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Liikenneturvallisuusstrategia
Uudenmaan ELY:n
liikenneturvallisuusseminaari
11.11.2021

Strategian tausta ja
valmistelu
• Strategian taustalla on pääministeri Sanna Marinin
hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta
• Liikenneturvallisuusstrategia olisi pitkän aikavälin
strategisen ohjauksen väline ja se loisi puitteet myös
alueelliselle liikenneturvallisuustyölle.
• Strategiaa on valmisteltu laajassa, poikkihallinnollisessa
sidosryhmäyhteistyössä
• Työryhmillä on ollut yhteensä 45 kokousta

• Työryhmät ovat kokoustaneet yhteensä noin 90 tuntia
• Työryhmissä on ollut mukana yhteensä 53 eri tahoa
• Lisäksi on kuultu kymmeniä tahoja työryhmien ulkopuolelta
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Lausuntokierros ja
jatkovalmistelu
• Liikenneturvallisuusstrategian lausuntokierros järjestettiin
kesällä 2021 - Saimme yli 100 lausuntoa!
• Lausuntopalautteessa esitettiin paljon yleisiä, koko
strategiaan liittyviä huomioita.
• Suurin osa liikennemuotoihin liittyvästä lausuntopalautteesta
koski tieliikennettä.
• Syksyn aikana liikenneturvallisuusstrategiaa on jatkovalmisteltu
ja esimerkiksi vaikutuksia arvioitu

• Tavoitteena on, että strategia hyväksytään valtioneuvoston
periaatepäätöksenä vuoden 2022 alussa.
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Liikenneturvallisuusstrategian
visio
Strategian keskiössä on kokonaisvaltainen lähestymistapa
liikenneturvallisuuteen.
• Liikenneturvallisuus tulee käsittää laajasti niin, että se kattaa
kaikki liikennemuodot.
• Alunperin tieliikenteen EU-tavoite: tieliikennekuolemien
määrä saadaan vähennettyä nollaan vuoteen 2050
mennessä.

Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki
liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin
turvallisia, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua
vakavasti liikenteessä.
Strategiset linjaukset ohjaavat vision saavuttamista.
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Liikenneturvallisuusstrategian strategiset linjaukset
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Liikenneturvallisuusstrategian
strategiset linjaukset
Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia
• Tarvitaan laajasti erilaisia toimia kaikissa liikennemuodoissa,
kaikille yhteiskunnan eri tahoille.
• Kaikkien liikennemuotojen osalta liikenneturvallisuuteen
liittyvän päätöksenteon on perustuttava siihen, että kuolemat
eivät ole hyväksyttäviä. Vastuullisessa liikenneturvallisuuden
suunnittelussa huomioidaan myös ihmisten tuntemukset
turvallisuudesta.
• Liikenneturvallisuustyö tulee nähdä laajasti. Se ei tarkoita
pelkästään liikennepoliittisia ratkaisuja tai lainsäädännöllisiä
muutoksia, vaan esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyö
liittyvät läheisesti liikenneturvallisuuteen.
Tavoitteena on, että liikenneturvallisuuden arvostus
yhteiskunnassa kohenee, viranomaisten välinen yhteistyö
tiivistyy ja ihmiset kokevat liikenteen turvalliseksi.
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Liikenneturvallisuusstrategian
strategiset linjaukset
Liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien
on oltava turvallisia
• Liikennejärjestelmän on annettava virheitä anteeksi.
Turvallisessa liikennejärjestelmässä hyväksytään, että kaikkia
virheitä ei pystytä poistamaan ja siksi tarvitaan eri tyyppisiä
toimenpiteitä eri tasoille.
• Turvallisen liikennejärjestelmän keskeisiä osa-alueita ovat
turvalliset liikennevälineet, turvallinen liikenneympäristö ja
turvavälineet sekä liikenteen valvonta.
• Liikenneturvallisuutta edistää se, että liikenneverkko houkuttelee
turvallisten kulkutapojen käyttöön. Tietyillä alueilla voidaan myös
yhdistää eri liikennemuotoja ja erilaisia liikenteen palveluita kohti
turvallisempia liikennemuotoja, kuten rautateitä.

Tavoitteena on, että liikennejärjestelmä on niin turvallinen,
että ihmisestä johtuvat virheet eivät johda ihmishengen
menetyksiin tai vakaviin loukkaantumisiin.
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Liikenneturvallisuusstrategian
strategiset linjaukset
Eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä
• Kasvatuksen ja koulutuksen kautta voidaan varmistaa, että
ihmisillä on hyvät tiedolliset ja taidolliset lähtökohdat
turvalliseen liikkumiseen.
• Koulutuksien kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen
on tärkeää.
• Liikennekasvatus tulee nähdä yhteiskunnassa laajasti.
• Osaamisen ja taitojen kehittämiseen tulee panostaa myös
viranomaisten ja eri ammattien piirissä.
Tavoitteena on pitkäjänteisen, jatkuvan ja elinikäisen
liikennekasvatuksen vahvistaminen kaikissa ikäryhmissä
samoin kuin viranomaisissa, työpaikoilla ja vapaa-ajan
harrastuksissa.
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Liikenneturvallisuusstrategian
strategiset linjaukset
Asenteiden on muututtava liikenteessä
• Kunkin liikkujan tulee tiedostaa roolinsa ja vastuunsa
liikenneturvallisuuden parantumisessa.
• Asenteisiin ja käytökseen pyritään vaikuttamaan
turvallisuusviestinnällä.
• Turvallisuusviestintää tulee kohdistaa pitkäjänteisesti ja
laajasti kaikkiin liikennemuotoihin.
• Vanhempien sekä muiden kanssaliikkujien käytös toimii
esimerkkinä nuoremmille.
• Yksilön ohella tulee kiinnittää huomiota myös häntä
ympäröiviin ihmisiin ja sosiaalisiin tekijöihin.
Tavoitteena on, että kaikkien liikkujien toiminta on
vastuullista liikenteessä. Tämä edellyttää oman toiminnan
riskien tunnistamista niin itsensä kuin muiden liikkujien
näkökulmasta.
9

8.11.2021

Liikenneturvallisuusstrategian
strategiset linjaukset
Päätöksenteon on perustuttava tietoon
• Kaikilla tasoilla on hyödynnettävä enemmän ja
syvällisemmin tietoa liikenneturvallisuudesta ja tehtävä
päätöksiä tietopohjaisesti.
• Liikenneturvallisuuden tilastointia on kehitettävä niin, että
saadaan totuudenmukainen tilannekuva
liikenneturvallisuudesta, erityisesti kuolemantapauksista ja
vakavista loukkaantumisista.
• Tilastojen tulee olla ajantasaisia sekä luotettavia.
• Lisäksi on kehitettävä ja parannettava tiedonkulkua.
Tavoitteena on, että liikenneturvallisuuden nykytilaa
voidaan seurata ja liikenneturvallisuutta kehittää
ajantasaiseen tilastoituun tietoon perustuen.
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Liikenneturvallisuusstrategian
strategiset linjaukset
Lainsäädännön on edistettävä turvallista liikkumista
• Keskeiset liikennettä koskevat säännöt ja vuorovaikutuksen
reunaehdot määritellään lainsäädännössä tai sen nojalla
annetuissa viranomaisen määräyksissä ja ohjeissa.
• Suomessa liikenneturvallisuuteen liittyvä keskeinen lainsäädäntö
on uudistettu viime vuosien aikana.
• Esimerkkeinä uusi tieliikennelaki ja uusi vesiliikennelaki, jotka
tulivat voimaan kesällä 2020.

• Lainsäädännön tarkastelua ja kehittämistä on edelleen
kuitenkin jatkettava, jotta lainsäädäntö antaisi
mahdollisimman hyvät lähtökohdat liikenneturvallisuuden
parantamiselle.
• Tarkastelussa tulee huomioida myös uudet liikenteen trendit,
esimerkkinä kyberturvallisuus.
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Liikenneturvallisuusstrategian
strategiset linjaukset
Teknologinen kehitys tuo turvallisuutta
• Eri liikennemuotojen teknologia kehittyy jatkuvasti ja sen
avulla voidaan ehkäistä ihmisen tekemiä inhimillisiä virheitä
ja parantaa liikenteen turvallisuutta.
• Tieliikenteessä suuri osa onnettomuuksista johtuu
inhimillisestä virheestä.
• Turvallisuuden on oltava keskeinen teknologian ja
liikenteen automaation kehittämistä sekä hyödyntämistä
ohjaava periaate.
• Kyberturvallisuus on kiinteä osa automaation kehittämistä ja
hyödyntämistä.
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Esimerkkejä toimenpiteistä

Kaikki liikennemuodot
Liikenneturvallisuustyössä hallinnonalojen välinen yhteistyö tiivistyy kaikilla tasoilla ja liikenneturvallisuus
käsitetään laajasti. Johdonmukaisuus muiden poliittisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa tulee
varmistaa liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenneturvallisuustoiminnan työnjako ja organisoinnin
selkeys tulee turvata mahdollisten uudistusten, esimerkiksi sote-uudistuksen, tullessa voimaan.
Liikenteen automaation periaatepäätöksen toimenpiteitä toteutettaessa tulee huomioida liikenneturvallisuus.
Edistetään toimintamallia, jossa älykkäästä liikenneinfrastruktuurista ja kulkuneuvoista mitatusta sää- ja
kelitiedosta tuotetaan reaaliaikaista ja ennakoivaa olosuhdetilannekuvaa muutaman kymmenen metrin
tarkkuudella tie-, vesi- ja raideliikenteen tarpeisiin.
Tuetaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tekemällä tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten
ja muiden tahojen kesken sekä sovitetaan tie- ja raideliikenteen itsemurhien ehkäisy yhdeksi näkökulmaksi
muihin julkisen hallinnon strategioihin.
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Esimerkkejä toimenpiteistä

Tieliikenne
Vakiinnutetaan vakavien
loukkaantumisten seuranta.
Liikennekasvatus huomioidaan
tulevien toisen asteen opetussuunnitelmien ja tutkintojen
perusteiden valmistelussa.
Rauhoitetaan ajonopeudet,
esimerkiksi laskemalla
nopeusrajoitus 30 km/h sellaisilla
alueilla, joilla on runsaasti
pyöräliikennettä ja jalankulkua.

14

8.11.2021

Alkolukon käyttöä edistetään
edellyttämällä lainsäädännössä sen
käyttöä yhteiskunnan korvaamissa tai
järjestämissä kuljetuksissa.
Liikenne- ja viestintäviraston
ajoterveyden arvioinnin ohjeistuksessa
terveydenhuollon ammattilaisille
huomioidaan ammattiliikenne. Poliisin
osaamista ajoterveysasioissa
vahvistetaan.

Selvitettäviä kysymyksiä liittyy mm.
ajokieltomenettelyn kokonaisuuteen.

Laaditaan suunnitelma automaattisen
liikennevalvonnan kehittämisestä ja
lisäämisestä.
Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva
lainsäädäntö uudistetaan ja lain
vaikutuksia seurataan.
Luodaan mikroliikkumisen verkosto,
jonka tehtäviä on mm., ajantasaisen
tiedon kerääminen ja mahdollisten
sääntelytarpeiden tunnistaminen

Esimerkkejä toimenpiteistä

Raideliikenne

Vesiliikenne

Ilmailu

Syvennetään poikkihallinnollista
yhteistyötä tahallisten allejääntien
ehkäisemiseksi.

Selvitetään promillerajan
laskemista 0,5 promilleen.

Tuetaan miehittämättömän
ilmailun yhteisöllisyyttä
kansallisen riskienhallintatyön
kautta, sidosryhmätilaisuuksilla
sekä muilla tapahtumilla.

Lisätään raideliikenteen parissa
työskentelevien kykyä tunnistaa
käyttäytymistä, joka viittaa
henkilön itsetuhoisiin aikeisiin sekä
puuttumaan tilanteeseen
turvallisesti
Viestitään, että asiaton liikkuminen
raiteilla on lailla kiellettyä.
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Vesiliikenteen
onnettomuustilastointia
kehitetään siten, että
tilastoista ilmenee
pelastusliivin/kelluntapukine
en käyttäminen.

Edistetään sääolosuhteita,
lentoesteitä ja muiden
miehittämättömien ilma-alusten
sijaintia koskevien tietojen
saatavuutta ja jakamista.
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Kiitos!
lvm.fi Twitter: @lvmfi

