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Liikenne- ja viestintäministeriön 

toiminta-ajatus 
Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön  
hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä  
on laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan  
yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet.   

visio  
Suomi on eturivin maa liikenteen ja viestinnän laadussa, tehokkuudessa ja  
kansainvälisessä osaamisessa. 

arvot 
Rohkeus 
Oikeudenmukaisuus 
Yhteistyö

Kannen kuvat: LVM, Rodeo, VR
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Esipuhe 

Liikenne- ja viestintäministeriössä on laadittu virkamiestyönä tausta-aineisto liikenteen  
ja viestinnän tulevaisuuskatsaukselle. Tausta-aineisto koostuu kolmesta pääteemasta, 
jotka pitävät sisällään sekä liikenteen että viestinnän näkökulmat: liikenne ja viestintä 
palveluna, digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kasvun lähteenä sekä infrastruktuuri kasvun 
alustana.

Näillä kaikilla on kolme etenemispolkua: edistyvä, uudistuva ja rohkea Suomi. Etenemis- 
polut on laadittu siten, että ne tarjoavat aidosti erilaisia vaihtoehtoja. Toisaalta polut 
eivät ole kokonaan toisiaan poissulkevia, vaan ne tarjoavat rakennuspuita erilaisille 
etenemistavoille.

Ministeriöt ovat valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta ainakin vuodesta 2006 lukien 
laatineet tulevaisuuskatsauksia hallitusneuvotteluita varten. Tänä vuonna ministeriöt ovat 
yhdessä laatineet toimintaympäristökuvauksen, jonka pohjalta ministeriöt laativat tule-
vaisuuskatsauksensa. Ne on määrä toimittaa yhtenä julkaisuna eduskuntapuolueiden 
käyttöön syksyllä 2014. 

Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaustyö perustuu nyt julkaistavaan tausta- 
aineistoon. Aineisto on laadittu liikenne- ja viestintäministeriössä sidosryhmien kanssa 
käytyjen keskustelujen perusteella. Sen luonnos oli toukokuussa 2014 kolmen viikon  
ajan wiki-alustalla sidosryhmien ja kaikkien muiden kiinnostuneiden avoimesti 
kommentoitavana.

Joukkoistaminen sai hyvän vastaanoton: sivuilla käytiin 6 000 kertaa ja erilaisia kom-
mentteja ja ehdotuksia saatiin noin 450. Kaikki kommentit on luettu, ja aineisto on  
kehittynyt niiden johdosta monilta osin. Haluan lämpimästi kiittää aktiivisia kommen- 
toijiamme. Pidän tärkeänä, että jatkossakin altistamme ideat ja ajatukset mahdolli- 
simman laajalle keskustelulle. Annettuihin kommentteihin voi tutustua osoitteessa  
http://bit.ly/1pgE0xK. Tämän julkaisun sisältö on saatavilla wiki-muodossa osoitteessa 
http://bit.ly/1pgPAc5.

Tulevaisuuskatsausten idean mukaisesti ministerit eivät ole millään tavoin osallistuneet 
aineiston laadintaan. Aineistossa esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisut eivät muutoinkaan ole 
ministeriön liikenne- ja viestintäpoliittisia kantoja. Toivon kuitenkin, että poliittinen val-
mistelu saa tästä raportista konkreettisia aineksia pohtiessaan ensi vaalikauden suuria 
kysymyksiä.

Helsingissä 23. päivänä kesäkuuta 2014

Harri Pursiainen
kansliapäällikkö
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Skenaariot

Edistyvä Suomi

�� Lähtökohtana on sopeutua toimintaympäristön muutoksiin, kartoittaa 
mahdollisuuksia ja torjua uhkia hallitusti.

�� Mahdollisia kehittämistoimia selvitellään ja uudistuksia kokeillaan 
aktiivisesti.

�� Julkisten varojen käyttö pysyy sekä määrältään että kohdentamiseltaan 
ennallaan.

Uudistuva Suomi

�� Reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin ja tartutaan uusiin 
mahdollisuuksiin.

�� Otetaan laajasti käyttöön hyväksi havaittuja toimintatapoja ja luodaan 
edellytyksiä uusien kehittämiselle.

�� Julkisten varojen taso pysyy ennallaan, mutta kohdentaminen muuttuu.

Rohkea Suomi

�� Toimintaympäristön mahdollisuudet otetaan haltuun täysimääräisesti ja 
muutokseen lähdetään mukaan rohkeasti.

�� Yhdistetään toimintoja, muutetaan rakenteita olennaisesti ja luodaan  
voimakkaasti uutta.

�� Julkisten varojen käytössä on valmius olennaisiin määrällisiin muutoksiin 
ja uudelleenkohdentamiseen.
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Edistyvä Suomi

Edistyvän Suomen skenaariossa lähtökohtana on sopeutua toimintaympäristöön  
muutoksiin, kartoittaa mahdollisuuksia ja torjua uhkia hallitusti. Mahdollisia 
kehittämistoimia selvitellään ja uudistuksia kokeillaan aktiivisesti. Julkisten  
varojen käyttö pysyy sekä määrältään että kohdentumiseltaan ennallaan. 

Edistyvässä Suomessa kehitys etenee suurin piirtein nykyistä tahtia. Digitalisoitumisen  
edellyttämä infrastruktuuri on lähes täysin rakentunut ja digitaalisuus läpäisee koko 
yhteiskunnan sen toimintatapoja maltillisesti muuttaen. Yksittäisen ihmisen tai yrityksen 
näkökulmasta tilanne säilyy nykyisen kaltaisena, mutta merkittävä kehittymispotentiaali 
jää hyödyntämättä. Digitaalisuutta hyödynnetään, mutta useimmiten turvaudutaan  
vielä perinteisiin toimintatapoihin. Suomen sijoittuminen erilaisissa globaaleissa kilpailu-
kykyä ja digitaalisuuden hyödyntämistä mittaavissa vertailuissa riippuu siitä, missä  
tahdissa keskeiset verrokkimaat kehittyvät. 

Nykyisiä viestintäverkkoja ja digitaalisia palveluita ylläpidetään, mutta digitaalisen hyö-
dyntämisen kärkeä on vaikea saavuttaa. Viestintäyhteyksien laatu ja saatavuus parane-
vat merkittävästi tehtyjen päätösten seurauksena. Samaan aikaan tarjottavien sähköis-
ten palveluiden määrällinen ja laadullinen kehitys on nopeaa ja kysyntä uusille palveluille 
kasvaa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa yhteyksien tarjonta ei enää pysty riittävässä 
määrin vastaamaan yhteyksien laatuun ja saatavuuteen kohdistuvia vaatimuksia. 

Yhteiskunnan toimintakyky nojaa tieto- ja viestintäteknologian käytön ohella toiminta-
mallien muutokseen ja kykyyn vastata muuttuviin asiakastarpeisiin. Tämä kehitys etenee 
omalla painollaan. Esimerkiksi hallinnonalojen välinen yhteistyö lisääntyy yhteisten pilotti- 
projektien muodossa ja ihmisten vaikutusmahdollisuudet kasvavat sitä mukaan, kun 
käyttäjät omaksuvat uusia vaikuttamistapoja. Sen sijaan todelliset muutokset erityisesti 
avoimuuden, jakamisen kulttuurin tai liiketoimintamallien ja elinkeinorakenteen uudistu-
misen osalta jäävät vähäisiksi. 

Liikennejärjestelmää ylläpidetään palvelutasoajatteluun pohjautuen, tavoitteena tarjota  
yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluja ja ratkaisuja. Liikenneväylien 
ylläpidossa joudutaan väistämättä tekemään totuttua painokkaampia valintoja ja  
priorisointeja, joilla voi olla alueellisia tai sosiaalisesti epätasa-arvoistavia vaikutuksia, 
kun koko verkkoa ei pystytä ylläpitämään nykystandardien tai asiakkaiden odotusten 
mukaisesti. Liikenneverkon laajuuteen (yhteydet, satamat, lentoasemat) ei puututa  
valtion aktiivisin toimin. 

Liikenneväylien rahoitus ja ylläpitovastuut pohjautuvat paljolti nykyisiin käytäntöihin. 
Rahoitustaso säilynee entisen kaltaisena, mikä pakottaa tekemään valintoja. Yleiseuroop-
palaisen kehityksen mukaisesti edetään kuitenkin kohti käyttäjä ja saastuttaja maksaa 
-periaatteita. Liikennesektorilla hyödynnetään uusia hankintakeinoja ja hankintaosaami-
nen kattaa palveluiden ja ratkaisujen hankkimisen. Liikennesektorin sääntelykehikon tar-
koituksenmukaisuutta ryhdytään tarkastelemaan kriittisesti. Totuttujen liikennemuotojen 
rajapintoihin syntyy uudentyyppisiä liikennepalveluita eri kansalaisryhmien tarpeeseen, 
mutta rakenteellisia tai käyttäjälähtöisyyttä suuresti edistäviä muutoksia ei tapahdu. 

Kuluttajansuoja säilyy hyvällä tasolla, vaikka syntyvät uudet palvelut aiheuttavat jatku-
vaa painetta sääntelyn kehittämiseen. Tietoturvan taso ja kansalaisten tietoisuus digitaa-
listen palveluiden turvallisesta käytöstä paranevat. Yksityisyyden suojan ja luottamuk-
sellisen viestinnän suoja säilyvät korkealla tasolla, eikä Suomessa tehdä päätöksiä, joilla 
niitä heikennetään. Tietoturvaosaaminen ja kyberuhkiin varautuminen on hyvällä tasolla. 

Suomeen kohdistuu merkittävä kiinnostus tehdä tietointensiivisiä investointeja. Kehittä-
mis- ja markkinointiponnistukset kehittyvät samassa tahdissa kilpailijamaiden kanssa. 
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Merkittävää kilpailuetua suhteessa muihin maihin ei pystytä luomaan. Suomeen on  
syntymässä uuden liikenteen liiketoimintaa, mutta verkostoja ja vahvaa osaamista ei 
pystytä vielä valjastamaan globaalien markkinoiden vientituotteiksi. 

Globaalin media- ja muiden sisältöpalveluiden tarjonnan kasvaessa kotimaisen sisältö-
tuotannon on uudistuttava. Kehityksellä vastataan muuttuvaan toimintaympäristöön, 
mutta kotimaiset mahdollisuudet vastata globaaliin tarjontaan eivät parane. Kansalli-
silla toimenpiteillä pyritään siihen, että kaikille suomalalaisille on tarjolla laadukkaita 
sisältöpalveluita. 

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa otetaan jossain määrin huomioon myös energiate-
hokkuusnäkökohdat. Käyttäjät ovat tietoisia ympäristö- ja tieto- ja viestintäteknologian 
energiatehokkuusulottuvuudesta, mutta vähähiiliseen kehitykseen liittyvät näkökohdat 
eivät ole ratkaisevia. Tieto- ja viestintätekniikan avulla korvataan perinteisiä toimintoja, 
mutta merkittäviä ympäristöhyötyjä ei vielä saada. Liikenteen siirtyminen uuteen aika-
kauteen, pois öljyn käytöstä, on jo alkanut. Uusien polttoaineiden käytössä edetään  
kuitenkin melko varovaisesti, eikä valmistuksen kotimaista potentiaalia pystytä hyödyn- 
tämään täysimääräisesti. 

Uudenlaisen toimintaympäristön edellyttämä osaaminen kehittyy, mutta huippuosaamista 
kehittyy vain harvoilla aloilla. Koulutusjärjestelmä pystyy kohtuullisesti vastaamaan työ-
elämän muuttuviin vaatimuksiin. Koulutusjärjestelmä edistää sitä, että kaikilla on mah-
dollista hankkia perustaidot digitaalisessa ympäristössä toimimiseen. 

Uudistuva Suomi 

Uudistuvan Suomen skenaariossa reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin  
ja tartutaan uusiin mahdollisuuksiin. Tavoitteena on ottaa laajasti käyttöön 
hyväksi havaittuja toimintatapoja ja luoda edellytyksiä uusien kehittämiselle.  
Julkisten varojen taso pysyy ennallaan, mutta kohdentaminen muuttuu. 

Uudistuvassa Suomessa digitaalisen murroksen merkitys ymmärretään laajasti ja digi-
taalisuuden mahdollisuuksia osataan hyödyntää. Yhteiskunnan voimavaroja investoidaan 
merkittävästi digitaalisen murroksen hallittuun vauhdittamiseen kaikkialla yhteiskunnas-
sa. Tämä saattaa ehkä tarkoittaa vaikeita päätöksiä monilla perinteisillä toimialoilla ja 
perinteisten palveluiden tarjonnassa. Päätösten myönteiset ja kasvua vauhdittavat  
vaikutukset näkyvät työllisyytenä, kasvuna ja hyvinvointina kuitenkin pidemmän  
ajan kuluttua. 

Digitaalisessa muutoksessa keskitytään erityisesti yleisten digitaalisten rakenteiden luo-
miseen ja vahvistamiseen. Yhä useampi palvelu tuotetaan ja käytetään digitaalisesti 
vähentäen fyysisesti tuotettujen palvelujen tarvetta. Tämän myötä myös fyysinen liikku-
minen ja digitaalinen asiointi korvaavat ja täydentävät toisiaan yhä enemmän. Raken-
netaan päämäärätietoisesti suotuisa toimintaympäristö palveluille ja ratkaisuille, jotka 
rakentuvat pilvipalveluiden, suurten tietomassojen käsittelyn, mobiliteetin ja esineiden 
internetin varaan. Kehitystyössä menestyvät toimijat, jotka vastaavat kysyntään innova-
tiivisesti luoden digitaalisia yritystoimintaa edistäviä ja ihmisten arkipäivää helpottavia 
ratkaisuja. 

Toimintamallien muutosta vauhditetaan toimialoja uudella tavalla yhdistävillä piloteilla 
niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Samalla synnytetään klustereita, jotka toimi-
vat aktiivisesti pilvipalveluiden käytön, tietoon perustuvan palvelukehityksen, mobiliteetin 
ja esineiden internetin yhdistämiseksi.
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Digitalisaation hyödyntämisen ohella Suomen kilpailukyvystä huolehditaan sujuvilla  
yhteyksillä. Liikenteessä korostuu alueiden saavutettavuus sekä toimivat kansainväliset 
yhteydet. Liikennejärjestelmää on tarve kehittää erityisesti toimintavarmuuden näkökul-
masta, liikennemuotojen yhteentoimivuutta parantamalla sekä liikenteen ohjauksen kei-
noin. Edistyneilllä liikenteen tietoon ja teknologiaan liittyvien uusia ratkaisujen ennak-
koluulottomalla käytöllä pystytään paikkaamaan rahoituksen niukkuudesta juontuvia 
turvallisuus- ja toimintavarmuuspuutteita. Liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämiseen 
panostetaan ja varmistetaan, että tieto on avointa, helposti saatavilla sekä laadukasta 
ja luotettavaa. Tämä heijastuu suoraan myös asiakkaiden liikkumiseen parantaen muun 
muassa matkojen ennakoitavuutta ja hallittavuutta. 

Liikkumisen palveluihin syntyy operaattoriyrityksiä, jotka eri palveluja yhdistämällä tar-
joavat käyttäjille helppokäyttöisiä liikenteen kokonaispalveluja. Yksittäisten hankkeiden 
ja kokeilujen kautta luodaan toimintaympäristö, joka sekä houkuttelee ulkomaisia sijoit-
tajia ja toimijoita Suomeen että parantaa suomalaisten liikennesektorin toimijoiden mah-
dollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla. Liikenteen ympäristökysymysten päähuomio on 
vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön yleistämisessä. Suomessa on näihin liittyen osaa-
mista ja yritystoimintaa, jolla on myös merkittävää kansainvälistä potentiaalia. Lainsää-
dännön lisäksi käytössä on liikennejärjestelmän käytön tehokkuutta ja ympäristövai-
kutuksia vähentäviä ohjaustyökaluja. Liikennesektorilla hyödynnetään rohkeasti uusia 
hankintakeinoja kaikilla tasoilla. 

Aktiivisen toiminnan seurauksena varmistetaan Suomen pysyminen maailman kärkijou-
kossa digitalisoitumiskehityksessä. Kehitys on kuitenkin jossain määrin epätasaista, ja  
eri aloilla muutoksen välttämättömyyteen herätään eri tahdissa. Tämän seurauksena  
jotkut toimialat tulevat kärsimään ja vaarana on, että jotkin toiminnot ja palvelut siirty-
vät enenevässä määrin ulkomaisten toimijoiden käsiin. Esimerkkinä tästä on kaupan alan 
kehitys, jossa suomalaiset toimijat eivät ole pystyneet ajoissa vastaamaan ulkomaisen 
verkkokaupan kehitykseen ja asiakkaiden muuttuneisiin tottumuksiin. Tällaisten toimin- 
tojen osalta kehityskulun kääntäminen on myöhemmin vaikeaa. 

Suomessa kehitetään aktiivisesti yksityisyyden suojan ja luottamuksellisen viestinnän 
suojan tasoa ja lisätään kansalaisten tietoisuutta digitaalisten palveluiden turvallisesta 
käytöstä. Tavoitteena on myös profiloitua kansainvälisesti tietoturvaa edistäen. Suomella 
on hyvä maine tietoturvallisena maana, mikä houkuttelee tietoon perustuvien palveluiden 
kehittäjiä ja tarjoajia sijoittumaan Suomeen. 

Viestintäyhteyksien laatua ja saatavuutta parannetaan kautta maan, jotta kasvavaan 
sähköisten palveluiden tarjontaa ja kysyntään pystytään vastaamaan. Suurilla kaupun-
kiseuduilla ja valtaväylien varrella palveluiden kysyntä kasvaa muuta maata enemmän, 
joten riittävän kapasiteetin varmistaminen vaatii näillä alueilla erityistä panostusta.  
Myös ulkomaanyhteyksiin panostetaan. 

Suomalainen sisältötuotanto säilyttää elinvoimaisuutensa globaalin media- ja muiden 
sisältöpalveluiden tarjonnan kasvaessa. Kotimaiset toimijat pystyvät ylläpitämään kiin-
nostavaa journalistista sisältöä ja kehittämispanostukset kohdistuvat kotimaan markki-
noille. Luovan alan liiketoimintamahdollisuudet paranevat ja sisältötoimijat toteuttavat 
koko toimialaa edistäviä yhteishankkeista, vaikka kilpailu alan sisällä on kovaa. 

Energiatehokkuuteen ja ”vihreyteen” liittyvät näkökohdat huomioidaan yhtenä muuttu- 
jana viestintäverkkojen rakentamista ja digitaalisten palveluiden tarjontaa koskevissa 
ratkaisuissa. Käyttäjien osaavat jo vaatia energiatehokkaita digitaalisia palveluita. Tieto- 
ja viestintätekniikan tuotantoketjuja ja niiden ympäristövaikutuksia osataan arvioida  
elinkaarimallinnuksin. Perinteisten toimintojen korvaaminen tieto- ja viestintätekniikalla 
kerryttää jossakin määrin myös ympäristöhyötyä. 
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Suomeen karttuu digitaalisen toimintaympäristön edellyttämä huippuosaamista. Kou-
lutusjärjestelmää vastaa hyvin työelämän muuttuviin vaatimuksiin. Koulutusjärjestel-
män eri asteilla kiinnitetään huomiota digitaalisessa toimintaympäristön perustaitojen 
kartuttamiseen. 

Rohkea Suomi  

Rohkean Suomen skenaariossa toimintaympäristön mahdollisuudet otetaan  
haltuun täysimääräisesti ja muutokseen lähdetään mukaan rohkeasti. Tavoittee-
na on yhdistää toimintoja, muuttaa rakenteita olennaisesti ja luoda voimakkaasti 
uutta. Julkisten varojen käytössä on valmius olennaisiin määrällisiin muutoksiin 
ja uudelleenkohdentamiseen. 

Rohkeassa Suomessa koko yhteiskunnassa on laajasti ymmärretty digitalisoitumiskehi-
tyksen toimintatapoja sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteita muuttava vaikutus. Suo-
meen luodaan mekanismit digitaalisen kehityksen tukemiseen siten, että jokaisen sekto-
rin erityispiirteet voidaan ottaa huomioon oppien samalla ennakkoluulottomasti muilta. 
Voimavarat suunnataan uusien toiminta- ja ansaintamallien luomiseen ja innovatiivisiin 
ratkaisuihin. Panostukset ovat merkittäviä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.  
Lyhyellä aikavälillä toimenpiteiden vaikutukset voivat olla radikaaleja, mutta ne luovat 
pohjan kasvun ja uudistumisen kautta vahvistuvalle hyvinvoinnille. 

Digitaalista kehitystä ja uusien sähköisten palveluiden syntymistä ja käyttöä vauhdite-
taan lainsäädännöllisten ja muiden esteiden purkamisella. Luodaan sellainen lainsäädän-
nöllinen viitekehys, joka kestävällä tavalla muodostaa perustan digitaalisen yhteiskunnan 
toiminnalle. EU-tasolla varmistetaan toimiva markkinasääntely, jolla turvataan eurooppa-
laisten toimijoiden menestymisen edellytykset suhteessa globaaleihin toimijoiden. 

Suomi nousee maailman kärkimaaksi useilla digitaalisen kehityksen alueilla ja on koko-
naisuutena arvioiden maailman johtava digimaa. Suomeen syntyy maailman johtava kes-
kittymä dataintensiivistä teollisuutta ja palvelunkehitystä. Mahdollisimmat monet toimin-
not tuotetaan ja käytetään digitaalisessa muodossa ja teknologia tukee myös fyysisten 
suoritteiden toteuttamista. Liikennesektorilla tämä mahdollistaa täysin uusien, käyttäjä- 
ystävällisten palvelujen syntymisen, mutta edellyttää myös lainsäädäntökehikon ennak-
koluulotonta uudelleenarviointia. Muilla toimialoilla tapahtuvat muutokset, muun muassa 
verkkokaupan yleistyminen ja sen vaikutukset logistiikkaan, vaikuttavat voimakkaasti  
liikenteeseen ja muutos on onnistuneesti ennakoitu. 

Viestintäinfrastruktuuri on sekä kansallisten että kansainvälisten yhteyksien osalta maa-
ilman huippua. Käyttäjät pystyvät kaikkialla hyödyntämään eri palveluita sujuvasti, eikä 
yhteyksien kattavuus, laatu ja kapasiteetin riittävyys muodosta pullonkauloja digitaalisel-
le kehitykselle. Suomesta tarjotaan maailmanluokan innovatiivisia digitaalisia palveluita, 
joissa yhdistyvät pilvipalveluiden hyödyntäminen, suurien tietomassojen hyödyntäminen, 
mobiilius ja esineiden internetin mahdollisuudet. 

Suomi on jaettu selkeästi erilaisiin vyöhykkeisiin, joissa eri osissa elämän eri osa-alueet 
on painotettu eri tavalla ja nämä on huomioitu selkeästi liikenneverkon kehittämisessä  
ja ylläpidossa. Suomi on liikenteen edelläkävijä tiedon ja teknologian käyttöönotossa.  
Liikennesektorille syntyy täysin uusia toimijoita, liikenteen operaattoreita, jotka eri pal-
veluja ja alustoja yhdistelemällä tuottavat laajoja palvelukokonaisuuksia asiakkaiden 
moninaisiin yksilöllisiin tarpeisiin. Erilaiset sosiaalisen liikenteen (kulkuneuvojen yhteis-
käyttöisyys, kimppakyydit, jne.) muodot valtavirtaistuvat ja tehostavat osaltaan liiken-
nejärjestelmän käyttöä. Suomalaisten riippuvuus yksityisesti omistetusta henkilöautosta 
vähentyy erityisesti kaupunkiseuduilla. Liikenteen automaatio on edennyt kaikkien  
liikennemuotojen osalta. 
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Käynnissä on laajoja julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeita tavoitteena liiken-
teen uusien palveluiden markkinan syntyminen. Kokeilukulttuuri on juurrutettu ja Suo-
mesta on muodostunut myös kansainvälisesti houkutteleva alusta uusien palveluiden 
kehittämiselle. Hankinnoilla ja lainsäädännöllisiä esteitä purkamalla vauhditetaan mark-
kinaehtoisten liikennepalveluiden kehittymistä siten, että nykyinen moottoroitu henki-
lökuljetussuorite tuotetaan huomattavasti pienemmillä ajoneuvokilometreillä ja pääs-
töillä uusia yhteiskäyttöisiä ja verkostomaisia liikkumispalveluja sekä päästöttömiä 
kulkumuotoja hyödyntäen. Liikennejärjestelmän rahoituksessa ohjaava periaate on 
”hyötyjä maksaa” tai ”saastuttaja maksaa”. Liikennehankkeita rahoittavat valtio, kun-
nat sekä enenevässä määrin muut liikennehankkeista hyötyvät tahot. Joukkoliikenteen 
houkuttelevuus ja palvelut lisääntyvät. Kaupunkiseutujen raideliikenne on toimiva osa 
liikennejärjestelmäkokonaisuutta. 

Uudistettu liikenteen verotus ohjaa kuluttajien valintoja. Samanaikaisesti luodaan tilaa  
liikenteen uuden teknologian ja palvelujen markkinoille kaikissa liikennemuodoissa. Kau-
pungeissa uusia käyttövoimia on tarjolla aitona vaihtoehtona henkilöautojen ohella myös 
joukkoliikenteessä ja jakeluliikenteen ajoneuvoille. Lisäksi luodaan mahdollisuus toteut-
taa päästöttömien ja automatisoitujen ajoneuvojen kaupunkialueita. Liikenteen energia- 
tehokkuus parantuu rajusti ja se painaa entistä enemmän myös kuljetustyritysten 
päätöksenteossa. 

Suomi on korkean tietoturvan maa ja alan kansainvälinen vaikuttaja. Maamme maine 
kansainvälisenä yksityisyyden suojan ja luottamuksellisuuden suojan kärkimaana on  
kiistaton. Kansalaisten erinomainen osaaminen digitaalisten palveluiden turvallisesta  
käytöstä edistää luottamusta yhteiskunnan digitaaliseen toimivuuteen. 

Suomalaiset sisältöpalveluiden tuottajat pystyvät luomaan monipuolisia sisältöjä, jotka  
menestyvät myös kansainvälisesti. Laajemmat markkinat ja tulopohja edistävät myös 
kansalliskielillä tarjottavan sisällön saatavuutta. Huolehditaan siitä, että verotukseen ja 
tekijänoikeuksiin sekä muuhun sääntelyyn liittyvillä sekä kanallisilla että EU-tason rat-
kaisuilla poistetaan mahdolliset pullonkaulat ja esteet digitaalisen sisällön tuotannolle 
ja kuluttamiselle. Alan kotimaiset toimijat tekevät yhteistyötä vastatakseen kovenevaan 
globaaliin kilpailuun. 

Tietoliikenne- ja viestintäinfrastruktuuri sekä digitaaliset palvelut suunnitellaan ja toteute- 
taan energiatehokkaasti. Käyttäjien valitessa palveluntarjoajia ja eri palveluita energia- 
tehokkuus on yksi keskeinen valintaperuste. Perinteisten toimintojen korvaaminen  
tieto- ja viestintätekniikalla kerryttää merkittävästi myös ympäristöhyötyjä. Suomi on 
johtava maa vihreän tieto- ja viestintätekniikan elinkaariarvioinnissa ja ympäristötiedon 
hyödyntämisessä. 

Suomeen kehittyy laajalla rintamalla digitaalisen toimintaympäristön edellyttämää huippu- 
osaamista ja Suomen innovatiivinen järjestelmä houkuttelee osaajia myös muista maista. 
Koulutusjärjestelmä tuottaa osaajia uusiin digitaalisen kehityksen mukanaan tuomiin  
ammatteihin. Koulutusjärjestelmä takaa sen, että kaikilla on erinomaiset valmiudet  
digitaalisessa toimintaympäristön haltuunottoon. 



Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa 2020     14

Teema I: Liikenne ja viestintä palveluna

Teeman kuvaus

Internetin ja siihen nojautuvien digitaalisten järjestelmien ja palveluiden kasvu jatkuu 
kiihtyvällä vauhdilla. Kehitys on muuttanut radikaalisti teollisuuden, kaupan ja palvelui-
den rakenteita ja liiketoimintamalleja. Useiden teknologisten ja yhteiskunnallisten trendi-
en yhteisvaikutuksen seurauksena muutoksen vauhti kiihtyy entisestään. Digitalisaation 
nopeasta hyödyntämisestä ja omaksumisesta on tullut keskeinen kilpailukykytekijä lähes 
kaikilla toimialoilla julkinen sektori mukaan lukien. 

Digitalisoituva yhteiskunta muuttaa myös asiakkaiden vaatimuksia. Digitaalisten palvelui-
den on oltava kohtuullisin ehdoin kaikkien saatavilla. Niiden on oltava myös luotettavia ja 
helppokäyttöisiä. Julkisen sektorin kannalta älykkäiden ja käyttäjäystävällisten palvelui-
den kehittäminen on yksi vastaus näköpiirissä oleviin taloudellisiin kestävyysongelmiin. 

Julkinen sektori kehittää aktiivisesti omia palveluitaan. Samalla se voi edesauttaa myös 
kilpailukykyisen, älypalveluja tuottavan yritystoiminnan kehittymistä muun muassa avoin 
data -politiikalla, innovatiivisilla hankinnoilla ja ennakkoluulottomalla yksityisen ja julki-
sen sektorin yhteisellä (PPP) kehitystyöllä. 

Digitalisaation myötä toimialojen väliset rajat hämärtyvät. Suomessakin useiden suurten 
valmistavan teollisuuden yritysten liikevaihdosta jo huomattava osa muodostuu palveluis-
ta. Suuret kansainväliset internet-yhtiöt ovat jo merkittäviä toimijoita paitsi tieto- ja vies-
tintätekniikka-alan eri osa-alueilla, mutta myös sähköisessä kaupassa, mediassa ja viihde- 
palveluissa. Näyttää siltä, että ne ovat vähitellen tunkeutumassa myös rahoitusalalle ja 
muille uusille toimialoille. Tämä kehitys haastaa paljolti toimialakohtaisen ja kansallisiin 
rajoihin perustuvan sääntelyn. 

Digitalisaatio vaikuttaa voimakkaasti myös liikenteeseen. Tulevaisuuden liikennejärjestel-
mä muodostuu infrastruktuurin, palveluiden ja tiedon yhteen toimivasta kokonaisuudes-
ta, jossa liikennemuodot ja tietopalvelut toimivat nykyistä joustavammin yhteen. Tavoit-
teena asiakkaiden tarpeita vastaavia liikkumis- ja kuljetuspalveluita on tarjolla yhteen 
toimivasti ja helppokäyttöisesti, mieluusti yhden rajapinnan kautta. Tulevaisuuden liiken-
ne halutaan nähdä aidosti palveluna (Mobility as a Service). Uusien palvelumarkkinoiden  
vauhdittajina toimivat vähentyvä kiinnostus oman auton omistamiseen sekä huimaa 
vauhtia etenevä liikenteen automatisoituminen. Myös asiakkaan rooli vahvistuu: tulevai-
suudessa asiakkaat ovat yhä tiiviimmin mukana palvelujen suunnittelussa, luomisessa  
ja kehittämisessä, sekä tietojen tuottajana osana järjestelmää. 

Liikennejärjestelmien digitalisoituessa fyysinen liikkuminen ja digitaalinen asiointi kor- 
vaavat ja täydentävät toisiaan kasvavassa määrin. Markkinoille on tulossa enenevästi  
liikennepalveluita asiakastarpeita vastaavasti niin maalla, merellä kuin ilmassakin.  
Julkisin varoin turvataan tarkoituksenmukainen palvelu siellä, missä se ei markkina- 
ehtoisesti toteudu. 

Suomeen syntyy edistyksellisten liikennepalveluiden osaamista ja tuotantoa, joista saa-
daan myös vahvoja vientituotteita globaaleille markkinoille. Uusilla palveluilla ratkaistaan 
yhä enemmän usean hallinnonalan yhteisiä ongelmia ja tarpeita. Siksi niiden kehittämi-
nen ja suunnittelu on tehtävä saumattomana yhteistyönä. Yksityisellä sektorilla on vas-
tuu innovaatioiden ja uusien vientituotteiden tuottamisesta. Liikennesektorin toiminta-
edellytysten aktiivisella kehittämisellä voidaan myös edesauttaa suomalaisten yritysten 
kehittymistä liikennepalvelujen globaaleiksi markkinajohtajiksi. 
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Liikenne- ja viestintäpolitiikassa on edistyksellisiä palveluita käsittelevän teeman puitteis-
sa tunnistettu neljä keskeistä hallinnollista kehittämisaluetta. Näitä ovat liikenteen pal-
velumarkkinat ja energiareformi, älykkäät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 
sekä monipuoliset sisällöt. 

Liikenteen palvelumarkkinat 

Suomella on olosuhteiltaan kaikki edellytykset kehittyä liikennesektorin uudistumisen ja 
uudenlaisten palvelujen edelläkävijämaaksi. Lähivuosien tärkeänä tehtävänä on tukea 
liikenteen palvelumarkkinoiden kehittymistä, joka on keino parantaa liikennejärjestel-
män tuottavuutta ja vahvistaa asiakaslähtöisyyttä. Tämä edellyttää julkisen ja markkina-
ehtoisen palvelutarjonnan uudelleenarviointia. Liikkujat ja kuljetuksia tarvitsevat halua-
vat ostaa kokonaispalvelua, jossa hinta, laatu ja aika painottuvat asiakkaan tarpeiden 
mukaan. Asiointitarpeisiin on saatavissa eri alueille ja eri elämänvaiheisiin sopivia liikku-
misen ja kuljettamisen palveluja. Kaupunkiseutujen ja haja-asutusalueiden ratkaisuja on 
pohdittava yhä yksilöidymmin ja myöntäen, että samat ratkaisut eivät päde kaikkialla. 
Tavoitteena on aidosti helppokäyttöiset ja osaksi kokonaisuutta yhdisteltävät palvelut. 

Uusien palvelujen syntymistä tulee vauhdittaa erityisesti nykyisten liikennemuotojen 
rajapintoihin. Tässä yhteydessä on syytä pohtia ennakkoluulottomasti myös henkilö- ja 
pientavarakuljetusten osittaisia yhdistämisen mahdollisuuksia. Usein uusia ratkaisuja ei 
aina voida ottaa suoraan käyttöön, vaan niihin on edettävä hallinnon eri tavoin tukemien 
kokeilujen kautta. Hallinnon on luotava puitteet, jotta kokeiluja voidaan käynnistää kette-
rästi, valtakunnallisesti tai alueellisesti. 

Hallinto toimii uudistumisen mahdollistajana. Sääntelyn, ohjauksen ja hankintamenette-
lyiden kautta luodaan edellytyksiä toimialojen kehittymiselle ja elinkeinojen toiminnalle. 
Uusien palvelujen vauhdittamisessa on kiinnitettävä huomiota myös teknologiariippumat-
tomuuteen sekä siihen, että toimijoita kannustetaan kehittämään ratkaisuja ja palveluja 
suoraan globaaleille markkinoille, sillä tulevaisuuden voimakkaan kasvun markkinat ovat 
Suomen ja Euroopan ulkopuolella. Globalisoituvan maailman liiketoimintalogiikan ymmär-
täminen asettaa myös hallinnolle uusia osaamisvaatimuksia. Verkostomainen ja avoin  
toimintatapa (PPPP eli Public-Private-People Partnership) takaa asiakkaiden ja sidos- 
ryhmien osallistumisen ja sitoutumisen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

Lainsäädännöllä varmistetaan reilu kilpailu, mahdollistetaan laajasti markkinoille pääsyä  
ja ehkäistään markkinahäiriöitä. Käyttäjien tarpeet huomioidaan turvaamalla kuluttaja-
suoja ja tietosuoja sekä palvelujen saatavuus ja helppokäyttöisyys. Sääntelyssä tulee 
tarvittavassa määrin huomioida EU:n ja kansainvälisten sopimusten asettamat reuna- 
ehdot. Samaan aikaan Suomen tulee aktiivisesti vaikuttaa kansainvälisellä ja EU-tasolla  
siten että sääntelyssä huomioidaan Suomen erityisolosuhteet (talvi, maantiede, ohuet 
tavara- ja matkustajavirrat). Lisäksi Suomen tulee toimia osaltaan aktiivisesti myös  
EU:ssa myönteisen toiminta- ja sääntely-ympäristön luomiseksi liikenteen uusille palve-
luille. Erityisesti uusia innovaatioita estävän kansainvälisen sääntelyn tulkintaan ja sisäl-
töön vaikutetaan aktiivisesti esteiden poistamiseksi. Sääntelyn on lisäksi oltava riittävän 
joustavaa, jotta se ottaa huomioon myös tulevaisuuden muuttuvan toimintaympäristön 
ja asiakastarpeet. Sääntelyn rinnalla on tarve vahvistaa valtion muita ohjauskeinoja, eri-
tyisesti informaatio-ohjausta sekä ja taloudellista ohjausta (kannustimet, verotus, mak-
supolitiikka). Sääntelyn taloudellisten ja markkinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointia 
kehitetään.” 

Liikenteen energiareformi  

EU-lainsäädännön mukaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2020 olla 
15 % pienemmät kuin vuonna 2005. Kotimaisten tavoitteiden mukaan liikenteen koko-
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naisenergiankulutuksen tulee olla 4 % nykyistä (2014) pienempi liikenteen kasvusta huo-
limatta. Koko liikennejärjestelmässä on oltava kattava perusvalmius uusiutuvien poltto- 
aineiden tai sähkön käytölle kaikissa liikennemuodoissa. Tavoitteena on, että uudet käyt-
tövoimat vähentävät öljyriippuvuutta kaikissa liikennemuodoissa, ja että euromääräinen  
liikenteen uusiutuvien polttoaineiden vienti ylittää fossiilisten polttoaineiden tuonnin 
arvon. Uusien käyttövoimien kautta myös liikenteen muita päästöjä, kuten laivaliikenteen 
rikkipäästöjä ja lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä, voidaan rajoittaa voimakkaasti. Säh-
kön käyttöä aitona vaihtoehtona edistetään erityisesti kaupunkiliikenteessä. Sähköisessä  
liikenteessä voi akkujen lisäksi toimia tulevaisuudessa myös vety tai paineilma, mikä 
avaa uusia mahdollisuuksia myös sähkön tuotannolle niin kaupunki- kuin kiinteistötasol-
lakin. Käyttövoimavalikoiman monipuolistuessa tulee huolehtia siitä, että auton ostajien 
saatavilla on puolueetonta ja laadukasta informaatiota eri vaihtoehdoista. 

Liikennesektorilla on vahva rooli puhtaan teknologian edelläkävijänä. Julkinen sektori 
hankintoineen on tässä keskeisessä asemassa kotimarkkinareferenssien luojana. Poten-
tiaalia liikkumisen määrän ja liikenteen energiankulutuksen pienentämiseksi tuovat myös 
yritysten kehittämät uudenlaiset yhteiskäyttöiset liikenne- ja kuljetuspalvelumallit, joi-
den esteitä tulee julkisen sektorin toimin aktiivisesti purkaa myös ympäristönäkökulmas-
ta. Joukkoliikenteen ja liikenteen uusien palvelujen kehittämisen lisäksi myös kävelyn 
ja pyöräilyn edistäminen on merkittävä kaino liikenteen energiankulutuksen vähentämi-
seksi. Kävelyä ja pyöräilyä edistämällä voidaan myös samalla vähentää liikenteen muita 
päästöjä ja parantaa kansanterveyttä. 

Älykkäät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 

Tieto- ja viestintätekniikan ja siihen perustuvien erilaisten sovellusten ja palvelujen kehi-
tys on edennyt vaiheeseen, jossa yhä useampia palveluja voidaan kehittää älykkäiksi  
tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Älykkäät ratkaisut perustuvat tietoon ja sen 
vaihtamiseen. Lisäksi niille on tyypillistä esim. se, että ne ovat luonteeltaan oppivia ja 
jatkuvasti kehittyviä. Liikenteen, kaupan, teollisuuden ja muiden palvelujärjestelmien äly-
ratkaisujen kehittämisen ja toimivuus edellyttävät luonnollisesti sitä, että niiden tausta-
järjestelmät, lainsäädäntö mukaan lukien, ovat kunnossa. Huomiota tulee kiinnittää myös 
siihen, että julkisten palveluiden taustalla olevien tietojärjestelmien digitalisointi ja raja-
pintojen avoimuus mahdollistavat palvelujen kehittämisen entistä älykkäämmiksi. 

Palvelujen digitalisoinnilla ja digitaalisia järjestelmiä hyödyntämällä voidaan tehostaa ja 
parantaa monia yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Tällä hetkellä digitaalisilla ratkaisuilla 
on mahdollista korvata ja täydentää perinteisiä palveluiden tuottamisen tapoja. Digitaa-
listen toimintatapojen läpäistessä koko yhteiskunnan yhä useammat palvelut ja toiminnot 
ovat saatavissa tai käytettävissä sähköisessä muodossa. Olemme myös vähitellen siir-
tymässä vaiheeseen, jossa esimerkiksi kirjallinen asiointi viranomaisten kanssa voidaan 
kokonaan digitalisoida. Tämä edellyttää sitä, että palvelut on suunniteltu huolellisesti  
ja ne täyttävät esteettömyyden ja helppokäyttöisyyden vaatimukset. Palvelumuotoilun 
näkökulma korostuu myös julkisten palvelujen suunnittelussa. Samalla tulee huolehtia 
siitä, että palveluiden tarjonta toteutetaan yksityisyyden suojan vaatimukset täyttäen. 

Monipuoliset sisällöt 

Internet on laajentanut olennaisesti erilaisten sisältöpalvelujen tarjontaa ja käyttöä. Siitä 
on nopeasti tulossa myös perinteisten audiovisuaalisten palveluiden merkittävä jakelu- 
kanava. Kysymys ei ole pelkästään teknologisesta muutoksesta, vaan myös sisällöt,  
liiketoimintamallit ja käyttäjien odotukset ja käyttötavat muuttuvat. 

Internet-palvelujen kehittämisessä ja internetin hyödyntämisessä muutama amerikkalai-
nen yritys on viime vuosina saanut keskeisen aseman. Näiden yritysten menestys perus-
tuu paljolti niille kerääntyneen digitaalisen asiakastiedon tehokkaaseen käyttöön sekä 
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viime vuosina myös pilvipalveluiden, sosiaalisen median ja erilaisten mobiililaitteiden 
yleistymisen mahdollistamien ratkaisujen ylivertaiseen hyödyntämiseen. Median kannalta 
syntynyt tilanne on sekä haaste että mahdollisuus. Yhtäältä suuret kansainväliset toimijat 
ovat jo ottaneet huomattavan osan suomalaiselle medialle aikaisemmin kanavoituneesta 
mainosrahoituksesta, toisaalta ne ovat tarjonneet globaalin ja teknisesti helpon jakelu- 
alustan muun muassa menestyneille suomalaisille peliyrityksille. 

Suomessa on edelleen vahva ja laadullisesti korkeatasoinen mediajärjestelmä, jonka  
toimintaympäristö on erittäin kilpailtu. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä alan yritys-
ten on kyettävä omaksumaan nopeasti uusia toimintatapoja ja ansaintamalleja. Samal-
la on kuitenkin kehitettävä edelleen perinteisiä julkaisuja. Kannustavan lainsäädännön 
ja toimilupapolitiikan sekä innovaatiopolitiikan keinoin julkinen valta voi edesauttaa elin-
voimaisen suomalaisen sisältöteollisuuden uudistumista uuden yritystoiminnan tärkeyt-
tä unohtamatta. Digitaalisen murroksen keskellä on tärkeää kehittää johdonmukaisesti 
edellytyksiä sisältötarjonnan kehittämiselle kannustaen toimialaa rohkeisiin ja edistyksel-
lisiin ratkaisuihin. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että sääntely kohdistuu johdonmukai-
sesti eri toimijoihin, jotka tarjoavat kulutettavia sisältöjä eri jakelualustoilla ja liiketoimin-
tamalleja hyödyntäen.

Teeman I etenemispolut

Liikenteen palvelumarkkinat 

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi

U u d i s t a v a  l a i n s ä ä d ä n t ö

Selvitetään ja käynniste- 
tään liikenteen palvelu- 
markkinoiden ja tietova- 
rantojen lainsäädäntö- 
uudistus, jolla yhtenäiste-
tään sääntelyä ja varmis-
tetaan markkinoiden toi-
mivuus (mm. taksilaki). 
Selvitetään markkinoilla 
toimivien liikennepalveluita 
tuottavien yhtiöiden osal-
ta valtion omistajuudesta 
luopumista. 

Toteutetaan liikenteen pal-
velumarkkinoiden ja tie-
tovarantojen lainsäädän-
töuudistus (ml. taksilaki), 
liikennekaari. Luovutaan 
asteittain valtion omistuk-
sesta markkinoilla toimivis-
sa liikennealan yhtiöissä. 

 Kärkihankkeena toteu-
tetaan liikenteen palvelu-
markkinoiden ja tietovaran-
tojen lainsäädäntöuudistus 
laatimalla liikennekaari, 
jossa mm. poistetaan roh-
keasti esteitä joustavilta  
ja yksilöllisiltä palveluilta 
(mm. taksilaki). Luodaan 
Suomeen maailman edis-
tyksellisin ja käyttäjien tar-
peita parhaiten vastaava 
lainsäädäntö. Valtion omis-
tusta säilytetään markki-
noilla toimivissa liikenne- 
alan yhtiöissä vain erittäin 
poikkeuksellisista syistä.   >>
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi

P a l v e l u n  l a a t u

Selvitetään asiakkaiden 
liikkumis- ja kuljetustar-
peet eri alueilla. Selvitään 
matkustajan oikeuksien 
yhtenäistämistä koko  
matkaketjun osalta. 

Käyttäjien liikkumis- ja kul-
jetustarpeiden selvityksen 
pohjalta määritetään ja  
priorisoidaan julkisin varoin 
tarjottava matkojen ja kul-
jetusten palvelutaso. Luo-
daan edellytyksiä liikenteen 
markkinaehtoisen palvelu-
tarjonnan kehittymiselle. 
Vaikutetaan EU-lainsäädän-
töön matkustajien oikeuk-
sien yhtenäistämiseksi koko 
matkaketjussa ja tarkastel-
laan asiaa liikennekaaren 
laadinnan yhteydessä. 

Julkisin varoin tarjottavaa  
matkojen ja kuljetusten 
palvelutasoa hankitaan 
kokonaispalveluna. Vahvis-
tetaan erityisesti markkina- 
ehtoisen palvelutarjonnan  
toimintaedellytyksiä.  
Vaikutetaan aktiivisesti 
EU-lainsäädäntöön matkus-
tajien oikeuksien yhtenäis-
tämiseksi koko matka-
ketjussa ja sisällytetään 
matkustajan oikeuksia kos-
keva sääntely laadittavaan 
liikennekaareen. 

L i i k k u m i s t i l i 

Edistetään ja kokeillaan 
liikkumistili -järjestelmää, 
jonka avulla useat erilliset  
maksu-, lippu- ja infor-
maatiojärjestelmät saa-
daan koottua asiakkaille 
yhdeksi kansalliseksi pal-
velukokonaisuudeksi. Tämä 
mahdollistaa asiakkaalle 
ovelta ovelle -reitinsuun-
nittelun, koko matkaketjua 
ja useita liikennemuotoja 
koskevan lipun hankkimi-
sen yhdestä paikasta sekä 
yksilölliset palvelut ja yksi-
tyisyyden suojan. Palvelun 
tarjonnassa hyödynnetään 
palveluväylää mahdolli-
suuksien mukaan. Vaiku-
tetaan EU-tasolla siten, 
että liikennepalveluiden 
roaming-mahdollisuuksia 
EU-alueella tarkasteleva 
selvitys käynnistetään. 

Matkatuote (liikkumistili)  
otetaan käyttöön. Ediste-
tään liikennepalveluiden 
roaming-mahdollisuuksia 
EU-alueella. 

Matkatuote (liikkumistili)  
otetaan käyttöön ja siihen 
sisältyy hiilijalanjäljen seu-
ranta ja aktiiviset kannus-
timet, joilla vaikutetaan 
liikkumiseen ja kulkuväli-
neiden valintaan. Vaikute-
taan aktiivisesti siten, että 
EU-tasolla toteutetaan  
liikennepalveluiden 
roaming. 

  >>
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
J u l k i n e n  l i i k e n n e

Joukkoliikenteen houkutte- 
levuutta sekä matkaketju- 
jen toimivuutta kehitetään, 
siellä missä niillä on poten-
tiaalia. Turvataan perus-
liikkumismahdollisuudet 
haja-asutusalueilla. Jat-
ketaan käynnissä olevia 
kokeiluja ja käynnistetään 
uusia palvelukonseptien 
mahdollistamiseksi.

Vaikutetaan aktiivisesti  
ihmisten liikkumisvalintoi-
hin ja sitä kautta kulku-
muotojakaumaan joukkolii-
kenteen houkuttelevuutta 
ja palvelutasoa paranta-
malla. Haja-asutusaluei-
den liikennettä kehitetään 
eri sektoreiden välisenä 
yhteistyönä, joka huomioi 
ihmisten moninaiset palve-
lutarpeet. Mahdollistetaan 
kokeilujen tuloksena synty-
vät uudet toimintamallit. 

Vaikutetaan siihen, että jul-
kinen liikenne, kävely ja 
pyöräily ovat ensisijaisia 
liikkumismuotoja kaupunki-
seuduilla, ja kohdennetaan 
tähän tarvittavat resurssit. 
Haja-asutusalueiden pal-
velut järjestetään palvelu-
kokonaisuuksina, digitaali-
sia ratkaisuja voimakkaasti 
hyödyntäen. 

K u l j e t u s t e n  y h d i s t ä m i n e n

Selvitetään ja kokeillaan 
miten muiden kuljetus-
ten tai palvelujen yhtey-
dessä voidaan huolehtia 
myös postinkuljetuksesta 
ja lehtijakelusta erityisesti 
haja-asutusalueilla. 

Tarkastellaan ennakkoluu-
lottomasti uusia mahdolli-
suuksia henkilö-, posti- ja 
tavarakuljetusten sekä  
lehtijakelun yhdistämiseen. 
Kevennetään säätelyä, jot-
ta eri asiakasryhmille voi-
daan tarjota innovatiivisia 
logistisia ratkaisuja. 

Henkilö-, rahti- ja postikul-
jetukset ja lehtijakelu toi-
mivat yhtenä logistisena 
kokonaisuutena käyttäjien  
tarpeista lähtien tarjoten  
logistisia ratkaisuja eri 
asiakasryhmille. 

L i i k e n n e v a k u u t u s 

Lakia uudistetaan, jotta  
se ei estä henkilöautojen 
vertais- tai yhteiskäyttöä. 

Uudistetaan lakia siten, 
että liikennevakuutus voisi 
määräytyä enemmän ajo-
tavan ja -käyttäytymisen 
perusteella. 

Kehitetään lakia käyttäyty- 
miseen ja ajomääriin 
perustuvan vakuuttamisen 
mahdollistavaksi. 

E U -  j a  k a n s a i n v ä l i n e n  s ä ä n t e l y

Vaikutetaan EU- ja kan- 
sainväliseen sääntelyyn 
palvelumarkkinoiden syn-
tymisen mahdollistamiseksi 
ja yksityiskohtaisen sään-
telyn purkamiseksi. Vaiku- 
tetaan siihen, että EU-ta-
solla tutkitaan mahdolli- 
suuksia antaa lainsäädäntö  
liikennemuodosta riippu-
mattomana ja tavoite- 
perustaisena sekä siirtyä 
teknologiaperusteisesta  
sääntelystä palveluperus- 
teisuuteen hyödyntymällä 
digitalisaatiota. 

Vaikutetaan EU- ja kansain-
väliseen sääntelyyn palve-
lumarkkinoiden syntymi-
sen mahdollistamiseksi ja 
yksityiskohtaisen säänte-
lyn purkamiseksi. Vaikute-
taan siihen, että EU-tasol-
lakin pyritään antamaan 
lainsäädäntö liikennemuo-
dosta riippumattomana ja 
tavoiteperustaisena sekä 
siirtymään teknologiape-
rusteisesta sääntelystä pal-
veluperusteisuuteen hyö-
dyntymällä digitalisaatiota. 

Vaikutetaan rohkeasti EU- 
ja kansainväliseen säänte-
lyyn palvelumarkkinoiden 
syntymisen mahdollista-
miseksi ja yksityiskohtai-
sen sääntelyn purkami-
seksi. Vaikutetaan siihen, 
että lainsäädäntö annetaan 
EU-tasollakin liikennemuo-
dosta riippumattomana ja 
tavoiteperustaisena sekä 
siirrytään teknologiaperus-
teisesta sääntelystä palve-
luperusteisuuteen hyödyn-
tymällä digitalisaatiota. 
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
U u d e t  k ä y t t ö v o i m a t

Vähennetään asteittain lii-
kenteen öljyriippuvuutta 
edistämällä vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttöön-
ottoa. Säilytetään biopolt-
toaineiden jakeluvelvoi-
te. Selvitetään uusiutuvan 
metaanin jakeluvelvoitteen 
mahdolliset hyödyt ja hai-
tat. Toteutetaan meriliiken-
teen LNG-ohjelmaa. 

Vähennetään liikenteen 
öljyriippuvuutta edistämällä 
vaihtoehtoisten polttoainei-
den käyttöönottoa. Vaiku-
tetaan EU-tasolla, jotta bio-
polttoaineiden tuotannon 
ja jakelun velvoitteet ovat 
pitkäjänteisiä investointe-
ja tukevia. Jakeluvelvoitela-
ki laajennetaan kattamaan 
myös kaasumaiset biopolt-
toaineet. Sähköstä tehdään 
aito vaihtoehto kaupun-
kien joukko- ja jakeluliiken-
teessä. Edistetään nopean 
latauksen verkoston mark-
kinaehtoista rakentamista. 
Toteutetaan meriliikenteen 
LNG-ohjelmaa etupainottei-
sesti ja edistetään Itäme-
ren alueen asemaa LNG:n 
pilottialueena. Tehdään 
suomalaisesta vaihtoehtoi-
sesta lentopolttoaineesta 
Helsinki-Vantaan lentoase-
man kilpailuvaltti. Selvite- 
tään kansallisesti rahoitus- 
mahdollisuuksia erityisesti  
meriliikenteen viherryttä- 
miseksi. 

Vähennetään aktiivisesti  
liikenteen öljyriippuvuutta 
edistämällä voimakkaasti 
vaihtoehtoisten polttoainei-
den käyttöönottoa. Ediste- 
tään rohkeasti Itämeren 
aluetta LNG:n pilottialueena.  
Varmistetaan liikenteen 
biopolttoaineiden sisä- 
markkinat EU-tasolla myös 
vuoden 2020 jälkeen.  
Sähköautojen latauksen  
järjestäminen asetetaan 
uusien kiinteistöjen ja kes-
keisten joukkoliikennekes-
kusten liityntäpysäköin-
nin vaatimukseksi. Luodaan 
edellytyksiä toteuttaa 
kokonaan päästöttömien 
ajoneuvojen kaupunki- 
alueita. Jakeluvelvoitelaki  
laajennetaan kattamaan 
myös kaasumaiset biopolt-
toaineet. Varmistetaan, 
että suomalaista vaihto- 
ehtoista lentopolttoainetta  
on saatavilla Helsinki-Van-
taan lentoaseman lisäksi  
keskeisillä maakuntaken- 
tillä. Selvitetään kansalli-
sesti ja kansainvälisesti  
rahoitusmahdollisuuksia 
erityisesti meriliikenteen 
viherryttämiseksi. 

M a r k k i n a t  j a  i n n o v a a t i o t

Puretaan esteitä uusien 
polttoaineiden ja käyttö-
voimien jakelun järjestä-
miseksi tavoitellen jakelun 
markkinaehtoisuutta.  
Huolehditaan, että lento- 
liikenteessä on käytössä  
vaihtoehto fossiilisille 
polttoaineille. 

Puretaan esteitä uusien 
polttoaineiden ja käyttö-
voimien markkinaehtoi-
sen jakelun järjestämiseksi. 
Kannustetaan innovaatioi-
hin, käyttäen tarvittaessa 
myös kohdennettua tukea. 
Tilaajan vastuuta kuljetus-
palveluiden hankinnoissa 
lisätään energiatehokkuu-
den parantamiseksi. 

Edistetään valtion toimin 
(muun muassa hankintoja 
suuntaamalla) uusien  
polttoaineiden ja käyttö- 
voimien markkinoita ja 
innovaatioita. Liikenteen  
energiatehokkuudelle  
asetetaan toimijakohtaiset  
suositustasot, joiden toteu-
tumista seurataan. 

Liikenteen energiareformi 
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
D i g i t a a l i s e t  j u l k i s e t  p a l v e l u t

Kehitetään nykyisten hal-
linnollisten rakenteiden 
pohjalta kansalaisten arkea 
ja elinkeinoelämän toimin-
taa helpottavia digitaali-
sia palveluita. Painopiste 
on erityisesti tuottavuutta 
lisäävissä, käyttäjien arkea 
helpottavissa ja turhaa liik-
kumistarvetta vähentävis-
sä palveluissa. Palveluiden 
kehittämistä nopeutetaan  
keräämällä käyttäjien 
kokemuksia jo kehittämis- 
vaiheessa. Hyödynnetään  
julkisten palveluiden kehi-
tys- ja testausympäristöä 
(JulkICT Lab). 

Palveluiden käyttöä edis-
tetään panostamalla pal-
velujen helppokäyttöi-
syyteen sekä erilaisten 
kannusteiden avulla (esim. 
veroehdotuksen sähköi-
sestä palauttamisesta pie-
ni hyvitys veroissa). Kaik-
ki hallinnonalat tekevät 
suunnitelman digitaalis-
ten palvelujen toteuttami-
seksi keskenään yhteen 
toimivin ratkaisuin (avoi-
met järjestelmät sekä kan-
sallisen sähköisen palve-
luväylän hyödyntäminen). 
Otetaan käyttöön innova-
tiivisia hankintamenette-
lyitä sen varmistamiseksi, 
että myös pienet ja keski-
suuret kehittäjät pääsevät 
osallistumaan palveluiden 
rakentamiseen. Asetetaan 
kunnianhimoiset tavoitteet 
digitaalisten julkisten pal-
veluiden käyttöasteelle. 

Siirrytään (Tanskan mallin 
mukaisesti) täysin digitaa-
liseen hallintoon tekemäl-
lä sähköisten palveluiden 
käyttö aidosti houkuttele-
vammaksi vaihtoehdoksi, 
ja tarvittaessa pakollisek-
si. Esimerkiksi ikääntynei-
den ja muiden eritysryh-
mien tarpeet huomioidaan 
kehittämällä yhteispistei-
den verkostoa ja organisoi-
malla tehokas käyttäjätu-
ki vapaaehtoisjärjestöjen 
avulla (mallia digi-tv-siirty-
män toimintatavoista). 

Ä l y k k ä ä t  p a l v e l u t

Edistetään digitaalisten  
palveluiden mobiilien,  
helppokäyttöisten ja 
yhteen toimivien sovellus-
kehitys- ja käyttökulttuu-
rin syntymistä Suomeen. 
Jokaisen ministeriön on 
siirryttävä älystrategiois-
saan seuraavalle tasolle 
(älystrategiat 2.0) tavoi-
tellen suurempaa vaikutta-
vuutta. Ns. suurten haas- 
teiden (terveyspalvelut, 
ikääntyvä väestö, ympäris-
tön suojelu ja energia- 
tehokkuus) ratkaisemises-
sa lähtökohtana on tieto-  
ja viestintätekniikan 
ratkaisut. 

Jokaisella hallinnon sekto-
rilla siirrytään älystrategia-
työssä alueelliselle tasolle. 
Etenkin ns. suurten haas-
teiden (terveyspalvelut, 
ikääntyvä väestö, ympä-
ristön suojelu ja energia-
tehokkuus) ratkaisemises-
sa keskushallinto koordinoi 
alueellista kehittämistä 
siten, että jo tehdyt ratkai-
sut otetaan huomioon uusia 
kehitettäessä tavoitteena 
saada aikaan mobiileja ja 
yhteensopivia järjestelmiä 
ja palveluita sekä levittää 
parhaita käytäntöjä. 

Älystrategioiden koordi-
nointia ja etenkin ns. suur-
ten haasteiden ratkaisemis-
ta ministeriöiden johdolla 
avustamaan perustetaan 
muutaman hengen ryhmä, 
joka kumppanikoodareiden 
tapaan toimien muuttaa 
toimintatapoja organisaa- 
tioiden sisältä käsin. 

Älykkäät käyttäjälähtöiset digitaaliset palvelut 

  >>
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
P a l v e l u j e n  e d i s t ä m i n e n  j a  k o k e i l u t

Edistetään avattua tietoa  
hyödyntäviä palveluita  
kaikilla toimialoilla roh-
kaisemalla kokeiluihin, 
pilotteihin ja toimijoiden 
yhteishankkeisiin yksityi- 
syyden suojan teknolo- 
gioita kehittäen. Edistetään 
nykyisten digitaalisten  
palveluiden optimaalista  
käyttöä. 

Raivataan lainsäädännöl-
lisiä esteitä kokeiluhank-
keiden tieltä. Perustetaan 
kansallinen palvelu, joka 
mahdollistaa henkilötieto-
jen anonymisoinnin. 

Suomesta luodaan johtava 
kokeilusolmukohta alueel- 
lisesti rajattujen kokeilu- 
lakien avulla. Käytössä  
on yksityisyyden suojan 
turvaavia ratkaisuja. 

P o s t i p a l v e l u j e n  t a r j o n t a

Postin peruspalvelut (ml. 
viisipäiväinen jakelu) tur-
vataan kaikkialla maassa 
nykyisen sääntelyn mukai-
sesti ja sisällytetään leh-
tien jakelu osaksi yleis-
palvelua. Käynnistetään 
digitaalisten postipalvelu-
jen kokeiluja ja helpote-
taan digitaalisten posti- 
palveluiden tarjontaa lain-
säädäntöä kehittämällä. 

Yleispalvelun tarjonnan 
taloudellisten edellytysten 
turvaamiseksi yleispalve-
luvelvoitetta kevennetään 
siten, että yleispalvelu voi-
daan toteuttaa tekniikka-
neutraalisti joko fyysises-
ti tai digitaalisesti kuitenkin 
siten, että fyysisten jakelu-
kertojen määrä viikossa on 
vähintään kolme. Kannus-
tetaan lehtien jakelua digi-
taalisessa muodossa. 

Sopeutetaan postin yleis-
palveluvelvoite vastaamaan 
muuttuvia käyttötarpeita, 
jotta jokainen saa postin 
palvelut käyttöönsä digi-
taalisesti asiakastarpeita 
vastaavasti. Myös lehtien 
jakelu on pääsääntöisesti 
digitaalista. 

P o s t i k i l p a i l u

Postitoimilupia myönne-
tään postilain mukaisesti. 
Tehostetaan postimarkki-
noille pääsyä edellyttä-
mällä postiyritykset avaa-
van kilpailijoilleen pääsyn 
jakeluverkkoon kohtuullisin 
ehdoin. Postinumeroiden ja 
osoiterekisterin avoimuut-
ta ja hyödynnettävyyttä 
edistetään. Kannustetaan 
uudenlaisiin toimintata-
poihin lähetysten jakelun 
järjestämisessä. 

Tehostetaan postimarkki-
noiden toimintaa kehittä-
mällä määräävässä mark-
kina-aseman sääntelyä 
ja tarkentamalla postinu-
merojärjestelmää ja pos-
tin osoiterekistereitä kos-
kevaa sääntelyä. Siirretään 
postitoimilupien käsittely 
Viestintävirastoon. 

Siirrytään postitoiminnas-
sa toimiluvanvaraisuudesta 
ilmoitusmenettelyyn. 
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
M e d i a s i s ä l t ö j e n  j a k e l u

Seuraava televisiotoimin-
nan teknologiasiirtymä 
antenniverkossa toteute-
taan vaiheittain siten, että 
vuonna 2020 laaditun väli-
tarkastelun pohjalta siirty-
mä toteutetaan viimeistään 
vuoteen 2026 mennessä. 
Laajakaistaverkkoja kehi-
tetään siten, että niiden 
välityksellä voidaan jakaa 
koko maahan monipuolisia 
sisältöpalveluita. 

Laaditaan suunnitelma, 
miten tuetaan kaupallisen 
televisiolähetysten vaiheit-
taista siirtymistä kokonaan 
laajakaistajakeluun varmis-
taen siirtymäaikana riittävä 
perustarjonta perinteisillä 
jakeluteillä. Luodaan edel-
lytykset perinteisen tele-
visiolähettämisen ja laaja-
kaistajakelun yhdistäville 
ratkaisuille (”hybridi-tv”). 

Laaditaan suunnitelma 
televisiolähetysten siirty- 
misestä kokonaan laaja- 
kaistajakeluun vuonna 
2026 eri käyttäjäryhmät 
huomioiden. 

T o i m i l u p a j ä r j e s t e l m ä

Maanpäällisessä lähetys-
verkossa turvataan toimi- 
luvilla laadukkaat, koti-
maiset televisio-ohjel-
mistot. Radiotoiminnan 
ohjelmistoluvat myönne-
tään korostaen paikal-
lis- ja yhteisöradiotoimin-
taa osana monimuotoista 
radiotarjontaa. 

Arvioidaan television toi-
milupajärjestelmän tar-
vetta ja siirrytään maksu-
televisiotoiminnan osalta 
ilmoitusmenettelyyn. Toi-
mintaympäristön muutos 
huomioiden kevennetään 
televisio- ja radiotoimin-
taan liittyvää sääntelyä. 

Tuetaan kaupallisen televi-
sion elinvoimaisuutta luo-
pumalla televisiotoiminnan 
harkinnanvaraisista ohjel-
mistoluvista. Lainsäädän-
nön kehittämisessä tavoit-
teena on ylläpitää vain 
sellaista sääntelyä, joka 
voidaan tekniikkaneut-
raalisti kohdistaa kaikkiin 
samantyyppistä sisältöä 
tarjoaviin toimijoihin. 

M e d i a n  s i s ä l t ö t u o t a n t o

Lainsäädäntöä kehittämäl-
lä, toimilupapolitiikalla ja 
innovaatioita tukemalla 
kannustetaan sisältöpalve-
lujen tuottajia kansainväli-
sesti kilpailukykyisten pal-
veluiden tuottamiseen.  
Määräaikainen medi-
an innovaatiotuki suunna-
taan journalistisesti kor-
keatasoisten digitaalisten 
sisältöjen ja palveluiden 
kehittämiseen. 

Varmistetaan, että televi-
siotoimijat sitoutuvat laa-
dukkaan suomalaisen sisäl-
tötuotannon tarjontaan. 
Arvioidaan mahdollisuuk-
sia osoittaa nykyistä enem-
män julkista panostusta 
sisältötuotantoon ja ote-
taan sisältöteollisuus ja 
luovat alat osaksi kansallis-
ta innovaatiopolitiikkaa. 

Perustetaan sisältöteollinen 
ohjelma kotimaisen digi-
taalisen sisältötuotannon 
ja siihen liittyvän osaami-
sen edistämiseksi tavoitel-
len kansainvälisesti kilpai-
lukykyisiä sisältötuotteita. 
Hyödynnetään laaja-alai-
sesti digitaalisen ja luovien 
alojen osaamista. 

Monipuoliset sisällöt  

  >>
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
J u l k i n e n  p a l v e l u

Yleisradio Oy:n julkisen 
palvelun toimintaedellytyk-
sistä huolehditaan tarkista-
malla rahoitusta vuosittain 
valtion televisio- ja radio-
rahastosta annetun lain 
mukaisella indeksillä edel-
lyttäen nykyistä suurem-
paa panostusta kotimai-
seen sisältötuotantoon. 

Arvioidaan Yleisradio Oy:n 
julkisen palvelun laajuuden 
ja rahoituksen tason vaiku-
tuksia sisältöpalvelujen tar-
jontaan ja kysyntään sekä 
mahdollisia muutostarpeita 
toimintaympäristön muutos 
huomioiden. Edellytetään 
julkisen palvelun yhtiöltä  
toiminnan tehostamista  
yleisen hallinnon tuotta-
vuuskehityksen mukaisesti. 

Mahdollistetaan julkisen 
palvelun yhtiölle yleishyö-
dyllisten toimijoiden spon-
soroimien ohjelmien lähet-
täminen ja edellytetään 
vastaavaa toiminnan tehos-
tamista julkisen varoin 
rahoitettavasta toiminnas-
ta. Edellytetään Yleisradio  
Oy:ltä aktiivisia toimia 
sisältöjen aika- ja paikka-
riippumattoman saatavuu-
den edistämiseksi. 

V e r o t u s

Hyödynnetään EU:n arvon-
lisäverosääntelyn mahdol- 
lisuudet digitaalisten kirjo-
jen ja lehtien arvonlisä- 
verokannan laskemiseksi  
painettujen julkaisujen 
tasolle. 

Digitaalisessa muodos-
sa jaeltavien lehtien ja kir-
jojen arvonlisäverokanta 
lasketaan samalle tasol-
le painettujen julkaisujen 
kanssa. Lehdistön arvon-
lisäverokantaa ei nosteta. 

Digitaalisten sisältöjen  
arvonlisäverotuksessa aje-
taan EU:ssa linjaa, joka 
mahdollistaa alennetun 
verokannan soveltami-
sen kaikkiin digitaalises-
sa muodossa tarjottaviin 
sisältöpalveluihin. 

T e k i j ä n o i k e u d e t

Tekijänoikeuksien lisen-
sioinnin helpottamiseksi 
kehitetään neuvottelupro-
sesseja, mahdollistetaan 
oikeuksien saanti yhdes-
tä paikasta ja parannetaan 
hinnoittelumallien läpi-
näkyvyyttä. Selvitetään 
pilvipalveluihin liittyviä 
tekijänoikeuskysymyksiä. 

Tekijänoikeusjärjestelmää 
muutetaan siten, että pal-
veluiden tarjoajat voivat 
joustavasti laajentaa tar-
jontaansa uusiin jakelu-
teihin. Otetaan käyttöön 
yleinen sopimuslisenssi-
järjestelmä ja edistetään 
erityisesti julkisin varoin 
tuotettujen sisältöjen 
saatavuutta. 

Journalististen sisältöjen 
digitaalista jakelua ediste-
tään tekijänoikeusjärjestel-
mää kehittämällä. Entisiä 
toimintamalleja, erityises-
ti hyvitysmaksujärjestel-
mää, uudistetaan siirtämäl-
lä mahdolliset korvaukset 
budjettirahoitteiseksi. 

E U - s ä ä n t e l y

Huolehditaan siitä, että 
EU-tason lainsäädäntö 
ja muut käytännöt eivät 
muodosta pullonkaulo-
ja digitaalisen sisältöjen 
kehittämiselle, jakelulle ja 
käytölle. 

Vaikutetaan EU-säänte-
lyyn siten, että audiovisu-
aaliseen sisältöön kohdis-
tuva sääntely kevenee ja 
muodostuu jakelutieneut-
raaliksi. EU-tason säänte-
lyssä tulee tavoitteena olla, 
että kaikkiin samoilla mark-
kinoilla toimiviin sisällön- ja 
palveluntarjoajiin sovelle-
taan samoja sääntöjä. 

Vaikutetaan aktiivisesti  
EU-lainsäädännön kehittä-
miseen, sen varmistami-
seksi, että eurooppalaisten 
toimijoiden ja käyttäjien 
edut tulevat huomioiduik-
si. Vaikutetaan siihen, että 
suotuisten olosuhteiden 
luominen sisältö- ja luovan 
alan kehitykselle nousee 
yhdeksi EU:n prioriteetiksi. 
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Teema II: Digitaalinen tieto  
hyvinvoinnin ja kasvun lähteenä

Teeman kuvaus

Parhaillaan käynnissä olevaa digitalisaatiokehitystä on kutsuttu eri yhteyksissä teollisen 
vallankumouksen kolmanneksi vaiheeksi. Edistyneimmissä maissa kehitys on edennyt 
vaiheeseen, jossa infrastruktuurin rakentamisvaiheesta ollaan siirtymässä hyödyntämisen 
ja palveluiden kehittämisen vaiheeseen. Digitaalinen kehitys on muuttanut perusteellises-
ti Suomen edellytyksiä menestyä kansainvälisessä työnjaossa. Digitaalisen palvelukult-
tuurin syntyminen edesauttaa myös hyvinvoinnin lisääntymistä. 

Internetiin yhteydessä olevien laitteiden ja niitä hyödyntävien palvelujen räjähdysmäisen 
kasvun sekä useiden muiden teknologisten ja taloudellisten kehitystrendien seurauksena  
tallennetun datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti. Samanaikaisesti suurten data- 
aineistojen varastointi- ja prosessointikustannukset ovat laskeneet jopa sadasosiin muu-
taman vuoden takaisesta tasosta. Nämä ilmiöt yhdessä mahdollistavat sen, että suurista 
datamääristä voidaan koostaa tietoa ja tehdä sen pohjalta päätöksiä lähes reaaliajassa. 
Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa, että digitaalisen kehityksen ja laitteiden 
älykkyyden kehittyessä esiin nousee uudenlaisia yhteiskunnallisia ongelmia, joihin tulee 
löytää ratkaisut. 

Digitalisten aineistojen hyödyntämisen esteet ovat madaltuneet, mutta datan keräyty-
minen erilaisiin siiloihin on edelleen merkittävä hidaste niiden hyödyntämiselle. Useissa 
tapauksissa data-aineiston arvo riippuu siitä, kuinka se voidaan yhdistää muihin aineis-
toihin. Henkilötietojen osalta perusteltu este on luonnollisesti tietojen luottamuksellisuus 
ja yksityisyyttä suojaava lainsäädäntö. Osittain tämä kysymys voidaan ratkaista teknisil-
lä, esimerkiksi datan anonymisoinnin mahdollistavilla ratkaisuilla. 

Kasvu syntyy markkinakysynnän ja teknologian mahdollistamien innovaatioiden yhdistel-
mästä. Digitaalisuus on keskeinen väline myös välttämättömän resurssitehokkuuden kas-
vattamiseen myös julkisella sektorilla. Liikenne- ja viestintäpolitiikassa on tietoon ja digi-
talisaatioon liittyvän teeman puitteissa tunnistettu neljä viestintä- ja liikennepoliittisesti 
keskeistä aihealuetta. Näitä ovat käyttäjän oikeus tietoon ja sen hyödyntämiseen, 
luottamuksen palauttaminen internetiin, datan liiketoiminta- ja käyttömahdolli-
suudet sekä tieto ja digitalisaatio liikenteessä. 

Oikeus tietoon ja sen hyödyntäminen 

Digitaalisuus läpäisee koko yhteiskunnan ja digitaalisen tiedon hyödyntämisestä on  
tullut taloudellisen kasvun ja kilpailuedun keskeinen kiihdytin sekä pohja tulevaisuuden 
hyvinvoinnin luomiselle. Suotuisan yhteiskuntakehityksen varmistamiseksi on tärkeää, 
että digitalisoitumiskehityksen mahdollisuudet otetaan haltuun täysimääräisesti torjuen 
samalla tehokkaasti sen mukaan tuomia epätoivottavia kehityskulkuja. Kehityksen tuke-
misessa tarvitaan vahvaa strategista otetta. 

Tietoperusteisessa toiminnassa keskeinen kysymys on, kenellä on mahdollisuus saada eri 
yhteyksissä kerääntyvät digitaaliset tiedot käyttöönsä ja hyödyntää niitä. Henkilötietojen 
osalta lähtökohtana tulisi olla mahdollisuus päättää ”omasta” tiedosta ja sen käytöstä. 
Digitaalisessa toimintaympäristössä yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset luonnolli-
sesti korostuvat ja niiden hallintaa tukeviin ratkaisuihin tulee kiinnittää huomiota. 
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Julkisen varoin kustannettu tieto (avoin data) tulee olla sekä kansalaisten että yritysten 
ja muiden organisaatioiden saatavilla ja helposti hyödynnettävissä. Hyvin käyntiin läh-
tenyttä tietovarantojen avaamista tulee jatkaa tavoitteellisesti kiinnittäen erityistä huo-
miota siihen, että niiden avulla pystytään luomaan uutta liiketoimintaa sekä tehostamaan 
julkisen sektorin toimintaa. Lisäksi on huomattava, että yritysten hallussa on merkit-
täviä tietovarontoja, joiden yritysten omiin strategisiin päätöksiin perustuvalla jaka-
misella olisi mahdollista entisestään tehostaa tietovarantoihin nojautuvaa sovellus- ja 
palvelukehitystä. 

Luottamuksen palauttaminen internetiin 

Digitaalisuuden ollessa olennainen osa yhteiskunnan perusrakennetta perustuu yhteis-
kunnan toimivuus luottamuksen luomiseen ja vahvistamiseen. Menestys riippuu kyvys-
tämme luottaa tietotekniikkaan, digitaaliseen palvelutuotatoon ja sääntöjen noudatta-
miseen myös internetissä. Luottamusta tulee pyrkiä luomaan ja vahvistamaan kaikilla 
sektoreilla erilaisin toimin. 

Digitaalisen tiedon käsittelyn luotettavuus on pystyttävä varmistamaan kaikissa olosuh-
teissa ja tiedon käsittelyn tulee perustua yleisesti hyväksyttäviin toimintatapoihin. Eri-
tyisesti perusoikeuksiin liittyvä tiedon käsittely tulee olla läpinäkyvää ja perusoikeuksia 
rajoittavat toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltuihin tarkoituksiin. 

Digitaalisen talouden kasvu edellyttää, että digitaalisten palveluiden turvallisuus kyetään  
takaamaan. Tietoturva on kaikkien digitaalisia palveluita tarjoavien ja niitä käyttävien  
vastuulla ja jokaisen on ymmärrettävä oma osuutensa tästä vastuusta. Digitaalinen  
kasvu edellyttää myös sitä, että digitaalisuus uskalletaan ymmärtää mahdollisuutena ja 
uhkakuvien tarpeetonta korostamista vältetään. Sähköisen tiedon luotettavuudesta ja 
perusoikeuksien vahvasta suojasta on luotava suomalaisen yhteiskunnan valtti. Tietotur-
vallisuuden ylläpitäminen ja uhkien torjunta edellyttää jatkuvaa panostusta koulutukseen 
ja tutkimukseen, jotta kaikkien tietoturvaosaamista on mahdollista vahvistaa. 

Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet 

Data, tieto ja informaatio ovat yrityksen ja muiden organisaatioiden keskeinen menes-
tystekijä. Digitaalisen datan arvo riippuu sen käytöstä ja sitä hyödyntävistä sovelluksista. 
Digitalisoituneessa yhteiskunnassa data sekä siitä analytiikan avulla luotu tieto ja siihen 
perustuva päätöksenteko ovat keskeisiä lisäarvoa luovia tekijöitä. Digitaalisten järjes-
telmien kehityksen myötä tiedon kerääminen muuttuu yhä enemmän teolliseksi toimin-
naksi. Automaattiset, data-analytiikkaa ja algoritmejä hyödyntävät laitteet pystyvät rat-
kaisemaan entistä monimutkaisempia ongelmia ja mahdollistavat tuottavuuden kasvun 
yhteiskunnan eri sektoreilla. 

Menestyminen digitaalisessa toimintaympäristössä edellyttää, että toiminnassa pystytään 
yhdistämään pilvipalveluiden käyttö, suurten tietomassojen käsittelyyn perustuvat palve-
lut, mobiliteetti ja ns. esineiden internet erilaisine sovelluksineen. Suomella on vahvuuk-
sia erityisesti mobiilin toimintaympäristön alueella ja suurien tietomassojen hyödyntämi-
sessä. Sen sijaan pilvipalveluiden käytön ja esineiden internetin kehitykseen Suomessa 
liittyy vahva kehittämistarve suhteessa tärkeimpiin verrokkimaihin. Palvelu- ja sovellus-
kehityksessä on tärkeää huolehtia myös siitä, että valitut ratkaisut ovat koko elinkaaren-
sa ajan mahdollisimman energiatehokkaita. 

Tieto ja digitalisaatio liikenteessä 

Kaikille yhteiskunnan sektoreille nopeasti levittäytynyt digitalisoituminen vaikuttaa jo 
tänä päivänä merkittävästi ihmisten ja yritysten arkeen ja siten myös ihmisten liikkumi-
seen ja yritysten logistisiin ratkaisuihin. Liikenteen digitalisoituminen on kuitenkin vasta 
aluillaan ja tulevaisuudessa sen luomat mahdollisuudet lisääntyvät merkittävästi. 
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Liikenteen kannalta merkittävimpiä mahdollistajia ovat mobiilien päätelaitteiden ja sovel-
lusten määrän voimakas kasvu, mahdollisuus olla jatkuvasti yhteydessä tietoliikenne-
verkkoon, tietovarantojen avautuminen ja big data (valtavat tietomassat) sekä paikka-
tieto- ja navigointipalveluiden lisääntyminen. Liikennesektorilla vaikuttavuus perustuu 
useiden erilaisten edistyksellisten ratkaisujen yhteisvaikutukseen. Keskeistä on tarveläh-
töisten olosuhdepalveluiden ja muiden yhteiskunnan toimintojen turvallisuutta lisäävien 
palveluiden jatkuva kehittäminen. 

Lähivuosina teknologiakehityksen myötä korostuu liikennejärjestelmän osien integroi-
tuminen toisiinsa, kun väylärakenteet ja ajoneuvot älyllistyvät ja liikkujien rooli tie-
don tuottajana vahvistuu. Samalla liikennejärjestelmän suorituskyky paranee. Teknolo-
gioiden myötävaikutuksesta kehittyvä palvelusektori hyödyntää teknologiset innovaatiot 
ja tuottaa käyttäjien tarpeista lähteviä uusia sovelluksia ja palveluja. Kaikkialla ja koko 
ajan läsnä oleva tieto palveluineen mahdollistaa katkeamattoman yhteydenpidon ympä-
röivään maailmaan ja muihin liikkujiin, sekä luo mahdollisuuksia uusille toimijoille ja 
liiketoiminnalle. 

Teeman II etenemispolut

Oikeus tietoon ja sen hyödyntäminen 

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
K o k o n a i s v a l t a i n e n  d i g i t a l i s a a t i o s t r a t e g i a

Nivotaan yhteen digitaa-
listen rakenteiden toimin-
tapainotteinen strategia 
keskittyen kaupallistami- 
seen ja liiketoiminnan 
kehittämiseen. Strategian  
piiriin kuuluvat pilvipalve- 
lut, konesalit, kansainväli-
set tietoliikenneyhteydet,  
mobiliteetti ja suurten  
tietomassojen hyödyntä- 
minen. 

Strategiaan sisällytetään 
myös klustereiden synnyt-
tämisen kullekin strategian 
osa-alueelle ja niiden väli-
sen verkottamisen. 

Strategian tehokkaak-
si toteuttamiseksi luodaan 
uutta organisaatioraken-
netta. Kehitetään julkisen 
sektorin strategista osta-
mista ja digitaalisen palve-
lukulttuurin osaamista. 

J u l k i s e t  t i e t o a i n e i s t o t

Tietoaineistojen avaamista 
jatketaan ja varmistetaan 
raakatiedon korkea laatu. 

Tietovarantojen ja niiden 
rajapintojen avaamisel-
le asetetaan selkeät tavoit-
teet ja aikataulut. Luodaan 
hallintoa yhdistävät toimin-
tatavat tiedon jakamiselle 
ja yhdistämiselle. 

Kaikki julkiset tietoaineis-
tot, jotka on mahdollista 
avata, ovat avoimilla raja-
pinnoilla saatavilla vuon-
na 2018. Tietojen jakelus-
sa hyödynnetään valtion 
palveluväylää. Älykkäät 
ennakointityökalut otetaan 
käyttöön kaikkialla julki- 
sella sektorilla. Luodaan 
edellytykset datan jousta-
valle käytölle tutkimus-  
ja kehitystoiminnassa 
sekä yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa. 

  >>
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O m i e n  t i e t o j e n  h a l l i n n o i n t i

Luodaan edellytykset sille, 
että käyttäjä pääsee näke-
mään itseään koskevat tie-
dot sekä hallitsee niiden 
käyttöä ja hyödyntämistä. 

Edellytetään, että käyttä-
jä saa käyttöönsä itseään 
koskevat tiedot myös digi-
taalisessa ja hyödynnettä-
vässä muodossa. 

Edellytetään esimerkik-
si osana tietosuojan yleis-
palvelua, että käyttä-
jä voi hallita ja hyödyntää 
itseään koskevia tieto-
ja. Luodaan edellytykset 
käyttäjän omien tieto-
jen hallinnoinnissa autta-
vien palveluntarjoajien toi-
minnalle. Mahdollistetaan 
eri viranomaisten hallus-
sa olevan tiedon jakami-
nen keskitetystä väylästä 
tiedon hyödyntäjille (toi-
set viranomaiset, yrityk-
set) käyttäjän oman suos-
tumuksen perusteella. 

Y k s i t y i s e t  t i e t o a i n e i s t o t 

Kannustetaan yrityksiä 
jakamaan tietovaranto-
jaan ja toimimaan yhteis-
työverkostoissa. Kutsutaan 
yrityksiä pilotoimaan tie-
tovarantojensa käyttöä ja 
liiketoimintamalleja yhteis-
työssä myös julkisen  
sektorin kanssa. 

Luodaan toimintamalleja, 
jotka kannustavat yrityk-
siä avaamaan tietoaineis-
tojaan muiden hyödyn-
nettäväksi. Kannustetaan 
yrityksiä hyödyntämään 
julkisen sektorin ja muiden 
yritysten tietoa ja kehittä-
mään näiden pohjalta uusia 
palveluita. 

Luodaan ratkaisut ja peli-
säännöt, joilla voidaan 
yhdistellä ja jakaa tieto- 
aineistoja tehokkaasti 
pilviympäristöissä. 

Luottamuksen palauttaminen internetiin 

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
K ä y t t ä j ä t i e t o j e n  k ä y t t ö

Edistetään EU:n laajuisia 
pelisääntöjä, joilla käyttä-
jää koskevia tietoja voi-
daan hyödyntää palvelutar-
jonnassa ja tutkimuksessa 
henkilön yksityisyyden 
suoja varmistaen. 

Laaditaan digitaalisten pal-
veluiden ja laitteiden käy-
tön myötä eri osapuolille 
kertyvän tiedon omista-
juutta koskevat pelisään-
nöt. Parannetaan kulutta-
jan mahdollisuutta hallita 
päätelaitteiden käyttöä 
koskevan tiedon keruuta 
(tietoturvan palomuuri) ja 
saada tietoa kerätyn tiedon 
käyttötarkoituksesta. 

Edellytetään, että tiettyjä 
palveluita voi halutessaan 
käyttää antamatta suos- 
tumustaan tietojen kerää-
miseen (tietosuojan 
yleispalvelu). 

  >>
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T i e t o t u r v a o s a a m i n e n

Parannetaan tietoisuutta 
siitä, mitä tietoja digitaalis-
ten palvelujen käyttö ker-
ryttää palvelun tarjoajille  
ja muille tahoille sekä 
mihin tietoja voidaan käyt-
tää. Edistetään toimia,  
joilla varmistetaan tieto- 
turvan perustaidot jokaisel-
le kuluttajalle ja pk-yrityk-
selle. Lisätään panostuksia 
tietoturvaa koskevaan kou-
lutukseen ja tutkimukseen. 

Luodaan edellytykset julki- 
sen ja yksityisen sektorin  
yhteistyölle tietoturvaan 
liittyvän osaamisen kartut-
tamiseksi (tietoturvakluste-
ri). Kehitetään yhteistyös-
sä muiden maiden kanssa 
digitaalisten tuotteiden 
vertailua helpottava mer-
kintä, joka osoittaa lait-
teen tai ohjelmiston tieto-
turvallisuuteen vaikuttavia 
toiminnallisuuksia (tieto-
turvamerkintä). Suunna-
taan erityistukea pk-yritys-
ten tietoturvaosaamisen 
vahvistamiseen. 

Tietoturvavalmiuksia kehi-
tetään kaikilla opetusas-
teilla ja lisätään tietoturva-
opetus eri koulutusasteiden 
opetusohjelmiin (digitaali-
nen ”ympäristöoppi”).  
Luodaan kansallinen tuki-
ohjelma tietoturvaosaa-
misen tukemiseen ja kou-
lutuksen lisäämiseen. 
Tietoturvaviestit osaksi 
kriittisen infrastruktuurin 
liiketoimintaa. 

T i e t o t u r v a  k i l p a i l u e t u n a

Edistetään yksityisyyden 
suojaa ja tietoturvaa edis-
tävien tietoteknisten stan-
dardien kehittämistä ja 
käyttöä. 

Tehdään tietoturvasta 
eurooppalaisen teollisuu-
den valtti edistämällä luo-
tettavuudella kilpailevan 
eurooppalaisen laite- ja 
ohjelmistoteollisuuden  
tuotannon, tarjonnan ja 
viennin edellytyksiä  
globaaleilla markkinoilla. 

Laaditaan EU-tasolla 
eurooppalaista tietotekniik-
kateollisuutta tukevia tur-
vallisuusstandardeja pää-
telaitteille ja ohjelmistoille. 
Edellytetään eurooppalais-
ten standardien mukaisten 
tuotteiden suosimista jul-
kisissa hankinnoissa. Osoi-
tetaan EU-tason rahoitusta 
eurooppalaisen tietoturva- 
klusterin rakentamiseen. 

K y b e r u h k i e n  l i e n n y t y s

Keskustellaan tietotur-
vasta EU:ssa sekä valtioi-
den kahdenvälisissä tapaa-
misissa ja osallistutaan 
kansainvälisten järjestö-
jen tietoturvaa edistävään 
yhteistyöhön. 

Kehitetään eurooppalainen 
tietoturvasymposium luot-
tamuksen palauttamiseksi 
internetiin, yleiseurooppa-
laisen tietoturvajulistuksen 
laatimiseksi ja edistämään 
EU-kansalaisten oikeutta  
käyttää sisämarkkinoilla 
digitaalisia palveluja joutu-
matta tahtomattaan mas-
savalvonnan kohteeksi. 

Luottamuksen palautta-
miseksi internetiin jär-
jestetään kansainvälinen 
foorumi, jossa laaditaan 
sopimus edistämään jokai-
sen oikeutta käyttää inter-
netiä kestävällä tavalla ja 
rajoittamaan ihmiskunnalle 
vahingollisten kyberhyök-
käysten sekä massavalvon-
nan kehittämistä ja käyttöä 
(”KyberETYK”, ETYJ). 

  >>
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T i e t o t u r v a l l i s e t  l a i t t e e t  j a  p a l v e l u t

Jokaiselle taataan oikeus 
käyttää markkinoilta saa-
tavia menetelmiä luot-
tamuksellisen viestinnän 
salaamiseen. Edistetään 
yksityisyyden suojan toteu-
tumista suostumukseen 
perustuvassa massaluon- 
toisessa digitaalisessa 
tiedonkeruussa. 

Laaditaan EU-yhteistyönä 
pelisäännöt, joiden mukaan 
markkinoilla tarjottavien 
päätelaitteiden ja ohjel-
mistojen tulee mahdollis-
taa tavanomaisten hakuko-
neiden, käyttöjärjestelmien 
ja muiden viestintäohjel-
mistojen käyttö tahdonvas-
taiselta massavalvonnalta, 
tietomurroilta ja muilta tie-
toturvaloukkauksilta suo-
jattuna (mm. salaus). Vai-
kutetaan aktiivisesti siihen, 
että kansainvälinen sään-
nöstö kehittyy yksityisyy-
den suojan varmistami-
seksi massaluonteisessa 
tiedonkeruussa. 

Luodaan EU:n sisämark-
kinoille pyrkiville laite- ja 
ohjelmistovalmistajille kan-
nustimia täyttää yksityisyy-
den suojaa ja tietoturvaa 
edistävät laatuvaatimukset. 
Internetin tietoturvallisen 
toiminnan kannalta keskei-
simpiä infrastruktuureja ja 
palveluita (juurinimipalve-
limet, osoiteavaruus, sala-
ustuotteet) ylläpidetään 
Suomessa. 

T i e t o t u r v a l l i s u u s t y ö n  k e h i t t ä m i n e n

Kehitetään luottamuk-
seen ja molemminpuoli-
seen hyötyyn perustuvaa 
tiedonvaihtoa tietoturva-
riskeistä Viestintäviraston 
koordinoimana. 

Laaditaan ja toimeenpan-
naan digitaalisen ympäris-
tön luotettavuutta ja tur-
vallista hyödyntämistä 
edistävä tietoturvallisuus- 
strategia. Strategialla  
tehostetaan kansallista  
yhteistyötä tietoturva- 
asioissa erityisesti suoma- 
laisen kilpailukyvyn näkö-
kulmasta, parannetaan 
organisaatioiden tietotur-
vaosaamista ja riskien hal-
lintaa, tietojen salaus- ja 
suojausmenetelmien tar-
jontaa ja käyttöä, tieto-
turvapoikkeamien havain-
nointikykyä sekä strategian 
tavoitteita tukevien suo- 
malaisten tuotteiden,  
palvelujen ja osaamisen 
kehittämistä ja käyttöä 
(tietoturvaklusteri). 

Laaditaan ehdotuksia EU- 
ja kansainvälisellä tasolla  
tietojen käsittelyn läpi- 
näkyvyyden lisäämiseksi,  
käyttäjän oman tiedon  
hallintamahdollisuuksien 
vahvistamiseksi ja peli-
sääntöjen luomiseksi  
massaluontoiseen tieto-
jenkeruuseen tavoittee-
na turvata yksilölle oikeu-
det myös digitaalisessa 
toimintaympäristössä. 

  >>
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V i r a n o m a i s t e n  t i e d o n v a i h t o

Edistetään viranomaisten 
välisen tiedon kulkua ole-
massa olevan lainsäädän-
nön puitteissa. 

Käyttäjille tehdään mah-
dolliseksi saada käyttöön-
sä keskitetysti omat viran-
omaisten hallussa olevat 
tietonsa sähköisesti toden-
netun henkilöllisyyden 
avulla. Helpotetaan viran-
omaisten välisten tietoluo-
vutuksia henkilön omaan 
suostumukseen perustuen. 

Viranomaisten yhteyksi-
en ja palveluiden tarjoajille 
tekemistä tietopyynnöistä 
raportoidaan läpinäkyväs-
ti. Parannetaan viranomais-
toimintaa varten kerättyjen 
tietojen käytön läpinäky-
vyyttä siten, että henkilöllä 
on mahdollisuus saada tie-
dot siitä, mikä taho tieto-
ja on käsitellyt. Laaditaan 
edellytykset, joiden mukai-
sesti viranomaisten ja tele-
yritysten tulee julkaista 
kattavasti tietoja luotta-
mukselliseen viestintään 
kohdistuvista viranomais-
ten tietopyynnöistä. 

Datan liiketoiminta- ja käyttömahdollisuudet  

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
P i l v i p a l v e l u t

Edistetään internetin yli 
tapahtuvaa pilvipalvelui-
den käyttöä ja tarjontaa 
Suomessa koko yhteiskun-
nassa julkisen sektorin toi-
miessa suunnannäyttäjänä. 
Rakennetaan fyysinen näy-
tösympäristö (show room) 
esittelemään Suomen saa-
vutuksia digitalisaation 
saralla. 

Rakennetaan aktiivisesti 
pilviympäristöjä eri sekto-
reilla ja huolehditaan siitä, 
että eri kehityshankkeis-
sa tehdään laajaa yhteis-
työtä. Vahvistetaan kau-
punkiseutujen kehittymistä 
luomalla suunnittelu- ja 
kehitysympäristö kaupun-
kien suurien tietomasso-
jen hyödyntämiseen perus-
tuvaksi pilvipalvelumalliksi. 
Pilvipalveluiden tarjonnan 
pelisääntöjä selkeyttämään 
laaditaan käytännesäännöt 
ja sitoutetaan palveluntar-
joajat niihin. Rakennetaan 
maan kattava näytöstilojen 
verkosto. 

Luodaan Suomeen pilvik-
lusteri, joka kokoaa osaa-
jat yhteen ja houkuttelee 
myös kansainvälistä osaa-
mista Suomeen. Rakenne-
taan ja laajennetaan testa-
us- ja kehitysympäristöjä 
maailmanluokan pilvipalve-
luosaamisen kehittämiseksi 
ja pilvipalveluiden tarjoa-
miseksi Suomesta.  
Näytöstilojen verkosto  
verkotetaan myös muiden 
Pohjois- ja Baltian maiden 
toimijoiden kanssa. 

  >>
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K o n e s a l i t

Edistetään konesalikluste-
rin syntymistä ja kehitty-
mistä selvittämällä toimin- 
taympäristöä ja ulkomais-
ten investointien edellytyk-
siä. Markkinoidaan Suomea 
tietointensiivisen teollisuu-
den ja palveluiden tarjon-
nan sijoituspaikkana eri 
kansainvälisillä foorumeil-
la. Luodaan edellytyksiä 
sille, että myös pienet ja 
keskisuuret konesalipalve-
luiden tarjoajat pääsevät 
markkinoille. 

Varmistetaan, että suoma-
lainen toimintaympäris-
tö kokonaisuutena tukee 
konesalien ja muun tietoin-
tensiivisen toiminnan sijoit-
tautumista Suomeen. Luo-
daan Suomeen toimiva ja 
kattava konesaliklusteri,  
joka pystyy tarvittaessa  
toimimaan ”avaimet 
käteen” -periaatteella. 

Luodaan konesali-inves-
tointien houkuttelemiseen 
ja sijoittautumisen helpot-
tamiseen keskittyvä teho-
kas hallinnollisen taakan 
minimoiva organisaatio 
(yhden luukun periaate), 
joka huolehtii myös kone-
saliklusterin tehokkaasta 
toiminnasta. 

E s i n e i d e n  i n t e r n e t

Selvitetään esineiden inter-
netin kehittymisen edelly-
tyksiä ja vaikutuksia Suo-
messa. Pilotoidaan teollisen 
internetin edistämistä Suo-
messa toimialoittain esim. 
liikenteen uusien sähköis-
ten palveluiden avulla. 

Vahvistetaan yhteiskunnan 
eri alojen digitalisaatiota  
valitsemalla pilottisekto-
rit luomaan toimintamalle-
ja ja parhaita käytänteitä 
ja levitetään niitä muil-
le sektoreille. Kytketään 
mukaan kunkin alan omat 
toimialajärjestöt. 

Suomi osallistuu aktiivises-
ti esineiden internetin peri-
aatteiden kehittämiseen ja 
ohjaa suunnitteluun eri-
tyisesti mobiilin interne-
tin osalta. Laaditaan kun-
nianhimoinen ohjelma ja 
ohjelmaorganisaatio aut-
tamaan koko yhteiskuntaa 
hyötymään verkottuneista 
systeemeistä.   >>
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R o b o t i s a a t i o

Panostetaan automaation 
ja robotisaatiokehityksen 
vauhdittamiseen Suomes-
sa kaikissa liikennemuo-
doissa. Liikenteen sään-
telyssä valmistaudutaan 
liikenteen automatisoitu-
miseen ja mahdollistetaan 
alueellisesti rajattuja lii-
kenteen automaatiokokei-
luja. Laaditaan maailman 
ensimmäinen Automatisoi-
tu liikennejärjestelmä -tie-
kartta. Laaditaan osaa-
miskartoitus siitä, miten 
suomalaista tieto- ja vies-
tintätekniikan osaamista 
voidaan hyödyntää auto-
maation ja robotisaation 
toteutuksessa kotimaassa 
ja globaalisti. 

Luodaan Suomeen roboti-
saatioklusteri. Vaikutetaan 
aktiivisesti kansainvälisel-
lä ja EU-tasolla automati-
soituvan liikenteen nopeaksi 
mahdollistamiseksi. Laajen-
netaan automaatiokokeiluja 
kaikissa liikennemuodoissa. 
Toteutetaan automatisaa-
tioon perustuvia joukkolii-
kenteen liityntäliikennerat-
kaisuja. Tietoliikenne- ja 
liikenneinfrastruktuuria 
kehitetään siten, että ne 
mahdollistavat kuljettamat-
toman liikenteen kokeilut. 
Liikenteen ohjauksessa lisä-
tään automaatiokokeiluja 
mahdollisuuksien mukaan 
kaikissa liikennemuodoissa. 
Lisätään automaation, robo-
tisaation ja yhteistoiminnal-
listen järjestelmien opetus-
ta oppilaitoksissa. Suomeen 
perustetaan liikenteen ja 
logistiikan automaation ja 
robotisaation professuuri. 

Huolehditaan siitä, että 
lainsäädäntö ja infrastruk-
tuuri sallii itseohjautuvi-
en järjestelmien ja robo-
tiikan laajan käytön mm. 
liikenteessä, logistiikas-
sa, asumisessa ja tervey-
denhoidossa ja vaikutetaan 
myös EU- ja kansainvälisen 
tason sääntelyyn. Toteute-
taan automaatioon perus-
tuvia liikennejärjestelmä-
ratkaisuja yhteistyössä 
alan huippuyritysten kans-
sa. Liikenteen ohjausta 
automatisoidaan mahdolli-
suuksien mukaan kaikissa 
liikennemuodoissa. 

S u u r e t  t i e t o m a s s a t

Vahvistetaan laajojen tie-
toaineistojen (big data) 
käsittelyyn ja hyödyntä- 
miseen liittyvää osaa-
mista ja tutkimusta Suo-
messa. Kokeillaan laajasti 
yhteiskunnassa jo synty-
vän tiedon täysimääräis-
tä hyödyntämistä. Valtion 
ja kuntien tietoaineistojen 
yhteiskäyttöisyyden lisää-
mistä ja tiedon tuottamisen 
ja ylläpitämisen rooleja ja 
vastuita selvitetään. 

Toteutetaan kansallinen 
laajojen tietoaineistojen 
(big data) käytön strategia, 
jossa luodaan edellytyk-
siä kehittämällä teknistä, 
soveltavaa ja tieteellis-
tä osaamista, avaamalla 
datalle rajapintoja ja kan-
nusteita tietoaineistojen 
jakamiseen, kehittämäl-
lä teknologioita ja standar-
deja sekä tukemalla yhteis-
hankkeita ja kokeiluja eri 
toimijoiden välillä. Uusien 
tietosisältöjen (mm. liikku-
jien ja kuljetusten anonyy-
mi tieto) hyödyntämistä on 
kokeiltu. Valtion ja kunti-
en tietoaineistojen yhteis-
käyttöisyyttä on laajenne-
taan ja tiedon tuottamisen 
ja ylläpitämisen rooleja ja 
vastuunjakoa selkiytetään. 

Perustetaan kansallinen 
laajojen tietoaineistojen 
(big data) hyödyntämi-
seen keskittyvä osaamis- 
ja kehittämiskeskus. Koor-
dinoidaan kansallisesti 
alan koulutusta ja tutki-
musta. Vaikutetaan aktii-
visesti EU:n laajuiseen 
osaamiskeskittymien toi-
mintaverkostoon. Yhteis-
kunnassa jo syntyvä tieto  
sekä uudet tietosisällöt  
(mm. liikkujien ja kulje-
tusten anonyymi tieto) 
otetaan täysimääräisesti 
käyttöön. 
Tiedon ja analytiikan avul-
la kehitetään mm. liiken-
nejärjestelmän riskienhal-
lintaa. Valtion ja kuntien 
tietojen yhteiskäyttöisyy-
destä tehdään normaali 
käytäntö.   >>
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V i h r e ä  I C T

Toimeenpannaan toiminta- 
ohjelma vihreän tieto- ja  
viestintätekniikan edistä- 
miseksi. 

Tieto- ja viestintätekniikan 
oman energiankulutuksen 
vähentämiseen asetetaan 
tavoitteet ja aikataulut. 

Varmistetaan, että Suo-
mesta tulee maailman joh-
tava vihreän tieto- ja vies-
tintätekniikan osaajamaa. 
Suomeen sijoittautuvien 
konesalien energiatehok-
kuutta parannetaan yhtei-
sin tutkimusponnistuksin 
edistäen samalla Suo-
men mainetta konesalien 
sijoittautumispaikkana. 

Tieto ja digitalisaatio liikenteessä 

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
L i i k e n t e e n  t i e t o r a k e n t e e t  j a  - v a r a n n o t

Valmistellaan liikenteen 
tietovarantostrategia, joka 
sisältää tietojen yhteis-
käyttöisyyden, keruun ja 
omistajuuden. Strategial-
la varmistetaan tietopohja 
ja -rakenteet uusille liiken-
teen palveluille. Vakiinnu-
tetaan alusta ja käytännöt 
tiedon pohjalta syntyville 
liikenteen sähköisille palve-
luille Liikennelabra -kokei-
lun pohjalta. 

Valmistellaan liiken-
teen tietovarantostrate-
gia ja tehdään sen pohjalta 
tarvittavat lainsäädäntöuu-
distukset. Varmistetaan tie-
topohja ja -rakenteet uusil-
le liikenteen palveluille. 
Varmistetaan, että toimin-
taympäristö tukee tiedon 
varaan syntyvien liiken-
teen uusien palveluiden 
ja markkinoiden edelleen 
kehittymistä. 

Kärkihankkeena toteute-
taan liikenteen tietovaran-
tostrategia ja tehdään sen 
pohjalta tarvittavat lain-
säädäntöuudistukset ja 
muut toimenpiteet. Osana 
liikennelainsäädännön laa-
jempaa uudistusta (liiken-
nekaari), mahdollistetaan, 
että uusien laaja-alaisten 
palveluiden syntymiselle 
on käytettävissä palvelu-
jen syntymiseen tarvittavat 
tiedot. Luodaan Suomesta  
kansainvälisesti johtava 
tiedon varaan syntyvien lii-
kenteen uusien palveluiden 
osaamis- ja kehittämisalue. 

L i i k e n t e e n  v a l v o n t a  j a  o h j a u s

Selvitetään tie- ja rautatie- 
ja meriliikenteen ohjauk-
sen yhteistyömahdolli-
suudet, myös kaupunkien 
liikenteenohjaustoiminto-
jen osalta. 

Yhdistetään tie- ja rautatie- 
ja meriliikenteen ohjaus-
toiminto. Tarkastellaan 
myös kaupunkien liiken-
teen ohjaustoimintoiminto-
jen kytkeminen osaksi tätä 
kokonaisuutta. 

Järjestetään valtion ja kun-
tien tieliikenteen ohjaus 
sekä meriliikenteen ohjaus 
yhtiömuodossa toimivaksi. 

  >>
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T i e t o  o s a n a  s u u n n i t t e l u a ,  r a k e n t a m i s t a  j a  y l l ä p i t o a

Tietomallintamista edis-
tetään osana väyläsuun-
nittelua ja rakentamista. 
Infraan liittyvää, olemas-
sa olevaa tietoa sähköis-
tetään, jotta varmistetaan 
sen saatavuus suunnit-
telussa, rakentamisessa, 
ylläpidossa ja liikenteen 
ohjauksessa. 

Infran mallintamista lisä-
tään liikenteen automa-
tisoitumisen mahdollis-
tamiseksi. Kasvatetaan 
teknologioiden osuutta  
infran kunnon hallinnassa. 

Luodaan Suomesta edel-
läkävijä tietomallintami-
sen hyödyntämisessä osa-
na väyläsuunnittelua ja 
rakentamista. Varmiste-
taan, että infran paikkatie-
to tukee liikenteen auto-
matisoitumista kaikissa 
liikennemuodoissa. 
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Teema III: Infrastruktuuri kasvun alustana

Teeman kuvaus

Yhteiskunnan tehtävänä on taata, että elämisen ja elinkeinoelämän toiminnot sujuvat 
turvallisesti, ennakoitavasti ja vaivattomasti. Liikenne- ja viestintäverkot, tieto sekä  
erilaiset palvelut ovat kokonaisuus ja ihmisten hyvinvoinnin sekä yritysten ja alueiden  
kilpailukyvyn mahdollistaja ja kasvualusta. 

Yhteiskunnan toiminta perustuu ihmisten jatkuvaan vuorovaikutukseen, kehittyviin palve-
luihin ja hyviin yhteyksiin. Suotuisa kehitys edellyttää, että Suomeen syntyy edistyksel-
lisiä, huippulaatuisia viestintäverkkoja, jotka vastaavat kasvavaan tarpeeseen ja kiihdyt-
tävät digitaalisten palveluiden tarjontaa ja käyttöä. Tavoitteena on, että Suomi on EU:n 
kärkijoukoissa viestintäverkkojen kehityksessä ja edelläkävijä tieto- ja viestintätekni-
sen infrastruktuurin hyödyntämisessä sekä innovatiivisten päätelaitteiden ja sovellusten 
käytössä. 

Digitaaliseen perusinfrastruktuuriin tukeutuen on kaikilla yhteiskunnan sektoreilla mah-
dollista kehittää toimintaa siten, että digitaalisen kehityksen mahdollisuudet voidaan  
hyödyntää täysimääräisesti kansalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja kansallisen  
kilpailukyvyn lisäämiseksi. Lisäksi entistä enemmän on huomiota kiinnitettävä tieto- ja 
viestintäteknologisten ratkaisujen energiatehokkuuteen.

Liikennepolitiikan perinteisenä perustehtävänä on ollut sen kansalaisia ja yritystoimintaa 
palveleva, liikkumisen ja kuljetusten sujuvuudesta ja turvallisuudesta huolehtiva funktio. 
Viime aikoina on yhä paremmin ymmärretty myös liikenneväylien merkitys alustana yri-
tysten liiketoiminnan kehittymiselle sekä uuden liiketoiminnan syntymiselle. Liikenneväy-
lien ja liikenteen varaan syntyvä uusi liiketoiminta lisää työllisyyttä, alueiden houkuttele-
vuutta sekä parantaa palveluja alueilla. Liikennejärjestelmä kytkeytyy tiiviisti alueiden ja 
yhdyskuntarakenteen kehittymiseen, ja liikkumistarve sekä kulkumuodon valinta mää-
räytyykin pitkälti sen mukaan, kuinka onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan 
toimintoja on pystytty suunnittelemaan yhdessä. Liikenneyhteyksien kehittämistarpeita 
pohdittaessa on tunnistettava yhteiskuntaan ja alueisiin vaikuttavat muutostekijät, joiden 
joukossa lähiaikoina korostunee muun muassa uudet energialähteet ja -tuotantomuodot, 
biotalouden nousu Suomessa sekä matkailun tarpeet. 

Suomen kilpailukyky perustuu suurelta osin siihen, että olemme luotettava kumppa-
ni ja täällä on turvallinen toimintaympäristö: lainsäädäntömme kehittyy ennakoitavasti, 
yhteiskunnalliset olomme ovat vakaat, kannustamme investointeihin ja elinkeinotoimin-
taan. Liikenne- ja viestintäpolitiikassa on infrastruktuuriin liittyvän teeman puitteissa  
tunnistettu neljä hallinnollista kehittämisaluetta. Näitä ovat toimintavarmuus ja  
turvallisuus, liikenne- ja viestintäyhteydet, arktinen strategia sekä liikenne- 
järjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjaus. 

Toimintavarmuus ja turvallisuus 

Liikenneyhteyksien toimintavarmuus on olennaista koko matka- ja kuljetusketjujen kan-
nalta – kokonaisuus on vain yhtä hyvä kuin sen heikoin lenkki. Ilmastomuutoksen myö-
tä äärisääilmiöt toistuvat nykyistä useammin, mikä vaikuttaa sekä toimintavarmuuteen 
että turvallisuuteen. Tiedolla ja informaatiopalveluilla on mahdollista vähentää ja halli-
ta toimintavarmuuteen liittyviä riskejä. Kehittyvät tietopalvelut, älyliikenteen keinot ja 
ajoneuvoteknologia tarjoavat uusia tehokkaita keinoja sekä varsinaisen liikenneturvalli-
suuden että liikkumisen turvallisuuden tunteen parantamiseen. Toisaalta teknologiariip-
puvuus lisää ja monimuotoistaa liikennejärjestelmän toimintavarmuusriskejä. Erityisen 
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riippuvaista tieto- ja informaatio- ja ohjausjärjestelmistä on rautatieliikenne ja ilmailu. 
Myös kyberturvallisuusriskien hallinnan merkitys liikenteessä korostuu tieto- ja viestintä-
teknologian sekä tietopalvelujen kytkeytyessä yhä tiukemmin osaksi liikennejärjestelmää. 
Liikenne- ja kaupunkiympäristöä ja palveluja suunniteltaessa, kehitettäessä sekä ylläpi-
dettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että liikenneolosuhteista pystytään luomaan 
houkuttelevat ja turvalliset. Nämä vaatimukset vaikuttavat ihmisten liikkumisvalintoihin 
ja korostuvat erityisesti kevyen ja joukkoliikenteen suunnittelussa. 

Arjen sujuvuus on vahvasti kytköksissä digitaalisen perusinfrastruktuurin muodostavien  
sähköisten viestintäverkkojen, tietojärjestelmien ja päätelaitteiden toimivuuteen. Tästä 
syystä niiden luotettavuus, toimintavarmuus, häiriöttömyys ja turvallisuus on varmistet-
tava kaikissa tilanteissa. Toimintaympäristön digitalisoituessa ja globalisoituessa järjes-
telmien haavoittuvuus lisääntyy ja edellyttää toimenpiteitä tietoturvan varmistamiseksi  
ja erilaisten kyberuhkien torjumiseksi. Myös kansalaisten ja muiden toimijoiden tietoi- 
suutta digitaalisten palveluiden turvallisesta käytöstä tulee lisätä, joka osaltaan edistää 
sitä, että Suomessakin voidaan ottaa käyttöön vain sähköisessä muodossa tarjottavia 
viranomaispalveluita. 

Liikenne- ja viestintäyhteydet 

Liikenneyhteydet on valtakunnan verisuonisto. Liikenneinfrastruktuuri ja -palvelut ovat 
ennen kaikkea yhteiskunnan keskeisten toimintojen – opiskelun, asumisen, työssäkäyn-
nin ja tuotannon – mahdollistajia ja samalla talouskasvun vipuvarsi. Liikennepolitiikka 
tulee jatkossa nähdä yhä enemmän elinvoimapolitiikkana, sillä fiksuilla ja muun yhdys-
kuntasuunnittelun kanssa yhteen sovitetuilla liikenneratkaisuilla voidaan merkittäväs-
ti tukea alueiden elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia ja siten edistää koko Suo-
men kilpailukykyä. Liikennejärjestelmää ei voi suunnitella irrallisena osana, vaan sen 
toteuttaminen on monialaista ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Erityisesti korostuu tar-
ve liikenne-, alue- ja innovaatiopolitiikan jatkuvaan vuoropuheluun ja tavoitteelliseen 
yhteistyöhön. 

Liikennejärjestelmän suunnittelussa täytyy poikkihallinnollisesti huomioida myös liiken-
nejärjestelmän vaikutus muun muassa kansantalouden ja terveyden kehittymisen näkö-
kulmasta. Liikenneverkon heikentynyt palvelutaso, joka näkyy erityisesti väylien yllä-
pidon korjausvelkana, on liikennepolitiikan lähivuosien keskeisimpiä haasteita. Vuosien 
mittaan väylien ylläpitoon on panostettu liian vähän, minkä seurauksena teiden ja rato-
jen kunnosta sekä siltojen kantavuuspuutteista on muodostunut ongelma, joka vaatii 
pikaista ratkaisua. Tämä on merkittävä haaste myös mm. liikenteen turvallisuuden var-
mistamiseen tähtääville olosuhdepalveluille. Mikäli ylläpitotoimiin ei pystytä lähivuosi-
na panostamaan merkittävästi viime aikoja enempää, uhkaa laajaa maantieverkkoamme 
”hometiepommi”.
 
Viime vuosina yleistyneissä ”kasvuvyöhyke” -hankkeissa on ideana keskittää investoin-
teja ja kehittää uutta liiketoimintaa olemassa olevien valtateiden varsille ja samalla hyö-
dyntää liikenneyhteyksiä uudenlaisten tietopalvelujen kehitysalustana. Nykyisten kan-
sainvälisten reittien ja yhteyksien toimivuus on tärkeä varmistaa, mutta samalla tulee 
myös tarkastella Suomelle avautuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia etelässä, idässä 
ja pohjoisessa. 

Kaupunkiseuduilla haasteena on yhdyskuntarakenteen tiivistämisen tarve. Autoliikenteen 
kapasiteetin lisääminen eli väylien lisärakentaminen ei poista ruuhkautumisongelmaa, 
vaan edessä on kaupunkien liikennepolitiikan rakenneuudistus. Kaupungeissa kävelyn, 
pyöräilyn sekä joukkoliikenteen merkitys tulevina vuosina korostuu ja niiden kehittämi-
seen sekä muutoksen vaikutusten mittaamiseen (esim. kaupunkien ilmanlaatu) tulee 
suunnata eritystä huomiota ja resursseja. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä ja sitä  
kautta arkiliikunnan lisäämisellä on myös merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia. 
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Tietoverkoissa välitettävän datan määrä kasvaa jatkuvasti ja internetin yli käytettävien  
palveluiden käyttö lisääntyy, jolloin verkkojen laatuun ja saatavuuteen koskevat vaati-
mukset kasvavat koko maassa. Digitaalisen kehityksen perusedellytykset tulee turvata 
siten, että saatavilla on laadukkaat tietoliikenneyhteydet hyödyntäen toisiaan täydentäviä 
langattomia ja kuidun varaan rakentuvia ratkaisuja. Tavoitteena on, että kaikkien saa-
vutettavissa on sellaiset tietoliikenneyhteydet, jotka mahdollistavat yleisesti käytettyjen 
hyöty- ja viihdepalveluiden käytön. Keskeisissä rooleissa ovat toimilupa- ja taajuuspoli-
tiikat. Yhteyksien laatua määrittelee niiden välityskyky ja -kapasiteetti, alueellinen kat-
tavuus, energiatehokkuus sekä toimintavarmuus ja turvallisuus. Verkkoja tulee rakentaa 
uusinta teknologiaa käyttäen kustannustehokkaasti hyödyntäen samalla kaikki olemassa 
olevat ratkaisut energiatehokkuuden vaatimuksiakaan unohtamatta. 

Arktinen strategia 

Kiinnostus arktisia asioita kohtaan on kasvanut viime aikoina olennaisesti maailman- 
laajuisesti ja myös Suomessa. Tämä on luonut mahdollisuuksia hyödyntää Suomen  
jo ennestään vahvaa arktista osaamista mm. merenkulun, jäänmurron ja ilmatieteen  
alueilla. Suomella on mahdollisuus ottaa näissä asioissa keskeinen rooli ja avata ja  
innovoida uusia mahdollisuuksia. 

Kaivostoiminnan kasvunäkymät, matkailun tarpeet, Barentsin alueen kasvava energiate-
ollisuus ja Koillisväylän asteittainen avautuminen ovat nostaneet kysymyksen liikenteen 
ja logistiikan kehittämistarpeista ja uusista yhteyksistä pohjoisessa. Nämä yhteydet ylit-
tävät useimmiten maiden rajoja ja on tärkeää tarkastella niitä kokonaisuutena yhdessä 
pohjoisten rajanaapurien kanssa . Infrastruktuurin rakentaminen on myös erittäin kallista 
eikä ole näkyvissä, että normaaleilla budjettimenettelyillä voitaisiin näitä hankkeita  
rahoittaa. Joka tapauksessa hankkeiden toteuttamisen järkevyys riippuu todellisesta 
kuljetuskysynnästä. 

Liikenneyhteyksien ohella toimivat, luotettavat ja välityskykyiset tietoliikenneverkot ja 
digitaaliset palvelut ovat perusta taloudellisen toimeliaisuuden kehittymiselle Suomen 
pohjoisissa oloissa ja yleisestikin koko maan kilpailukyvyn kehittymiselle. Toteutuessaan 
suunnitelmat Koillisväylän suurkapasiteettiyhteydestä Kaukoitään ja toisaalta Suomesta 
Itämeren ali Eurooppaan merkitsevät selvää kilpailuetua erilaisten digitaalisten palvelui-
den keskittämiselle Suomeen. Suomen kytkeminen osaksi globaalia tiedonsiirtoyhteyk- 
sien verkostoa on keskeistä, jotta Suomesta voi kehittyä tietointensiivisen teollisuuden  
ja palveluiden tuottamisen nykyistä merkittävämpi sijoituspaikka. 

Liikennejärjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjaus 

Suomen liikennejärjestelmä on etenkin maantieverkon osalta kapasiteettiin nähden 
tehottomassa käytössä. Liikennejärjestelmän tehokkuutta olisi mahdollista parantaa lii-
kenteen hinnoittelun, eli liikkumissuoritteeseen perustuvien maksujen tai verojen tuo-
misella liikennepolitiikan keinovalikoimaan. Liikenteen hinnoittelu tekee väyläkapasitee-
tin käyttäjien päätöksentekotilanteet läpinäkyvimmiksi siten, että he pystyvät nykyistä 
paremmin vaikuttamaan liikkumisensa hintaan sopeuttamalla käyttäytymistään. Samal-
la käyttäjille syntyy myös aito kannustin ottaa päätöksenteossaan huomioon liikenteen 
ulkoisvaikutukset. Järjestelmästä muodostuisi tällöin kokonaisuutena nykyistä tehok-
kaammin toimiva ja selkeämmin käyttäytymistä ohjaava. Taloudellisella ohjauksella olisi 
samalla mahdollisuus tukea myös ympäristöpoliittisia tavoitteita. 

Liikennejärjestelmän tehokas ja taloudellinen isännöinti edellyttää sitä, että budjetointi-
menettelyjä kehitetään tekemään monipuolisen keinovalikoiman käyttö ja eri vaihtoehto-
jen välinen vertailu helpommaksi. Budjetointimenettelyjen tulee mahdollistaa joustavam-
min myös yksityisten, hankkeesta hyötyvien tahojen osallistuminen myös hankkeiden 
rahoittamiseen. Julkisen sektorin eri hallintokuntien kuljetuksiin ja liikenteeseen käyttä-
mää rahoitusta on pystyttävä koordinoimaan nykyistä joustavammin. 
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Teeman III etenemispolut

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
T o i m i n t a v a r m a t  v i e s t i n t ä v e r k o t

Huolehditaan siitä, että 
teleyrityksillä on suunni-
telmat jatkaa toimintaansa 
erilaisissa häiriötilanteissa. 
Sähkönjakelun toiminta-
varmuutta parannetaan ja 
huolehditaan siitä, että tie-
to- ja viestintätekniikkaa 
hyödynnetään verkkojen 
käytön optimoimiseksi. 

Varmistutaan siitä, että häi-
riötilanteiden viestintäpal-
veluille aiheuttamat häiriöt 
korjataan nopeasti. Kriit-
tisten viestintäpalveluiden 
toimivuus turvataan kulloi-
senkin häiriötilanteen edel-
lyttämässä järjestyksessä. 
Sähkönjakelun toimintavar-
muutta parannetaan siten, 
että digitaalisen yhteiskun-
nan toiminnasta voidaan 
huolehtia ja häiriöitä  
vähentää. Arvioidaan toi-
mialakohtaisesti, onko 
tietoturvastandardeja 
kansantaloudellisesti tar-
koituksenmukaista sisäl-
lyttää kriittisen infrastruk-
tuurin ylläpitoa koskeviin 
laatuvaatimuksiin. 

Häiriötilanteiden estämät-
tä huolehditaan viestintä-
verkkojen toimivuudesta 
kaikkialla ja ennaltaehkäis-
tään palvelutuottajien ja 
viranomaisten yhteistyöl-
lä häiriötilanteiden syn-
tymistä. Sähkönjakelun 
toimintavarmuutta paran-
netaan, jotta digitaalisen 
yhteiskunnan toiminnasta 
voidaan huolehtia häiriöt-
tömästi varmistaen erityi-
sesti hätäpuheluiden kan-
nalta kriittiset yhteydet. 
Kriittisen infrastruktuurin  
omistajat velvoitetaan 
ilmoittamaan merkittävis-
tä tietoturvapoikkeamis-
ta toimialansa valvoville 
viranomaisille, jotka jaka-
vat anonymisoitua tietoa 
muille tietojärjestelmien 
ylläpitäjille. 

L a n g a t t o m i e n  v i e s t i n t ä v e r k k o j e n  k ä y t e t t ä v y y s

Huolehditaan, että kaikil-
la toimijoilla on tarvittava 
tietämys ja käytössään riit-
tävät keinot langattomien 
verkkojen kuuluvuusongel-
mien välttämiseksi kaikes-
sa rakentamisessa. 

Parannetaan aktiivisesti 
kaikkien toimijoiden tietoi-
suutta osin uusista raken-
nusmenetelmistä johtuvis-
ta langattomien verkkojen 
sisätilakuuluvuuskysymyk-
sistä. Varmistetaan viras-
tojen yhteistyönä, että kai-
kissa uusissa hallinnon 
hankkeissa huomioidaan 
uudistuksen mahdolliset 
vaikutukset viestintä-
palvelujen toimivuudel-
le (esim. tuulivoimapuis-
tojen aiheuttamat häiriöt 
televisiolähetyksiin). 

Varmistetaan tarvittaessa 
lainsäädännöllä langatto-
mien viestinverkkojen kuu-
luvuus sisätiloissa, mukaan 
lukien energiatehokkaat 
rakennukset ja määritel-
lään vastuut tilanteissa, 
joissa viestintäpalvelun 
toimivuus häiriintyy ulko-
puolisesta tekijästä johtu-
en (esim. tuulivoimapuis-
tojen aiheuttamat häiriöt 
televisiolähetyksiin.) 

Toimintavarmuus ja turvallisuus 

  >>
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
T o i m i n t a v a r m a  l i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä

Liikennejärjestelmän toi-
mintavarmuudesta huoleh-
ditaan lähinnä verkon kun-
nossa- ja ylläpitotoimin. 
Toimia priorisoidaan liiken-
nesuoritteiden perusteel-
la. Laaditaan korvausinves-
tointiohjelma kuljetusten 
edellyttämän jäänmurto-
kapasiteetin turvaamisek-
si. Tiiviillä kansainvälisel-
lä yhteistyöllä optimoidaan 
jäänmurtoresurssien varaa-
mista ja käyttöä. 

Liikenteen sujuvuutta, tur-
vallisuutta ja toimintavar-
muutta parannetaan ensi-
sijaisesti älyliikenteen ja 
liikenteen ohjauksen kei-
noin. Panostetaan liiken-
teen ohjausjärjestelmiin. 
Hyödynnetään laajasti sää- 
ja olosuhdetietoja. Pääte-
tään kuljetusten edellyttä-
män jäänmurtokapasiteetin 
korvausinvestointien aika-
taulusta ja toteutustavas-
ta. Tiivistetään jäänmur-
toyhteistyön eri muotoja 
lähinaapurimaiden kanssa 
entisestään. 

Mahdollistetaan, että lii-
kenteeseen on tarjolla 
edistyksellisiä äly- ja tieto-
palveluja, jotka parantavat 
liikennejärjestelmän toi-
mintavarmuutta ja turvalli-
suutta merkittävästi.  
Päätetään kuljetusten 
edellyttämän jäänmurto-
kapasiteetin korvausin-
vestointien aikataulusta 
ja toteutustavasta, selvit-
täen vaihtoehtona myös 
Suomen ja Ruotsin yhtei-
sen kalustoyhtiön perus-
taminen. Kehitetään jään-
murron palvelutarjontaa 
ja väylämaksujärjestel-
mää riskiperustaisempaan 
suuntaan, säilyttäen  
kannusteet itsenäisesti  
jäissä kulkeville aluksil-
le, silloin kun se on koko-
naisuuden kannalta 
tarkoituksenmukaista. 

L i i k e n n e j ä r j e s t e l m ä n  t u r v a l l i s u u s

Liikenneturvallisuutta kehi-
tetään voimakkaasti eri 
ministeriöiden yhteistyönä, 
poikkihallinnollisen kat- 
sauksen pohjalta. 

Liikenneturvallisuutta kehi-
tetään tehokkaimmin yhtei-
sin toimin, ministeriöiden 
laatiman poikkihallinnolli-
sen katsauksen pohjalta. 
Päätetään strategisesti tär-
keimmistä turvallisuusta-
voitteista ja sisällytetään 
tavoitteet eri ministeriöiden 
toimenpideohjelmiin. 

Liikenneturvallisuuden 
parantaminen perustuu 
vahvaan poikkihallinnolli-
seen yhteistyöhön ja sen 
pohjalta määriteltyihin 
tehokkaimpiin toimenpi-
teisiin. Päätetään strategi-
sesti tärkeimmistä turvalli-
suustavoitteista ja liitetään 
yhteisesti sovitut tavoitteet 
osaksi tulosohjausta. 
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Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
L a a j a k a i s t a n  y l e i s p a l v e l u

Jokaisella on oikeus vuo-
teen 2020 mennessä saa-
da käyttöönsä laadukas ja 
toimintavarma laajakaista-
yhteys, jonka yhteysnope-
us on 10 Mbit/s. Edistetään 
aktiivisesti digitaalisten 
palvelujen käyttöönottoa 
haja-asutusalueiden laaja-
kaistahankkeessa rakenne-
tuissa verkoissa ja käyte-
tään saatuja kokemuksia 
nopeiden liittymien kysyn-
nän lisäämisessä ja ope-
raattoreiden investointi- 
halun lisäämisessä. 

Jokaisella on oikeus vuo-
teen 2020 mennessä saa-
da käyttöönsä laadukas ja 
toimintavarma laajakais-
tayhteys (30 Mbit/s), mikä 
mahdollistaa yleisesti käy-
tössä olevien monipuolisten 
hyöty- ja mediapalveluiden 
täysipainoisen käytön. 

Jokaisella on oikeus vuo-
teen 2020 mennessä  
saada käyttöönsä laaja- 
kaistayhteys, jonka  
yhteysnopeus on 100 
Mbit/s mahdollistaen  
kaikkien digitaalisten  
palveluiden käytön. 

N o p e a t  l a a j a k a i s t a y h t e y d e t 

Edistetään nopeiden laa-
jakaistayhteyksien mark-
kinaehtoista saatavuut-
ta rohkaisemalla parhaita 
käytäntöjä, kuten käyttä-
jävetoisten tilaajamallien 
(esim. liittymien yhteistila-
ukset, uudet osuuskunnat) 
käyttöönottoa. 

Varmistetaan lainsäädän-
nön keinoin teleyrityk-
sille velvollisuus tarjota 
huippunopeita laajakais-
tayhteyksiä sitä haluavil-
le markkinahintaan. Vaiku-
tetaan EU-sääntelyyn siten, 
että eurooppalaiset aloit-
teet tukevat kuituverkkojen 
rakentamista. 

Lisätään erityisesti suurten 
kaupunkiseutujen kilpailu-
kykyä panostamalla huip-
punopeiden laajakaista-
yhteyksien kehittämiseen. 
Nopeiden laajakaistayhte-
yksien tarjonta kaikille sitä 
haluaville varmistetaan vii-
me kädessä valtionyhtiön 
toimesta. 

Y h t e i s r a k e n t a m i n e n  j a  e n e r g i a t e h o k k u u s

Laajakaistaisia tietoliiken-
neverkkoja rakennetaan 
energia- ja kustannuste-
hokkaasti uusia asennus-
tekniikoita hyödyntäen pyr-
kien eri infrastruktuurien 
(mm. liikenneväylät, säh-
köverkot, vesihuoltoverkot) 
yhteisrakentamista hallin-
nollista taakkaa vähentäen. 

Liikenneväylistä muodos-
tetaan infrakäytäviä, joihin 
erityyppiset infrastruktuurit 
(mm. tierakenteet, kaape-
lit) sijoitetaan kokonaista-
loudellisesti edullisimmalla 
tavalla energiatehokkuutta 
edistäen. 

Lainsäädäntö ja toiminta-
tavat kannustavat ener-
giatehokkaaseen tieto- ja 
viestintäverkkojen raken-
tamiseen ja viestintäpalve-
lujen tarjontaan. 

Liikenne- ja viestintäyhteydet 
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V i e s t i n t ä v e r k k o j e n  s ä ä n t e l y n  k e h i t t ä m i n e n

Sääntelyä kehitetään tek-
niikkariippumattomasti 
keventämiseen pyrkien 
ottaen huomioon, että  
kiinteät ja langattomat 
yhteydet ovat toisiaan  
täydentäviä ratkaisuja. 

Lainsäädäntöä kehitetään 
kiinteiden verkkojen sään-
telyä vähentäen ja inves-
tointeihin kannustaen.  
Laajakaistaverkkojen tulee 
mahdollistaa tehokas pil-
vipalveluiden käyttö, esi-
neiden internetin kehittä-
minen, robotiikan ratkaisut 
ja muut innovatiiviset 
sovellukset. 

Globaalien monikansallis-
ten internet-toimijoiden 
roolin kasvaessa digitaalis-
ten sisältöjen ja palvelui-
den tarjonnassa sääntelyä 
kohdistetaan yhdenmukai-
semmin kaikkiin viestinnän 
välittäjiin, ei vain perintei-
siin teleyrityksiin. 

T a a j u u k s i e n  k ä y t t ö

Ohjataan taajuuksien 
tehokkaampaan käyttöön  
sääntelyä kehittäen ja 
markkinaehtoisilla hinnoit-
telumalleilla. Vapautetaan 
taajuuksia mobiilikäyttöön, 
jossa liikennemäärät kas-
vavat nopeimmin. 

Ohjataan taajuuksien 
tehokkaampaan käyt-
töön nykyistä vahvemmilla 
markkinaehtoisilla hinnoit-
telumalleilla. Vapautetaan 
taajuuksia mobiiliverkko-
jen rakentamiseen ja lisä-
tään aktiivisin toimin uuden 
tyyppisiä taajuuksien käyt-
tötapoja, kuten taajuuk-
sien yhteiskäyttöä. Otetaan 
käyttöön uusia matkavies-
tintekniikoita hyödyntä-
viä ratkaisuita esimerkiksi 
älyliikenteen palveluissa. 

Kaikki taajuuksien käyt-
tö hinnoitellaan, jolloin 
taajuudet siirtyvät tehok-
kaimpaan käyttötarkoituk-
seen. Luodaan mobiilipal-
veluohjelma, jonka avulla 
hyödynnetään rohkeasti ja 
laajamittaisesti uusimpia 
tekniikoita ja taajuuksien 
käyttötapoja erityyppisissä 
palveluissa. 

K a s v u v y ö h y k e

Kehitetään kasvuvyöhyke 
-konseptia. 

Kehitetään kasvuvyöhyke 
-konseptia edelleen, myös 
tiiviissä yhteistyössä naa-
purimaiden kanssa. Kon-
septia monistetaan useille 
alueille alueiden kehityksen 
vauhdittamiseksi. 

Alueiden kehittäminen 
perustuu kasvuvyöhyke- 
ajatteluun, myös yli 
rajojen. 

  >>
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K a u p u n k i l i i k e n n e

Jatketaan MAL-sopimuksia, 
joita kehitetään valtionhal-
linnon ja kaupunkien yhtei-
siksi elinkeinoelämän,  
liikenteen, asumisen ja 
maankäytön huomioiviksi 
kaupunkiseutusopimuksik-
si. Selvitetään digitalisaa-
tion ja automatisaation vai-
kutukset maankäyttöön.  
Henkilöautoliikenteen tar-
vetta kaupunkiseuduilla  
pyritään vähentämään. 
Kävelyn ja pyöräilyn hou-
kuttelevuutta kehitetään 
siellä missä niille on eni-
ten potentiaalia. Kehitetään 
liikenteen solmukohtia. 
Jatketaan matkakeskus-
ten kehittämistä yhteis-
työssä kaupunkien kanssa. 
Sovitaan liityntäpysäköin-
nin vastuista ja kustan-
nusjaosta. Tiivistetään val-
tion ja kaupunkien välistä 
yhteistyötä maankäytön, 
asumisen, liikenteen, pal-
veluiden ja elinkeinoelä-
män yhteensovittamisessa. 
Hyödynnetään liikkumisen 
ohjauksen keinoja suurilla 
kaupunkiseuduilla. 

Liikennejärjestelmätyötä  
toteutetaan osana MALPE- 
yhteistyötä. Kehitetään val-
tionhallinnon ja kaupunkien 
yhteisiä elinkeinoelämän, 
liikenteen ja maankäytön 
huomioivia kaupunkiseu-
tusopimuksia. Metropoli-
alueella otetaan käyttöön 
metropolisopimus. Henkilö-
autoliikenteen tarvetta kau-
punkiseuduilla vähennetään 
aktiivisesti sekä kaavoi-
tuksella että joukkoliiken-
nettä kehittämällä. Var-
mistetaan digitalisaation ja 
automatisaation huomioi-
minen maankäytössä. Kau-
punkiseutujen raideliiken-
nettä kehitetään. Kävelylle 
ja pyöräilylle varmistetaan 
houkuttelevat, sujuvat ja 
jatkuvat reitit. Hyödynne-
tään liikkumisen ohjauksen 
keinoja suurilla ja keskisuu-
rilla kaupunkiseuduilla. 

Kaavoituksessa sekä lii-
kenteen suunnittelussa ja 
toimenpiteissä kaupun-
kiseuduilla priorisoidaan 
kävely, pyöräily ja jouk-
koliikenne ennen henkilö-
autoliikennettä. Panoste-
taan vahvasti liikkumisen 
ohjaus -toimintaan kaikilla 
kaupunkiseuduilla tavoit-
teena henkilöautolla yksin 
ajamisen ja liikenneväy-
liin tarvittavien investoin-
tien väheneminen. Suu-
rimpien kaupunkiseutujen 
liikennejärjestelmää kehi-
tetään voimakkaasti raide-
liikenteen varaan. Käve-
lyä ja pyöräilyä edistetään 
osana aktiivista, liikunnal-
lista elämäntapaa. Liityn-
täpysäköinnin järjestämi-
sessä tukeudutaan myös 
yksityiseen rahoitukseen. 
Varmistetaan, että liiken-
nejärjestelmän suunnitte-
lukäytännöt ja yhteistyö 
valtion ja kuntien välil-
lä ovat saumattomia. Bud-
jettikäytäntöjä muutetaan 
siten, että kaupunkiseu-
tusopimuksista on mahdol-
lista tehdä valtionhallintoa 
ja kuntia sitovia. Alueiden  
päätösvaltaa liikenne-
asioissa vahvistetaan. 
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L i i k e n n e v e r k k o 

Pidetään yllä päätieverk-
koa. Vähäliikenteinen verk-
ko on liikennöitävissä, 
mutta sen kunto joustaa 
käytettävissä olevan rahoi-
tuksen mukaan. Uusinves-
tointeja toteutetaan totut-
tua vähemmän. Liikenteen 
solmukohdat huomioi-
daan aikaisempaa parem-
min ja suunnittelussa kes-
kitytään tarkastelemaan 
matka- ja kuljetusketjujen 
toimivuutta. Uudistetaan 
yksityistielainsäädäntö. 
Valtio ei puutu lento-
asemaverkkoon aktiivi-
sesti. Helsinki-Vantaan 
gateway-aseman annetaan 
kehittyä omiin edellytyk-
siinsä pohjaten. 
Satamaverkon annetaan 
kehittyä markkinoiden 
ohjaamana omaehtoisesti,  
yhtiöitymiskehityksen 
vauhdittamana. 

Liikenneverkon ylläpidon ja 
kehittämisen painopiste on 
tärkeimmissä kansallisissa 
ja kansainvälisissä yhteyk-
sissä sekä raideliikentees-
sä. Vähäliikenteisen verkon 
laatutasosta tingitään.  
Liikennesektorilla otetaan 
voimakas rooli liikenteen  
solmupisteiden omistajuu-
desta. Liikennejärjestel-
män kehittämisessä huo-
mioidaan myös liikenteen 
uusien palvelujen synty-
misen ja tietoalustan kun-
toon saattamisen tarpeet. 
Perusväylänpidon tasoon 
tehdään ostovoimakorja-
us, mutta mittavan korja-
usvelan vuoksi kunnossa- 
ja ylläpitotoimia joudutaan 
kuitenkin priorisoimaan 
sekä verkon laajuutta tar-
kastelemaan kriittisesti. 
Vähäliikenteisellä verkol-
la tarpeisiin vastataan siir-
tymällä enenevässä mää-
rin täsmäkunnossapitoon 
asiakastarpeiden pohjal-
ta ja tiedottamalla toi-
menpiteiden ajoituksesta. 
Maatalouden ja maaseu-
dun liiketoiminnan tarvitse-
mat liikenneyhteydet pide-
tään riittävässä kunnossa. 
Uudistetaan yksityistielain-
säädäntö ja korvataan  
valtion yksityistieavustus- 
järjestelmä valtion osak-
kuudella tiekunnissa, silloin 
kuin siihen on yhteiskun-
nallinen intressi. 

                               >>

Liikenneverkon laajuuden  
tarkoituksenmukaisuut-
ta pohditaan vakavasti. 
Vähäliikenteistä verkkoa 
siirretään osin pois val-
tion vastuulta. Liikenne-
järjestelmän kehittämises-
sä priorisoidaan liikenteen 
uusien palvelujen syntymi-
sen ja tietoalustan kuntoon 
saattamisen edellytykset.  
Pidättäydytään mittavista  
verkon kehittämisinves-
toinneista ja sen sijaan 
hoidetaan väylien ylläpidon 
korjausvelkaa. Elinkeino-
elämän tarpeet turvataan 
perusväylänpidon toimin  
sekä yhteishankkeilla. 
Vähäliikenteisellä verkolla 
otetaan täsmäkunnossapi-
to laajalti käyttöön. Toimet 
suunnataan ja ajoitetaan 
asiakastarpeiden pohjalta 
käyttäen hyödyksi erilaisia 
tietolähteitä. Annetaan asi-
akkaille mahdollisuus halu-
tessaan ostaa parempaa 
laatutasoa. Uudistetaan 
yksityistielainsäädäntö ja 
korvataan valtion yksityis-
tieavustusjärjestelmä val-
tion osakkuudella tiekun-
nissa, silloin kuin siihen on 
yhteiskunnallinen intressi.  
Kannustetaan tiekuntia 
järjestäytymään maan-
tieteellisesti laajemmiksi 
kokonaisuuksiksi ja otta-
maan järjestämisvastuulle 
monipuolisesti myös mui-
ta asukkaiden tarvitsemia 
palveluja. 

                               >>
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>>  
Helsinki-Vantaan lentoase-
man kehitetään voimak-
kaasti kotimaan, Euroopan 
ja Aasian liikenteen vih- 
reänä solmukohtana (hub). 
Muuta lentoasemaverkkoa 
ei tueta nykyisessä määrin. 
Valtio omilla toimillaan 
edesauttaa satamatoimin-
tojen tehostumista sekä 
satamien kehitystä. Sata-
mien hallinnollista taakkaa 
kevennetään ylisektoraa-
lisia prosesseja yhdistä-
mällä sekä uusia tehok-
kaampia toimintatapoja 
kehittämällä. Satamien 
maaliikenneyhteyksien ja 
jäänmurron ja luotsauk-
sen palvelutasosta päätet-
täessä satamia kannus-
tetaan erikoistumiseen ja 
yhteistyöhön. 

>>  
Helsinki-Vantaan lento-
asemaa kehitetään voi-
makkaasti kansainvälise-
nä solmukohtana (hub) 
ja maailman ensimmäi-
senä suomalaiseen bio-
kerosiiniin perustuvana 
lentoliikenteen vihreänä 
solmukohtana. Muu len-
toasemaverkosto kehittyy 
omaehtoisesti, tarpeiden 
mukaan. 
Valtio ohjaa satamaverkos-
ton kehittämistä aktiivi-
sesti omilla toimillaan mm. 
porrastamalla maaliiken-
neyhteyksien, jäänmur-
ron ja luotsauksen palve-
lutasoja ja edesauttamalla 
satamien välistä kilpailua 
ja toisaalta yhteistyötä. 

 

Arktinen strategia  

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
O s a a m i n e n

Edistetään suomalaisen 
merenkulun sekä sitä tuke-
vien palveluiden kehitys-
tä ja osaamista arktisel-
la alueella. Varmistetaan 
Suomen kylmä-, talvi, jää- 
sekä säätutkimuksen kor-
kea taso yhtenä strategisen 
kehittämistyön ja demonst-
roinnin teemana. 

Edistetään aktiivisesti suo-
malaisen merenkulun sekä 
sitä tukevien palveluiden  
kehitystä ja osaamista ark-
tisella alueella. Varmis-
tetaan Suomen kylmä-, 
talvi, jää- sekä säätutki-
muksen korkea taso yhte-
nä strategisen kehittämis-
työn ja demonstroinnin 
teemana. Edistetään suo-
malaisten yritysten arkti-
sen osaamisen kehittymistä 
ja hyödyntämistä liikenteen 
automatisoinnissa. 

Edistetään voimakkaasti  
suomalaisen merenkulun 
sekä sitä tukevien palvelui-
den kehitystä ja osaamista 
arktisella alueella. Tuetaan 
automaattisen liikenteen 
arktisten olojen hallintaan 
keskittyvän osaamis- ja 
testausklusterin perusta-
mista Suomeen. Varmiste-
taan Suomen kylmä-, talvi, 
jää- sekä säätutkimuksen 
korkea taso yhtenä stra-
tegisen kehittämistyön ja 
demonstroinnin teemana. 
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T i e t o l i i k e n n e

Edistetään aktiivisesti 
uusien kansainvälistä  
tietoliikennettä välittävien 
kaapeleiden rakentaista. 

Luodaan edellytyksiä sille, 
että Suomesta tulee kan-
sainvälinen tietoliikenteen 
keskus myös Euroopan ja 
Aasian välisessä liikentees-
sä. Suomesta eri ilman-
suuntiin sekä Suomen läpi 
kulkevia kansainvälisiä tie-
toliikennekaapeleita raken-
netaan jatkuvasti lisää. 

Konesali-investointien 
edistämiseen tarkoitetun 
organisaation tehtäväk-
si annetaan myös edis-
tää jatkuvia investointeja 
Suomeen ja Suomen läpi 
kulkevien kansainvälisten 
tietoliikennekaapeleiden 
aikaan saamiseksi. 

P o h j o i s e t  l i i k e n n e y h t e y d e t 

Laaditaan pitkän aikavälin 
toimenpidesuunnitelma jää-
meriyhteyksien asteittaiselle 
parantamiselle elinkeinoelä-
män kuljetustarpeen vaati-
malla tavalla yhteisymmär-
ryksessä Barentsin alueen 
kumppaneiden kanssa. 

Selvitetään mahdollisuudet  
budjetin ulkopuoliseen  
rahoitukseen toimenpide- 
suunnitelman toteutta- 
miseksi. 

Aloitetaan suunnitelman 
toteuttaminen elinkeino-
elämän kuljetustarpeen 
edellyttämällä ja rahoi-
tuksen mahdollistamalla 
tavalla yhteistyössä poh-
joisen kumppanien kanssa. 

Liikennejärjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjaus   

Edistyvä Suomi Uudistuva Suomi Rohkea Suomi
L i i k e n t e e n  v e r o t u s

Uudistetaan liikenteen 
verotusta korvaamalla 
uusien autojen vero säh-
köautojen ja vähäpäästöis-
ten autojen tuottoneutraa-
lilla ympäristöbonuksella. 
Työsuhdeautoilun ja kilo-
metrikorvausten perusteita 
tarkistetaan ympäristöoh-
jaavampaan suuntaan. 

Tehdään päätös auto- ja 
ajoneuvoveron korvaami-
sesta liikenteen ajan ja pai-
kan mukaan määräytyväl-
lä verolla, joka huomioi 
myös ympäristönäkökoh-
dat. Uudistus toteute-
taan kahdeksan vuoden 
siirtymäajalla. 

Tehdään päätös autoilun 
verotuksen kokonaisuudis-
tuksesta liikenteen käyt-
töön perustuvaksi. Uudis-
tus toteutetaan kahdeksan 
vuoden siirtymäajalla. 

L i i k e n t e e n  h i n n o i t t e l u  j a  r a h o i t u s 

Käynnistetään pääkaupun-
kiseudun ruuhkamaksu-
kokeilu, jonka tuotot koh-
distetaan valtion ja alueen 
sopimuksen mukaisesti lii-
kennejärjestelmän kehit-
tämiseen. Edistetään 
liikkumisen älykkään hin-
noittelun selvittämistä 
EU-tasolla. 

Tehdään päätös pääkau-
punkiseudun ruuhkamak-
sun käyttöönottamisesta 
2020-luvun alussa. Ruuh-
kamaksun tuotot rahastoi-
daan ja käytetään alueen 
liikennejärjestelmän kehit-
tämiseen. Vaikutetaan liik-
kumisen älykkään hinnoit- 
telun kehittämiseen 
EU-tasolla. 

Otetaan käyttöön pääkau-
punkiseudun ruuhkamak-
su, jonka tuotot rahastoi-
daan ja käytetään alueen 
liikennejärjestelmän kehit-
tämiseen. Väylämaksut 
otetaan entistä vahvemmin 
liikenteen ohjauskeinoksi. 
Pyritään EU-tason säänte-
lyyn älykkäästä liikkumi-
sen hinnoittelusta. 

  >>
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R a h o i t u s m a l l i t 

Mahdollisia liikennejärjes-
telmän kehittämishank-
keita toteutetaan budjetti-
rahoitteisina sekä PPP- ja 
yhteisrahoitushankkeina, 
joilla vastataan elinkeino-
elämän kannalta kriittisim-
piin tarpeisiin. Maankäyttö-
hyödyistä saatavien tulojen 
käyttämiseksi hankkeiden 
rahoituksessa sovitaan  
selkeät menettelyt. 

Infrastruktuurihankkeista  
hyötyvät tahot osallistuvat  
nykyistä enemmän väylä- 
verkoston rahoitukseen, 
mm. liikenteen solmupis-
teisiin panostetaan sovitul-
la jaolla ja yhdessä. Luodaan 
valmiudet toteuttaa liikenne-
järjestelmän kehittämises-
tä vastaavia projektikohtai-
sia yhtiöitä, joiden omistus 
jakautuu julkisen ja yksityi-
sen sektorin kesken ja joi-
den käyttötalous perustuu 
vuokratuloihin ja käyttäjä-
maksuihin. Samalla osia  
liikenneinfrastruktuurista 
yksityistetään. Maankäyttö-
hyödyistä saatavien tulojen 
käyttämisestä osaksi hank-
keen toteutuksen rahoitusta 
tehdään normaali menettely. 

Maankäyttöhyödyistä saa-
tavat tulot on yksi kes-
keisin rahoituslähde eri-
tyisesti kaupunkiseutujen 
hankkeita toteutettaessa. 
Luodaan valmiudet perus-
taa liikennejärjestelmän 
kehittämisestä laaja-alai-
sesti vastaavia yhtiöitä, 
joiden käyttötalous perus-
tuu vuokratuloihin ja käyt-
täjämaksuihin. Samalla 
väyläinfrastruktuuria yksi-
tyistetään laajojen omai-
suus- ja palvelukokonai-
suuksien osalta. 

B u d j e t t i -  j a  h a n k i n t a m e n e t t e l y t

Budjettimenettelyjä ja 
-rakenteita ja tarvittaessa 
hankintamenettelyjä uudis-
tetaan, siten, että palvelu-
tasoon pohjautuva hankin-
ta tehdään mahdolliseksi. 
Budjettirahoituksen koor-
dinoidumpaa kohdentamis-
ta henkilökuljetusten jär-
jestämiseksi selvitetään ja 
käynnistetään tarvittavat 
toimet rahoituksen uudis-
tamiseksi. Liikennehank-
keiden osalta suositaan 
uusia palveluperustaisia 
hankkeita. 

Budjettimenettelyjä ja 
-rakenteita ja hankinta-
menettelyjä uudistetaan 
rohkeasti, siten, että pal-
velutasoon pohjautuva han-
kinta tehdään mahdollisek-
si. Erityisesti ulkopuolisen 
rahoituksen hyödyntämis-
tä helpotetaan. Henkilökul-
jetusten budjettirahoitusta 
yksinkertaistetaan. Liiken-
nehankkeiden päätöksen-
tekoon tuodaan hyötykus-
tannuslaskelman rinnalle 
riskiarviointi ratkaisun toi-
mivuudesta tulevaisuuden 
eri kehitysskenaarioissa. 

Liikennejärjestelmän rahoi-
tuksen budjettirakenteita  
uudistetaan siten, että 
rahoitus mahdollistaa 
tehokkaasti laaja-alaisen  
toimenpidevalikoiman 
sekä budjetin ulkopuoli-
sen rahoituksen käytön. 
Uusia hankintamenette-
lyjä kokeillaan ja otetaan 
käyttöön rohkeasti. Liiken-
nehankkeiden päätöksen-
tekoa uudistetaan siten, 
että se perustuu riskiar-
viointiin ratkaisun toimi-
vuudesta tulevaisuuden eri 
kehitysskenaarioissa. 

T u l o j e n  k o r v a m e r k i n t ä  e r i t y i s t a p a u k s i s s a

Selvitetään hallinnollisis-
ta seuraamusmaksuista 
ja lentoliikenteen päästö-
kaupasta saatavien tulo-
jen korvamerkitsemistä 
liikennejärjestelmän ylläpi-
toon ja kehittämiseen sekä 
ympäristöystävällisyyden 
edistämiseen. 

Hallinnollisista seuraamus-
maksuista ja lentoliikenteen 
päästökaupasta saatavista 
tuloista suurin osa korva-
merkitään liikennejärjes- 
telmän ylläpitoon ja kehit-
tämiseen sekä ympäristö- 
ystävällisyyden edistämi- 
seen. 

Hallinnollisista seuraamus-
maksuista ja lentoliiken-
teen päästökaupasta saa-
tavat tulot korvamerkitään 
liikennejärjestelmän ylläpi-
toon ja kehittämiseen sekä 
ympäristöystävällisyyden 
edistämiseen. 
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