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Agenda

• Tervetulosanat ja esittäytyminen

• Strategiatyön esittely

• Ohjausryhmän terveiset työryhmälle

• Katsaus liikenneturvallisuuden nykytilaan

• Ensimmäinen teema: asenteet, osaaminen 
ja sosiaaliset tekijät

• Seuraava kokous



• Strategian taustalla on pääministeri Sanna Marinin
hallituksen ohjelman kirjaus liikenneturvallisuudesta

• Liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan mukaan 
liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen

• Strategiassa käsitellään liikenneturvallisuutta kaikkien 
liikennemuotojen osalta

• Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen 
kokonaisvaltaisesti ja luoda edellytyksiä liikenteen 
turvalliseen kehitykseen tulevaisuudessa

• Hankkeen toimikausi on 1.12.2019-1.12.2021

• Strategia laaditaan vuosille 2022-2026
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Strategiatyön tausta ja tavoite



• Ohjausryhmän tehtävä: valmistelun ja toiminnan ohjaus sekä 

tavoitteiden ja vaikuttavuuden saavuttamisen seuranta

• Jäsenet SM, VM, TEM, STM, Traficom, Väylä, PoHa, 

OPH, OTI, Uudenmaan ELY-keskus, THL, Helsingin ja 

Tampereen kaupungit, Liikenneturva, Kuntaliitto

• Työryhmiä on kolme 

• Tie- ja rautatieliikenne

• Vesiliikenne

• Ilmailu

• Strategian valmistelussa liikenneturvallisuutta käsiteltäisiin 
erityisesti ottaen huomioon 

• Asenteet, osaaminen ja sosiaaliset tekijät
• Digitalisaatio ja automaatio  
• Liikennemuotokohtaiset erityiskysymykset

•22.5.2020 4

Strategian valmistelu
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Aikataulu, kevät 2020

Tammikuu 2020 
Ensimmäinen 
ohjausryhmän 

kokous 

Helmikuu-
maaliskuu 2020 

Työryhmät 
järjestäytyvät 

Toukokuu 2020 
Työryhmien 

tulokset esitellään 
ohjausryhmälle

Maaliskuu-
huhtikuu 2020 
Ensimmäiset 
varsinaiset 

työryhmäkokoukset 

Teemana
osaaminen ja 

asenteet kaikkien 
liikennemuotojen 

osalta

Huhtikuu 2020 
Keskustelu-

tilaisuus
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Aikataulu, kesä 2020 – syksy 2021:

Kesä 2020 
Valmistelutyö

Syksy 2020 
Digitalisaatio ja 

automaatio
Kesä 2021 

Lausuntokierros

Kevät 2021 
Liikennemuoto-

kohtaiset 
erityiskysymykset

Loppuvuosi 2021 
Valtioneuvoston 

yleisistunto

Teemakohtaista käsittelyä jatketaan noudattaen 
kevään 2020 työryhmätyöskentelyn rakennetta



• Työryhmien tulee valmistella ehdotus liikenne-
turvallisuusstrategiaksi ja sitä toteuttavat 
toimenpide-ehdotukset

• Liikennemuotojen välillä on yhteneväisyyksiä ja 
yhteisiä piirteitä, joita on pyrittävä 
ennakkoluulottomasti miettimään ja tuomaan 
esiin

• Liikenneturvallisuusstrategian valmistelu 
sovitetaan yhteen muiden hankkeiden kanssa

• Strategiatyön on tarkoitus tuottaa syötteitä myös 
muihin strategioihin ja hankkeisiin
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Työryhmän tehtävät ja ohjausryhmän terveiset



Ensimmäinen 
teema

Asenteet, osaaminen ja 
sosiaaliset tekijät
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• Mitä näillä tarkoitetaan?

• Asenteet

• Turvavarusteet, päihteet, valistus, 
liikennekäyttäytyminen 

• Osaaminen

• Ikääntyminen, ajoterveys, ajovireys, taidot

• Muut sosiaaliset tekijät

• Liikenteen itsemurhat

• Työryhmissä pyritään löytämään teemaan liittyviä 
toimenpiteitä, jotka edistävät liikenneturvallisuutta
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Asenteet, osaaminen ja sosiaaliset tekijät 



Kiitos!

Seuraavat kokoukset
03.03. klo 9-12 rautatie
16.03. klo 12-16 tieliikenne
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lvm.fi       @lvmfi


