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Uusi strateginen suunnittelutaso 
pitkäjänteiseen kehittämiseen
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Liikennejärjestelmän kokonaiskuva



Suunnitelman sisältämät kokonaisuudet

Liikennejärjestelmän 
tila ja toiminta-

ympäristön muutokset

Yhteiskunnalliset 
päämäärät

Tavoitteet ja mittarit

Politiikkalinjaukset ja 
toimenpideohjelma 

(valtio ja kunnat) 

Valtion 
rahoitusohjelma

Vaikutusten arvioinnin 
yhteenveto 

Seuranta ja evästyksiä 
seuraavalle 

suunnittelukierrokselle



Suunnitelman rakentuminen



Valmistelun organisointi

*Perustetaan hallituskauden vaihduttua

LVM

• Vastaa suunnitelman 
valmistelusta

• Tiivis yhteistyö 
hallinnonalan 
virastojen kanssa 

Yhteistyöryhmä*

• Vastaa 
vuorovaikutuksen 
koordinoinnista

• Tukee ja ohjaa 
sisältövalmistelua

• Ministeriöt, keskeiset 
virastot, maakuntien 
edustus, suurimmat 
kaupunkiseudut, 
kunnat 

Parlamentaarinen      

ohjausryhmä*

• Ohjaa 
sisältövalmistelua

• Rooli keskeinen 
erityisesti päämäärien 
ja tarkempien
tavoitteiden 
asettamisessa ja 
suunnitelmaa 
hyväksyttäessä



Suunnittelun tarkempi aikataulu

Tarkempien tavoitteiden 
valmistelu

Liikennejärjestelmän nykytila 
ja toimintaympäristön 
muutokset

Linjaukset päämääristä ja 
tarkemmista tavoitteista

Tausta-aineiston kokoaminen

Parlamentaarinen 

ohjausryhmä 

Suunnitelman laatiminen, 

toimenpideohjelma, 

rahoitusohjelma

Selonteko 

eduskunnalle

Valtioneuvoston

päätös 

(suunnitelma 

valmis)



Alustava suunnitelma vuorovaikutuksesta

• Liikennejärjestelmäpäivät Tampereella (3/2019)

• Tilannekatsauksia ja keskusteluja esivalmisteluvaiheen aikana eri 
sidosryhmien kanssa

• Hallituksen aloitettua sidosryhmätilaisuus sekä parlamentaarisen 
ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän asettaminen 

• Lausuntokierros ja kysely kesän aikana
• Lausuntokierros suunnitelman lähtökohdista ja vaikutusten arvioinnin 

ohjelmoinnista

• Kysely liikennejärjestelmän nykytilasta ja toimintaympäristön muutoksista 

• Syksyksi suunnitelmissa esimerkiksi teemakohtaisia tilaisuuksia ja 
valtakunnallinen tilaisuus 



Liikennejärjestelmän nykytila ja 
toimintaympäristön muutokset

• Liikenne- ja viestintävirasto selvittää,

• millainen on liikennejärjestelmän 
nykytila

• miten toimintaympäristö muuttuu 

• miten muutos vaikuttaa liikkumisen ja 
kuljettamisen tarpeisiin tulevaisuudessa 

• Toimii pohjana suunnitelman tarkempien 
tavoitteiden asettamiselle ja muulle 
suunnittelulle

• Selvitystä koskeva kysely kesän 2019 aikana 
sidosryhmille – luodaan yhteistä käsitystä 
liikennejärjestelmän nykytilasta ja siihen 
kohdistuvista muutoksista



Vaikutusten arvioinnin 
ohjelmointi

• Luodaan arviointikehikko (mitä ja miten 
arvioidaan) valtakunnallisen 
liikennejärjestelmän vaikutusten arviointiin

• Ympäristövaikutukset (SOVA-laki 
200/2005)

• Liikennejärjestelmävaikutukset

• Taloudelliset vaikutukset



Liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutuksia

SOVA-lain mukaiset 

ympäristövaikutukset

Vaikutukset esim.

• ihmisten terveyteen 
ja elinoloihin 

• ympäristöön ja 
luonnon moni-
muotoisuuteen

• Yhdyskunta-
rakenteeseen ja 
rakennettuun 
ympäristöön

Liikennejärjestelmä-

vaikutukset

Vaikutukset esim.

• liikenteen, kuljetusten 
ja liikkumisen 
sujuvuuteen

• liikenneverkon toimi-
vuuteen ja  yhteyksiin

• alueelliseen, 
kansalliseen  ja 
kansainväliseen 
saavutettavuuteen

Taloudelliset 

vaikutukset

Vaikutukset esim.

• suoriin liikenne-
taloudellisiin 
vaikutuksiin

• laajempiin dynaamisiin 
vaikutuksiin 



Kiitos!
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lvm.fi         @lvmfi


