
Liikennealan 
kestävän kasvun 
ohjelma

Liikennemarkkinafoorumi 26.5.2021



Kestävää kasvua yhteistyöllä

• Liikennealan kansallinen kasvuohjelma on 
päivitetty Liikennealan kestävän kasvun 
ohjelmaksi.

• Edistetään liikennetoimialan investointeja sekä 
yritys- ja vientivetoista kasvua julkisen ja 
yksityisen sektorin sekä tutkimusalan 
yhteistyönä.

• Kestävien ratkaisujen kehittäminen 
ekosysteemisellä yhteistyöllä

• Tavoitteena on synnyttää ohjelman avulla 
Suomeen 5–7 aktiivista liikennealan 
kansainvälistä liiketoimintaekosysteemiä ja 
10 000 kestävän kasvun työpaikkaa vuoteen 
2025 mennessä. 



Toimintaympäristö kestävälle 
kasvulle

1. Yhteinen tahtotila ja mahdollistava 
hallinto edistämään kestävää 
liikennettä ja liiketoimintaa

2. Monipuolisen rahoituksen 
kehittäminen ja hyödyntäminen 
innovaatioiden ja 
kansainvälistymisen tueksi

3. Kansallisen ja kansainvälisen 
tutkimusyhteistyön ja toimialan 
osaamisen kehittäminen 

4. Ennakoiva vaikuttaminen EU:ssa ja 
kansainvälisillä foorumeilla

Skaalautuvia kestäviä ratkaisuja 
vientimarkkinoille

5. Kaupungit toimivat alustana 
kestävien edelläkävijäratkaisujen 
kehittämisessä ja käyttöönotossa 

6. Vaikuttavien ja skaalautuvien 
kokeiluiden rakentaminen

7. Innovatiiviset julkiset hankinnat 
tukevat markkinareferenssien ja 
skaalautuvien ratkaisujen 
syntymistä

8. Digitaalisen tiedon hyödyntäminen 
kestävän liiketoiminnan pohjaksi

Jatkuva ekosysteeminen
yhteistyö

9. Kestävän kasvun ekosysteemien ja 
kansainvälistymisen systemaattinen 
edistäminen

10. Panostus yhteiseen kansainväliseen 
markkinointiin ja kestävän 
liikenteen brändiin

TIEKARTAN TOIMENPIDEALUEET JA STRATEGISET TOIMENPITEET

ILMASTONMUUTOS JA LUONTOKATO

KAUPUNGISTUMINEN

DIGITALISAATIO

SEKTORIRAJAT YLITTÄVÄT RATKAISUT

AJURIT



Toimeenpano ja seuranta

• Toimenpiteet edellyttävät toimijoiden välistä 
yhteistyötä.

• Ohjausryhmä seuraa edistymistä ja päättää 
uusista toimenpiteistä. 

• Ohjelman vaikuttavuuden seuranta ja mittaristo



Liikennealan pelikirja



Liikennealan pelikirja

• Liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimenpiteenä:

Laaditaan liikennealan pelikirja, jossa selkeytetään julkisen ja 
yksityisen sektorin roolit markkinoilla sekä sitoutetaan kaikki 
toimijat yhteisiin pelisääntöihin. 

• Valmistelun eteneminen:

• Kaksi työpajaa 

• Kahdenväliset keskustelut alan toimijoiden kanssa

• Lausuntokierroksella 22 lausuntoa

• Keskeisenä sisältönä yhteiset teesit käyttäjälähtöisen ja 

kestävän markkinan edistämiseksi. 



Liikennealan yhteiset teesit, I

Maailman kärkitasoa 
oleva liikennejärjestelmä

Julkisen ja yksityisen 
sektorin sekä 
tutkimusalan yhteistyö

Sääntely ja kilpailu 
kannustavat 
uudistumiseen

Toimijoiden selkeät 
roolit



Liikennealan yhteiset teesit, II

Julkisten ja 
markkinaehtoisten 
palvelujen tarjonta

Julkiset hankinnat 
mahdollistajana

Kokeilukulttuurin 
edistäminen

Osaamisen
kehittäminen        ja 
osaajien houkuttelu



Mitä seuraavaksi?

Liikennealan kestävän 
kasvun ohjelma:

 jalkautetaan liikennealan 
pelikirja kasvuohjelmassa 
mukana olevien sekä 
pelikirjan laatimiseen 
osallistuneiden 
organisaatioiden toimintaan



lvm.fi   Twitter: @lvmfi

Kiitos!


