimi 

Alueellisen suunnitteluyhteistyön kehittäminen 
      
Tiivistelmä 

Uuden alueiden kehittämistä koskevan lain ja asetuksen voimaantulo vuoden 2003 alusta käynnisti maakun-
tien suunnittelujärjestelmän kehittämisen. Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan virastojen 
sekä lääninhallitusten liikenneosastojen toimintatapoja on kehitettävä uuden alueiden kehittämislain hengen 
mukaisesti. Hallinnonalan on tiivistettävä osallistumistaan alueiden suunnitteluun ja saatava entistä parem-
min alueiden odotukset ja tavoitteet näkyviin hallinnonalan omissa strategisissa suunnitelmissa ja eri aika-
välien ohjelmissa. Toisaalta valtakunnalliset ja alueelliset liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet ja linja-
ukset tulisi käsitellä alueiden suunnittelussa tasapainoisesti muiden hallinnonalojen tavoitteiden kanssa. 
 
Maakuntien suunnitelma- ja ohjelma-asiakirjojen sisältö vaihtelee maakunnittain. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön hallinnonalan asioita käsitellään niissä suppeasti pääosin liikenneverkkoihin ja niihin kohdistuviin 
investointeihin painottuen. Tie- ja rataverkko ja niiden kehittäminen käsitellään kaikissa suunnitelmissa. 
Vesiliikenteen, lentoliikenteen ja joukkoliikenteen käsittely jää vähälle. Liikennejärjestelmäkokonaisuuden 
käsittely jää asiakirjoissa vajaaksi. Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan lähinnä liikenneturvallisuutta ja ym-
päristövaikutuksia. 
 
Yhteistyö maakuntien liittojen ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan organisaatioiden välillä on 
pääosin toimivaa, mutta kehittämismahdollisuuksia on edelleen. 
 
Työryhmä esittää, että alueiden kehittämisnäkökulma otetaan selkeämmin mukaan hallinnonalan suunnitel-
miin ja strategioihin. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteen 
kytkentää parannetaan, kaikkiin virastoihin ja lääninhallitusten liikenneosastoihin nimetään maakuntayh-
dyshenkilöt ja valtakunnallisissa kehittämisprojekteissa ja työryhmissä hyödynnetään tehokkaasti maakunti-
en liittoja ja virastojen aluehallinnon edustajia. Maakuntien liittoumien toimintaa tuetaan. 
 
Edelleen työryhmä esittää, että LVM järjestää vuosittain hallinnonalan valtakunnalliset tapaamiset ja tiepii-
rit vastaavat alueellisten tapaamisten järjestämisestä. Tiehallinnon rooli maakuntaohjelmien toteuttamis-
suunnitelmien laadinnassa koko hallinnonalan edustajana määritellään ja sitä tukevaa yhteistyötä tehoste-
taan. 
 
Avainsanat (asiasanat) 

alueellinen kehittäminen, suunnitteluyhteistyö, maakuntaliitot 

Muut tiedot 

Yhteyshenkilö LVM/Anneli Tanttu 
      
Sarjan nimi ja numero 

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja  38/2004 
ISSN 

1457-7488 
ISBN 

951-723-724-3 
Kokonaissivumäärä 

52 
Kieli 

suomi 
Hinta 

11 € 
Luottamuksellisuus 

julkinen 
Jakaja 

Edita Publishing Oy 
Kustantaja 

Liikenne- ja viestintäministeriö 



 

 

 

PRESENTATIONSBLAD 

Utgivningsdatum 

19.5.2004 

Författare (uppgifter om organet, organets namn, ordförande, sekreterare) 

Utvecklingsgruppen för regionalt samarbete 
Typ av publikation 

Rapport 
Ordförande Anneli Tanttu, KM Uppdragsgivare 

Kommunikationsministeriet 
Sekreterare Petri Keränen, Vägförvaltningen Datum för tillsättandet av organet 

23.9.2003 
Publikation (även den finska titeln) 

Utveckling av regionalt planeringssamarbete (Alueellisen suunnitteluyhteistyön kehittäminen) 

Sammanfattning 

I och med att den nya lagen och förordningen om regionutveckling trädde i kraft i början av 2003 påbörja-
des utvecklingen av ett planeringssystem för landskapen. Tillvägagångssätten vid kommunikationsministe-
riet och ämbetsverken inom dess förvaltningsområde samt vid länsstyrelsernas trafikavdelningar måste ut-
vecklas enligt andan i den nya regionutvecklingslagen. Förvaltningsområdet måste delta mera aktivt i regi-
onplaneringen och bättre än hittills lyfta fram regionernas förväntningar och mål i förvaltningsområdets 
egna strategiska planer och olika program. Å andra sidan borde de riksomfattande och regionala målen och 
riktlinjerna för trafiksystemet behandlas balanserat inom regionutvecklingen tillsammans med de mål som 
andra förvaltningsområden har. 
 
Innehållet i landskapens plan- och programhandlingar varierar enligt landskap. Ärendena inom kommunika-
tionsministeriets förvaltningsområde behandlas snävt i dem, främst betonas trafiknäten och investeringarna i 
dem. Väg- och bannätet och deras utveckling behandlas i alla planer, medan sjötrafiken, flygtrafiken och 
kollektivtrafiken får mindre uppmärksamhet. Behandlingen av trafiksystemshelheten är knapp i handlingar-
na. I konsekvensbedömningarna utvärderas främst trafiksäkerheten och miljökonsekvenserna. 
 
Samarbetet mellan landskapsförbunden och organisationerna inom kommunikationsministeriets förvalt-
ningsområde fungerar huvudsakligen väl, men utvecklingsmöjligheter finns dock. 
 
Arbetsgruppen föreslår att regionutvecklingssynpunkten beaktas tydligare i förvaltningsområdets planer och 
strategier. Kopplingen mellan landskapsöversikten och -programmet samt trafiksystemsplanen förbättras, i 
alla ämbetsverk och länsstyrelsernas trafikavdelningar utses kontaktpersoner för landskapen och i riksom-
fattande utvecklingsprojekt och arbetsgrupper utnyttjas landskapsförbunden och representanterna för äm-
betsverkens regionförvaltningar effektivt. Verksamheten i landskapsförbundens allianser stöds. 
 
Arbetsgruppen föreslår dessutom att KM årligen ordnar riksomfattande träffar inom förvaltningsområdet 
och att vägdistrikten ansvarar för att regionala träffar ordnas. Vägförvaltningens roll som representant för 
hela förvaltningsområdet vid utarbetandet av realiseringsplanerna för landskapsprogrammen definieras och 
samarbetet för att stöda detta effektiveras. 

Nyckelord (ämnesord) 

regional utveckling, planeringssamarbete, landskapsförbund 

Övriga uppgifter 

Kontaktperson/KM Anneli Tanttu 

Seriens namn och nummer 

Kommunikationsministeriets publikationer 38/2004 
ISSN 

1457-7488 
ISBN 

951-723-724-5 
Sidoantal 

52 
Språk 

finska 
Pris 

11 € 
Sekretessgrad 

offentlig 
Distribution 

Edita Publishing Ab 
Förlag 

Kommunikationsministeriet 



 

 

 

DESCRIPTION 

Date of publication 

19 May 2004 

Authors (from body; name, chairman and secretary of the body) 

Working group on the promotion of regional 
Type of publication 

Report 

cooperation, Chair: Anneli Tanttu, MTC 
Assigned by 

Ministry of Transport and Communications 

Secretary: Petri Keränen, Road Administration 
Date when body appointed 

23 September 2003 
Name of the publication 

Promotion of regional planning cooperation 
Abstract 

New Regional Development Act and Decree entered into force in the beginning of 2003, which launched 
the development of regional planning systems. Operational methods at the Ministry of Transport and 
Communications (MTC) and within its administrative sector as well as in transport departments of the State 
Provincial Offices must be developed in the spirit of the new Act. The administrative sector must be more 
actively involved in regional planning and more clearly express the expectations and aims of the regions in 
its strategic plans and long and short-term programmes. On the other hand, national and regional aims and 
guidelines concerning the transport system should be in balance with the aims of other administrative 
sectors. 

The contents of planning and programme documents vary between regions. They briefly discuss matters of 
the Ministry of Transport and Communications' administrative sector mainly focusing on transport networks 
and investments made in them. All plans discuss the road and rail network and their development, whereas 
less attention has been paid to water, air and public transport. The transport system in its entirety has been 
dealt with only partially. Impact assessment mainly concerns traffic safety and environmental issues. 

Cooperation between Regional Councils and organisations within the Ministry's administrative sector is, for 
the most part, effective, but there is also room for improvements. 

The working group proposes that the aspect of regional development be more clearly incorporated into 
plans and strategies within the administrative sector; the regional plan and the transport system plan be more 
closely connected to one another; all government departments and State Provincial Offices' transport 
departments be appointed regional contact persons; Regional Councils and government departments' 
representatives for regional administration be effectively utilised in national development projects and 
working groups; and that support be provided for the work of the Regional Council alliances.  

The group also proposes that the Ministry would each year organise national meetings for the administrative 
sector and the road districts would be responsible for organising regional meetings. Furthermore, in plan-
ning the implementation of the regional programmes, the Road Administration’s role as a representative of 
the entire sector is proposed to be defined and supportive cooperation intensified. 

Keywords 

Regional development, planning cooperation, regional councils 
Miscellaneous 

Contact person at the Ministry: Ms Anneli Tanttu 
Serial name and number 

Publications of the Ministry of Transport and 
Communications 38/2004 

ISSN 

1457-7488 
ISBN 

951-723-724-5 

Pages, total 

52 
Language 

Finnish 
Price 

€ 11 
Confidence status 

Public 
Distributed by 

Edita Publishing Ltd 
Published by 

Ministry of Transport and Communications 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE  
Vuoden 2003 alussa voimaan tullut alueiden kehittämislaki on tuonut muutoksia maakunti-
en liittojen suunnittelujärjestelmään ja yhteistyöhön valtion viranomaisten kanssa. Uuden 
lain mukainen suunnittelujärjestelmä edellyttää liikenne- ja viestintäministeriössä ja sen 
hallinnonalalla aiempaa kiinteämpää yhteistyötä maakuntien liittojen kanssa sekä yhtey-
denpidossa että lausuntomenettelyissä eri suunnittelutasoilla ja –vaiheissa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 23.9.2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli 

- kuvata nykyiset hallinnonalan yhteistyökäytännöt maakuntien liittojen kanssa 
- laatia kehittämisehdotus yhteistyön järjestämisestä hallinnonalan ja maakuntien liit-

tojen kesken uuden alueiden kehittämislain mukaisessa suunnittelujärjestelmässä 
sisältäen sekä lausuntomenettelyt että muun vuorovaikutuksen sekä 

- tarkastella tulevaisuuden näkymiä. 
 
Työryhmään nimettiin 

- Anneli Tanttu, yli-insinööri, liikenne- ja viestintäministeriö, puheenjohtaja 
- Mikko Ojajärvi, yli-insinööri, liikenne- ja viestintäministeriö 
- Riitta Viren, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö 
- Marcus Merin, ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö 
- Keijo Kostiainen, merenkulkuneuvos, Merenkulkulaitos 
- Sirkka-Heleena Nyman, merenkulkupiirin päällikkö, Merenkulkulaitos 
- Mervi Karhula, suunnittelupäällikkö, Tiehallinto 
- Matti Höyssä, esikuntapäällikkö, Tiehallinto 
- Kaarina Korander, ylitarkastaja, Ratahallintokeskus 
- Tapio Peltohaka, suunnittelupäällikkö, Ratahallintokeskus 
- Hanna Linna-Varis, liikennesuunnittelija, Ilmailulaitos 
- Olli Sauri, liikennehallintopäällikkö, Etelä-Suomen lääninhallitus 
- Petri Keränen, suunnittelupäällikkö, Tiehallinto, sihteeri. 

 
Työryhmän työn tavoitteena on selkeyttää hallinnonalan aluetason yhteistyökäytäntöjä. 
Työn tulosten pohjalta on tarkoitus antaa hallinnonalalle ohjeita alueellisen yhteistyön jär-
jestämisestä. 

Työryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa. Työryhmän on kuullut sisäasiainministeriön 
edustajana aluekehitysjohtaja Pekka Urjanheimoa, ympäristöministeriön edustajana ympä-
ristöneuvos Harri Pitkärantaa, elinkeinoelämän edustajana Kuopion Kauppakamarin toimi-
tusjohtaja Matti Niirasta ja maakuntien liittojen edustajana aluesuunnittelupäällikkö Seppo 
Rinta-Hoiskaa Etelä-Pohjanmaan liitosta. Työryhmän työn lähtökohdiksi on selvitetty 
maakuntien liittojen kokemuksia liikenne- ja viestintäministeriön sekä sen hallinnonalan 



 

virastojen ja lääninhallitusten liikenneosastojen toiminnasta alueellisessa suunnitteluyhteis-
työssä. Selvityksen teki Net Effect Oy konsulttityönä ja työstä on laadittu erillinen muistio. 
Lisäksi työlle ovat antaneet lähtökohtia Tiehallinnossa virkatyönä tehdyt maakuntaohjel-
mien ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien analyysit. Myös niistä on laadittu 
erilliset muistiot. 

Työryhmä luovuttaa yksimieliset esityksensä liikenne- ja viestintäministeriölle jatkotoi-
menpiteitä varten. 

 
Helsingissä 19.5.2004 
 
 
 
 
 

Anneli Tanttu 

Matti Höyssä  Mervi Karhula  

Petri Keränen  Kaarina Korander  

Keijo Kostiainen  Hanna Linna-Varis 
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YHTEENVETO 
 
Uuden alueiden kehittämistä koskevan lain ja asetuksen voimaantulo vuoden 2003 alusta 
käynnisti maakuntien suunnittelujärjestelmän aktiivisen kehittämisen. Maakuntien liittojen 
vastuulla olevia alueiden kehittämiseen liittyviä prosesseja, maakuntasuunnitelman, maa-
kuntaohjelman ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadintaa sekä suunnitelma- 
ja ohjelma-asiakirjojen sisältöä uudistetaan. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen hallinnonalan virastojen sekä lääninhallitusten lii-
kenneosastojen suuntaan kohdistuu yhteistyön kehittämistarpeita. Hallinnonalan toiminta-
tapoja on kehitettävä uuden alueiden kehittämislain hengen mukaisesti. Hallinnonalan on 
tiivistettävä osallistumistaan alueiden suunnitteluun ja saatava entistä paremmin alueiden 
odotukset ja tavoitteet näkyviin hallinnonalan omissa strategisissa suunnitelmissa ja eri 
aikavälien ohjelmissa. Toisaalta valtakunnalliset ja alueelliset liikennejärjestelmää koske-
vat tavoitteet ja linjaukset tulisi käsitellä alueiden suunnittelussa tasapainoisesti muiden 
hallinnonalojen tavoitteiden kanssa. Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä maakuntien liitto-
jen kanssa eri suunnitteluvaiheissa. 

Työryhmätyön taustaksi tehtiin analyysit kaikkien maakuntien maakuntasuunnitelmien, 
kesällä 2003 laadittujen maakuntaohjelmien ja syksyllä 2003 laadittujen maakuntaohjelmi-
en toteuttamissuunnitelmien sisällöstä ja laadintaprosesseista. Lisäksi tehtiin seitsemään 
maakuntaan kohdistunut selvitys maakuntien liittojen kokemuksista liikenne- ja viestintä-
ministeriön ja sen hallinnonalan virastojen sekä lääninhallitusten liikenneosastojen toimin-
nasta alueellisessa suunnitteluyhteistyössä. 

Maakuntien suunnitelma- ja ohjelma-asiakirjojen sisältö vaihtelee maakunnittain. Liiken-
ne- ja viestintäministeriön hallinnonalan asioita käsitellään suppeasti pääosin liikenneverk-
koihin ja niihin kohdistuviin investointeihin painottuen. Tie- ja rataverkko ja niiden kehit-
täminen käsitellään kaikissa suunnitelmissa. Vesiliikenne näkyy lähinnä rannikkomaakun-
tien suunnitelmissa. Ilmaliikenne ei näy maakuntien suunnitelmissa juuri ollenkaan. Sa-
moin joukkoliikenteen käsittely maakuntien suunnitelmissa jää vähälle. Liikennejärjestel-
mäkokonaisuuden käsittely jää vajaaksi. Vaikutusten arvioinnissa arvioidaan nykyisin lii-
kennejärjestelmän osalta lähinnä liikenneturvallisuutta ja suppeasti ympäristövaikutuksia. 

Yhteistyö maakuntien liittojen ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan organisaa-
tioiden välillä koetaan pääosin toimivaksi. 

Työryhmä esittää, että 

- alueiden kehittämisnäkökulma otetaan selkeämmin mukaan hallinnonalan suunni-
telmiin ja strategioihin, 

- maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteen 
kytkentää parannetaan, 

- kaikkiin virastoihin ja lääninhallitusten liikenneosastoihin nimetään maakuntayh-
dyshenkilöt, 

- tuetaan maakuntien liittoumien toimintaa 
- valtakunnallisissa kehittämisprojekteissa ja työryhmissä hyödynnetään tehokkaasti 

maakuntien liittoja ja virastojen aluehallinnon edustajia, 
- LVM järjestää vuosittain hallinnonalan valtakunnalliset tapaamiset, 



16 

- tiepiirit vastaavat hallinnonalan alueellisten tapaamisten järjestämisestä ja yhteis-
työmuotoja kehitetään yhdessä, 

- Tiehallinnon rooli maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien laadinnassa koko 
hallinnonalan edustajana määritellään ja sitä tukevaa yhteistyötä tehostetaan. 

 
Esitysten toteuttaminen korostaa liikenteen merkitystä alueiden kehittämisen oleellise-
na osana. Samalla yhteensovittuvat alueen kehittämistavoitteet ja valtakunnalliset ta-
voitteet. Kehittämisehdotusten vieminen käytäntöön vaatii osin jatkosuunnittelua ja 
hallinnonalan yhteistyötä. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Laki ja asetus alueiden kehittämisestä 

Valtioneuvosto päätti syksyllä 2002 uudesta laista ja asetuksesta alueiden kehittämisestä. 
Laki (606/2002) ja asetus (1224/2002) tulivat voimaan vuoden 2003 alussa. 

Lain tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin takaavalle 
osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvalle taloudelliselle kasvulle, elinkeinoelämän 
kehitykselle sekä työllisyyden parantamiselle. Edelleen lain tavoitteena on vähentää aluei-
den kehittyneisyyseroja ja parantaa väestön elinolosuhteita sekä edistää alueiden tasapai-
noista kehittämistä. 

Laissa ja asetuksessa on kuvattu alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmä, siihen liitty-
vät asiakirjat sekä eri viranomaisten ja toimielinten vastuut ja toimivalta. Keskeisiä paino-
tuksia ovat mm. suunnitteluvuorovaikutuksen tiivistäminen ja eri toimijoiden vastuiden 
selkiyttäminen. Alueiden kehittämisen suunnittelua varten otetaan käyttöön uudet asiakir-
jat: maakuntaohjelma ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma. 

Alueiden kehittämistehtävistä maakunnissa vastaa maakunnan liitto aluekehitysviranomai-
sena. Maakuntien liittoja on 19 (lisäksi Ahvenanmaa). Alueiden kehittämistä toteuttavista 
toimenpiteistä vastaavat kunnat ja valtio. Alueiden kehittämistyötä koordinoi sisäasiainmi-
nisteriö. 

1.2 Maakuntien suunnittelujärjestelmä 

 

Kuva 1. Maakuntien suunnittelujärjestelmä uuden lain mukaan. 
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Valtioneuvosto päättää määräajaksi valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. 
Ensimmäiset uuden lain mukaiset alueiden kehittämisen tavoitteet päätettiin tammikuussa 
2004. 

Ministeriöt määrittelevät vastaavasti hallinnonalansa tavoitteet ja toimenpiteet alueiden 
kehittämisestä sekä periaatteet toimenpiteiden alueellisesta kohdentamisesta ja rahoitukses-
ta ottaen huomioon maakuntien kehittämisen tavoitteet. 

Valtion viranomaiset ottavat toimissaan huomioon em. tavoitteet, edistävät niiden toteutu-
mista ja arvioivat toimenpiteidensä vaikutuksia alueiden kehittämisen kannalta. 

Maakuntien liitot laativat alueellisen kehittämisen suuntaamiseksi maakuntasuunnitelman, 
maakuntaohjelman ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman sekä alueiden käytön 
suuntaamiseksi maakuntakaavan. Suunnitelmat ja ohjelmat laaditaan yhteistyössä valtion 
viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien järjestöjen ja muiden vas-
taavien tahojen kanssa. 

Maakuntasuunnitelmassa kuvataan maakunnan tavoiteltu kehitys ja kehittämislinjaukset. 
Maakuntasuunnitelman aikajänne on 20-30 vuotta. Maakuntien liitot päättävät suunnitel-
man uusimistarpeesta ja -väleistä omista lähtökohdistaan. Maakuntasuunnitelman hyväk-
syy maakuntavaltuusto. 

Maakuntaohjelmassa suunnataan alueen kehittämistoimenpiteet. Maakuntaohjelman aika-
jänne on 4 vuotta ja se uusitaan maakuntavaltuustokausittain. Maakuntaohjelmaan sisälly-
tetään kaikki alueen kehittämiseen liittyvät ohjelmat ja strategiat. Maakuntaohjelmien si-
sältörakenne on maakunnittain melko samanlainen sisältäen maakunnan nykytilakuvauk-
sen, kehittämisen tavoitteet, kehittämisen toimintalinjat ja keskeiset toimenpiteet sekä vai-
kutusarvioinnin. Maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto. 

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma valmistellaan maakunnan liiton johdolla vuo-
sittain yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman rahoitta-
miseen osallistuvien tahojen kanssa. Suunnitelman aikajänne on kaksi vuotta. Toteuttamis-
suunnitelma sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kan-
nalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi toimintalinjoittain ja hallinnonaloit-
tain sekä arvion niiden rahoittamiseksi (rahoitustaulukot valtion talousarvion momenteit-
tain). Sisäasiainministeriö ohjeistaa toteuttamissuunnitelmien laadintaa vuosittain. Maa-
kunnan yhteistyöryhmä (MYR) käsittelee toteuttamissuunnitelman. Suunnitelman hyväk-
syvät maakunnan liitto ja asianomaiset valtion viranomaiset. Toteuttamissuunnitelmia 
hyödynnetään valtion rahoituksen alueellisessa jaossa ja seuraavan vuoden talousarvion 
valmistelussa. 

Maakuntakaavassa osoitetaan alueidenkäytölliset ratkaisut. Maakuntakaavan aikajänne on 
10-20 vuotta. Maakuntakaava hyväksytään maakuntavaltuustossa ja kaavan vahvistaa ym-
päristöministeriö. Maakuntakaavan aikajänne on liikenneverkkojen suunnittelun ja käyt-
töiän näkökulmasta erittäin lyhyt, sillä kaavassa esitettävien liikenneverkkojen isojen ke-
hittämistoimien suunnittelu kestää vuosia, jopa vuosikymmeniä ja tehtävien ratkaisujen 
tulee olla käyttökelpoisia useita vuosikymmeniä. 

Maakunnalliset ja seudulliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat sekä niistä mahdollisesti 
laaditut ohjelmasopimukset ovat maakuntaohjelmaan ja sen toteuttamissuunnitelmaan si-
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sällytettäviä suunnitelmia, vaikka niillä ei olekaan lakisääteistä asemaa maakuntien suun-
nittelujärjestelmässä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa käsitellään kaikkien liikennemuo-
tojen ja väylänpitäjien liikennejärjestelmää koskevia tavoitteita, strategisia linjauksia ja 
keskeisiä toimenpidekokonaisuuksia. Liikennejärjestelmäsuunnitelmiin sisältyy myös 
joukkoliikenteen palvelutasoa koskevia linjauksia ja toimenpiteitä. Seudullisten liikenne-
järjestelmäsuunnitelmien linjaukset eivät yleensä ole koko maakuntaa kattavia. 

1.3 Liikennejärjestelmäsuunnittelu 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun keskeinen sisältö ja periaatteet syntyivät 1980-luvun lop-
pupuolella. Käsitteistöä ja yleispiirteistä sisältöä kuvattiin ensimmäisen kerran liikenne- ja 
viestintäministeriön ohjeessa ”Kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelu – yksityis-
kohdista toimenpidekokonaisuuksiin”. Vuonna 1996 julkaistiin Tiehallinnon julkaisusar-
jassa ohje ”Liikennejärjestelmäsuunnitelma – sisältö ja esittämistapa”. Ohjeen taustalla 
olivat kokemukset ensimmäisistä suunnitelmista. Ohjeen tavoitteena oli vahvistaa liiken-
teen ja maankäytön vuorovaikutteista suunnittelua. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on jatkuvaa pitkän aikavälin strategista suunnittelua, jossa 
käsitellään mm. eri kulkumuotoja, niiden työnjakoa, liikenneverkkoja, liikenteen ja maan-
käytön vuorovaikutusta, liikennejärjestelmän rahoitusta ja vaikutuksia sekä liikennealan 
yhteistyömuotoja. Suunnittelun tuloksia ovat liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet, 
liikenne-/kehittämisstrategia, tavoitevuoden liikennejärjestelmän kuvaus ja aiesopimus. 
Aiesopimus on sopeutettu resursseihin ja sen allekirjoittavat kaikki rahoittajatahot. 

1990-luvun alkupuolen ja siten myös Tiehallinnon ohjeen käsittelemä liikennejärjestelmä-
suunnittelu oli ensisijaisesti suurten kaupunkiseutujen suunnittelua. Pääkaupunkiseudulla 
liikennejärjestelmäsuunnittelusta on syntynyt jo nelivuotiskausittain toistuva vakiintunut 
käytäntö. Muilla suurilla kaupunkiseuduilla on laadittu ensimmäisen kierroksen suunnitel-
mat. Toinen suunnittelukierros on käynnistymässä. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta 
liikennejärjestelmäsuunnittelu ei perustu lakiin, vaan lähtökohtana on työssäkäyntialueiden 
laajentumisesta aiheutuva seudullisen suunnittelun tarve. Tällä hetkellä suunnittelun pai-
nopiste on maakunnallisten suunnitelmien laatimisessa. (Liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
laatiminen, prosessikuvaus, LVM:n julkaisuja 43/2003) 

Liikennejärjestelmäsuunnittelun tilanne maakunnittain ja kaupunkiseuduittain on kuvattu 
liitteessä 1. 

Maakuntien uusi suunnittelujärjestelmä tuo liikennejärjestelmäsuunnittelulle uuden lähtö-
kohdan. Maakuntasuunnitelmassa, maakuntakaavassa, maakuntaohjelmassa ja sen toteut-
tamissuunnitelmassa käsitellään liikennejärjestelmän osioita vastaavasti kuin liikennejär-
jestelmäsuunnitelmassa ja sen toteuttamiseen liittyvässä aiesopimuksessa. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu edellyttää laajaa vuoropuhelua kaikkien osallisten kanssa. 
Osallisia ovat laajasti ymmärrettynä kaikki ne yhteiskunnan tahot ja toimijat, joiden olo-
suhteisiin suunnittelulla vaikutetaan. Liikennejärjestelmäsuunnittelun vetäjänä ovat toimi-
neet maakuntien liitot ja seudullisissa suunnitelmissa usein seutukuntien keskuskunnat. 
LVM:n hallinnonalan virastot ja lääninhallitusten liikenneosastot osallistuvat tiiviisti suun-
nitelmien laadintaan. Suunnitteluprosessin yhteydessä voidaan liikenneasioita käsitellä 
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laajemmin, syvällisemmin ja vuorovaikutteisemmin kuin varsinaisissa maakunnan suunnit-
teluprosesseissa. 

1.4 LVM:n hallinnonalan organisoituminen ja rahoitus 

Organisoituminen 
Alueiden kehittämislain mukainen toiminta koskee liikenne- ja viestintäministeriötä sekä 
sen alaisia virastoja ja osin myös viranomaistehtäviä hoitavia liikelaitoksia sekä lääninhal-
litusten liikenneosastoja. Viranomais- ja tilaajatehtävien ja tuotannollisten tehtävien eriyt-
tämisen myötä syntyneitä LVM:n hallinnonalan liikelaitoksia laki ei koske. 

Virastoista toimipisteiltään kattavin aluehallinto on Tiehallinnolla, jolla on keskushallin-
non lisäksi yhdeksän tiepiiriä. Tiepiirien toimialueet noudattavat maakuntien rajoja niin, 
että tiepiiri kattaa yhdestä kolmeen maakuntaan (liite 2). 

Merenkulkulaitoksella on keskushallinnon lisäksi neljä merenkulkupiiriä. Merenkulkupii-
rien toimialueet noudattavat maakuntien rajoja niin, että kunkin merenkulkupiirin alueella 
on kolmesta yhdeksään maakuntaan (liite 2). Vanha Merenkulkulaitos jaettiin vuoden 2004 
alussa uuteen Merenkulkulaitokseen, Varustamoliikelaitokseen ja Luotsausliikelaitokseen. 
Merenkulkulaitos vastaa viranomais- ja tilaajatoiminnoista sekä merenkulun turvallisuu-
desta ja valvonnasta sekä väylänpidon ja merikartoituksen osalta myös tuotannosta. 

Ratahallintokeskuksella ei ole alueorganisaatiota. Se ostaa tarvittavat palvelut siltä osin 
kuin se on tarkoituksenmukaista. 

Ilmailulaitos on valtion liikelaitos, jonka vastuulla on 25 lentoaseman ja lennonvarmistus-
järjestelmän palvelut. Alueellisesti Ilmailulaitos on jaettu viiteen yhteistoiminta-alueeseen 
(pääkaupunkiseutu, Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Keskinen Suomi ja Länsi-Suomi), joiden 
aluejohtajina ovat Helsingin, Rovaniemen, Kuopion, Jyväskylän ja Turun lentoasemien 
päälliköt. Maakuntien suunnittelujärjestelmässä käsitellään sangen vähän ilmaliikenteen 
asioita. Maakunnalliseen suunnitteluyhteistyöhön ovat osallistuneet aluejohtajat ja lento-
asemien päälliköt. Investoinneista päättäminen on keskitetty pääkonttoriin, samoin kuin 
Helsinki-Vantaan ja Malmin lentoasemia koskevien lausuntojen antaminen. Ilmailulaitok-
sen lentoasemien lisäksi säännöllistä reittiliikennettä on myös Mikkelin ja Seinäjoen lento-
asemille, joihin liittyvistä kannanotoista vastaa ao. lentoasema. Ilmailulaitos ei toimi 
myöskään pienkenttien (n. 50 kpl) edustajana. 

Läänejä on mannersuomessa viisi (liite 2) ja niissä jokaisessa on liikenneosastot. Läänien 
rajat noudattavat maakuntien rajoja niin, että lääni kattaa yhden tai useampia maakuntia. 
Läänin pääkaupungissa on lääninhallituksen toimipaikka. Kolmella suurläänillä on lisäksi 
entisillä lääninhallituspaikkakunnilla alueelliset palveluyksiköt. 

Rahoitus 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuoden 2004 talousarvion 
mukaan noin 1,7 mrd. euroa, josta liikenneväylien ylläpitoon ja kehittämiseen käytetään 
noin 80 % eli noin 1,2 mrd. euroa. Ylläpidon ja hoidon osuus eli ns. perusväylänpidon 
osuus on noin 830 milj. euroa. Määrärahoja käytetään myös mm. tienpidon valtionapuihin 
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(noin 11 milj. euroa), joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen (noin 82 milj. 
euroa), merenkulun edistämiseen (noin 69 milj. euroa), viestinnän korvauksiin ja avustuk-
siin (noin 14 milj. euroa) sekä Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen toimintaan. 

Väyläverkon isoista kehittämishankkeista eduskunta päättää hankekohtaisesti. Näillä inves-
toinneilla on usein huomattava merkitys eri alueiden saavutettavuuden ja eri seutujen lii-
kenteellisen toimivuuden kannalta. Aloitettavien hankkeiden määrä vaihtelee vuosittain. 
Vuoden 2003 talousarviossa eduskunta myönsi rahoituksen kahdeksaan uuteen hankkee-
seen, mutta vuoden 2004 talousarviossa ei yhteenkään. Käynnissä oleviin kehittämishank-
keisiin käytetään vuoden 2004 talousarvion mukaan noin 320 milj. euroa. 

Liikenneväylien pitkäjänteistä ylläpitoa ja kehittämistä käsitellyt ministerityöryhmä esittää, 
että hankkeet päätettäisiin hallituskausittain. 

Tienpidon rahoitus on lähes täysin budjettirahoitusta. Tiehallinto saa jonkin verran tuloja 
ulkopuolisten, lähinnä kuntien, maksuosuuksina investointihankkeisiin sekä TEN-tukia. 
Tienpidon menot ovat vuoden 2004 talousarvion mukaisesti 751 milj. euroa, josta perus-
tienpidon menot ovat 588 milj. euroa ja kehittämisinvestoinnit ovat 163 milj. euroa. Perus-
tienpidon rahoitus on Tiehallinnon käytössä olevaa toimintamenomäärärahaa, jonka käyt-
töä nykyisin ohjataan eduskunnan ja liikenne- ja viestintäministeriön asettamin tulostavoit-
tein. Valtaosa perustienpidon määrärahojen käytöstä määräytyy valtakunnallisten toiminta-
linjojen mukaisesti, esim. tieverkon hoito, ylläpito ja liikenteen hallinta sekä hallinto. Pe-
rustienpidon määräraha jaetaan tiepiirien käyttöön näiden toimintalinjojen mukaisesti. Jaon 
toimittaa Tiehallinnon keskushallinto. Toimintalinjojen tavoitteena on taata sama palvelu-
taso eri puolilla maata samantyyppisellä tiestöllä. 

Perustienpidolla rahoitetaan vähäisessä määrin pienehköjä laajennus- ja uusinvestointeja. 
Osa tästäkin perustienpidon investointirahoituksesta on valtakunnallisesti sovittuja teema-
ohjelmia. Muu osa laajennus- ja uusinvestointeihin käytettävästä rahasta on alueitten pää-
tettävissä. Vuonna 2004 perustienpidonlaajennus- ja uusinvestointeihin alustavan arvion 
mukaan käytettävissä yhteensä noin 75 milj. euroa, josta osa käytetään ohjelmien rahoitta-
miseen, osa jää tiepiireille alueellisesti päätettäväksi. Määräraha jaetaan tiepiireille liiken-
nesuoritteen mukaisesti. 

Tieverkon suuriin kehittämisinvestointeihin käytetään vuonna 2004 163 milj. euroa. 

Radanpidon menot ovat vuoden 2004 talousarvion mukaisesti 461 milj. euroa, josta perus-
radanpito on 309 milj. euroa ja kehittämisinvestoinnit 151 milj. euroa. Radanpitoon on 
budjettirahoituksen (406 milj. euroa) lisäksi käytettävissä radanpidon tulot, josta suurin osa 
saadaan ratamaksusta. Ratahallintokeskus vastuulla on 5850 km:n rataverkko, jota ylläpi-
detään ja kehitetään yhtenä kokonaisuutena eduskunnan ja ministeriön asettamien tulosta-
voitteiden mukaisesti. Perusradanpidon rahoituksesta radan kunnossapito ja käyttö vie 136 
milj. euroa ja korvausinvestoinnit 106 milj. euroa. Korvausinvestointeja kohdistetaan rata-
verkolle tarpeiden mukaisesti. Kehittämisinvestointeihin käytetään 151 milj. euroa vuonna 
2004. 

Merenkulkulaitoksen toimintamenomomentilta rahoitetaan meri- ja sisävesiväylien väy-
länpito, talvimerenkulun avustaminen, merikartoitus, meriliikenteen ohjaus ja meriturvalli-
suus. Väylänpidossa ja merikartoituksessa laitoksella on edelleen omaa tuotantoa. Muiden 
palvelujen osalta laitoksen rooli on muuttunut viranomaiseksi ja tilaajaksi. 
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Merenkulkulaitos perii merenkulussa käytettävien julkisten kulkuväylien ja turvalaitteiden 
ylläpidosta sekä jäänmurtotoiminnasta valtiolle aiheutuvien kustannusten kattamiseksi väy-
liä käyttäviltä aluksilta väylämaksua. Ulkomaan liikenteen aluksen väylämaksu kannetaan 
kertamaksuna, jonka suuruus riippuu aluksen nettovetoisuudesta (lastauskyky) ja jääluo-
kasta. Kotimaan liikenteen alukselta peritään vuotuinen maksu, joka riippuu aluksen netto-
vetoisuudesta. Ministeriö asettaa vuosittain kustannusvastaavuustavoitteen väylämaksuille. 
Jäänmurrosta ei peritä maksua erikseen, vaan kustannukset sisällytetään väylämaksuun. 
Väylämaksu ei ole riippuvainen käytetystä väylästä. 

Merenkulkulaitoksen tehtävien rahoitus on kokonaisuudessaan noin 97 miljoonaa euroa. 
Tästä noin 74 miljoonaa euroa tulee väylämaksuista (76 %) ja noin 6 miljoonaa euroa 
muista tuloista (7 %) ja loput talousarviorahoituksesta (17 %). Kehittämisinvestointeihin 
käytetään lisäksi noin 7 milj. euroa. 

Lentoasemien ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii Ilmailulaitos käyttäjärahoitteisesti 
ottaen huomioon asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet. Lentoyhtiöt maksavat lentoasemille 
mm. matkustaja-, laskeutumis- ja navigaatiomaksuja. Maksujen suuruutta määrättäessä 
kustannusvastaavuus on laskettu koko lentoasemien verkkoa koskien. Tämä liikennemuo-
don sisäinen ristisubventio hyödyntää vähän liikennöityjä lentoasemia ja niiden käyttäjiä, 
koska näin lentoliikenteen tarjonta voidaan ylläpitää myös näille asemille. 

Joukkoliikennepalvelujen kattavuus on tärkeä alueellinen tasa-arvokysymys. Joukkoliiken-
nemäärärahan käytön tavoitteet ovat tasapuolinen palvelujen saatavuus eri puolilla maata ja 
joukkoliikenteen edistäminen. Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa kaukoliikennettä ja 
junien lähiliikennettä ja lääninhallitukset ostavat linja-autoilla ja takseilla harjoitettavaa 
alueellista runkoliikennettä sekä rahoittavat avustuksin paikallisliikennettä ja lippualen-
nuksia. Joukkoliikenteen tarjonnassa on yritysaloitteinen järjestelmä, jossa vain asiakastu-
loperusteista liikennettä täydentävät ja tarpeelliseksi arvioidut palvelut ostetaan. Asiakastu-
loperusteinen liikenne ja ostoliikenne muodostavat yhdessä kokonaisjärjestelmän. 

Joukkoliikenteen toimintaedellytykset vaihtelevat merkittävästi maan eri puolilla. Alueelli-
sen ja paikallisen liikenteen määräraha kiintiöidään lääninhallituksille todellisten tarpeiden 
perusteella. Kiintiöintipäätöksen tekee valtioneuvosto liikenne- ja viestintäministeriön esi-
tyksestä. 

Läänikohtainen määrärahatarve voi esimerkiksi markkinaolosuhteiden ja matkustuksen 
kehittymisen tai kuntien tekemien uusien linjanvetojen perusteella vaihdella vuosittain 
merkittävästi. Pelkästään läänin asukasmäärän tai laajuuden perusteella suhteutettu määrä-
raha ei anna oikeaa kuvaa läänin liikenteellisistä olosuhteista ja määrärahatarpeesta.  

Liikenteen ostojen ja lippualennusten lisäksi joukkoliikenteen määrärahasta rahoitetaan 
myös joukkoliikenteen kehittämistä. Vuonna 2004 joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja 
kehittämiseen osoitettu määräraha on yhteensä noin 82 milj. euroa, josta junaliikenteen 
ostoihin käytetään arviolta 39 milj. euroa, alueellisen liikenteen palvelujen ostoon ja pai-
kallisen liikenteen valtionavustuksiin 26,8 milj. euroa, kaupunki- ja seutulippualennusten 
valtionavustukseen 9,7 milj. euroa, kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimushankkeisiin 5,8 
milj. euroa sekä Merenkurkun liikenteeseen miljoona euroa. 
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Valtionapu yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen on 11,1 milj. euroa. Määrära-
haa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen ja pysyvän asutuksen sekä perustuo-
tantotoiminnan tarvitsemien teiden avustamiseen.   

EU:n tavoiteohjelmien mukaisiin hankkeisiin tarvittava rahoitus budjetoidaan LVM:n 
koontimomentille (31.99.62). Kansallista rahoitusta on saatu myös työministeriön hallin-
nonalalta (34.05.62). EU:n rahoitusosuus on budjetoitu SM:n momentille 26.98.61. EU:n 
tavoiteohjelmien rahoitus voidaan esittää alueittain. 

1.5 Aluehallinnon kehitysnäkymiä 

Uuden alueiden kehittämislain tultua voimaan vuoden 2003 alusta maakuntien suunnittelu-
prosesseja on uudistettu ja valtioneuvosto on asettanut uudet alueiden kehittämisen tavoit-
teet. Tältä pohjalta myös eri ministeriöt hallinnonaloineen uudistavat toimintakulttuuriaan 
alueellisessa yhteistyössä ja alueellisen toimintansa suuntaamisessa. Tilanne alueilla ja 
alueellisessa yhteistyössä ei kuitenkaan näytä kovinkaan stabiililta, sillä valtiovallan toi-
mesta on juuri valmistunut kolme merkittävää selvitystä: 

Alueellistamisen koordinaatioryhmä 

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän hyväksyi 16.1.2004 kannanoton alueellis-
tamisen jatkovalmistelusta. Alueellistamistoimet mahdollistaisivat arvion mukaan 4 000 – 
8 0000 työpaikan sijoittamisen vuoden 2015 loppuun mennessä Helsingin seutukunnan 
ulkopuolelle. Hallitusohjelman mukainen alueellistamisohjelma koskee kahta vaalikautta 
eli vuosia 2004-2011. Ohjelma voisi olla kokonaisuudessaan toteutettu vuonna 2015. Osa-
na hallitusohjelman mukaista alueellistamisohjelmaa alueellistamisen koordinaatioryhmä 
sai valmiiksi alueellistamisohjelman periaatteet ja linjaukset. 

Lähtökohtaisesti ministeriöt tarkastelevat alueellistamisselvityksissään hallinnonalansa 
kaikkien toimintojen ja yksikköjen alueellistamismahdollisuuksia ja laativat asetuksen mu-
kaisen sijoittamisselvityksen erikseen mainittavien yksikköjen ja toimintojen tai niiden osi-
en osalta. Ministeriöiden tulee laatia hallinnonalansa alueellistamisselvitys 31.12.2004 
mennessä.  

Kootuin voimin vaikuttavampaan aluehallintoon;  
selvityshenkilö Esko Riepulan ehdotukset aluehallinnon vahvistamiseksi 

Selvityshenkilö ehdottaa, että aluekehittämiseen suunnattavat voimavarat kootaan yhteen 
lukuun valtion talousarviossa. Myös EU-rakennerahastovarat koottaisiin rahastokohtaisik-
si kokonaisuuksiksi. Voimavaroista päätettäessä lisätään yhteistyötä kaikilla tasoilla. Alu-
eellisen tahdonmuodostuksen kokoamiseksi perustetaan maakuntaneuvosto, jonka ytimenä 
on maakunnan liiton hallitus. Lisäksi siihen kuuluu valtion sektorihallinnon edustajia. 
Keskustason suuntaamista ja päätöksentekoa varten perustetaan keskeisten ministeriöiden 
tulosallianssi. 

Valtion viranomaisten organisaatio ja toimeenpanovalta eivät muutu. Päätöksenteon pai-
nopiste siirtyy kuitenkin maakunnalliselle itsehallinnolle, kuten Kainuun mallissa. 
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Järjestelmä olisi täysimääräisesti käyttöön otettavissa vuonna 2007 yhtä aikaa uuden ra-
kennerahastokauden kanssa. 

Ihmisten arki ei tunne hallinnon rajoja – yhteistyöllä Helsingin seutu  
menestykseen; selvityshenkilö Jussi-Pekka Alasen ehdotukset Helsingin 
seudun yhteistyön kehittämiseksi 

Selvityshenkilö ehdottaa seudullisen päätöksenteon järjestämistä maakunnan liiton yhtey-
teen, ilman uuden hallinnon tason luomista. Helsingin seudun yhteisen päätöksenteon pii-
rissä on 14 kuntaa. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistetään yhdeksi Uu-
denmaan maakunnaksi. 

Pääkaupunkiseudun kuntien poliittisen yhteistyön vahvistamiseksi perustetaan yhteistyö-
hallitus, samalla tuetaan Keski-Uudenmaan KUUMA-alueen keskinäisen yhteistyön kehit-
tämistä. Seudun päätöksenteon ja pääkaupunkiseudun yhteistyöhallituksen osalta yhteis-
työn rakenteille luodaan lainsäädännöllinen perusta. 

Kansallisen metropolipolitiikan linjaamiseksi perustetaan ministeritason poliittinen neu-
votteluryhmä; johon osallistuvat myös Helsingin seudulta nimetyt poliittiset edustajat. Hy-
vinvointipalvelujen turvaamiseksi käynnistetään palvelutoimintojen yhteensovittamista ja 
rakenteiden uudistamista sekä yhteistyön vaikuttavuuden lisäämistä koskevat prosessit. 

Seudulle laaditaan yhteiset maankäytön ja asumisen tavoitteet ja strategiat. Tämän tueksi 
luodaan seudun ja valtion keskinäinen suunnittelujärjestelmä, jossa sovitaan tarvittavista 
toimenpiteistä, tavoitteista ja menettelytavoista. Kansallisesti merkittäviin yhdyskuntara-
kentamisen hankkeisiin varaudutaan yhdessä seudun, valtion ja muiden toimijoiden kes-
ken. 

Johtaville luottamushenkilöille tehdään mahdolliseksi tehtävien edellyttämä riittävä ajan-
käyttö. Heidän täysipainoinen osallistumisensa on perusta seudun poliittiselle yhteistyölle. 

Kaikissa valmistuneissa selvityksissä esitetään alueiden kehittämisen kannalta merkittäviä 
uudistuksia ja välittömiä jatkotoimia mahdollisten päätösten pohjaksi. Parhaillaan valmis-
tellaan myös aiemmin päätettyä Kainuun kokeilua, joka käynnistyy vuoden 2005 alusta. 

Tällä hetkellä on vaikea arvioida tulevia muutoksia, niiden aikatauluja ja merkitystä maa-
kuntien liittojen tai valtion eri hallinnonalojen toimivaltaan, vastuisiin ja varsinaiseen toi-
mintaan. Tuleviin haasteisiin on varauduttava, mutta tarkemmat toimet ja toimintatavat on 
mietittävä aikanaan. Tämän vuoksi tässä työssä esitetyt kehittämisehdotukset perustuvat 
pääasiassa uuden alueiden kehittämislain mukaisiin jo realisoituneisiin muutoksiin maa-
kuntien suunnittelujärjestelmässä. 
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2 YHTEISTYÖN JA MAAKUNTIEN SUUNNITELMIEN NYKYTILA 

2.1 Yhteistyön lähtökohdista 

Uuden alueiden kehittämislain mukainen suunnittelujärjestelmä edellyttää liikenne- ja vies-
tintäministeriön ja sen hallinnonalan virastojen aiempaa kiinteämpää yhteistyötä maakunti-
en liittojen kanssa. 

Uuden lain myötä alueiden suunnittelu perustuu yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Lain 
hengen mukaisesti toimijoiden tulisi olla suunnitteluprosessien sisällä tiiviissä vuorovaiku-
tuksessa yhdessä alueen kehittämislinjauksia ja –toimenpiteitä suunnittelemassa ja toteut-
tamassa. Suunnittelun tulosten odotetaan olevan kokoavia, eri toimijoiden varojen käyttöön 
vaikuttavia ja konkreettisia. Tämä korostaa liikenteen merkitystä eräänä kehittämisen osa-
tekijöistä. Lisäksi LVM:n hallinnonalan toimintalinjojen valmistelun ja toteuttamisen kan-
nalta osallistumisella aluekehitykseen on merkitystä kahdesta näkökulmasta. Olemalla mu-
kana suunnittelussa saadaan merkittävää tietoa asiakkaiden, elinkeinoelämän ja alueen tar-
peista ja odotuksista liikennejärjestelmälle. Toisaalta olemalla vahvasti mukana suunnitte-
lussa pidetään liikennejärjestelmää koskevia tavoitteita ja toimenpidekokonaisuuksia esillä 
ja korostetaan niiden merkitystä alueiden kehittymisen kannalta. 

Vuorovaikutus liittyy eri suunnitteluprosesseihin. Näitä ovat maakuntasuunnitelman laa-
dinta, maakuntaohjelman laadinta, maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadinta, 
maakuntakaavan laadinta sekä muiden aluekehitysasiakirjojen laadinta. Suomen liityttyä 
EU:iin on suuri osa yhteistyöstä kohdistunut rakennerahasto-ohjelmien laadintaan ja toteu-
tukseen. Alueiden kehittämislaissa mainittujen suunnittelu- ja ohjelmaprosessien vastuu on 
maakuntien liitoilla, joten ne vastaavat myös prosessien suunnittelusta niin, että prosessit 
ovat riittävän vuorovaikutteisia. Valmisteluprosessit ovat erilaisia eri maakunnissa. 

Toisaalta LVM:n hallinnonalalla on omalla vastuullaan suunnittelua, johon kuuluu yhteis-
työtä mm. maakuntien liittojen kanssa. Lain mukaan valtion viranomaisten on pyydettävä 
maakuntien liitoilta lausunto alueiden kehittämisen kannalta merkittävistä suunnitelmista ja 
toimenpiteistä. 

Maakuntien yhteistyöryhmien rooli on korostunut uuden lain myötä. Maakunnan yhteistyö-
ryhmä huolehtii rakennerahastojen toteutuksesta ohjelma-asiakirjassa määritettyjen strate-
gioiden mukaisesti. Yhteistyöryhmän tärkeimpänä tehtävänä on rakennerahastovarojen ja 
vastaavan kansallisen rahoituksen yhteensovittaminen sekä varojen kohdentaminen maa-
kunnassa eri viranomaisten päätettäväksi. Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee maakun-
taohjelman toteuttamissuunnitelman, vaikka varsinaiset hyväksymispäätökset tekevät asi-
anomaiset viranomaiset tahollaan. 

Alueelliseen suunnitteluun liittyvää yhteistyötä tehdään valtakunnan tasolla, alue- eli maa-
kuntatasolla ja paikallis- eli kunta- ja seutukuntatasolla. Maakuntien liittojen kanssa tehtä-
vän yhteistyön lisäksi alueelliseen yhteistyöhön liittyy LVM:n hallinnonalan yhteistyötä 
myös TE-keskusten ja ympäristökeskusten kanssa. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on ohjeistanut virastojaan, että maakunnan yhteistyöryh-
missä ja sihteeristöissä toimivien henkilöiden tulee edustaa toiminnassaan koko LVM:n 
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hallinnonalan näkemystä. Maakuntien yhteistyöryhmissä ja sihteeristöissä on useimmiten 
vain tiepiirien edustus. Tiepiirien uusi rooli asettaa kasvavia yhteistyövaatimuksia LVM:n 
virastoille aluetasolla. Lääninhallitusten edustajana maankuntien yhteistyöryhmissä toimii 
opetustoimen edustaja. Liikenneosastojen näkemysten esilletuonnille on näin olemassa 
kaksi väylää. Liikenneosasto on osa monialaista asiantuntijavirastoa sisäisine verkostoi-
neen, mutta tulossopimuksin myös LVM:n ohjauksessa. 

Paikallistasolla aluekehitystyöstä vastaavat kunnat ja niiden yhteenliittymät, seutukunnat. 
Myös tällä tasolla käsitellään sangen runsaasti liikennejärjestelmäasioita. 

Valtakunnallisella tasolla suunnitteluyhteistyötä tehdään virastojen keskushallintojen ja 
LVM:n sekä eri ministeriöiden välillä. Tällöin tavoitteena on erityisesti omien näkökulmi-
en tuominen valmisteluun ja päätöksentekoon. Konkreettinen asia yhteistyössä on talous-
arviomenettelyyn liittyvä rahoituskehyksien valmistelu. Lisäksi on jonkin verran ollut tar-
vetta suoraan yhteydenpitoon LVM:n ja maakuntien liittojen välillä. 

Edellä mainittujen aluekehitykseen liittyvien suunnittelu- ja ohjelmaprosessien lisäksi yh-
teistyötä tehdään maakuntien liittojen ja LVM:n hallinnonalan välillä erilaisten pysyvien 
elimien ja määräaikaisten projektien muodossa. Mm. useissa tiepiireissä toimii pysyviä 
alueellisia neuvottelukuntia ja ympäristöyhteistyöryhmiä, joissa ovat edustettuina maakun-
tien liitot ja lisäksi muita yhteistyötahoja. Maakuntien liitot ovat nimenneet valmistelu-
työnsä tukemiseksi erilaisia pitkäaikaisia seuranta- ja valmistelutyöryhmiä. Määräaikaiset 
yhteistyöfoorumit liittyvät yleensä johonkin yksittäiseen projektiin, esimerkiksi maakunta-
kaavan laadintaan. 

2.2 Nykyiset yhteistyökäytännöt 

Yhteistyö suunnitelma- ja ohjelmaprosesseissa 
Maakuntasuunnitelman laadinta on lähinnä kertaluontoinen projekti johtuen sen harvasta 
toistumisvälistä. Varsinaisia maakuntasuunnitelmia on laadittu vasta osassa maakuntia. 
Vastaavia strategisia suunnitelmia on eri nimillä ja hieman poikkeavin sisällöin laadittu 
kaikissa maakunnissa. Suunnitelmien laadintaan ovat LVM:n hallinnonalalta tiiviimmin 
osallistuneet Tiehallinnon tiepiirit ja Ratahallintokeskus. Ne ovat osallistuneet valmistelu-
työryhmiin, viranomaisneuvotteluihin ja lausunnonantajana. Merenkulkupiirit ovat olleet 
mukana valmistelutyöryhmissä lähinnä muutamissa rannikkomaakunnissa ja ovat antaneet 
kaikista suunnitelmista lausunnot. Ilmailulaitos ja lääninhallitusten liikenneosastot ovat 
osallistuneet suunnitteluun lähinnä lausunnonantajana. Tiiveimmin yhteistyö on toiminut 
niissä maakunnissa, joissa valmisteluun on käytetty infrastruktuuria tai liikennejärjestel-
mää käsitteleviä työryhmiä tai seminaareja. 

Kaikkiin maakuntiin laadittiin kesällä 2003 uuden lain mukaiset maakuntaohjelmat. Niiden 
valmistelutyöryhmiin ja viranomaisneuvotteluihin on LVM:n hallinnonalalta tiiviimmin 
osallistuneet tiepiirit ja merenkulkupiirit. Ratahallintokeskus, Ilmailulaitos ja lääninhalli-
tuksen liikenneosastot ovat osallistuneet suunnitteluun pääasiassa aineistoa toimittaen ja 
lausunnonantajana. Tiiviimmin yhteistyö on toiminut niissä maakunnissa, joissa valmiste-
luun on käytetty infrastruktuuria tai liikennejärjestelmää käsitteleviä työryhmiä tai semi-
naareja. 
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Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmat laadittiin ensimmäistä kertaa kaikissa maa-
kunnissa syksyllä 2003 vuosille 2004-05. Suunnitelmien valmisteluprosessit vaihtelivat 
maakunnittain ja tämä näkyi LVM:n hallinnonalan virastojen ja maakuntien liittojen väli-
sessä yhteistyössä. Tiehallinnon tiepiirit olivat työssä mukana tiiviimmin johtuen tiepiirien 
edustajien jäsenyyksistä maakuntien yhteistyöryhmissä ja yhteistyöryhmien sihteeristöissä. 
Merenkulkupiirit osallistuivat suunnitteluun maakuntien liittojen pyynnöstä suoraan tai 
tiepiirien välityksellä. Ratahallintokeskus, Ilmailulaitos ja lääninhallitusten liikenneosastot 
osallistuivat suunnitteluun joko tiepiirien välityksellä tai suorin kontaktein maakuntien 
liittoihin. Maakuntien liitoilla oli jonkin verran myös suoria kontakteja virastojen kes-
kushallintoihin. Suunnitelmiin otettavat konkreettiset hankkeet edellyttävät usein neuvotte-
luja virastojen ja kuntien sekä TE-keskusten kanssa, koska hankkeisiin liittyy usein näiden 
tahojen rahoitusta tai eri toimijoiden hankkeet kytkeytyvät toisiinsa. 

Osassa maakunnista maakuntaohjelmien ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien 
valmistelu käynnistettiin seutukuntalähtöisesti. LVM:n hallinnonalan osallistuminen seu-
tukuntien valmisteluun oli vähäinen ja osallistujana olivat lähinnä tiepiirit. 

Maakuntakaavojen valmisteluryhmissä on ollut pääsääntöisesti vain tiepiirien edustus. Me-
renkulkupiirit, Ratahallintokeskus, Ilmailulaitos ja lääninhallitusten liikenneosastot ovat 
osallistuneet viranomaisneuvotteluihin ja lausunnonantajana. Työryhmiin nämä tahot ovat 
osallistuneet lähinnä niissä kaavaprosesseissa, joissa on ollut merkittäviä näitä koskevia 
hankkeita. 

Rakennerahasto-ohjelmien valmistelu maakunnissa on tapahtunut vastaavilla prosesseilla 
ja toimintatavoilla kuin maakuntaohjelmienkin valmistelu. Uuden lain mukaan rakennera-
hasto-ohjelmat sisällytetään maakuntaohjelmiin, vaikka ne laaditaankin erillisinä ohjelmi-
na. Rakennerahastohankkeisiin on perustettava ohjausryhmät, joissa on mukana maakunti-
en liittojen edustus. Useiden rakennerahasto-ohjelmien seurantakomiteoissa on Tiehallin-
non edustus. 

Liikennejärjestelmän suunnitteluun liittyvä yhteistyö 
LVM:n hallinnonalan kannalta toimivin alueellisen suunnittelun yhteistyöfoorumi on maa-
kunnallinen ja seudullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu. Näihin prosesseihin on kattavasti 
osallistunut koko hallinnonala. Prosesseissa on päästy syvälliseen ja monipuoliseen vuoro-
vaikutukseen myös liikennejärjestelmäsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun kesken. 
Suunnitelmat ja niistä laaditut aiesopimukset toimivat hyvin maakuntaohjelmien ja niiden 
toteuttamissuunnitelmien valmistelun pohjana ja luovat hyvän kokonaiskuvan seudun lo-
gistisesta järjestelmästä ja sen vaikutuksista elinkeinoelämän kuljetustarpeisiin ja kansa-
laisten liikkumiseen. 

Useissa maakunnissa on tehty joko liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyen tai erillisinä 
projekteina liikennejärjestelmää koskevia teemasuunnitelmia tai –selvityksiä, esimerkiksi 
logistiikan kehittämiseksi. Näissä suunnitelmissa LVM:n hallinnonala on ollut mukana. 

Alueellisen joukkoliikenteen kehittämisessä on merkitystä työssäkäyntialueittain tai maa-
kunnittain toimivilla seutuliikennetyöryhmillä. Ryhmät perustettiin alunperin seutulippujen 
hallinnointia varten, mutta niissä käsiteltävät asiat ovat laajentuneet myös joukkoliikenteen 
kehittämiseen. 
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Yhteistyö maakuntien liittojen allianssien kanssa on ollut hyvin vähäistä lukuun ottamatta 
Etelä-Suomen aluetta. 

Yhteistyö hallinnonalan omissa prosesseissa 
LVM:n hallinnonalan omista prosesseista merkittävimmät alueellisen suunnittelun kannal-
ta ovat pitkän tähtäyksen suunnitelmat, virastojen ja niiden aluehallinnon toiminta- ja talo-
ussuunnitelmat sekä merkittävien investointihankkeiden suunnitelmat. Pitkän tähtäyksen 
suunnitelmista on pyydetty maakuntien liittojen lausunnot. Tiepiirien pitkän tähtäyksen 
suunnitelmien valmistelutyöryhmissä on ollut maakuntien liittojen edustus. 

Virastojen toiminta- ja taloussuunnitelmista pyydetään maakuntien liittojen lausunnot. 
Tiepiirien toiminta- ja taloussuunnitelmat on esitelty maakuntahallituksissa ja valmisteluun 
on liittynyt ainakin asiantuntijayhteistyötä. 

Merkittävien investointihankkeiden suunnitteluryhmissä on maakuntien liittojen edustus ja 
hankkeista pyydetään maakuntien liittojen lausunnot. 

2.3 Kokemuksia yhteistyökäytännöistä 

Maakuntien kokemuksia 
Luku perustuu asiantuntijoiden kuulemisiin ja työryhmän tilaamaan konsulttityönä tehtyyn 
selvitykseen siitä, miten maakuntien liitot kokevat LVM:n hallinnonalan toiminnan alueel-
lisessa suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmässä. Selvitys tehtiin ryhmähaastatteluina 
seitsemässä maakunnan liitossa (Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Kymen-
laakso, Uusimaa, Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi). Haastatteluiden tuloksista on laadittu 
erillinen muistio (Alueellisen suunnitteluyhteistyön toimivuus, maakuntien liittojen koke-
muksia LVM:n hallinnonalan toiminnasta). 

Yleisesti ottaen yhteistyö maakuntien liittojen sekä liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan organisaatioiden välillä koettiin tapausmaakunnissa toimiviksi ja tarkoituksenmu-
kaisiksi. Väylävirastojen kohdalla ei liene yllätys, että tiepiiri muodostui jokaisessa ta-
pausmaakunnassa keskeiseksi yhteistyökumppaniksi, jonka kanssa yhteydenpito on sään-
nöllisintä. Tiepiirin läheistä suhdetta tukee erityisesti se, että valituissa tapausmaakunnissa 
maakunnan liiton toimipiste sijaitsi kahta liittoa lukuun ottamatta samassa kaupungissa 
kuin tiepiirikin. Läheisyyden katsottiin madaltavan yhteydenpidon kynnystä. 

Myös muiden väylävirastojen sekä lääninhallituksen liikenneosaston kanssa käytävää yh-
teistyötä pidettiin yleisesti toimivana vaikkakin useimmissa maakuntien liitoissa yhteyden-
pidon katsottiin olevan tapauskohtaista, tiettyihin projekteihin sekä rahoituksen tarpeeseen 
ja sen kanavointiin liittyvää. Ongelmatekijäksi Ratahallintokeskuksen, Merenkulkulaitok-
sen, Ilmailulaitoksen ja lääninhallituksen liikenneosaston kanssa koettiin kuitenkin alueel-
lisen edustuksen puute ja kontaktipinnan puuttuminen.  

Tiepiirien kanssa käytävän yhteistyön yleisten edellytysten katsottiin jokaisessa tapaus-
maakunnassa olevan hyvät. Yhteistyön hyviä edellytyksiä ja sen toimivuutta korostettiin 
jokaisessa tapausmaakunnassa eikä suuria ongelmakohtia yhteistyön toimivuudelle ilmaan-
tunut keskusteluissa. Pieniä erimielisyyksiä yksittäisistä hankkeista tai niiden toteuttami-
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sesta liittojen edustajien mukaan ilmenee satunnaisesti, mutta niiden katsottiin kuuluvan 
yhteistoiminnan kuvaan. Suuria erimielisyyksiä ei nostettu yhdessäkään tapausmaakunnas-
sa esiin, vaan yleinen näkemys oli, että tiepiirit ovat maakunnallisessa suunnittelussa ja 
yhteistyössä samoilla linjoilla maakuntien liittojen kanssa. Maakuntien kehittämiseen liit-
tyvät asiat koetaan yhteisiksi, mikä antaa vahvan pohjan yhteistoiminnalle. 

Yhteistoimintaa tukevat liittojen edustajien mielestä erityisesti hyvät henkilösuhteet, jotka 
monesti ovat syntyneet jo useiden vuosien hedelmällisen ja tiiviin yhteistyön tuloksena. 
Useassa tapausmaakunnassa liittojen edustajat nostivat esiin myös sen, että molemmilla 
puolilla toimii saman koulutustaustan omaavia ihmisiä, jotka monesti tuntevat toisensa 
hyvin. Hyvistä henkilösuhteista johtuen maakuntien liitoissa korostettiin sitä, että yhteis-
työn henki tiepiirien kanssa on aitoa eikä suuria erimielisyyksiä eri hankkeiden toteuttami-
sessa, maakunnallisessa suunnittelutyössä ja hankkeiden priorisoinnissa ole ollut. 

Tuloksellisesta ja toimivasta yhteistoiminnasta huolimatta myös joitakin epäkohtia Tiehal-
linnon ja maakuntien liittojen kanssa todettiin olevan. Ongelmaksi nousi kahdessa tapaus-
maakunnassa esiin huoli tiepiiriin ja Tiehallinnon keskushallinnon välisistä näkemyserois-
ta. Tiehallinnon keskushallinnon ja tiepiirin näkemyserot ovat joskus vaikeuttaneet toimin-
taa ja mielipiteet Tiehallinnon sisällä ovat vaihdelleet liian usein. Liittojen edustajien mu-
kaan tiepiiri asettuu usein yhteistoiminnan tuloksena liiton kanssa samalle kannalle ja esi-
tykset ovat yhteisiä, sillä molemmilla osapuolilla on samanlaiset näkemykset ja yhteiset 
listat tärkeimmistä hankkeista. Näitä yhteisiä esityksiä muutetaan liittojen edustajien mu-
kaan keskushallinnossa turhan usein. 

Ratahallintokeskuksen kanssa yhteistoiminnan määrä ja laatu vaihtelivat tapausmaakunnit-
tain. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan liitoissa 
yhteistyön koettiin olevan säännönmukaista ja toimivaa. Uudenmaan liiton toimitilojen 
sijainnin katsottiin liiton edustajien mukaan luovan luonnolliset puitteet hyvälle yhteistoi-
minnalle. Varsinais-Suomen liitossa on vakiintuneena käytäntönä puolivuosittainen neu-
vottelu Ratahallintokeskuksen kanssa, mikä koettiin riittäväksi. Toisaalta maakuntien liitto-
jen edustajat pahoittelivat sitä, että selkää alueellista edustusta ja organisaatiota ei ole, 
vaikka sille olisi kysyntää ja tarvetta. Käytännön asioiden hoitoa Helsinkiin saakka pidet-
tiin vaikeana; läheisen kontaktin puute vaikeuttaa yhteistoimintaa. 

Merenkulkulaitoksen kanssa käytävä yhteistoiminta koettiin lähes jokaisessa tapausmaa-
kunnassa varsin vähäiseksi, mutta toimivaksi. Yhteistyö on pääosiltaan satunnaista ja pro-
jektikohtaista eikä mainittavia yksittäisiä ongelmakohtia esiintynyt. Merenkulkulaitoksen 
kanssa käytävä yhteistoiminta nousi luonnollisesti voimakkaimmin esiin niissä tapausmaa-
kunnissa, joissa merenkulkuun liittyvät asiat ovat maantieteellisesti konkreettisia. Tiehal-
linnon ohella Merenkulkulaitoksen katsottiin olevan väylävirastoista keskeinen yhteistyö-
kumppani, jonka kanssa on perinteisesti ollut hyvät ja toimivat yhteistyösuhteet. 

Ilmailulaitoksen kanssa tehtävän yhteistyön katsottiin maakunnissa olevan suhteellisen 
vähäistä, mutta toimivaa. Kritiikkiä kuitenkin kohdistettiin Ilmailulaitoksen liiketoiminta-
muotoon, joka on liiton edustajien mukaan vaikeuttanut yhteistyötä ja toimintaa. 

Lääninhallitusten liikenneosastojen kanssa käytävä yhteistyö on kaikissa maakunnissa vä-
häistä. Yhteistyö onkin keskittynyt suureksi osaksi joukkoliikennettä ja liikenneturvalli-
suutta koskeviin asioihin ja tapausmaakuntien alueilla liikenneosastot tekevät pääasiassa 
yhteistyötä suoraan alueen kuntien kanssa. Isoja yhteistyökuvioita ei liittojen ja lääninhalli-
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tusten liikenneosastojen kanssa katsottu olevan näköpiirissä. Varsinkin joukkoliikenneasi-
oissa toivottiin laajempaa yhteistyötä ja aktiivisempaa otetta liikenneosaston suunnalta. 

Uuden alueiden kehittämiseen tähtäävän lain katsottiin tuoneen maakunnallisella suunnitte-
lutyölle ja yhteistoiminnalle enemmän edellytyksiä ja lisänneen mahdollisuuksia. Lain 
myötä suunnitteluun on tullut enemmän voimaa ja laaja-alaisuutta kuin aikaisemmin. Uusi 
laki onkin tuonut maakunnille koordinaatiovelvoitteen myötä lisää puhtia ja edistänyt 
suunnittelun yhtenäisempää otetta ja yleistä hyväksyttävyyttä. Rahoituksen puute koetaan 
kuitenkin edelleen yleisesti ongelmaksi ja vaikka valtaa maakunnille on nyt annettu suun-
nittelutyöhön, tulisi sitä antaa myös rahoituksen kanavointiin. 

Yleisesti ottaen maakuntien liittojen näkemykset uudesta laista ja sen myötä saaduista ko-
kemuksista ovat kuitenkin myönteisiä. Liitot tiedostavat, että kulunut vuosi oli vasta kokei-
lua ja eräänlainen opettelukierros maakuntasuunnitelman ja sen toteuttamissuunnitelman 
puitteissa. Toteuttamissuunnitelmaa pidettiin yleisesti hyvänä käytäntönä, sillä se mahdol-
listaa yhteistyössä tapahtuvan hankkeiden priorisoinnin. 

Lisäksi liitot toivoivat liikenne- ja viestintäministeriöltä selkeämpää, myös alueelliset tar-
peet huomioon ottavaa strategiaa, jossa samanaikaisesti tarkasteltaisiin niin liikennepoliit-
tisia päämääriä kuin alueen elinkeinopolitiikan painotuksia (esim. matkailu). Nykyisen 
sektoroituneen hallinnon ei katsota kylliksi ottavan huomioon alueiden kokonaistarpeita. 
Käytännössä tämä edellyttäisi nykyistä vahvempaa yhteistyötä liikenne- ja viestintäminis-
teriön ja muiden aluekehityksen kannalta keskeisten ministeriöiden (etenkin sisäasiainmi-
nisteriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö) kanssa. 

Maakunnallisen suunnittelutyön kohdalla nousi esiin myös maakuntien liittojen huoli lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lyhytnäköisyydestä ja maakuntien erilaisten 
lähtökohtien ja strategioiden huomiotta jättämisestä. 

Keskeisenä esimerkkinä maakuntien liittojen ja liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalan hyvistä käytännöistä nousi esiin Etelä-Suomen maakuntien liittouman toiminta. 
Valitusta seitsemästä tapausmaakunnasta neljä (Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja 
Varsinais-Suomi) kuului liittouman piirin ja kaikissa haastatteluissa liittouma nousi esiin 
yhtenä esimerkkinä toimivasta ja hyväksi havaitusta yhteistyömuodosta. Liittouman toi-
minta on säännöllistä ja sille on palkattu omaa henkilökuntaa, mikä antaa liittojen edustaji-
en mukaan toiminnalle jatkuvuutta ja mahdollisuuksia. Tämänkaltaista yhteistoimintaa 
pidettiin liittojen mielestä uutena askeleena yhteistyössä, joka mahdollistaa asioiden käsit-
telyn laajemmalla joukolla sekä perspektiivillä. Liittouman toiminnan nähtiin tuoneen toi-
mintaan säännöllisyyttä ja selkeyttä. Väylävirastot ovat olleet liittouman toiminnassa vah-
vasti mukana, sillä niitä on kutsuttu tapauskohtaisesti asiantuntijarooleihin eri työryhmiin. 
Tätä uudenlaista yhteistyömuotoa suhteessa liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalaan pidettiin tervetulleena. Liittouman infra-ryhmässä asioita pystytään liittojen edus-
tajien mukaan käsittelemään hyvin yhdessä sekä suhteuttaa omia näkemyksiä muiden liit-
tojen näkemyksiin. Samalla ryhmä on luonut infra-asioista vastaaville eri liittojen henki-
löille tapaamisfoorumin. 

Toisena esimerkkinä nousivat esiin Varsinais-Suomessa eri alueviranomaisten kanssa käy-
tävät ”tulosneuvottelut”, joissa maakunnan liitto käy joka syksy neuvotteluita ja lausunto-
kierroksia virastojen tulosneuvottelupapereihin liittyen. Tämä jo useamman vuoden toimi-
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nut käytäntö on muodostunut liiton edustajien mukaan hyväksi yhteistyömuodoksi ja mah-
dollistanut liitolle paremmat vaikutusmahdollisuudet maakunnalliseen suunnittelutyöhön. 

Kymenlaakson liiton edustajat nostivat omana hyvänä nyky-yhteistoimintamuotonaan esiin 
maakunnan liikennestrategiseen suunnitteluun keskittyneen työryhmän, joka asiantuntija-
ryhmänä valmistelee liikenneasioita maakuntasuunnittelua, maakuntaohjelman tekoa sekä 
toteuttamissuunnitelmaa silmällä pitäen. 

LVM:n hallinnonalan kokemuksia 
Liikenne- ja viestintäministeriön yhteistyö maakuntien kanssa on ajankohtaisiin asioihin 
keskittyvää vuorovaikutusta. Ministeriön työryhmiin kutsutaan usein myös maakuntien 
liittojen edustajia. Maakuntia kuullaan ja informoidaan niitä koskevissa asioissa johdon-
mukaisesti. 

Liikenne- ja viestintäministeriön edustaja on mukana Etelä-Suomen liittouma-alueella pe-
rustetussa infra-ryhmässä oman hallinnonalansa virastojen edustajien lisäksi. Infrayhteistyö 
kytkeytyy Etelä-Suomen aluerakenne 2030 –visioon. 

Tiehallinnon yhteistyö maakuntien liittojen kanssa on hyvin tiivistä. Tiehallinnon tiepiirit 
osallistuvat maakuntien suunnittelu- ja ohjelma-asiakirjojen laadintaan tiiviisti työryhmien 
jäsenenä. Maakuntien liittojen edustajat ovat mukana Tiehallinnon ohjelmaprosesseissa ja 
merkittävimmissä suunnitteluelimissä. Tiehallinto kokee yhteistyön hyväksi ja hedelmälli-
seksi. Tiehallinto haluaa olla tiiviisti sisällä maakuntien suunnitteluprosesseissa maakuntia 
yhteistyössä kehittämässä. 

Tiehallinnon mielestä liikennejärjestelmäsuunnitteluprosessit ovat mahdollistaneet entistä 
syvemmän liikennejärjestelmää koskevan yhteisen pohdinnan. Myös maankäytön suunnit-
telun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteen kytkennän paraneminen luo mahdollisuuk-
sia entistä tuloksellisempaan toimintaan pitkällä aikavälillä. 

Tiepiirien alue käsittää yhdestä kolmeen maakuntaan. Maakuntien liittojen toimintatavat 
ovat erilaisia, mikä joskus vaikeuttaa Tiehallinnon näkökulmasta yhteistyön toimivuutta. 

Ratahallintokeskuksen mielestä yhteistyö maakuntien liittojen kanssa on sujunut hyvin ja 
se on ollut olemassa olevien tarpeiden mukaista. Yhteistyön määrä on vaihdellut suuresti 
sen mukaan, miten liitot ovat olleet aktiivisia ja kuinka paljon rataverkolla on ollut liiken-
teellistä merkitystä maakuntien alueella. Alueellisen edustuksen puuttumista ei Ratahallin-
tokeskuksen käytännön työssä ole koettu ongelmana maakuntien liittojen suuntaan. Tar-
peellinen yhteistyö ja osallistuminen on pystytty järjestämään. Nykyiset, tehokkaat viestin-
täkeinot ovat helpottaneet yhteydenpitoa maakuntien liittojen kanssa ja korvanneet läsnä-
oloa. 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on edistänyt alueellista yhteistyötä ja Ratahallintokeskuk-
sen keskusteluyhteyttä mm. maakuntien liittojen suunnitteluosapuolten kesken. Liikenne-
järjestelmäsuunnittelu edellyttää tiivistä vuorovaikutusta ja osallistumista kokouksiin, jois-
sa keskustellaan varsin laajasti yhteisten kehittämistavoitteiden, toimenpiteiden ja suunni-
telman työstämiseksi. Ratahallintokeskuksessa on koettu maakuntien liittojen rooli liiken-
nejärjestelmäsuunnitteluprojektien vetäjinä hyvänä, koska liitot vastaavat laajemmista ke-
hittämiskokonaisuuksista kuin kunnat ja täten näkevät myös rataverkon kehittämisen mer-
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kityksen hyvin. Aiesopimuksen laatiminen ja liikennejärjestelmäsuunnitelman seuranta 
merkitsevät keskusteluyhteyden jatkuvuutta liittojen kanssa. Ratahallintokeskuksen rooli 
korostuu tietenkin niillä alueilla, joilla on paljon ratoja ja rautatieliikennettä. Yhteisen tah-
totilan löytyminen osapuolten kesken aiesopimuksen hankkeiden edistämisestä ei ole aina 
ollut helppoa ja onkin vaatinut laajaa, syvällistä keskustelua. 

Merenkulkulaitoksen merenkulkupiirien yhteistyö maakuntien liittojen kanssa on sään-
nönmukaista maakuntasuunnitelmien, maakuntakaavojen, maakuntaohjelmien ja toteutta-
missuunnitelmien valmistelun liittyen. Yhteistyö on painottunut kuitenkin lausunnonanta-
miseen. Valmistelukokouksiin osallistutaan tarpeen mukaan. Maakuntaohjelmien ja kaavo-
jen vesiliikennettä koskeva osio on yleensä vaatimaton, varsinkin muissa kuin rannikko-
maakunnissa. Osallistumisella pyritään varmistamaan vesiliikenteen näkyminen kaavoissa 
ja ohjelmissa nykyisessä ja tiedossa olevissa suunnitelmissa olevassa laajuudessa. Erityisen 
hyödylliseksi tässä suhteessa on koettu osallistuminen liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
laadintaan. Tässä työssä hahmottuu kaikille osapuolille koko alueen liikennejärjestelmä ja 
niiden liittyminen toisiinsa ja alueen elinkeinoelämän ja väestön tarpeisiin. Maakuntien 
liitojen kanssa järjestetään myös erikseen tapaamisia alueen hankkeiden tiimoilta. Meren-
kulkupiirit kokevat yhteistyön toimivaksi ja tarpeita vastaavaksi. 

Vesiväylähankkeita koskevat asiat näyttäisivät olevan jossain määrin vieraita yksittäisille 
kunnille ja maakuntien liitoille ja tässä suhteessa merenkulkupiireihin näyttäisi kohdistu-
van odotuksia toimia ideoijan tai asianomistajan roolissa. Vesiväyliin (kauppamerenkulun 
väyliä lukuun ottamatta) liittyvät tarpeet eivät kuitenkaan välttämättä ole Merenkulkulai-
toksessa tiedossa. 

Ilmailulaitoksen kannalta yhteistyö maakunnallisten tahojen kanssa on melko satunnaista; 
säännöllisiä tapaamisia ei ole. Yhteistyö liittyy yleensä johonkin yksittäiseen tietotarpee-
seen tai projektiin. Lentoasemilla koetaan mm., että ilmaliikenne ja lentoasemat unohtuvat 
usein alueellisesta suunnittelusta, mutta toisaalta että yhteistyötahoja on joskus liiankin 
kanssa (lentoaseman vaikutusalueella on usein pari maakuntaa, seutukuntia, kuntia sekä 
alueellisia viranomaisia ja muita toimijoita erilaisine suunnitelmineen ja projekteineen). 
Sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä pidetään kuitenkin tarpeellisena ja lentoasemien 
näkyvyyttä edistävänä. Lentoasemien päälliköt tai aluejohtajat eivät ole kuitenkaan rinnas-
tettavissa muihin väyläviranomaistahoihin, mikä heijastuu yhteistyön luonteeseen. 

2.4 Hallinnonalan sisäinen alueellinen yhteistyö 

Alueellisella tasolla LVM:n virastojen ja lääninhallitusten liikenneosastojen välinen yhteis-
työ liittyy valtaosin liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä yksittäisten yhteisten hankkei-
den suunnitteluun, rahoitukseen ja toteutukseen. Lisäksi Tiehallinnon ja lääninhallitusten 
liikenneosastojen välillä on tehty laajaa yhteistyötä joukkoliikenteen edistämisessä sekä 
liikenneturvallisuusasioissa. Aluehallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä merkit-
tävistä hankkeista pyydetään lausunnot. 

Virastojen aluehallinnosta ei juurikaan olla suoraan yhteydessä LVM:n kanssa. Poikkeuk-
sen muodostavat lääninhallitusten liikenneosastot, koska lääninhallitukset tekevät tulosso-
pimuksen suoraan liikenne- ja viestintäministeriön kanssa. Yhteydenpito tapahtuu lähinnä 
akselilla liikennepolitiikan osasto – liikenneosastot. 



33 

Ratahallintokeskuksella ja Tiehallinnolla on luontaisia yhteistyötarpeita erilaisissa ratojen 
ja teiden kehittämis- ja parantamishankkeissa. Konkreettisena esimerkkinä mainittakoon 
tasoristeysten poisto. RHK ja tiepiirit ovat hoitaneet yhteistyössä lukuisia tasoristeysten 
poistohankkeita, sillä ratkaisut edellyttävät molempien osapuolten toimenpiteitä ja rahoi-
tusta. Myös kunnat ovat usein yhtenä merkittävänä osapuolena näissä hankkeissa. 

Yhteistyötä kehitetään koko ajan myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Yhteistyössä 
on toteutettu mm. selvityksiä maakunnallisista kuljetustarpeista. Liikennejärjestelmän 
suunnittelussa ovat mukana kaikki liikennemuodot, joten vuoropuhelua käydään strategi-
sessa suunnittelussa koko ajan väylälaitosten välillä. Liikenneverkkojen kehittäminen 
niukkojen resurssien vallitessa on entistä haastavampaa ja edellyttää hyvää yhteistyötä eri 
liikennemuotojen kesken. 

Tiepiirien edustajien uusi rooli maakuntien yhteistyöryhmissä ja niiden sihteeristöissä koko 
LVM:n hallinnonalan edustajana testattiin ensimmäisen kerran maakuntaohjelmien toteut-
tamissuunnitelmien 2004-05 laadinnassa. Uusi rooli edellyttää yhteistyön kehittämistä ja 
tiivistämistä virastojen välillä ja toisaalta tiepiirin edustajien roolin kirkastamista. Tiepiiri-
en edustusroolista huolimatta on syytä edelleen kehittää väylävirastojen ja lääninhallitusten 
liikenneosastojen suoraa yhteistyötä maakuntien liittojen kanssa. 

2.5 Yhteistyö valtion virastojen välillä 

Väylävirastot ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristökeskusten, ympäristölupaviras-
tojen ja Maanmittauslaitoksen kanssa maankäyttöön, väylähankkeiden ympäristövaikutus-
ten arviointiin ja seurantaan liittyvissä asioissa sekä vesilupa-asioissa. 

Yhteistyö TE-keskusten ja työvoimatoimistojen kanssa on niin ikään säännönmukaista 
koskien työllisyyshankkeina toteutettavia hankkeita. 

Merenkulkupiirit tekevät Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien kanssa ns. METO -
yhteistyön puitteissa sekä teknistä että operatiivista yhteistyötä alusliikenteen valvonnassa 
(VTS), meripelastuksessa ja valmiussuunnittelussa. 

Ilmailulaitoksen ja Tiehallinnon yhteistyö Rajavartiolaitoksen, Tullilaitoksen ja Puolustus-
voimien kanssa on jatkuvaa ja tiivistä. Yhteistoiminta liittyy mm. rajanylitysten kehittämi-
seen ja valvontaan sekä varautumistoimintaan. Ratahallintokeskuksella on vilkasta yhteis-
työtä Puolustusvoimien kanssa varautumiseen liittyvissä asioissa. 

2.6 LVM:n hallinnonalan näkyminen maakuntien suunnitelmissa 

Luku perustuu ympäristöministeriössä tehtyihin maakuntasuunnitelmien lyhennelmiin ja 
Tiehallinnossa tehtyihin maakuntaohjelmien analyysiin (Haapavaara Aleksi, Keränen Petri: 
Maakuntaohjelmien analyysi) ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien analyysiin 
(Huttunen Tommi, Keränen Petri, Tsupari Tanja: Maakuntaohjelmien toteuttamissuunni-
telmat 2004-2005, vertailua LVM:n hallinnonalan näkökulmasta). 
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Maakuntasuunnitelmat 
Maakuntasuunnitelmissa liikenneasioiden käsittely on varsin kirjavaa. Kaikissa maakunta-
suunnitelmissa ei ole käytetty ympäristöministeriön ohjeellista sisältörakennetta. Liikenne-
asioita on kytketty pääsääntöisesti yhteysverkostoihin ja tekniseen huoltoon. Joidenkin 
maakuntien maakuntasuunnitelmissa liikenneasioita on tarkasteltu myös alue- ja yhdyskun-
tarakenteen yhteydessä. 

Liikenneasioiden ryhmittelyssä on käytetty maakunnittain vaihtelevasti otsikoita tavoitteet, 
strategiat ja toimintalinjat. Tämän vuoksi systemaattinen liikenneasioiden käsittelyn vertai-
lu on vaikeaa. 

Maakuntasuunnitelmien tavoitteissa korostuu maakunnan logistinen toimivuus sekä joissa-
kin maakunnissa liikennejärjestelmänäkökulma. Eniten suunnitelmissa käsitellään kan-
sainvälisiä yhteyksiä, päätieverkkoa, päärataverkkoa, nopeita henkilöjunayhteyksiä, alem-
piasteista tieverkkoa ja yksittäisiä isoja kehittämishankkeita sekä tietoliikenneyhteyksiä. 
Alueellisia eroja on nähtävissä esimerkiksi rajaliikennettä koskevissa maininnoissa, joita 
luonnollisesti on esitetty valtakunnan rajalla sijaitsevissa maakunnissa. 

Maakuntaohjelmat 
Maakuntaohjelmien rakenne on maakunnittain samankaltainen. Keskeiset osat ovat tavoi-
tealueet, tavoitealueita toteuttavat toimintalinjat ja vaikutusten arviointi. 

Maakuntaohjelmien tavoite-osioissa korostuvat LVM:n hallinnonalan asioista liikennever-
kot, ulkoiset ja sisäiset yhteydet ja niiden palvelutason parantaminen. Myös joukkoliiken-
teen kehittäminen näkyy kohtalaisesti tavoiteosioissa. Tavoiteosioissa vähemmälle huomi-
olle ovat jääneet liikennemuotojen yhteistyön kehittäminen, liikenneturvallisuus, kestävän 
kehityksen huomioiminen, ympäristöasiat sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän vuoro-
vaikutuksen kehittäminen. 

Maakuntaohjelmiin sisältyy useita toimintalinjoja. Muutamissa ohjelmissa on kirjattu inf-
rastruktuurin tai liikennejärjestelmän kehittäminen omaksi toimintalinjakseen. Tällöin nä-
mä asiat ovat tulleet esille tasapainoisesti muiden toimintalinjojen kanssa. 

Toimintalinjoissa korostuvat LVM:n hallinnonalan asioista edelleen selkeästi liikenne-
verkkoja koskevat linjaukset. Tieverkko ja tieliikenne sekä rataverkko ja raideliikenne 
mainitaan kaikissa ja vesiliikennekin lähes kaikissa ohjelmissa. Lentoliikenne jää selkeästi 
vähemmälle huomiolle. Liikennemuotojen yhteistyö, ympäristöasiat sekä maankäytön ja 
liikennejärjestelmä vuorovaikutus jäävät myös toimintalinjoissa vähälle huomiolle. Älyk-
kään liikennejärjestelmän kehittäminen ei näy maakuntaohjelmissa. Huomattava kuitenkin 
on, että joukko- ja kevytliikenne sekä liikenneturvallisuus nousevat toimintalinjoissa pa-
remmin esille kuin tavoitteissa. Toimintalinjoissa ja luonnollisesti hankkeissa näkyvät 
enemmän liikenneverkkoihin kohdistuvat investoinnit kuin liikenneverkkojen päivittäinen 
hoito ja ylläpito. 

Maakuntaohjelmien vaikutusten arvioinnissa käsitellään lähes aina vain suppeasti ympäris-
tövaikutuksia. 
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Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat 2004-05 
Maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmissa on esitetty perustienpitoon ja tieverkon ke-
hittämiseen liittyvät seikat samansuuntaisesti kuin Tiehallinnon ja tiepiirien viestinnässä 
("Varmistetaan nykyisen tieverkon liikennöitävyys ja kunto, rahoituksen kohdistaminen 
painottuu hoitoon, ylläpitoon ja korvausinvestointeihin"). Useissa toteuttamissuunnitelmis-
sa käsitellään perustienpidon rahoitustasoa. 

Useissa toteuttamissuunnitelmissa mainitaan myös EU:n rakennerahastotukien käyttö mm. 
ohituskaista- ja yksityistiejärjestelyihin, kevyen liikenteen väylien rakentamiseen, siltojen 
leventämiseen ja rajaliikenteen järjestelyihin. 

Liki kaikissa toteuttamissuunnitelmissa mainitaan erikseen painotus liikenneturvallisuuden 
edistämiseen. Tienpidon linjaukset ovat menneet yhdenmukaisena toteuttamissuunnitel-
miin. 

Useat maakunnat esittävät yleisten teiden kehittämishankkeiden hankelistoja. 

Perusradanpitoa kuvataan toteuttamissuunnitelmissa usein lauseella ”Perusradanpidon toi-
milla turvataan nykyisen rataverkon liikennöitävyys”. Painopiste radanpidossa on päärato-
jen rakenteiden tason säilyttämisessä ja parantamisessa, tasoristeyksien poistamisessa (mm. 
Satakunta, Pohjois-Savo, Varsinais-Suomi) ja turvalaitteiden asentamisessa kaikille rata-
osuuksille. 

Vesiliikenteeseen liittyvä kehittäminen on painokkaammin esillä rannikon maakuntien 
toteuttamissuunnitelmissa. Vesiliikennettä koskevassa osuudessa ovat monet maakunnat 
esittäneet hankelistoja. 

Lentoliikenteen kehittäminen ei juuri näy maakuntien toteuttamissuunnitelmissa. 

Joukkoliikenne ei ole kovin painokkaasti esillä maakuntien toteuttamissuunnitelmissa. 
Usein käsitellään palvelujen oston ja kehittämisen rahoitusta. Varsinkin joukkoliikenteen 
käytön lisäämiseen tähtääviä toimia mainitaan niukasti. 

Kevyen liikenteen näkökulma ei näy toteuttamissuunnitelmissa. Sen sijaan tiehankkeita 
perustellaan välillisesti myös kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisella. 

Toteuttamissuunnitelmissa käsitellään yksityisteiden valtionapua. 

Kuntien väyliä koskevia mainintoja on toteuttamissuunnitelmissa vähän. 

Toteuttamissuunnitelman valmisteluprosessia kuvaavassa kohdassa on arvioitu erikseen 
myös toteuttamissuunnitelmassa käsiteltyjen toimien ympäristövaikutuksia. Sisäasiainmi-
nisteriön ohjeen mukaan toteuttamissuunnitelmaan on sisällytettävä arvio suunnitelman 
ympäristövaikutuksista ottaen huomioon maakuntaohjelman jo sisältämä ja mahdollinen 
hankekohtainen arviointi. Ohjetta on sisällön ja käsittelylaajuuden osalta tulkittu osiossa 
varsin kirjavasti. Liikennejärjestelmän kannalta hankkeita on käsitelty vaihtelevasti. Myös-
kään toteuttamissuunnitelman toimenpiteiden vaikutuksia valtakunnallisen liikennejärjes-
telmän keskeisimpiin tavoitteisiin ei ole arvioitu. 
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Toteuttamissuunnitelmien 2005-06 ohjeistus 
Sisäasiainministeriö on ohjeistanut tarkistetulla ohjeella (5.4.2004 SM-2004-01206/Ha-
13).vuosien 2005-06 maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien laadintaa. Ohjeen mu-
kaan suunnitteluprosessin vuorovaikutusta pyritään parantamaan. Ohjeessa on pyritty sel-
kiyttämään toteuttamissuunnitelman rakennetta ja rahoituksen esittämistä. Hallinnonala-
kohtaiseen osioon on ohjeistettu valmiit alaotsikot. LVM:n osalta on korostettu liikennejär-
jestelmänäkökulmaa. Toteuttamissuunnitelman rahoitusosioon sisällytetään LVM:n hallin-
nonalalta EU:n rakennerahastorahat ja niitä vastaavat valtion rahoitusosuudet sekä perus-
tienpidon rahoituksesta alueellisten investointien osuus. Rahoituksessa eritellään päätetty 
rahoitus ja maakunnan esittämät lisärahoitukset. 

2.7 LVM:n hallinnonalan lausuntomenettelyt 

Lausuntomenettelyt perustuvat LVM:n ohjeeseen vuodelta 2001. 

Maakuntasuunnitelmiin ottaa kantaa harkintansa mukaan liikenne- ja viestintäministeriö 
kuultuaan hallinnonalan virastoja ja lääninhallituksia. Jos ministeriö antaa lausunnon, vi-
rastot eivät anna erikseen lausuntoa (joskus kuitenkin virastot ovat ohjeesta poiketen anta-
neet lausunnon). Yleensä maakuntasuunnitelmista antavat lausunnon Tiehallinnossa tiepii-
rit (Tiehallinnon nimissä), Merenkulkulaitoksessa merenkulkupiirit ja joskus myös kes-
kushallinto ja muissa virastoissa keskusvirastotaso. 

Maakuntaohjelmista lausunnot maakuntien liitoille antavat Tiehallinnosta tiepiirit (Tiehal-
linnon nimissä), Merenkulkulaitoksesta merenkulkupiirit ja muista virastoista keskusviras-
totaso. 

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan ei liity varsinaisia lausuntomenettelyjä. To-
teuttamissuunnitelmat allekirjoittavat aluehallintojen edustajat. 

Maakuntakaavoista lausunnot maakuntien liitoille antavat Tiehallinnosta tiepiirit (Tiehal-
linnon nimissä), Merenkulkulaitoksesta merenkulkupiirit (ja joskus myös lisäksi kes-
kushallinto) ja muista virastoista keskusvirastot. Maakuntakaavojen vahvistukseen liittyvät 
ympäristöministeriön pyytämät lausunnot antaa liikenne- ja viestintäministeriö kuultuaan 
virastoja. LVM:n tulisi, mikäli sen kanta poikkeaa virastojen kannasta, neuvotella virasto-
jen kanssa ennen lausunnon antamista. 

Liikennejärjestelmätyöhön osallistuvat ja suunnitelmista lausunnot antavat Tiehallinnosta 
tiepiirit ja Merenkulkulaitoksesta merenkulkupiirit ja muista virastoista keskusvirastot lu-
kuun ottamatta suurimpien kaupunkiseutujen suunnittelua, joihin osallistuvat myös liiken-
ne- ja viestintäministeriö sekä virastojen keskusvirastot. Suunnitteluun osallistuneet tahot 
allekirjoittavat laadittavat aiesopimukset. 

LVM:n virastoiltaan pyytämät lausunnot antavat virastojen keskusvirastot. 
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3 KEHITTÄMISTARPEET JA TYÖRYHMÄN ESITYKSET 

3.1 Yhteistyön kehittäminen maakuntien liittojen kanssa 

Yhteistyö maakuntien liittojen ja liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan organisaa-
tioiden välillä on pääosin toimivaa ja tarkoituksenmukaista, mutta kehittämismahdolli-
suuksia on edelleen. Odotukset, tarve ja toisaalta paine alueellisen suunnitteluyhteistyön 
kehittämiseen vaihtelevat maakunnittain ja liikennemuodoittain.  

Tieverkko ulottuu ainoana fyysisen liikenteen verkkona jokaiseen talouteen, joten sillä on 
merkitystä enimmin myös paikallis- ja aluetason suunnittelussa kaikissa maakunnissa. Ve-
siliikenne ja –väylät koskevat merkittävästi rannikkomaakuntia ja jonkin verran Saimaan 
vesistön maakuntia. Raideliikenne ja rataverkko palvelevat pääkaupunkiseutua lukuun ot-
tamatta pitkämatkaista keskusten välistä liikennettä. Lisäksi raideliikenteellä on suuri pai-
kallinen ja seudullinen merkitys Helsingin seudulla. Lentoasemainvestointien merkitys 
alueellisen suunnittelun kannalta on vähäinen, vaikka lentoliikenteen toimivuudella on 
merkittävää alueellista vetovoimavaikutusta. Infrastruktuuriasioiden ohella myös liikenne-
palveluilla ja niiden palvelutasolla on alueellista ja paikallista merkitystä. Tähän liittyen 
joukkoliikennepalveluja koskevat asiat liittyvät tärkeällä tavalla alueelliseen ja paikalliseen 
suunnitteluun. 

Alueellisessa yhteistyössä painottuu luonnollisesti tieliikenne- ja tieverkkonäkökulma, jo-
ten se edellyttää Tiehallinnolta läheisempää ja tiiviimpää yhteistyötä kuin muilta väylävi-
rastoilta. Toisaalta kaikkien liikennemuotojen vastuutahojen on omien toimien priorisoimi-
seksi ja yhteensovittamiseksi tunnettava alueelliset tarpeet ja odotukset. 

Maakuntaliittojen sekä liikenne ja –viestintäministeriön hallinnonalan välisessä yhteistoi-
minnassa keskeisiä teemoja ovat toisaalta maakuntien kehityksen tukeminen ja toisaalta 
valtakunnallisesti liikennejärjestelmän kehittäminen. Muiden liikennemuotojen kuin tielii-
kenteen puuttuminen alueellisista suunnitteluprosesseista tuo tarpeen selvittää, miten alu-
eelliset kehittämistarpeet voidaan välittää valtakunnalliseen liikennepoliittiseen suunnitte-
luun ja strategisiin linjauksiin. Tällä puolestaan saattaa olla vaikutusta liikennehankkeiden 
resursointiin sekä poikkihallinnolliseen, hallinnonalojen väliset rajat ylittävään yhteiskun-
tapoliittisten linjausten määrittelyyn. 

Väylävirastojen ja lääninhallitusten liikenneosastojen osallistuminen maakuntien suunnitte-
luun on tärkeää maakuntasuunnitelma-, maakuntaohjelma- ja maakuntakaavatasoilla. Maa-
kuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmaprosessiin osallistuminen voi toteutua maakunnan 
yhteistyöryhmässä toimivien LVM:n hallinnonalan edustajien kautta. Maakunnan yhteis-
työryhmissä on useimmiten vain tiepiirien edustus. 

Maakunnat ovat ryhmittyneet neljään liittoumaan. Etelä-Suomen maakuntien muodostama 
liittouma on seitsemän eteläisen maakunnan yhteistyöorganisaatio. Liittoumayhteistyö 
mahdollistaa asioiden yksittäistä maakuntaa laaja-alaisemman käsittelyn, jossa mm. liiken-
neasioita voidaan käsitellä yhdessä naapuriliittojen kanssa ja suhteuttaa samalla asioita 
muiden toimintaan. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle tämänkaltainen yhteis-
toiminta olisi erittäin tervetullutta, koska liikenne ei tunne maakuntarajoja. Yhteistyö-
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kumppaneita olisi lukumääräisesti vähemmän ja toisaalta liikenneverkkojen kannalta käsi-
teltävät liittouma-alueet olisivat sopivamman kokoisia kokonaisuuksia.  

Kehittämisehdotukset: 

Muita toimia: 
- Selvitetään nykyisten virastokohtaisten neuvottelukuntien, ympäristöyhteistyöryh-

mien ja muiden vastaavien säännöllisten yhteistyöryhmien toimivuus. Samalla sel-
vitetään, onko tarpeen ja järkevää perustaa kaikki liikennemuodot kattavia ja koko 
liikennejärjestelmää käsitteleviä pysyviä alueellisia foorumeja. 

- Edistetään yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa alueellisien suunnittelu- ja oh-
jelmaprosessien kehittymistä vuorovaikutteisemmiksi ja liikennejärjestelmäkoko-
naisuuden näkökulmat ja toimijat paremmin mukaan ottaviksi (seutukuntatyö, klus-
terityöskentely). 

- Edistetään yhteistyössä sisäasiainministeriön kanssa maakuntien yhteistyöryhmien 
roolin ja toiminnan kehittymistä alueellisena yhteen sovittavana elimenä. 

 

3.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan sisäisen yhteistyön 
kehittäminen 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastojen ja lääninhallitusten liikenneosas-
tojen välinen yhteistyö painottuu aluetasolla liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja yksittäisiin 

Hallinnonalan yhteydet maakuntiin 
 

1. Kaikkiin virastoihin ja lääninhallitusten liikenneosastoihin nimetään 
maakuntayhdyshenkilöt maakunnittain, jotka toimivat kontaktipintoina 
maakuntien liittojen suuntaan. 

2. Hallinnonalan virastojen ja lääninhallitusten liikenneosastojen osallistu-
mista maakuntasuunnitelmien, maakuntaohjelmien ja maakuntakaa-
vojen valmisteluun parannetaan. 

Yhteydet maakunnista hallinnonalalle 
 

1. Liikenne- ja viestintäministeriön sekä virastojen vetämissä valtakunnalli-
sissa kehittämisprojekteissa ja työryhmissä hyödynnetään tehokkaasti 
myös maakuntien liittoja ja virastojen aluehallinnon edustajia. 

2. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala tukee maakuntien liittoumi-
en toimintaa ja kannustaa hankkeiden priorisointia maakuntien yh-
teistyönä. 

3. Liikenne- ja viestintäministeriö seuraa säännöllisin välein hallinnonalan-
sa virastojen, lääninhallitusten liikenneosastojen ja maakuntien liittojen vä-
lisen yhteistyön toimivuutta. 
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projekteihin ja selvityksiin. Yhteistyötä maakuntien suunnitelma- ja ohjelma-asiakirjojen 
laadintaprosesseissa on vähäisesti. Resursseista ja alueellisesta organisoitumisesta johtuen 
pääsääntöisesti ainoastaan tiepiireillä on mahdollisuus osallistua suunnitteluun ja erilaisiin 
suunnitteluryhmiin tiiviisti koko ajan. Toisaalta kaikkien virastojen yhtä tiivis osallistumi-
nen ei ole välttämätöntä. Maakuntaohjelmien ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitel-
mien valmisteluun liittyvään seutukuntatyöhön osallistuvat ainoastaan tiepiirien edustajat. 
Hallinnonalan sisäisten toimien yhteensovitus maakuntien suunnitelmien ja ohjelmien ta-
voitteita vasten voi jäädä vähäiseksi. 

Kehittämisehdotukset: 

 

Muita toimia:  
- Tiepiirien edustajat maakuntien suunnitteluryhmissä ja seutukuntatyössä, joissa 

muut väylävirastot eivät ole edustettuna, huolehtivat tiedonvälityksestä muille väy-

Hallinnonalan yhteiset tapaamiset 
 
1. LVM järjestää vuosittain virastojen aluehallintojen edustajien, lääninhal-

litusten liikenneosastojen ja väylävirastojen valtakunnalliset tapaamiset. 
 
2. Tiepiirit vastaavat hallinnonalan alueellisten tapaamisten järjestämi-

sestä. Näissä tapaamisissa käsitellään kunkin maakunnan alueen suunnitte-
luyhteistyötä sekä ohjelmien ja suunnitelmien yhteen sovitusta ja sisältöky-
symyksiä sekä hallinnonalan alueellisen yhteistyön kehittämistä. 

Hallinnonalan toiminta maakuntien yhteistyöryhmissä (MYR) 
 

1. Tiehallinnon rooli maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien laa-
dinnassa koko hallinnonalan edustajana määritellään ja sitä tukevaa 
yhteistyötä tehostetaan. Maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä tiepiirin 
edustajan tehtävänä on huolehtia, että liikenne- ja viestintäministeriön nä-
kökulmat sekä virastojen ja lääninhallitusten liikenneosastojen ohjelmat tu-
levat päätöksenteossa oikein huomioitua. Virastot ja lääninhallitusten lii-
kenneosastot pitävät tiepiirien edustajat tiedollisesti ajan tasalla suunnitel-
mistaan. Tiepiirien edustajat informoivat virastoja MYR:in valmistelusta, 
toiminnasta ja päätöksistä.  

 
2. Hallinnonalan virastot ja lääninhallitusten liikenneosastot laativat sisällöl-

tään yhtenäisen tausta-aineiston maakuntaohjelmien toteutussuunnitelmi-
en valmistelua varten vuosittain toukokuun loppuun mennessä. 
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lävirastoille ja lääninhallitusten liikenneosastoille ja pyrkivät huolehtimaan tarvitta-
essa myös muiden liikennemuotojen edustajien kuulemisesta. 

 

3.3 Lausuntomenettelyjen kehittäminen 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lausuntomenettelyt on ohjeistettu ministeri-
ön ohjeella vuonna 2001. Ohjetta ei ole kaikin osin noudatettu. Edelleen samoista maakun-
tien suunnitelma- ja ohjelma-asiakirjoista annetaan useita lausuntoja jopa saman viraston 
sisältä. Toisaalta virastojen delegoinnin kehittyminen ja uuden alueiden kehittämislain 
hengen toteuttaminen edellyttävät ohjeen tarkistusta. 

Kehittämisehdotukset: 

Muut toimet: 
- Ministeriössä, virastoissa ja lääninhallitusten liikenneosastoissa tuotetaan alueiden 

suunnitteluun osallistumisen, vaikutusten arvioinnin ja lausuntojen antamisen poh-
jaksi apuvälineitä ja muistilistoja, joiden pohjalta on nykyistä helpompi muotoilla 
kannanottoja. Erityisesti korostetaan koko liikennejärjestelmäkokonaisuuteen liitty-
viä näkökulmia. 

 

3.4 Suunnitelma- ja ohjelma-asiakirjojen sisällön kehittäminen 

Maakuntien suunnitelma- ja ohjelma-asiakirjojen sisältö ja rakenne vaihtelevat maakunnit-
tain. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan asioita käsitellään pääosin liikenne-
verkkoihin ja niihin kohdistuviin investointeihin painottuen.  

Maakuntaohjelmien ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien yhteenveto ja analy-
sointi on vaikeaa asiakirjojen rakenne- ja laajuuseroista johtuen. Yhteenvetoja tarvitaan eri 
hallinnonaloilla valtakunnallisen liikennepolitiikan ja strategioiden valmistelun pohjaksi. 

Lausuntomenettely 
 

Ministeriön ohje lausuntojen antamisesta uusitaan niin, että eri ministeriöille 
annettavat lausunnot antaa liikenne- ja viestintäministeriö ja maakuntien liitoil-
le annettavat lausunnot antavat pääosin virastot ja lääninhallitusten liikenne-
osastot. Virastot huolehtivat lausunnonannon delegoinnista niin, että samoista 
asiakirjoista ei anneta useita lausuntoja samasta virastosta. Virastojen ja lää-
ninhallitusten maakuntasuunnitelmista ja –kaavoista antamat lausunnot toimi-
tetaan tiedoksi liikenne- ja viestintäministeriöön. 



41 

Kehittämisehdotukset: 

Muita toimia: 
- Edistetään yhteistyössä sisäasiainministeriön ja maakuntien liittojen kanssa erityi-

sesti maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien esitystavan ja rahoituk-
sen käsittelyn yhtenäistämistä. Naapurimaakuntien ohjelmien ja suunnitelmien yh-
teensopivuutta parannetaan. Poikkeamat ja tarkistukset pitemmän aikavälin ohjel-
miin tuodaan toteuttamissuunnitelmassa selkeästi esille. Asiakirjoihin lisätään to-
teutumisen seuranta.  

- Edistetään yhteistyössä sisäasiainministeriön ja maakuntien liittojen kanssa maa-
kuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien sähköisen laadinnan kehittämistä (extra-
net). 

 

3.5 Liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittäminen 

Pitkän aikavälin liikennejärjestelmäsuunnittelua tulisi lisätä liikenne- ja viestintäministeri-
ön hallinnonalalla. Pitkäjänteisempi liikennepoliittinen visiointi helpottaisi myös maakun-
nallista kehittämistyötä (esim. maakuntasuunnitelmien painopisteiden määrittelyä) ja jopa 
parantaa linjausten toteutumista niiden sisältyessä myös maakunnallisiin suunnitelmiin. 

Maakuntien suunnittelujärjestelmässä ja hallinnonalan eri aikajänteisessä suunnittelussa 
sekä maakunnallisissa ja seudullisissa liikennejärjestelmäsuunnitelmissa käsitellään samoja 
asioita. Eri prosessien yhteen kytkennän parantamisella on saavutettavissa merkittäviä etu-
ja. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on linjannut vuonna 2001, että ministeriö osallistuu pää-
kaupunkiseudun sekä Oulun, Turun ja Tampereen seutujen liikennejärjestelmäsuunnitte-
luun sekä niistä laadittavien aiesopimusten laadintaan ja niiden seurantaan. Muualla hallin-
nonalaa edustavat väylävirastot ja lääninhallitukset. 

Liikenneasioiden käsittelyn kehittäminen maakuntien suunnitelmissa 
 

Edistetään yhteistyössä sisäasiainministeriön ja maakuntien liittojen kanssa 
maakuntasuunnitelmien, -ohjelmien ja maakuntaohjelmien toteuttamissuunni-
telmien sisällön ja vaikutusten arvioinnin laajentamista kattamaan koko liiken-
nejärjestelmä. Tavoitteena on, että suunnitelmissa ja –ohjelmissa käsitellään 
liikennejärjestelmänäkökulmaa kokonaisuutena: henkilöliikenne, tavara-
liikenne ja logistiikka, väylät, liikenneturvallisuus ja tietoliikenne. Vaiku-
tusarviointia kehitetään niin, että eri suunnitelmatasojen vaikutustenarvioinnit 
kytkeytyvät toisiinsa. 
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Maakuntien liitot LVM:n hallinnonala

Maakunta-
suunnitelma

Toteuttamis-
suunnitelma

Toiminta- ja talous-
suunnitelma (TTS)

Liikennejärjestelmä-
suunnitelma (LJS)

LJS:n
aiesopimus

Aiesopimuksen 
seuranta

Vastuutaho

Maakuntaohjelma

Maakuntakaava

Tulossopimus

Pitkän tähtäyksen 
suunnitelma (PTS)

 
Kuva 2. Maakuntien suunnittelujärjestelmän, LVM:n virastojen suunnittelujärjestelmän ja 
liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteenkytkentä. 

Kehittämisehdotukset: 

 

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien roolin vahvistaminen 
 

1. Parannetaan yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa maakuntasuunni-
telman ja maakuntakaavan sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman yh-
teen kytkentää keskenään sekä naapurimaakuntien vastaavien suunnitel-
mien kanssa. Parannetaan pitkämatkaisen liikenteen käsittelyä suunnitel-
missa. 

2. Tuetaan maakuntien liittoja ja keskeisiä kaupunkiseutuja, jotta kaikkiin 
maakuntiin laaditaan joko maakunnalliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat 
tai seudullisia liikennejärjestelmäsuunnitelmia, jotka yhteensä kattavat 
koko maakunnan. 

3. Kaikki hallinnonalan virastot ja lääninhallitusten liikenneosastot osal-
listuvat liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadintaan myös rahoituk-
sellisesti liikenteellisen roolinsa ja kehittämistarpeiden mukaisesti kullakin 
suunnittelualueella. Lääninhallitusten liikenneosastojen rahoitusta uudiste-
taan niin, että se mahdollistaa suoran osallistumisen liikennejärjestelmä-
suunnitteluun. 

4. Edistetään yhteistyössä maakuntien liittojen kanssa liikennejärjestelmän 
aiesopimuksien kytkentää osaksi maakuntaohjelmaprosessia ja sen seuran-
taa. 
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3.6 Hallinnonalan ohjauksen kehittäminen 

Eri ministeriöiden välisessä yhteistoiminnassa ja koordinaatiossa on puutteita. Uuden alu-
eiden kehittämislain ja valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden pohjalta laaditta-
vat hallinnonalakohtaiset alueiden kehittämissuunnitelmat muodostavat uuden alueiden 
kehittämistä ohjaavan työkalun. 

Erityisesti hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmaprosesseja on kehitettävä, jotta ne 
tukevat alueiden kehittämislain hengen mukaista alueiden kehittämistarpeiden ja tavoittei-
den välittymistä hallinnonalan strategioihin ja ohjelmiin. 

Kehittämisehdotukset: 

Muita toimia: 
- Lisätään liikenne- ja viestintäministeriössä, virastoissa ja lääninhallitusten liikenne-

osastoissa hallinnonalan pitkän aikavälin liikennepoliittista suunnittelua ja sen vies-
tintää virastoihin ja aluehallintoviranomaisille. 

- Liikenne- ja viestintäministeriön ja virastojen (myös lääninhallitusten liikenneosas-
tojen) välistä ja virastojen sisäistä tulosohjausta ja rahoituksen jakoa kehitetään 
niin, että se mahdollistaa nykyistä paremman alueellisten tarpeiden huomioonotta-
misen ja eri toimijoiden toimenpiteiden paremman yhteensovittamisen. Maakunta-
ohjelmia hyödynnetään hallinnonalan ja virastojen ja niiden aluehallinnon sekä lää-
ninhallitusten tavoiteasetannassa. Ohjaukseen kehitetään toimivat mittarit ja tun-
nusluvut.

Hallinnonalan alueiden kehittämissuunnitelma 
 

1. Alueiden kehittämisnäkökulma otetaan selkeämmin mukaan hallin-
nonalan suunnitelmiin ja strategioihin. Liikenne- ja viestintäministeriön 
strategioiden sekä toimintalinjojen ja –suunnitelmien valmistelun tueksi 
analysoidaan maakuntasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat säännöllisesti 
neljän vuoden välein uusien maakuntaohjelmien valmistuttua. 

 
2. Liikenne- ja viestintäministeriön alueiden kehittämissuunnitelmaan si-

sällytetään eri hallinnonalojen yhteensovituksen parantaminen ja alu-
eellisen suunnitteluyhteistyön kehittäminen. Hallinnonalan virastot ja 
lääninhallitusten liikenneosastot tekevät suunnitelmat alueellisen yhteis-
työn kehittämiseksi. 

 
3. Liikenne- ja viestintäministeriön ja virastojen toiminta- ja taloussuunnitel-

miin sisällytetään uuden lain mukaisesti alueiden kehittämisosiot, jotka si-
sältävät alueiden odotukset ja vaikutusarvioinnin alueiden tavoitteiden 
edistämisestä. Toiminta- ja taloussuunnitteluprosesseja sekä lääninhallitus-
ten tulossopimusprosessia kehitetään niin, että järjestelmä mahdollistaa 
alueiden odotusten ja tavoitteiden välittymisen kaikille tasoille. 
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