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Maakuntahallitus 26.02.2018 § 23
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun
lain muuttamiseksi ja noin sadasta niihin liittyvistä laeista. Ehdotuksen mukaan Liikenteen
turvallisuusvirasto (Trafi), Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin
uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljelle jäävät tehtävät
tulisivat Väyläviraston tehtäväksi. Virasto vaihtaisi nimeään, mutta jatkaisi toimintaansa
keskeytyksettä. Samanaikaisesti eduskunnan käsiteltäväksi on tarkoitus käsitellä hallituksen esitys Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi.
Esityksen mukaan virastouudistuksella parannetaan hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä vahvistaa strategista ohjausta ja edistää
tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2019.
Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Liikenneviraston nimen muuttaminen Väylävirastoksi ja sille esitetyt tehtävät korostavat infraverkostoa, vaikka viraston tehtävänä on koko liikennejärjestelmän kehittäminen. Valtio
hallinnoi ja kehittää väylien lisäksi myös liikennejärjestelmän solmukohtia, kuten asemia ja
terminaaleja, minkä pitäisi näkyä selkeämmin viraston nimessä ja tehtävissä.
Liikenne- ja viestintäviraston toiminta-ajatuksessa. Molempien virastojen toiminta-ajatuksiin tulee kirjata valtioneuvoston aluekehittämispäätökseen ja valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin sisältyvä tavoite koko maan aluerakenteen tasapuolisesta
kehittämisestä monikeskuksisena, verkottuneena sekä toimiviin liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiin perustuvana vuorovaikutteisena kokonaisuutena, millä tuetaan eri
alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Alueiden tasapuolinen kehittäminen tarkoittaa myös kaupunkiseutujen ja maaseutualueiden vuorovaikutteisen vetovoimaisuuden vahvistamista. Alueiden tasapuolisen kehittämisen tulee näkyä kummankin viraston käytännön toiminnassa sekä ylläpito- ja kehittämisresurssien alueellisessa kohdentamisessa. Pohjois-Savo on esimerkiksi jäänyt muusta maasta jälkeen niin kehittämishankkeiden toteuttamisessa kuin korjausvelan vähentämisessä.
Sekä Liikenne- ja viestintäministeriöllä että esitetyillä kahdella uudella virastolla on aluekehityksen lisäksi mm. alueidenkäyttöön, kaavoitukseen ja liikennejärjestelmäsuunnitteluun
liittyviä tehtäviä. Valtion liikenneviranomaisilla tulee selkeät tehtävät ja roolit sekä riittävät
resurssit tehtävien ennakoivaan hoitoon ja oikea-aikaiseen vuorovaikutukseen maakuntien
ja kuntien kanssa kaavoituksessa ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Maakuntauudistuksen myötä ELY-keskusten liikennevastuualueiden hoitamat maanteihin liittyvä kaavoitusyhteistyö ja kaavalausuntojen antaminen siirtyvät keskushallinnon virastoille, joille tulee turvata riittävät resurssit suunnitteluprosesseihin osallistumiseen ja lausuntojen antamiseen
määräajoissa.

Valmistelijat:

suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646
maakuntainsinööri Patrick Hublin 044 7142 683

Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lausuntoon lisättävällä maininnalla, että Pohjois-Savon liitto suhtautuu kriittisesti liikennehallinnon alan esityksessä osa-
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puolten lisääntymiseen ja vastuiden hämärtymiseen. Tältä osin esitystä on selkeytettävä.
Tarkastamattomasta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa:
Kuopiossa 5.3.2018

Pekka Kaikkonen
pöytäkirjanpitäjä

Jakelu

Liikenne- ja viestintäministeriö
Paula Qvick
Patrick Hublin
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot (§ 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33)
Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla.
HValL 3 §:n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai
jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Oikaisuvaatimusohjeet (§ 16, 17, 20, 24, 25, 31)
Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton maakuntahallitukselta,
Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen
saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen (137 §).
Muutos haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio.
Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava:
*
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
*
päätös, johon haetaan muutosta
*
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
*
muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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