Kaupunkiympäristön toimiala
Apulaiskaupunginjohtaja Anttila Tero

Viranhaltijapäätös

6 / 2022

1/2

31.1.2022

VD/13023/00.04.03/2021

Lausunnon antaminen valtioneuvoston liikenneturvallisuusstrategian
periaatepäätöksestä
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa periaatepäätöksen luonnoksesta ja sen liitteistä Liikenneturvallisuusstrategia, Katsaus
liikenneturvallisuuden nykytilasta ja Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelma. Lausunnonantajilta pyydetään näkemyksiä
erityisesti periaatepäätöksestä.
Lausunnot pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään 31.1.2022 mennessä sähköpostitse liikenne- ja
viestintäministeriön kirjaamoon kirjaamo.lvm@gov.fi, viitteenä liikenne- ja viestintäministeriön diaarinumero VN/13615/2019.
Vantaan kaupunginhallitus antoi 9.8.2021 lausunnon kesällä 2021 järjestettyyn ensimmäiseen liikenneturvallisuusstrategian
lausuntokierrokseen.
Valtioneuvoston periaatepäätöksen keskeinen sisältö ja tavoitteet
Periaatepäätös perustuu liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavana olevaan liikenneturvallisuusstrategiaan ja sen
toimenpideohjelmaan. Periaatepäätöksellä valtioneuvosto sitoutuu liikenneturvallisuusstrategiaan. Ministeriöt sitoutuvat omassa ja
hallinnonalansa toiminnassa toteuttamaan liikenneturvallisuusstrategian linjauksia sekä toimenpideohjelman toimenpiteitä.
Liikenneturvallisuusstrategian taustalla on niin sanottu nollavisio, jonka mukaisesti kaikkien liikennemuotojen tulisi olla vuoteen 2050
mennessä niin turvallisia, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.
Strategian keskiössä on kokonaisvaltainen lähestymistapa liikenneturvallisuuteen ja sen toimenpideohjelma sisältää toimenpiteitä
kaikkien liikennemuotojen turvallisuuden parantamiseksi. Liikenneturvallisuusstrategian seitsemän strategista linjausta ohjaavat
strategian mukaisen liikenneturvallisuusvision saavuttamista. Linjaukset ovat: 1) liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia,
2) päätöksenteon on perustuttava tietoon, 3) eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä, 4) asenteiden on muututtava liikenteessä, 5)
liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia, 6) teknologinen kehitys tuo turvallisuutta sekä 7) lainsäädännön on
edistettävä turvallisuutta. Liikenneturvallisuusstrategian toimenpideohjelman toimenpiteet toteuttavat näitä linjauksia käytännössä.
Lisäksi strategian tausta-aineistona on valmisteltu Liikenneturvallisuuden nykytilan katsaus.
Asian tausta
Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti hankkeen liikenneturvallisuusstrategian valmistelemiseksi 14.11.2019.
Liikenneturvallisuusstrategian valmistelun taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta,
jonka mukaan liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tarkoitus on, että
liikenneturvallisuusstrategia on pitkän aikavälin strategisen ohjauksen väline. Strategia laaditaan vuosille 2022-2026.
Liikenneturvallisuusstrategiaa on valmisteltu laajassa, poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä, ja strategian valmistelua on
ohjannut ohjausryhmä. Ohjausryhmän lisäksi strategiaa on valmisteltu aktiivisesti liikennemuotokohtaisissa työryhmissä, joiden
tehtävänä on ollut valmistella erityisesti strategiaa toteuttavat toimenpide-ehdotukset.
Vantaan kaupunginhallitus antoi 9.8.2021 lausunnon kesällä 2021 järjestettyyn ensimmäiseen lausuntokierrokseen. Sen jälkeen
strategialuonnokseen on tehty useita muutoksia. Liikenneturvallisuusstrategia on nyt jaettu useaan osaan, millä lisätään strategian
luettavuutta ja mahdollistetaan toimenpideohjelman päivittäminen strategian voimassaolon aikana. Jatkovalmistelussa on lisäksi arvioitu
toimenpiteiden vaikutuksia sekä tehty lukuisia teknisiä muutoksia. Toimenpideohjelmaan on myös tuotu uusia toimenpiteitä.
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Päätän antaa liitteen mukaisen Vantaan kaupungin lausunnon valtioneuvoston liikenneturvallisuusstrategian periaatepäätöksestä.

Vantaa 31.1.2022

Anttila Tero
Apulaiskaupunginjohtaja
Liitteet

Lausunto valtioneuvoston periaatepäätökseksi liikenneturvallisuusstrategiasta

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.
Täytäntöönpano

Katujen ja puistojen palvelualue

Päätös on yleisesti nähtävänä
Aika

2.2.2022

Paikka

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Annettu tiedoksi sähköisesti
Pvm:
31.1.2022
Vastaanottajat:
kirjaamo.lvm@gov.fi
Muutoksenhakukielto
Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §)
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