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 Valtioneuvosto on hyväksynyt Liikenne 12- suunnitelman 
ja antanut sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021

 Laadittu alkuvuosien (2021-2024) osalta voimassa olevan julki-
sen talouden suunnitelman mukaisesti – rahoitusohjelman 
toteutuminen riippuu tulevista talousarviopäätöksistä.

Merkittävimmät muutokset nykytilanteeseen verrattuna 
Liikenne 12 –suunnitelmassa:

 Saavutettavuuden takaamiseksi varmistetaan maanteiden, 
ratojen ja vesiväylien riittävät hoidon ja korjausten tasot kas-
vattamalla väylänpidon rahoitusta ja suuntaamalla lisämää-
rärahoja yksityisteille. 

 Panostetaan huomattavasti nykyistä enemmän kestävän liik-
kumisen edistämiseen erityisesti kaupunkiseuduilla. Kestävää 
liikkumista edistetään sekä panostamalla palveluihin sekä 
liikenneverkkoihin. 

Jatkuu...
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 Olemassa olevan väyläverkon kunnossapitoon ja kestävään 
liikenteeseen tehtyjen panostusten lisäksi kehitetään liiken-
neverkkoa asiakkaiden tarpeiden mukaisesti nykytasolla. 

 Digitalisaatiota ja tiedon hyödyntämistä edistetään 
liikennejärjestelmässä laajasti. Automaatiota edistetään 
mm. pilottihankkeilla.

 Selkeytetään nykyisestä infran rahoitukseen ja valtion ja 
eri toimijoiden kumppanuuteen liittyviä periaatteita.

Suunnitelman toteuttaminen on jo käynnistetty.

Seuraavan suunnitelman valmisteluprosessia kehitetään 
kokemusten saadun palautteen pohjalta.
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Liikenne 12-suunnitelman 
toteuttaminen

Tietopohjan kehittäminen



 Liikennejärjestelmäanalyysi tuottaa näkymän liikenne-
järjestelmän nykytilaan ja kehittämistarpeisiin. 

 Säännöllisesti päivittyvää valtakunnallista ja alueellista 
tietoa ml. toimintaympäristön muutokset.

 Osana LJ-analyysiä Liikenne 12 -suunnitelman tavoittei-
den toteutumisen seurantamalli. 

 Sisältää lain ja suunnitelman tavoitteiden mukaan jaotellun 
seurantamittariston.

 LVM vastaa toimenpideohjelman seurannasta.

 Traficom jatkaa LJ-analyysiä koskevaa webinaarisarjaa: 
1.6.2021 aiheena Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteiden 
seuranta.

 Analyysiverkoston ensimmäinen tapaaminen 8.6.2021: 
Aiheena Liikenneverkon strateginen tilannekuva.

 Ensimmäinen julkaisu syksyllä 2021.
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Liikennejärjestelmäanalyysi  liikennejärjestelmäsuunnittelun 
tietopohjana

6

Kansalaisten 
ja elinkeino-
elämän tar-
peet liikku-
miselle ja 
kuljettami-
selle

Liikennejärjestelmä-
analyysi

Tilannekuvat

• Liikenneverkon strateginen 
tilannekuva

• Liikenteen palvelut

• Liikkuminen ja saavutettavuus

• LJ-turvallisuus

• Liikenteen ympäristövaikutukset

Liikenne 12 –suunnitelman tavoit-
teiden seuranta

Tietopohjaa suunnitel-
man toimeenpanoon
mm. 

• Investointiohjelma 

• Palvelutasomäärittelyt

• Valtionavustukset 

• Vaikutusten arviointi

• EU-vaikuttaminen  

Tietopohjaa 
Liikenne 12 

suunnitelman 
valmisteluun

Tavoite: Tietopohjaisen päätöksenteon 
tukeminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Strategiset päätökset 
liikennejärjestelmän ke-
hittämisen painopisteistä 
ja rahoituksesta

Tietopuutteiden tunnistaminen ja 
liikennejärjestelmäanalyysin kehittäminen



Vaikutusten arvioinnin kehittäminen

 Tavoitteena tunnistaa alueiden tarpeita vaikutusten 
arvioinnin kehittämiseksi ja tietoon pohjautuvan päätöksen-
teon vahvistamiseksi.

 Kehittää vaikutusten arvioinnin menetelmiä ja edistää tietoon 
pohjautuvaa päätöksentekoa tuottamalla opas liikenne-
järjestelmätasoisen vaikutusten arvioinnin tueksi.

 Opas valmistellaan yhteistyössä alueiden kanssa yhteiseen 
työpajatyöskentelyyn perustuen

 1. työpaja 18.6., opas valmis 2022.

 Työtä varten on perustettu kehittämisryhmä

 LVM, Traficom, Väylävirasto

 Edustajat 

 ELY-keskuksista, 

 maakuntaliitoista suuralueittain

 Suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista
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Muuta

 Valtakunnallinen liikenteen mallijärjestelmä palvelemaan 
tulevaisuuden suunnittelun tarpeita.

 Suunniteltu osana hallinnonalan yhdessä käynnistämää 
liikennetalouden kehittämisohjelmaa.

 Kestävän liikenteen ja palveluiden kehittymistä edistetään.

 Valtionavustuksilla tuetaan kestävämmän liikennejärjes-
telmän rakentumista.

 Suunnitelmassa uusia avustuksia ja korotuksia olemassa 
oleviin.

 Myös avustusten vaikutuksia arvioidaan.



Kiitos!
marko.maenpaa@traficom.fi


