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Liikenneturvallisuusstrategian vesiliikenteen alatyöryhmän kokous 21.1
klo 13-15, TEAMS
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Valtonen, Juha

Liikenne- ja viestintäministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Poliisihallitus
Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto
Liikenne- ja viestintävirasto
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Meripelastusseura ry
Liikenne- ja viestintävirasto
Venealan keskusliitto Finnboat ry
Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Liikenneturva

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. Puheenjohtaja esitteli
kokouksen agendan.

2. Rahoitustoimenpiteen käsittely
Puheenjohtaja esitteli luonnostellun toimenpide-ehdotuksen liittyen vesiliikenteen
turvallisuusviestinnän rahoituksen varmistamiseen. Luonnos toimenpide-ehdotukseksi oli
lähetetty työryhmälle etukäteen ja työryhmäläisille oli varattu mahdollisuus esittää siihen liittyen
kommentteja. Käytiin keskustelu toimenpiteestä.
Keskustelussa todettiin, että luonnosteltuun toimenpide-ehdotukseen ollaan tyytyväisiä.
Toimenpiteessä kiteytyvät ne ehdotukset ja tahot, joista on työryhmässä aiemmin keskusteltu.
Todettiin, että toimenpiteellä nostetaan myös asiaa päättäjien tietoisuuteen ja yleisempään
keskusteluun.
Puheenjohtaja kertoi, että toimenpide-ehdotus esitellään seuraavaksi varsinaiselle
vesiliikenteen työryhmälle, jonka jälkeen sitä käsitellään myös liikenneturvallisuusstrategian
ohjausryhmässä.

3. Turvallisuuskampanjoiden suuntaaminen
Puheenjohtaja kertasi keskustelun aluksi alatyöryhmän toimeksiannon. Alatyöryhmän
toimeksiantona on toimenpide-ehdotusten kartoittaminen vesiliikenteen turvallisuusviestinnän
rahoittamiseksi sekä suuntaamiseksi. Seuraavaksi keskusteltaisiin turvallisuusviestinnän
suuntaamisesta.
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Keskustelussa nostettiin esiin, että vesiliikenteen turvallisuusviestinnän ja sen suuntaamisen
tulisi perustua tietoon. Kampanjoiden suuntaaminen vaatii tutkittua tietoa siitä, kenelle
onnettomuuksia sattuu ja missä onnettomuuksia tapahtuu. Tietoa on jo olemassa, mutta sitä
tulisi hyödyntää tehokkaammin. Keskustelussa nostettiin esiin, että OTKES tutkii vuonna 2021
kaikki hukkumisonnettomuudet ja koostaa niistä myöhemmin raportin ja suositukset
hukkumisonnettomuuksien ja -kuolemien vähentämiseksi.
Nykytilan osalta todettiin, että turvallisuuskampanjointia ei ole viime vuosina liioin kohdennettu
resurssien vähäisyydestä johtuen, vaan on tehty yleisempää kampanjointia. Kohdentaminen
voisi kuitenkin olla alueellista ja tiettyihin ikä- ja henkilöryhmiin kohdistuvaa. Keskustelussa
nousivat esille erityisesti miehet sekä ikääntyneet vesillä liikkujat. Lisäksi nostettiin erityisesti
esiin sellaiset henkilöt, jotka eivät varsinaisesti veneile, vaan toimivat rannan lähellä pienellä
veneellä. Toisaalta nostettiin esiin tarve kohdistaa turvallisuusviestintää myös nuorille, joiden
keskuudessa esimerkiksi alkoholin käyttö on yleistä veneiltäessä.
Keskustelussa nostettiin esille, että viestintää kaivattaisiin erityisesti turvavälineiden
käyttämisestä (mm. pelastusliivit), alkoholin käytöstä vesiliikenteessä sekä myös puhtaasti
osaamiseen ja vesillä liikkumisen hyviin käyttäytymissääntöihin liittyen. Joka tapauksessa
kohderyhmät tulisi valita tarkasti ja niihin tulisi kohdistaa sellaista viestintää, joka heidät
tavoittaa. Viestinnän tavoitettavuuden todettiin kuitenkin olevan käytännössä haastavaa.
Keskustelussa nostettiin esiin, että vesiliikenteen turvallisuusviestinnän kohdentamisessa olisi
hyvä tehdä yhteistyötä eri tahojen välillä. Kohdentamisesta voitaisiin näin keskustella ja
toimintaan voisi saada yhteistyön vakiinnuttamisen kautta myös pitkäjänteisyyttä. Liikenne- ja
viestintäviraston veneilyverkostoa pidettiin mahdollisena hyvänä alustana tällaisille
keskusteluille, sillä suuri osa relevanteista tahoista on siellä jo edustettuina.

4. Seuraava kokous
Puheenjohtaja kiitti työryhmää hyvistä keskusteluista ja totesi, että seuraavan kokouksen
ajankohta kartoitetaan pian. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
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