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Vesiliikenteen työryhmän kokous 26.02.2020
Osallistujat:
Ajaste Timo, Poliisihallitus
Asikainen Eeva, LVM (sihteeri)
Fagerström Jarkko, Tulli
Hyyppä Mikko, Rajavartiolaitos
Kolinen Laura, LVM
Korsi Juha-Matti, Liikenne- ja viestintävirasto
Mäntylä Heidi, LVM
Pajusalo Jarkko, Venealan keskusliitto Finnboat ry
Patrakka Jouni, Vessel Traffic Services Finland Oy
Patrakka Kimmo, Liikenne- ja viestintävirasto
Rekola Maija, LVM
Rosenberg Mirja, Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Sirkiä Esa, Väylävirasto
Stenberg Marko, Meripelastusseura ry
Thorström Jan, Suomen Purjehdus ja Veneily ry
Valtonen Juha, Liikenneturva
Vesanen-Nikitin Irja, LVM
Vilkkonen Laura, LVM (puheenjohtaja)

1. Tervetulosanat ja esittäytyminen
Puheenjohtaja Vilkkonen toivotti osallistujat tervetulleeksi. Työryhmän jäsenet esittäytyivät.
Vilkkonen esitteli lyhyesti strategiaa myös yleisellä tasolla. Liikenneturvallisuus on Suomessa
pitkään mielletty vain tieliikenteen turvallisuudeksi, mutta valmisteltavassa strategiassa on
kuitenkin tarkoitus käsitellä kaikkien liikennemuotojen turvallisuutta. Liikennemuotojen välillä on
löydettävissä yhteneväisyyksiä ja esimerkiksi automaatiokehitys tapahtuu liikennemuotorajoja
ylittävästi.
Strategiassa kantavana toimintamallina on hallinnonalojen rajat ylittävä yhteistyö, jonka merkitystä
on korostettu myös hallitusohjelmassa. Yhteistyö on myös strategian valmistelun kannalta
tärkeää, sillä liikenneturvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat monimutkaisia ja monitahoisia, eivätkä
ne noudata perinteisiä ministeriöiden ja hallinnonalojen rajoja.

2. Strategiatyön esittely
Liikenne- ja viestintäministeriöstä Rekola esitteli yleisesti strategiatyötä ja sen suunniteltua
etenemistä ja tavoitteita sekä työryhmän roolia liikenneturvallisuusstrategian valmistelussa.
Liikenneturvallisuusstrategian taustalla on hallitusohjelmakirjaus. Liikenneturvallisuus on
kokonaisuus ja siihen tulee kiinnittää huomiota kokonaisuutena. Tämän vuoksi valmisteltava
strategia kattaa kaikki liikennemuodot. Strategia valmistellaan vuosina 2019-2021 ja se laaditaan
vuosille 2022-2026. Tavoitteena on, että strategia hyväksytään valtioneuvoston
periaatepäätöksenä.
Strategia valmisteltaisiin pääosin työryhmissä. Ohjausryhmän tehtävänä on valmistelun ja
toiminnan ohjaus sekä tavoitteiden ja vaikuttavuuden saavuttamisen seuranta. Työryhmien
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tehtävänä on valmistella ehdotus liikenneturvallisuusstrategiaksi ja sitä toteuttavat toimenpideehdotukset.
Rekola kertoi myös strategian rajauksesta vesiliikenteen osalta. Strategiassa on tarkoitus käsitellä
pääasiassa huviveneilyn turvallisuutta. Käytännössä huviveneilyllä tarkoitetaan veneilyä
moottoriveneillä ja purjeveneillä ja muilla vastaavilla. Liikenneturvallisuusstrategiassa ei ole
tarkoitus käsitellä kaupallista merenkulkua, sillä merenkulku ja esimerkiksi meripelastustoiminta
on pitkälti kansainvälisesti säänneltyä. Valmisteltavan Liikenneturvallisuusstrategian näkökulma
on ennen muuta kansallinen ja myös työryhmien valmistelemat toimenpide-ehdotukset on
tarkoitettu ensisijaisesti kansallisella tasolla toteutettavaksi. Työryhmä kannatti esitettyä rajausta.
Rekola välitti työryhmälle ohjausryhmän terveiset. Työryhmien tulee ennakkoluulottomasti miettiä
eri liikennemuotojen välisiä yhtenäisyyksiä. Strategiatyön on tarkoitus tuottaa syötteitä myös
muihin strategioihin ja hankkeisiin. Puheenjohtaja Vilkkonen tarkensi, että muita hankkeita ovat
muun muassa muiden ministeriöiden hankkeet. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö
valmistelee päihdetyöhön liittyviä hankkeita, jonka kanssa on syytä tehdä läheistä yhteistyötä.

3. Katsaus turvallisuuden nykytilaan
Liikenne- ja viestintäviraston edustaja Kimmo Patrakka piti esityksen veneilyn turvallisuuden
nykytilasta muun muassa erilaisten tilastojen pohjalta. Esityksessä kerrottiin yleisellä tasolla siitä,
millainen maa Suomi on veneilymaana. Lisäksi kerrottiin vesiliikenneonnettomuuksista ja niiden
taustalla olevista syistä. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien taustalla ovat inhimilliset tekijät,
kuten päihtymys ja turvavarusteiden puuttuminen. Muiden onnettomuuksien taustalla ovat
puolestaan tekniset viat.
Pitkällä ajalla tarkasteltuna veneilyn turvallisuus on parantunut Suomessa. Patrakka kertoi myös
veneilyn turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista. Hänen mukaansa olisi hyvä lisätä tutkimusta
esimerkiksi veneilijöiden liivien käytöstä, jotta saataisiin ajankohtaisempaa tilastoa. Esityksen
jälkeen käytiin keskustelua.
Keskustelussa nousi esiin erityisesti alkoholin käyttö veneilyssä. Noin 2 % veneilijöistä veneilee
alkoholin vaikutuksen alaisena. Tässä yhteydessä vesiliikennettä verrattiin tieliikenteeseen.
Rattijuopumuksen raja on tiukempi kuin ruorijuopumuksen. Veneilyä alkoholin vaikutuksen
alaisena tapahtuu kuitenkin enemmän. Keskustelussa todettiin, että vaikka veneilyä tulisi valvoa
paremmin, on se käytännössä hankalaa. Valvontaa on vaikea toteuttaa esimerkiksi pienillä
järvialueilla, vaikka siellä onnettomuuksia tapahtuukin.
Keskustelussa nousi esiin tärkeänä asiana pelastusliivien käytön lisääminen veneilijöiden
keskuudessa. Tämä olisi tehokkain tapa ehkäistä kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Lisäksi
todettiin, että Suomessa on suhteellisen vanha venekanta. Keskustelun aikana puhuttiin myös
yleisesti suomalaisesta turvallisuuskulttuurista. Vesiliikennelain uudistus mahdollistaa
aktiivisemman puuttumisen turvallisuuteen. Suomessa veneilyn onnettomuuksiin vaikuttavat
lisäksi sääolosuhteet sekä kylmät vedet.

4. Ensimmäinen teema
Liikenne- ja viestintäministeriöstä Kolinen esitteli ensimmäisen teeman, joka on asenteet,
osaaminen ja sosiaaliset tekijät. Nämä asiat on valittu teemaan, koska niillä on keskeinen
merkitys turvallisuuteen. Esimerkiksi asenteet liittyvät sekä asennoitumisesta omaan että toisten
liikenneturvallisuuteen. Tiedon puutteen sijaan onnettomuuksien taustalla vaikuttavat hyvinkin
usein puhtaasti asenteet. Vain osa ei-toivotusta käyttäytymisestä johtuu tiedon puutteesta, eli siis
siitä, etteikö henkilö tietäisi oman käyttäytymisensä ongelmallisuutta suhteessa turvallisuuteen.
Asenteita heijastavat esimerkiksi alkoholin käyttö ja turvavarusteiden puute vesiliikenteessä.
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Puheenjohtaja Vilkkonen kommentoi osaamista ja kyvykkyyttä. Osaamisen keskeinen merkitys
nostettiin esiin erityisesti vuokraveneilytoiminnan osalta, sillä vuokrattava vene saattaa olla vieras
kulkuväline. Vesiliikenteessä viranomaisella on pienemmät mahdollisuudet vaikuttaa osaamiseen
ja asenteisiin, kuin esimerkiksi tieliikenteessä. Veneilyssä koulutuksesta vastaavat käytännössä
yhdistykset sekä vapaaehtoistoiminta.
Myös ensimmäisen teeman osalta käytiin keskustelua. Keskustelussa nousi esiin keskeisesti se,
että miten asenteisiin, eli käytännössä alkoholin ja pelastusliivien käyttöön voidaan vaikuttaa.
Ongelmana nähdään erityisesti satunnaiset (soutu)veneilijät eikä esimerkiksi seuroihin kuuluvat
veneilyn varsinaiset harrastajat. Vesiliikenteessä liikennesääntöjä ei tunneta yhtä hyvin, kuin
esimerkiksi tieliikenteessä. Haasteena koetaan myös se, miten voidaan vaikuttaa
ikääntyneemmän väestön asenteisiin.
Keskustelussa nousi esiin se, että suurelle yleisölle suunnatut kampanjat ovat yksi keino
vaikuttaa. Varsinainen asennekasvatus kannattaa kuitenkin kohdistaa erityisesti nuoriin. Tältä osin
todettiin, että kouluissa olisi hyvä olla enemmän liikennevalistuskasvatukseen liittyvää opetusta.
Kampanjoiden osalta keskustelussa nostettiin esiin Viisaasti Vesillä – kampanja. Todettiin, että
tämän kyseisen kampanjan rahoitus tulisi jatkossa varmistaa, sillä kampanja on suunnattu
nimenomaan soutuveneilijöiden ja mökkeilijöiden turvallisuuden edistämiseen.
Keskustelussa nousi esiin myös järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan rahoitus. Resursseista on pulaa
ja tämä lisää epävarmuutta toimijoiden keskuudessa. Rahoituksen tulisi olla Suomessa
suunnitelmallisempaa ja linjatumpaa. Lisäksi keskusteltiin Suomen, Ruotsin ja Norjan eroista
veneilymaina.

5. Seuraava kokous
Rekola kertoi seuraavasta kokouksesta. Seuraava vesiliikenteen työryhmän kokous pidetään
keskiviikkona 25.3, klo 12-14. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä esiteltyä ensimmäistä teema
veneilyn turvallisuuden kannalta. Kokouksessa tullaan työskentelemään pienryhmissä.
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