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YHTEENVETO
Tavoitteet
Liikennejärjestelmien suunnittelu on keskeinen osa yhdyskuntien ja alueiden strategista
suunnittelua, joka kytkeytyy vuorovaikutteisesti muihin yhdyskuntasuunnittelun ja aluesuunnittelun osa-alueisiin.
Liikennejärjestelmäosaamisen kehittämisessä ei ole kyse vain liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnan osaamispohjan kehittämisestä, vaan liikennejärjestelmäsuunnitteluun sisältyvän kokonaisvaltaisen ajattelutavan sisäistämisestä kaikkien liikenteen ja
maankäytön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien toimintaan.
Liikennejärjestelmäosaamisen kehittämisen yleisenä tavoitteena on edistää kokonaisuuden huomioon ottavaa ajattelunäkökulmaa liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden työssä, jotta liikkuminen ja kuljetukset kyetään
hoitamaan sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Liikennejärjestelmäkoulutuksen tavoitteena on hahmottaa toiminnallisten osa-alueiden, vuorovaikutussuhteiden ja prosessien yhdistelmästä muodostuva kokonaisuus.
Strategisella tasolla on tavoitteena saada eri organisaatiot toiminaan yhteen yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Toiminnallisella tasolla on tavoitteena saada organisaatio toimimaan sisäisesti tehtävänsä kannalta tarkoituksenmukaisella tasolla.
Ammatillisella tasolla tavoitteena on saada yksilölle riittävät tiedot, taidot ja ymmärtämys, jotta hänen toimintansa organisaation osana on tarkoituksenmukaista.
Koulutustarve
Liikennejärjestelmäosaamisella nähdään olevan kehittämistarvetta laajasti erilaisissa
tilanteissa, tehtävissä ja organisaatiotasoilla.
Koulutustarve koskee liikennejärjestelmänäkökulman voimistamista alan perusopetuksessa sekä täydentävää koulutusta alalla työskentelevien keskuudessa.
Koulutukselle on tarvetta lähes kaikissa liikennejärjestelmien kehittämiseen liittyvissä
tilanteissa ja työtehtävissä. Laaditun kyselyn perusteella koulutustarpeen koetaan olevan
erityisen suuri kuntasektorilla, jossa tarve korostuu erityisesti maankäytön suunnittelun
ja poliittisen päätöksenteon alueilla.
Koulutuksen tarve on erilainen erilaisten henkilöiden keskuudessa: organisaatioiden
johtotehtävissä työskentelevät ja toisaalta poliittiset päätöksentekijät tarvitsevat valistavaa, perustietämystä lisäävää ja näkökulmaa avartavaa tietoa. Liikennejärjestelmätehtävissä työskentelevät tarvitsevat systemaattisemmin tietoa liikennejärjestelmän eri osista,
toimijoista ja prosesseista. Tiettyjen ammattialueiden asiantuntijat tarvitsevat tämän lisäksi mahdollisuuden sekä oman että koko alan osaamisen kehittämiseen tietyillä erikoistumisalueilla.
Koulutuksen rakenne
Liikennejärjestelmäkoulutusta esitetään toteutettavaksi neljällä erilaisella tavalla:
Viestintä ja markkinointi on tarkoitettu liikennejärjestelmänäkökulman avartamiseen
laajalle kohderyhmälle, joka kattaa erityisesti poliittiset päätöksentekijät, yhdyskuntasuunnittelualan johtotehtävissä työskentelevät sekä maankäytön suunnitteluprosesseissa
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työskentelevät. Tavoitteena on viestinnän ja markkinoinnin keinoin lisätä liikennejärjestelmäosaamista erityisesti niissä kohderyhmissä, joita muut koulutuksen muodot eivät
tavoita. Tavoitteena on samalla markkinoida muita liikennejärjestelmäkoulutuksen muotoja.
Erikoisopintojakso on liikennejärjestelmäsuunnittelun varsinaisen täydennyskoulutuksen päämuoto, joka on suunnattu yhdyskuntasuunnittelualalla työskenteleville. Erikoisopintojakso muodostuisi teemaluennoista, ryhmätöistä, näihin liittyvistä keskusteluista
sekä lopputentistä.
Erikoisopintojaksoa täydentämään järjestetään tarpeen mukaan syventäviä koulutuspaketteja, jotka olisivat tarpeelliseksi katsottaviin erityisteemoihin keskittyviä kertaluontoisia koulutustapahtumia.
Orientointikoulutuspaketit ovat esimerkiksi alueellisesti tai projektikohtaisesti järjestettäviä projektiin tai prosessiin osallistuville, sidostahoille sekä poliittisille päättäjille
suunnattuja kertaluonteisia tietoiskuja, jotka painottuvat liikennejärjestelmäsuunnittelun luonteeseen, vuorovaikutukseen sekä prosesseihin. Orientointikoulutuksen pohjaksi
on valmisteltu pohjamateriaalia.
Koulutuksen toteutus
Pedagoginen, erikoisopintojakson toteutukseen tähtäävä koulutussuunnittelu käynnistetään työryhmän ja valittavan koulutuslaitoksen toimesta. Tavoitteena voi pitää pilottikurssin järjestämistä lukukaudella 2005-2006.
Syventävän koulutuksen toteuttaminen tapahtuu koulutuslaitosten toimesta markkinalähtöisesti. Syventävän koulutuksen tarpeesta, osallistumispotentiaalista ja alustavista
teemoista on saatu tämän selvityksen yhteydessä selvät viitteet, mutta erikoisopintojakson toteuttaminen selkeyttää edelleen syventävän koulutuksen tarvetta ja teemoja.
Liikennejärjestelmätyöstä viestinnän, markkinoinnin ja orientointikoulutuksen vastuu
on liikennejärjestelmäammattilaisilla eri organisaatioissa. Laadittu pohjamateriaali (liite
1) on hyödynnettävissä markkinointi- ja orientointityössä.
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1 JOHDANTO
Liikennejärjestelmän laatu ja toimivuus mielletään yhdeksi yhteiskunnan toimivuuden
kannalta oleelliseksi tekijäksi ja liikennejärjestelmässä koetut ongelmat koetaan yhteiskunnan kehitystä ja toimintakykyä rajoittavaksi tekijäksi. Liikennejärjestelmien suunnittelu on siten keskeinen osa yhdyskuntien ja alueiden strategista suunnittelua, joka kytkeytyy vuorovaikutteisesti muihin yhdyskuntasuunnittelun ja aluesuunnittelun osaalueisiin.
Liikennejärjestelmäosaamisen kehittämisessä ei ole kyse vain liikennejärjestelmäsuunnitelmien laadinnan osaamispohjan kehittämisestä, vaan liikennejärjestelmäsuunnitteluun sisältyvän kokonaisvaltaisen ajattelutavan sisäistämisestä kaikkien liikenteen ja
maankäytön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien toimintaan. Yhtälailla tärkeää on
liikennejärjestelmäajattelun sisäistäminen suunnittelutarpeita synnyttäviin osapuoliin.
Ennen kaikkea kyse on uuden avaramman ajattelutavan sisäistämisestä nykyiseen suunnittelukulttuuriin.
Käytännössä liikennejärjestelmänäkökulman edistäminen tarkoittaa, että eri toimijoiden
tulisi ymmärtää se kokonaisuus, johon he omalla toiminnallaan vaikuttavat. Toisaalta
heidän tulisi tiedostaa ne yhteystyökumppanit, joiden kanssa yhteistyötä tekemällä he
voisivat sekä parantaa oman toimintansa että koko liikennejärjestelmän tehokkuutta.
Liikennejärjestelmäkoulutuksen tavoitteena on hahmottaa yhteistä tietopohjaa ja näkemystä liikennejärjestelmätyön osa-alueista sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittäminen toimijoiden kesken. Liikennejärjestelmien kehittämisen lähtökohtana on kokonaisvaltainen toiminta- ja ajattelutapa. Tällöin kyse ei ole pelkästään suunnittelu- tai
suunnitelmalähtöisestä ajattelusta, vaan koko liikenteen, liikenneinfrastruktuurin ja
maankäytön tavoitteiden, keinojen, vaikutusten ja toimijakentän toimintatapojen ymmärtämisestä ja toimijoiden roolien tunnistamisesta.
Tässä työssä tavoitteena on ollut hahmottaa eri toimijoiden tarpeet liikennejärjestelmäkoulutukselle, täsmentää koulutuksen tavoitteet sekä näiden kohdalta määritellä koulutuksen sisältöalueet, laajuus ja koulutusmenetelmä kohderyhmittäin tarkasteltuna. Työn
lopputulos määrittelee varsinaisen koulutuksen siten, että koulutuksen eri muodot voidaan kilpailuttaa tai tilata tämän pohjalta.
Työssä on kartoitettu keskeisimpien eri toimijoiden tarpeet ja tavoitteet liikennejärjestelmäkoulutukselle työpajojen ja kyselyn perusteella sekä käyty vuoropuhelua liikennejärjestelmän keskeisimpien toimijoiden kesken koulutuksen sisällöstä, laajuudesta ja
muodosta.
Työn aikana on järjestetty kaksi työpajatilaisuutta, joihin on kutsuttu keskeisimpine
toimijatahojen edustajia. Tämän lisäksi on osoitettu noin 180:lle liikennejärjestelmäsuunnittelun tiimoilla työskentelevälle kysely, joissa on kartoitettu mielipiteitä koulutuksen tarpeista, painopistealueista sekä toteuttamismallista. Kyselyyn saatiin 56 vastausta.
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2 MITÄ LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU ON?
Liikennejärjestelmä on käsitteenä hyvin laaja kattaen kaiken liikkumisen, liikenteen,
väylät ja terminaalit. Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö kytkeytyvät liikennejärjestelmään saumattomasti muodostaen koko liikennejärjestelmän olemassaolon ja toimivuuden perustan: Yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikennejärjestelmän ominaisuuksiin ja
päinvastoin.
Liikennejärjestelmäsuunnittelua voidaankin pitää tässä yhteydessä enemmänkin näkökulmana: on tarpeen ymmärtää kokonaisuus, jotta voidaan arvioida järjestelmän yhden
osan, esimerkiksi tiestön rooli ja merkitys koko liikennejärjestelmän kannalta. Näin voidaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla kohdistaa ja toteuttaa liikennejärjestelmän hoidon, ylläpidon ja kehittämisen kannalta tarpeelliset toimenpiteet. Suunnittelunäkökulman ohella liikennejärjestelmätyössä painottuvat organisaatioiden välisten ja
seudullisen yhteistyön toimintatapojen tunnistaminen ja kehittäminen. Näin voidaan
varmistaa myös liikennejärjestelmän kehittämisestä vastaavien tahojen toimintatapojen
ja resurssien parempi koordinaatio.
Liikennejärjestelmän laatuun ja toimivuuteen vaikuttavat useat tekijät: väyläratkaisut,
maankäyttö, lainsäädäntö, käyttäjät, käytettävät liikennevälineet jne. Kokonaisvaltaista
liikennejärjestelmän kehittämiseen tähtäävää suunnittelua kutsutaan liikennejärjestelmäsuunnitteluksi, vaikka käytännössä kaikella liikennesuunnittelulla ja maankäytön suunnittelulla vaikutetaan liikennejärjestelmään. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on haluttu korostaa liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen ja eri liikennemuotojen työnjaon
ja vahvuuksien ymmärtämistä. Taustalla on ollut pyrkimys ongelmien ennaltaehkäisyyn
liikenteen ja maankäytön vuorovaikutuksen huomioonottamisen kautta sekä niukkojen
investointiresurssien optimointiin liikennejärjestelmän kehittämisessä.
Kokemukset kokonaisvaltaisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta ovat pääasiassa onnistuneita, lisäksi asioiden laaja käsittely on johtanut toimijoiden ja suunnittelijoiden
osaamisen lisääntymiseen ja toimijoiden yhteistyön parantumiseen. Toisaalta toteutusvaiheeseen siirryttäessä on usein havaittu, että suunnittelun tavoitteet ja käytettävissä
olevat keinot eivät kaikilta osin kohtaa. Kehittämisresurssien niukkuus ja isojen kehittämishankkeiden päätöksenteon muutokset korostavat epäsuhtaa. Viime aikoina onkin
havahduttu huomaamaan, että suunnittelua ei voi irrottaa päätöksenteosta ja toimijoiden
normaalista toiminnasta – liikennejärjestelmätyöstä. Liikennejärjestelmän kunnianhimoisia kehittämistavoitteita voidaan edistää parhaiten lisäämällä toimijoiden liikennejärjestelmäosaamista.
Liikennejärjestelmää voidaan jäsentää useilla eri tavoilla, perinteisesti asiaa on lähestytty liikenneverkkojen ja kulkumuotojen kautta. Tällöin tarkastelu ponnistaa kuitenkin jo
jalostetun tiedon pohjalta, jolloin asioiden taustalla vaikuttavat tarpeet ja tekijät saattavat jäädä pimentoon. Tällöin suunnittelussa käsitellään ”oiretta”, eikä varsinaista ilmiötä
eli liikennejärjestelmää. Liikennejärjestelmä voidaan jäsentää myös sen toimintaan vaikuttavien tekijöiden kautta, jolloin jaottelu voisi olla esimerkiksi seuraava:
•
•
•
•

Toimintaympäristö ja sen muutokset
Käyttäytyminen ja valinnat
Tarpeet
Osalliset
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•
•
•
•
•

Suunnittelu ja toteutus
Toimet ja keinot
Tila (infrastruktuuri, liikennepalvelut, informaatio, kysyntä)
Vaikutukset
Vuorovaikutus

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET
ALUERAKENNE,
MAAKÄYTTÖ

VÄESTÖ

ARVOT
ASENTEET

ELINKEINORAKENNE

INFORMAATIO

TALOUS

TEKNOLOGIA

POLITIIKKA

KÄYTTÄYTYMINEN, VALINNAT
TARPEITA

TOIMET, KEINOT
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

OSALLISET
IHMISET

MAAKUNNAT
LÄÄNINHALLINTO, SEUDUT

YHTEISTYÖ

VÄYLÄLAITOKSET
ERITYISTAVOITTEET

TAVOITTEET

LIIKENNEPALVELUT
PAIKALLISET TAVOITTEET

LUONNON
YMPÄRISTÖ

KANSAINVÄLISET JA
VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

PALVELUNTUOTTAJAT

KYSYNTÄ

MINISTERIÖT

IHMISRYHMÄT JA
YHTEISÖT

ELINKEINOELÄMÄ

TILA

INFORMAATIO,
OHJAUS,
TOIMINTATAVAT

KUNNAT

LIIKENNEINFRASTRUKTUURI

MUUT TOIMIJAT

VUOROVAIKUTUS

TIETO VAIKUTUKSISTA

MUUT TOIMIJAT

VAIKUTUKSIA

Kuva 1. Liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvät osatekijät ja niiden väliset vuorovaikutussuhteet
Toimintaympäristö ja sen muutokset. Liikennejärjestelmän toimintaympäristöön kuuluu asioita, joista osa on liikennejärjestelmän tilasta riippumattomia ja osa jossakin määrin seurausta liikennejärjestelmän tilasta. Globaalit toimintaympäristön muutokset ja
megatrendit ovat usein alueellisen suunnittelun ja toiminnan kannalta liian kaukaisia
asioita suoraan huomioonotettavaksi, ne vaikuttavat sen sijaan välillisesti kansallisen
politiikan, säännösten ja tavoitteiden kautta. Osa toimintaympäristötekijöistä on taas
hyvin lähellä liikennejärjestelmän tilaa, kuten esimerkiksi: väestö, aluerakenne ja elinkeinorakenne. Oleellinen osa liikennejärjestelmätyötä on tunnistaa miten liikennejärjestelmä vaikuttaa toimintaympäristöön sekä toisaalta miten toimintaympäristön muutokset
heijastuvat liikennejärjestelmään.
Osalliset ja tarpeet. Liikennejärjestelmässä voidaan ajatella olevan useita osallisia, ihmiset ja yhteisöt, erilaiset taloudelliset toimijat sekä luonnonympäristö. Osallisten tarpeet aiheuttavat liikennettä tai vaikuttavat toisten osallisten toimintaan. Liikennejärjes-
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telmätyössä tulee ymmärtää eri osallisten tarpeet, mistä eri tarpeet aiheutuvat ja miten
niihin voidaan vastata. Osallisten tarpeet ovat yksi lähtökohta tavoitteiden muodostamiselle..
Käyttäytyminen ja valinnat. Liikennejärjestelmän osallisten käyttäytyminen ja valinnat ovat seurausta tarpeista, tarjolla olevista vaihtoehdoista ja arvoista. Liikennejärjestelmä tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja osallisten ja yksilöiden liikennetarpeiden tyydyttämiseen. Elinkeinoelämän valintoja ohjaavat voimakkaasti taloudelliset tekijät, ihmisten
valinnoissa sen sijaan korostuvat taloudellisten tekijöiden ohella laadulliset ja yksilöllisesti vaihtelevat arvostustekijät. Liikennejärjestelmätyössä tulee tunnistaa miten käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa liikennejärjestelmän tarjontatekijöiden (vaihtoehtojen,
laadun , hinnan jne.) avulla.
Suunnittelu ja toteutus. Liikennejärjestelmän kehittäminen edellyttää suunnittelua ja
toimenpiteiden toteuttamista, jotka ovat perinteisesti tapahtuneet pääasiassa julkisten
toimijoiden, eli valtion ja kuntien kautta. Viime aikoina myös muiden toimijoiden, operaattorien, edunvalvontaryhmien jne. rooli on noussut vahvemmaksi. Suunnittelua ja
toteutusta ohjaavat tavoitteet, jotka on johdettu kasainvälisten sitoumusten ja kansallisen
politiikan, toimijoiden toiminnanohjauksen ja osallisten arvojen kautta. Liikennejärjestelmäosaamisen kannalta oleellinen haaste on eri toimijoiden toiminnan arviointi ja liikennejärjestelmäajattelun sisäistäminen eri organisaatioiden toiminnassa.
Toimet ja keinot. Keskeinen osa liikennejärjestelmätyötä on eri toimijoiden käytettävissä olevien toimenpiteiden ja keinojen tunnistaminen sekä niihin liittyvien päätöksentekoprosessien tunnistaminen. Toimenpiteet voivat kohdistua liikenteen kysyntään ja
hallintaan, palveluihin tai liikenneinfrastruktuuriin. Keinot voivat koskea lakeja ja säädöksiä, toimintamallien kehittämistä, suunnitteluratkaisuja tai toteuttamismalleja. Keskeisiä liikenteeseen vaikuttavia keinoja ovat esimerkiksi maankäytön kehittämisratkaisut, liikenteen hinnoitteluun liittyvät keinot sekä väylä- ja terminaali-investoinnit.
Tila. Liikenteen käyttäjien kokema liikennejärjestelmä muodostuu liikennekysynnästä,
liikenneinfrastruktuurista, liikennepalveluista ja informaatiosta. Liikennejärjestelmätyössä tulee hahmottaa näiden asioiden tila yleispiirteisellä tarkkuudella, jotta syntyy
riittävä käsitys liikennejärjestelmän eri komponenteista sekä niiden välisistä rajapinnoista.
Vaikutukset. Liikennejärjestelmän laatua ja toimivuutta arvioidaan osallisille aiheutuvien vaikutusten kautta. Vaikutusten tunnistaminen ja arviointi on tarpeen, jotta voidaan
arvioida myös toimijoiden toiminnan ja tehtyjen toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta. Liikennejärjestelmätyön kannalta oleellinen tehtävä on tunnistaa toimenpiteiden ja
vaikutusten välinen suhde, jotta toimenpiteet voidaan valita ja kohdistaa tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.
Vuorovaikutus. Liikennejärjestelmän osallisten ja suunnittelua ja toteuttamista tekevien toimijoiden välillä tarvitaan vuorovaikutusta, jotta voidaan välittää tietoa liikennejärjestelmän tilasta ja toimenpiteiden vaikutuksista. Osalliset tarvitsevat tietoa oman toimintansa arviointiin ja valintojensa tueksi. Liikennejärjestelmätyössä tulee tunnistaa mitä tietoa ja miten osallisille tulisi välittää, jotta sen avulla voitaisiin vaikuttaa osallisten
valintoihin ja päätöksentekoon.
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3 KOULUTUKSEN TAVOITTEET
Koulutuksen yleistavoitteet
Liikennejärjestelmäkoulutuksen yleisenä tavoitteena on edistää kokonaisuuden huomioon ottavaa ajattelunäkökulmaa liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden työssä, jotta liikkuminen ja kuljetukset kyetään hoitamaan
sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.
Koulutukselle voidaan asettaa seuraavanlaisia osatavoitteita:
-

Liikennejärjestelmään ja toimintaympäristöön liittyvien käsitteiden, vaikutusmekanismien ja prosessien avaaminen ja jäsentäminen.

-

Liikennejärjestelmäajattelun periaatteiden sisäistäminen.

-

Yhteisen ajattelutavan, kielen ja ymmärryksen sekä yhteisten toimintamallien kehittäminen suunnittelun eri osapuolten ja eri ammattialojen kesken. Erityisesti painotetaan liikenteen ja maankäytön suunnittelun vuorovaikutusta.

-

Eri osapuolien osaamisen laajentaminen ja syventäminen siten, että he pystyvät yhteistyössä monipuoliseen, kokonaisuuden kannalta parhaita tuloksia tuottaviin ratkaisuihin.

-

Luoda edellytyksiä tulokselliselle yhteistyölle alan eri toimijoiden välillä tutustumalla eri osapuolien lähtökohtiin, tavoitteisiin ja rooleihin. Vuorovaikutuksen lisääminen eri toimijoiden välillä.

-

Alalle tulleiden perehdyttäminen ja alalla pidempään olleiden toimijoiden ajattelutavan ja tietämyksen avartaminen ja syventäminen sekä ammatillisen osaamisen monipuolistaminen.

-

Alalla pitkään olleiden kokemusten ja tietämyksen siirtäminen eteenpäin. Luoda
edellytyksiä ammatilliseen liikkuvuuteen ja urakehitykseen sekä kannustaa jatkoopintoihin toimialalla.

-

Alan imagon kohottaminen ja sen myötä houkuttelevuuden nostaminen.

Peruskoulutus
-Mistä on liikennejärjestelmä tehty?

Liikennejärjestelmäkoulutus, työssä
oppiminen
-Miten liikennejärjestelmä toimii?

Kuva 2. Liikennejärjestelmäkoulutuksen tavoitteena on hahmottaa toiminnallisten osaalueiden, vuorovaikutussuhteiden ja prosessien yhdistelmästä muodostuva kokonaisuus.
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Tarvetta liikennejärjestelmänäkökulman vahvistamiselle ja osaamisen kehittämiselle on
eri tasoilla:
Strategisella tasolla on tavoitteena saada eri organisaatiot toiminaan yhteen yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Toiminnallisella tasolla on tavoitteena saada organisaatio toimimaan sisäisesti tehtävänsä kannalta tarkoituksenmukaisella tasolla.
Ammatillisella tasolla tavoitteena on saada yksilölle riittävät tiedot, taidot ja ymmärtämys, jotta hänen toimintansa organisaation osana on tarkoituksenmukaista.
STRATEGINEN TASO
Eri organisaatioiden yhteistoiminta
Lainsäädäntö, toimintamallit
TOIMINNALLINEN TASO
Organisaation toiminta
Organisointi ja tehtävät
AMMATILLINEN TASO
Yksilön toiminta
Tiedot, taidot, ymmärtäminen

Kuva 3. Liikennejärjestelmäkoulutuksen tavoitteena on kehittää osaamista ja toimintamalleja organisaatioiden eri tasoilla.
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4 KOULUTUKSEN TARVE JA PAINOTUKSET
Koulutuksen tarve
Koulutuksen tarvetta on selvitetty liikennesektorin toimijoille suunnatun kysely sekä
työpajojen avulla.
Liikennejärjestelmäosaamisella nähdään olevan kehittämistarvetta laajasti erilaisissa
tilanteissa, tehtävissä ja organisaatiotasoilla.
Koulutustarve koskee liikennejärjestelmänäkökulman voimistamista alan perusopetuksessa että täydentävää koulutusta alalla työskentelevien keskuudessa.
Koulutukselle on tarvetta lähes kaikissa liikennejärjestelmien kehittämiseen liittyvissä
tilanteissa ja työtehtävissä. Koulutustarpeen koetaan olevan erityisen suuri kuntasektorilla, jossa tarve korostuu erityisesti maankäytön suunnittelun ja poliittisen päätöksenteon alueilla.
Erityisen tärkeää on saada koulutukseen mukaan uusia osallistujatahoja. Ei riitä, että liikennejärjestelmäsuunnittelun piirissä työskentelevä ammattijoukko syventävää omaa
osaamistaan.
Koulutuksen tarve on erilainen erilaisten henkilöiden keskuudessa: organisaatioiden
strategisesta suunnittelusta vastaavat ja toisaalta poliittiset päätöksentekijät tarvitsevat
valistavaa, perustietämystä lisäävää ja näkökulmaa avartavaa tietoa. Liikennejärjestelmätehtävissä työskentelevät tarvitsevat systemaattisemmin tietoa liikennejärjestelmän
eri osista, toimijoista ja prosesseista. Tiettyjen ammattialueiden asiantuntijat tarvitsevat
tämän lisäksi mahdollisuuden sekä oman että koko alan osaamisen kehittämiseen tietyillä erikoistumisalueilla.
Liikennejärjestelmäkoulutusta tarvitaan myös projektiluonteisten töiden yhteydessä.
Tietoiskujen tarve korostuu tilanteissa, joissa liikennejärjestelmäsuunnittelu kohtaa
muiden alojen suunnittelijoita ja päätöksentekijöitä.
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Oman organisaationne
kannalta
Oman työyksikkönne
kannalta
Yleisesti

Omalta osaltanne
0%

10 %

20 %

30 %

Erittäin tärkeää

40 %

50 %

Tärkeää

60 %

70 %

80 %

90 %

Vain vähän tärkeää

100 %

EOS

Kuva 4. Lähes kaikki vastaajat pitivät liikennejärjestelmäosaamisen kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Asiantuntijoista koostuvat vastaajat kokivat tarpeen oman
organisaation osalta suurempana kuin omalta osaltaan.

Kuntien, maakuntien ja niiden liittoumien sekä valtion välisesä
toiminnassa
Maankäytön suunnittelussa
Valtion virastojen ja laitosten keskinäisessä toiminnassa
Poliittisen päätöksenteon tasolla
Kuntien, maakuntien ja liittoumien sisäisessä toiminnassa
Yhteistyössä muiden sidostahojen kanssa
Valtion virastojen ja laitosten sisäisessä toiminnassa
Yhteistyössä osallisten kanssa (esim. asukkaat)
0%

10 %

20 %

30 %

Erittäin tärkeää

40 %

50 %

Tärkeää

60 %

70 %

80 %

Vain vähän tärkeää

90 % 100 %

EOS

Kuva 5. Koulutuksen tarve eri tilanteissa ja tehtävissä kyselyn mukaan. Koulutustarve
on selkeä lähes kaikissa ehdotetuissa tilanteissa. Tarve korostuu kuntasektorilla ja
maankäytön suunnittelussa.
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Koulutuksen painopistealueet
Liikennejärjestelmäkoulutuksen painotuksia suunniteltaessa on tiedostettava, että eri
kohderyhmät ovat tiedoiltaan ja tarpeiltaan erilaisia. Yleisenä mielipiteenä voitaneen
todeta, että kaikkien ei ole tarpeen osata kaikkea. Koulutusta ei kuitenkaan tulisi rajata
näin jyrkästi, koska kokonaisuuden ymmärtäminen on kaikille hyödyllistä: Kaikkien ei
tarvitse tietää kaikkea, mutta jokaisen on kuitenkin syytä hahmottaa kokonaisuus, eri
toimialoja yhdistävät rajapinnat sekä liikennejärjestelmätason eri toimijat. Osaamistarpeita voidaan lieventää kehittämällä toimivia, luottamukseen perustuvia yhteistyömalleja ja työnjakoa.
Keskusteltaessa liikennejärjestelmäkoulutuksen painotuksista (tarpeista) nousivat keskeisimmin esille liikennejärjestelmän ja toimintaympäristön käsitteisiin ja merkitykseen
sekä eri toimijoiden (organisaatioiden) yhteystyöhön ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Myös maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen ymmärtäminen nähtiin tärkeäksi.
Keskeisenä haasteena voidaan pitää myös käyttäjälähtöisen ajattelutavan sisäistämistä
kaikkeen suunnitteluun ja liikennejärjestelmän kehittämisen kytkemistä muuhun yhteiskuntaan. Keskusteluissa ei noussut esille päätöksentekoon tai toteutukseen liittyviä näkökulmia, mikä käytännössä lienee kuitenkin haastavimpia asioita liikennejärjestelmiä
kehitettäessä.
Yleisesti ottaen yhteistyön puuttumista tai sen riittämättömyyttä ja eritoten vaikuttamattomuutta pidetään suurimpana ongelmana. Yhteistyö jää turhan usein vain muodolliseksi ja varsinainen suunnittelu ja päätöksenteko etenevät omaa kaavaansa. Asetelman on
koettu korostuvan erityisesti maankäytön ja liikenteen suunnittelun yhteistyössä. Ongelmaksi nähdään myös se, ettei tiedetä ketkä olisivat prosessin ”oikeat” osalliset ja
mitkä ovat prosessiin osallistuvien muiden organisaatioiden/toimijoiden resurssit ja niiden ”pelivara” (osa sidottu, osa vapaana). Ei myöskään tiedetä, miten osallistuminen
tulisi järjestää. Myös päätöksentekijät/poliitikot pitäisi saada mukaan toimintaan erityisesti seututason ratkaisuja suunniteltaessa.
Suppeita näkökulmia tulisi avartaa. On erilaisia tarpeita, eturistiriitoja, jopa kilpailua,
jolloin kokonaisuuden ymmärtäminen ja yhteinen ajattelu auttaa yhteisen tahdon löytämisessä. Tulisi saada konkreettista tietoa siitä, ketkä alueelliset toimijat työskentelevät
liikennejärjestelmätason asioiden piirissä (yhteystietoja). Tämä edellyttää kuitenkin ensin liikennejärjestelmätasoisten asioiden määrittelemisen. Vasta sen jälkeen voidaan
määritellä keskeiset toimijat.
Erityiseksi haasteeksi koetaan strategisen tason suunnittelun ajatusten välittäminen päätöksentekoon (kunnanvaltuustot esimerkkinä), jossa aikajänne on muutamia vuosia –
puhumattakaan sitten vuorovaikutuksesta kansalaisten kanssa, jotka pääsääntöisesti näkevät kirkkaimmin oman lähipiirin ja välittömät muutokset. Tosin kansalaisten kanssa
keskustelu liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteistä ei ole hedelmällistä, vaan pikemminkin kansalaiset, käyttäjät, muodostavan perustan liikennejärjestelmän tahtotilaksi, joka suunnittelun keinoin pyritään saavuttamaan.
Liikennejärjestelmien kehittäminen on nykyisen varsin teknispainotteista. Myös poikkitieteellisyys nähdään tärkeäksi osaksi liikennejärjestelmien suunnittelua ja kehittämistä.
Liikennejärjestelmäajattelussa pitää ymmärtää liikennejärjestelmän tekniikan lisäksi
mm. talous-, ympäristö-, käyttäytymis- ja oikeustieteitä, arkkitehtuuria ja kulttuuria.
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Kyselyn perusteella koulutus koetaan tärkeäksi lähes useimmilla liikennejärjestelmäsuunnitteluun liittyvillä alueilla. Tärkeimpinä alueina on mainittu liikennejärjestelmän
merkityksen hahmottaminen sekä liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelun kytkentä. Kyselyn vaihtoehtojen ulkopuolelta esiin on noussut arkista liikkumista ja liikenneympäristöä koskevan tietämyksen lisääminen.
Koulutustarpeen painottumisessa korostuvat ammatillisen substanssin ohella hallinnolliset ja muut institutionaaliset asiat, jotka vaikuttavat toimintamalleihin ja päätöksentekoon.
Kyselyyn vastanneiden näkemys koulutustarpeen painopisteistä yleisesti poikkesi selvästi heidän henkilökohtaisista tarpeistaan. Kun esimerkiksi liikenteen ja maankäytön
suunnittelun kytkentä koettiin yleisesti tärkeimmäksi aihealueeksi ehdotetuista, itsensä
kannalta se koettiin toiseksi vähiten tärkeäksi. Tästä voikin päätellä, että liikennejärjestelmäammattilaisille suunnatun koulutuksen painotus voi olla hieman toinen, kuin muille tahoille, esimerkiksi maankäytön suunnittelijoille ja päättäjille suunnattu koulutus.
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Koulutuksen painotukset (yleisesti)

1. Liikennejärjestelmän ja maankäytönsuunnittelun kytkentä
2. Liikennejärjestelmän merkityksen hahmottaminen muun yhteiskunnan
kannalta
3. Liikennejärjestelmän eri osa-alueiden ja niiden toiminnan hahmottaminen
kokonaisuuden kannalta
4. Liikennejärjestelmänäkökulman ja käsitteiden hahmottaminen
5. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden asettaminen sekä niiden
huomioiminen suunnittelussa
6. Liikennejärjestelmän eri toimijoiden välisten vuorovaikutussuhteiden
hahmottaminen
7. Liikennejärjestelmän toimintaympäristön ja siihen liittyvien mekanismien
tuntemus
8. Vuoropuhelun ja osallistumisen merkitys ja toimintamallit

9. Liikennejärjestelmäprosessien tuntemus
10. Liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutusten arvioinnin periaatteet ja
menetelmät
11. Päätöksentekomekanismien ja -tapojen tuntemus

12. Liikennejärjestelmän eri toimijoiden resurssien tuntemus
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20 %

30 %

Erittäin tärkeää

Kuva 6. Koulutustarve eri tyyppisten asioiden osalta, yleisesti
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100 %
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Koulutuksen painotukset (omalta tai yksikön kannalta)

5. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden asettaminen sekä niiden
huomioiminen suunnittelussa
8. Vuoropuhelun ja osallistumisen merkitys ja toimintamallit

11. Päätöksentekomekanismien ja -tapojen tuntemus
3. Liikennejärjestelmän eri osa-alueiden ja niiden toiminnan hahmottaminen
kokonaisuuden kannalta
4. Liikennejärjestelmänäkökulman ja käsitteiden hahmottaminen

9. Liikennejärjestelmäprosessien tuntemus
10. Liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutusten arvioinnin periaatteet ja
menetelmät
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Kuva 7. Koulutustarve eri tyyppisten asioiden osalta, vastaajan henkilökohtainen tarve
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5 KOULUTUKSEN KOHDISTAMINEN JA SISÄLTÖ
5.1 Lähtökohdat ja vaatimukset
Hyvä yhdyskuntasuunnittelu sisältää rinnakkaisia toimenpidekokonaisuuksia, jotka yhdessä tuottavat kumuloituvia ja toisiaan vahvistavia vaikutuksia. Vaikutuksiltaan toisensa kumoavia tai toisiaan heikentäviä toimenpiteitä pitäisi välttää. Kaikkien tulisikin näin
ollen jollakin tasolla ymmärtää se kokonaisuus, joihin heidän oma toimintansa vaikuttaa. Kun eri toimijat ymmärtävät roolinsa ja sen, miten heidän toimenpiteensä kokonaisuuteen vaikuttavat on heidän mahdollista kohdistaa toimintansa mahdollisimman tehokkaasti. Näin voidaan tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla kohdistaa ja toteuttaa liikennejärjestelmän hoidon, ylläpidon ja kehittämisen kannalta tarkoituksenmukaisimmat toimenpiteet.
Toimijoiden nykyiset työtehtävät ja koulutustaso ovat keskeisiä lähtökohtia. Koulutuksen tulisi vastata erilaisia tarpeita.
Liikennejärjestelmäkoulutus tulee suunnitella sellaiseksi, että siihen osallistuvat kokevat
koulutuksen hyödyllisenä ja tehokkaana. Tämä edellyttää toisaalta ”oikeiden” kohderyhmien tunnistamista, ja toisaalta eri kohdetyhmien kannalta tarkoituksenmukaisen
koulutuksen laajuuden ja sisällön löytämistä. On myös tiedostettava, että eri osapuolet
toimivat aina omasta roolistaan käsin.
Peruskoulutuksen (korkeakoulu, yliopistot, ammattikorkeakoulut) rooli on tärkeä yleistiedon jakamisessa. Peruskoulutuksen tulee antaa riittävän kattava käsitys koko liikennejärjestelmä kentästä, keskeisistä osa-alueista ja toimijoista. Nykyisessä koulutuksessa
on parannettavaa liikennejärjestelmänäkökulman osalta. Tarkoitus ei kuitenkaan voi olla, että kouluista tulisi ulos valmiita osaajia, vaan ihmisiä, joilla on hyvät edellytykset
oppia. Osaajaksi oppii kuitenkin vain tekemisen kautta.
Koulutuksen tulee olla koko liikennejärjestelmäkokonaisuuden kattavaa. Sen tulee käsittää liikennejärjestelmän fyysinen ja toiminnallinen ydin, toimijat (roolit, tavoitteet,
resurssit), prosessit, päätöksenteko, vuorovaikutus sekä toimintaympäristöön ja sen
muutoksiin liittyvät asiat.
Koulutuksen tulee olla alueellisesti kattavaa. Eri alueilla korostuvat hyvin erilaiset tarpeet.
Koulutuksen tulee olla organisaatiotasoittain kattavaa. Koulutusta tarvitaan ammattiin
valmistuttaessa, ammatillista pätevyyttä syvennettäessä sekä organisaatioiden johtotehtävissä työskennellessä. Näillä eri tasoilla koulutuksen järjestämistavalle ja sisällölle on
erilaiset vaatimukset.
Tarvitaan myös liikennejärjestelmänäkökulmaan liittyvää viestintää ja markkinointia,
peruskoulutusta, syventämää koulutusta sekä täsmäkoulutusta projektiluonteisiin tarpeisiin. Näiden toteuttamiseksi tarvitaan hyvin erilaisia koulutustapahtumia ja –muotoja.
Koulutuksen tulisi olla suunnittelun, päätöksenteon ja toteutuksen käytännöstä lähtevää
eikä liian teoreettista. Jokaisen tulisi löytää koulutuksesta liittymäpinta omaan päivittäiseen työhönsä
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Vuorovaikutuksen tulee olla tärkeä osa koulutusta. Liikennejärjestelmien suunnittelu on
tekemistä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Myös liikennejärjestelmäkoulutuksen pitäisi
sisältää paljon yhdessä tekemistä. Koulutuksessa kontaktipuoli muihin toimijoihin tärkeää. Yhdessä tekemällä oppii: yhteiset harjoitustyöt ja projektit.
Olemassa jo olevia koulutus- ja tapahtumafoorumeja tulee hyödyntää.

5.2 Koulutuksen rakenne
Liikennejärjestelmäkoulutusta esitetään toteutettavaksi neljällä erilaisella tavalla:
Viestintä ja markkinointi on tarkoitettu liikennejärjestelmänäkökulman avartamiseen
laajalle kohderyhmälle, joka kattaa erityisesti poliittiset päätöksentekijät, yhdyskuntasuunnittelualan johtotehtävissä työskentelevät sekä maankäytön suunnitteluprosesseissa
työskentelevät. Tavoitteena on viestinnän ja markkinoinnin keinoin lisätä liikennejärjestelmäosaamista erityisesti niissä kohderyhmissä, joita muut koulutuksen muodot eivät
tavoita. Tavoitteena on samalla markkinoida muita liikennejärjestelmäkoulutuksen muotoja.
Erikoisopintojakso on liikennejärjestelmäsuunnittelun varsinaisen täydennyskoulutuksen päämuoto, joka on suunnattu yhdyskuntasuunnittelualalla työskenteleville.
Erikoisopintojaksoa täydentämään järjestetään tarpeen mukaan syventäviä koulutuspaketteja, jotka olisivat tarpeelliseksi katsottaviin erityisteemoihin keskittyviä kertaluontoisia koulutustapahtumia.
Orientointikoulutuspaketit ovat esimerkiksi alueellisesti tai projektikohtaisesti järjestettäviä projektiin tai prosessiin osallistuville, sidostahoille sekä poliittisille päättäjille
suunnattuja kertaluonteisia tietoiskuja, jotka painottuvat liikennejärjestelmäsuunnittelun luonteeseen, vuorovaikutukseen sekä prosesseihin.

Viestintä ja markkinointi
Liikennejärjestelmänäkökulman avartaminen erityisesti niiden keskuudessa, joita varsinaiset koulutusmuodot eivät tavoita
Päättäjät, yhdyskuntasuunnittelun johtotehtävissä työskentelevät, maankäytön suunnitteluprosesseissa työskentelevät jne.
Liikennejärjestelmäsuunnittelun
erikoisopintojakso
Liikenne- ja yhdyskunta-alalla
työskenteleville ja syventyneille
opiskelijoille
Järjestäjänä koulutuskeskus
Kevät 2006, 2008…
Erikoisopettajat N kpl
Harjoitustöitä
Lopputentti
Suoritustodistus

Syventäviä, teemakohtaisia
koulutuspaketteja
Syventäviä,
Syventää EOJ:n koulutusta
teemakohtaisia
Syventäviä,
erityisteemojen
osalta teemakoht
koulutuspaketteja
Järjestäjänä
koulutuskeskus
Koulutuspäivä tai kurssi

Syventää EOJ:n ko
isia koulutuspaketteja

Kuva 8. Liikennejärjestelmäkoulutuksen rakenne

Orientoivat koulutuspaketit
Esim. alueellisen LJ- tai
maankäyttösuunnittelun käynnistyessä
Työpaja, valmisluento, kalvosarja, esite
yms
Painottaa prosesseja, vuorovaikutusta
ja kokonaisuuden hahmottamista
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5.3 Viestintä ja markkinointi
Viestintää ja markkinointia tarvitaan liikennejärjestelmäajattelun laaja-alaisessa juurruttamisessa, koska varsinainen koulutus painottuu väistämättä suunnitteluammattilaisiin.
Viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmänä ovat erityisesti poliittiset päätöksentekijät,
yhdyskuntasuunnittelualan johtotehtävissä työskentelevät sekä maankäytön suunnitteluprosesseissa työskentelevät. Tavoitteena on samalla markkinoida muita liikennejärjestelmäkoulutuksen muotoja.
Viestintä ja markkinointi on tarkoituksenmukaisinta järjestää pienimuotoisesti mutta
monitahoisesti. Toteutus voi tapahtua esimerkiksi luentoina tai alustuksina erilaisissa
koulutustilaisuuksissa, puheenvuoroina sopivissa seminaareissa tai kokouksissa tai ylipäätänsä puheenvuoroina sopivissa vuorovaikutustilanteissa. Liikennejärjestelmätyöstä
yleisellä tasolla viestiminen ja aiheen markkinointi saattaa muistuttaa orientointitietoiskuja, jotka on tarkoitettu erityisesti projektiluonteisiin tai alueellisiin tilanteisiin.
Selkeätä vastuutahoa ja markkinointisuunnitelmaa ei tässä vaiheessa esitetä. Luentojen,
alustusten ja puheenvuorojen pitäminen on pitkälti liikennejärjestelmäkoulutusta suunnitelleen työryhmän henkilöiden aktiivisuuden ja harkinnan varassa.
Viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseksi on mahdollista jatkossa osoittaa selkeämpi
vastuutaho ja laatia varsinainen suunnitelma, mikäli se koetaan tarkoituksenmukaiseksi.
Liikennejärjestelmätyöstä viestimistä ja markkinointia varten on muodostettu esittelyaineistoa, joka on muokattavissa ja käytettävissä sopivissa tilaisuuksissa. Esittelymateriaali on kuvattu liitteessä 1 ja se löytyy sähköisesti Liikenne- ja viestintäministeriön
www-sivuilta.

5.4 Erikoisopintojakso
Tavoitteet ja yleisperiaatteet
Erikoisopintojakso on liikennejärjestelmäkoulutuksen pääkoulutusmuoto. Sen ensisijaisena tavoitteena on, että opintojaksolle osallistuvat oppivat hahmottamaan toiminnallisten osa-alueiden, vuorovaikutussuhteiden ja prosessien yhdistelmästä muodostuvan kokonaisuuden.
Tavoitteena on myös, että erikoisopintojaksolla tapahtuu oppimisen lisäksi kehittämistä
ja syntyy käyttökelpoista oppimateriaalia. Teemaluentojen loppukeskustelut sekä erityisesti teemakohtaiset ryhmätyöt luovat puitteet myös uuden kehittämiselle.
Erikoisopintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelualalla
työskentelevien täydennyskoulutukseksi. Erikoisopintojaksolle voi osallistua myös jatko-opiskelijoita sekä syventymisvaiheessa olevia perustutkinnon opiskelijoita.
Erikoisopintojakso on ”oikeaa” opiskelua, joka sisältää esimerkiksi luentoja, ryhmäharjoitustöitä ja loppuarvioinnin. Opintojakson hyväksyttävästi suorittaneet saavat suoritustodistuksen. Opintojakson laajuus olisi 3-4 opintoviikkoa.
Koulutusta on mahdollista painottaa omien tarpeidensa mukaan, esimerkiksi harjoitustöiden teeman valinnan avulla.
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Koulutuksen tulee olla innovatiivista ja monimuotoista ja siinä tulee käyttää aktivoivan
opetuksen menetelmiä. On tärkeää, että koulutus sisältää myös yhdessä tehtävää ideointia ja harjoitteita.
Erikoisopintojakson opetuksesta vastaavat kuhunkin koulutusteemaan erikseen valittavat asiantuntijat, jotka myös vetävät teemaansa liittyvät harjoitustyöt. Tavoitteena on
saada kouluttajiksi parhaat mahdolliset henkilöt.
Koulutuksen järjestäjäksi on alustavasti kaavailtu Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipolia. Tällöin opintojakson suoritus kelpaa myös TKK:n opintosuoritukseksi.
Erikoisopintojaksolla olisi osallistumismaksu.
Tavoitteena on, että opintojakso järjestettäisiin toistuvasti esimerkiksi kahden vuoden
välein. Opintojakson sisältöä kehitetään ja painotetaan tarpeiden muuttuessa.

Toimintaympäristö
Käyttäjä,
toimivuus,
palvelukyky
Toimijat,
roolit, tavoitteet,
resurssit

Osallistuminen,
yhteistyö
Seuranta ja
vaikutusten
arviointi

Liikennejärjestelmätyö,
käsitteet, mallit
kehittämistavoitteet

Vuoropuhelu
Kehittämisen
menetelmät,
keinot

Suunnittelun
tasot ja
prosessit

Päätöksenteon
tasot ja
prosessit

Yhdyskuntasuunnittelun
liikennejärjestelmän
ja maankäytön
vuorovaikutus

Kuva 9. Liikennejärjestelmäsuunnittelun erikoisopintojakson elementit (soveltaen Erkki
Westerlund 12.4.2005)
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Kuva 10. Kyselyyn vastanneiden mukaan täydennyskoulutuskeskuksen järjestämä opintojakso tai teemaluentosarja ovat sopivin tapa toteuttaa erikoisopintojakso.
35
29

30
25
20
14

15
10

10

5

3

0
En

M ahdollisesti

Todennäköisesti

Eos

Kuva 11. Vastaajien (56 kpl) osallistumishalukkuus erikoisopintojaksolle.
Alustavat koulutusteemat
Teema 1. Liikennejärjestelmän käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkitys ja vuorovaikutussuhteet
-

Mitä tarkoittaa liikennejärjestelmäsuunnittelu ja siihen liittyvät käsitteet?

-

Mistä elementeistä liikennejärjestelmäkokonaisuus muodostuu ja miten ne kytkeytyvät toisiinsa?

-

Millainen on liikennemuotojen välinen työnjako, kuljetus- ja matkustusketjut?
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-

Mitkä ovat liikenneverkkojen, liikenteen ja kuljetusten avainluvut (matka- ja
kuljetusmäärät ja –suoritteet liikennemuodoittain, toimijoiden budjetit tai liikevaihdot yms).

Teema 2. Liikennejärjestelmä käyttäjän näkökulmasta
-

Millaisena liikennejärjestelmä näyttäytyy erilaisten ihmisryhmien arkisessa liikkumisessa?

-

Mitkä ovat liikkumisympäristön kehittämistarpeet eri väestöryhmien näkökulmista?

-

Mikä on liikennejärjestelmän merkitys elinkeinoelämän tuotantologistiikassa?

-

Mitkä ovat elinkeinoelämän kannalta liikennejärjestelmän tärkeimmät ominaisuudet ja niihin liittyvät kehitystarpeet?

Teema 3. Liikennejärjestelmän toimintaympäristö ja sen vaikutusmekanismit sekä
kehitysnäkymät
-

Mitkä ovat liikennejärjestelmän kannalta keskeiset toimintaympäristötekijät ja
niiden vaikutusmekanismit liikennejärjestelmän kannalta?

-

Mitkä ovat keskeisten toimintaympäristötekijöiden kehitystrendit ja tulevaisuudennäkymät sekä niihin liittyvät uhat ja mahdollisuudet?

Teema 4. Liikennejärjestelmän kehittämisen eri keinot
-

Mitkä liikennesektorin ulkopuoliset keinot ovat keskeisiä liikennejärjestelmän
kannalta ja miten näihin keinoihin voidaan vaikuttaa?

-

Strategiset lähestymisnäkökulmat ja toimintamallit.

-

Minkälainen on liikennepolitiikan keinovalikoima ja minkälaisia institutionaalisia esteitä liittyy niiden käyttöön.

-

Mitkä ovat liikenteen ja kysynnän hallintaan liittyvät keinot, joiden avulla voidaan tehostaa olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä?

-

Minkälaisia ovat tilanteet ja suunnitteluprosessit, joissa ko. keinoja voidaan/tulisi tarkastella?

Teema 5. Liikennejärjestelmäsuunnittelun eri tasot, niiden roolit ja prosessit
-

Mitkä ovat liikennejärjestelmäsuunnittelun eri tasot (kansainvälinen ja valtakunnallinen, maakunnallinen, seudullinen),

-

Minkälaisia ovat niiden välinen työnjako ja rajapinnat?

-

Millaisia prosesseja ja toimijoita liittyy eri tasoihin?

Teema 6. Liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet sekä niiden huomioiminen suunnittelussa
-

Mitkä ovat liikennejärjestelmän kehittämistä ohjaavat ylätason tavoitteet?

-

Esitellään esimerkkejä alemman tason tavoitteista ja erityistavoitteista.

-

Minkälaisten prosessien ja menetelmien avulla tavoitteet huomioidaan suunnittelussa ja päätöksenteossa?
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Teema 7. Liikennejärjestelmän eri toimijoiden roolit, tavoitteet ja resurssit
-

Millaiset ovat yhdyskuntasuunnittelussa toimivien eri osapuolten lähtökohdat,
tavoitteet, roolit, resurssit ja päätöksentekojärjestelmät?

-

Millaisia institutionaalisia esteitä tai rajoja on olemassa, jotka haittaavat tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamista?

-

Minkälaisia ovat eri toimijoiden työssä esiintyvät vuorovaikutustilanteet?

-

Missä tilanteissa liikennejärjestelmän kokonaisvaltainen käsittely on mahdollista
ja miten käsittely tulisi tehdä?

Teema 8. Päätöksenteon tasot ja –prosessit liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmasta
-

Mitkä ovat liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvät päätöksentekotahot, vaiheet ja prosessit?

-

Minkälaisia ovat eri tasoilla ja eri toimijoiden tahoilla tehtävät tyypilliset päätökset ja niiden merkitys liikennejärjestelmän kehittämisessä?

-

Minkälaista tietoa päätöksenteko vaatii eri vaiheissa eri tasoisia päätöksiä tehtäessä?

-

Mitkä ovat mahdolliset eri päätöksentekotasoilla tai toimijoiden tahoilta tehtävien päätösten koordinointitarpeet ja myös mahdolliset konfliktilanteet?

-

Mitkä eri tyyppisten liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden edellyttämät
päätökset ja niiden tekijätahot?

Teema 9. Liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutus ja suunnitteluyhteistyö
-

Tavoitteena on sisäistää yhdyskuntarakenteellisten kysymysten merkitys kestävän liikenteen ja liikennejärjestelmän lähtökohtana sekä liikenneverkon merkitys
yhdyskuntarakenteen muodostajana.

-

Minkälaiset institutionaaliset esteet ja rajat haittaavat liikenteen ja maankäytön
yhteen sovittavia ratkaisuja?

-

Minkälaisen yhteistyön ja toimintamallien avulla liikenteen ja maankäytön
suunnittelijat ja päätöksentekijät kykenevät tuottamaan koko yhdyskunnan kannalta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja?

-

Millaisia ovat maankäytön kehittymisen uudet trendit?

Teema 10. Osallistumisen ja viestinnän merkitys, tapauskohtainen tarve sekä toimintamallit
-

Minkälaisissa liikennejärjestelmää koskevissa prosesseissa tai tilanteissa tarvitaan vuoropuhelua ja osallistumista?

-

Mikä on tämän vuoropuhelun merkitys?

-

Minkälaisia toimintamalleja vuoropuhelun toteuttamiseksi on olemassa?

-

Esimerkkejä hyvistä ja huonoista vuorovaikutusmenettelyistä sekä selkeän ilmaisun keinoista.
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Teema 11. Liikennejärjestelmätason vaikutusarviointi ja toteutumisen seuranta
-

Minkälaisia ovat liikennejärjestelmäsuunnittelun eri tasojen vaikutusarviointia
koskeva lainsäädäntö, ohjeistus ja toimintatavat?

-

Minkälaisia ovat eri toimenpidetyyppien vaikutukset, yhteisvaikutukset sekä niiden kohdistuminen?

-

Tavoitteena on myös perehtyä vaikutusmekanismeihin sekä vaikutusarvioinnin
menetelmiin ja tuloksiin.

5.5 Syventävä koulutus
Syventävät koulutuspaketit ovat tarpeelliseksi osoittautuviin eritysteemoihin keskittyviä
koulutustapahtumia, jotka syventävät erikoisopintojakson sisältöä tarpeelliseksi katsottavien aihepiirien osalta. Kyselyssä tarpeelliseksi koettuja aihepiirejä syventävälle koulutukselle olivat mm. maankäytön suunnitteluun liittyvä liikennejärjestelmäosaaminen,
päätöksentekoon liittyvät aiheet sekä vaikutusarviointiin liittyvät aiheet.
Syventävä koulutus tapahtuisi markkinalähtöisesti kysynnän ohjaamana. Koulutuksen
järjestäjänä toimisi luontevasti esimerkiksi koulutuskeskus. Koulutusmuoto voisi olla
luentopäivä tai kurssi.
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Kuva 12. Syventävien koulutuspakettien tarpeellisuus kyselyyn vastanneiden mukaan.

5.6 Orientointikoulutus
Orientointikoulutuksen tavoitteena on antaa projektiin tai aluekohtaiseen liikennejärjestelmätyöhön osallistuville johdatus liikennejärjestelmäsuunnittelun käsitteeseen, sisältöön ja prosesseihin.
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Orientointikoulutuspaketit ovat esimerkiksi alueellisesti tai projektikohtaisesti järjestettäviä projektiin tai prosessiin osallistuville, sidostahoille sekä poliittisille päättäjille
suunnattuja kertaluonteisia tietoiskuja, jotka painottuvat liikennejärjestelmäsuunnittelun luonteeseen, vuorovaikutukseen sekä prosesseihin.
Orientointikoulutuksen muotoja voisivat olla esimerkiksi työpaja, luento tai alustus
esimerkiksi ohjausryhmän aloituskokouksen yhteydessä. Orientointikoulutuksen antajan
voi toimia esimerkiksi liikennejärjestelmäprojektin vastuuhenkilö, maankäytön suunnitteluprojektiin nimetty liikennejärjestelmäasiantuntija tai ulkopuolinen, erikseen kutsuttava asiantuntija.
Orientointikoulutusta varten on muodostettu esittelyaineistoa, joka on muokattavissa ja
käytettävissä sopivissa tilaisuuksissa. Esittelymateriaali on kuvattu liitteessä 1 ja se on
saatavissa sähköisesti Liikenne- ja viestintäministeriön www-sivuilta.
Orientointikoulutus sisältää myös viestintään ja markkinointiin liittyviä aineksia. Laadittua materiaali onkin mahdollista hyödyntää liikennejärjestelmäajattelun yleisemmässä juurruttamisessa (kohta 5.3).
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Kuva 13. Orientointikoulutuksen tarpeellisuus eri tilanteissa kyselyyn vastanneiden mukaan.
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Seminaari tai työpaja

Ulkopuolisen asiantuntijan
pitämä valmisluento

Valmis kalvosarja

0%

10 %

20 %

30 %

Erittäin sopiva

40 %

50 %

60 %

Melko sopiva

70 %

80 %

90 % 100 %

Ei kovin sopiva

EOS

Kuva 14. Erilaisten tapojen soveltuvuus orientointikoulutuksen järjestämiseen kyselyyn
vastanneiden mukaan.

6 JATKOTOIMENPITEET
Liikennejärjestelmäsuunnittelun erikoisopintojakso on koulutuksen päämuoto. Laadittu
selvitys määrittelee liikennejärjestelmäosaamisen kehittämisen tavoitteet, koulutuksen
yleispiirteisen rakenteen ja sisällön sekä toteuttamisperiaatteet. Pedagoginen, toteutukseen tähtäävä koulutussuunnittelu käynnistetään työryhmän ja valittavan koulutuslaitoksen toimesta. Tavoitteena voi pitää pilottikurssin järjestämistä lukukaudella 2005-2006.
Koulutuksen suunnittelusta vastannut työryhmä jatkaa toimintaansa myös koulutuksen
jatkosuunnittelussa ja pilottivaiheessa. Näin voidaan varmistaa koulutukselle asetettujen
substanssitavoitteiden toteutuminen itse koulutusvaiheessa. Työryhmän toimesta laaditaan arviointi pilottijaksosta, jonka perusteella määritetään koulutuksen kehittämistoimet ja jatkokoulutustarpeet.
Syventävän koulutuksen toteuttaminen tapahtuu koulutuslaitosten toimesta markkinalähtöisesti. Syventävän koulutuksen tarpeesta, osallistumispotentiaalista ja alustavista
teemoista on saatu tämän selvityksen yhteydessä selvät viitteet, mutta erikoisopintojakson toteuttaminen selkeyttää edelleen syventävän koulutuksen tarvetta ja teemoja.
Liikennejärjestelmätyöstä viestinnän, markkinoinnin ja orientointikoulutuksen vastuu
on liikennejärjestelmäammattilaisilla eri organisaatioissa. Laadittu pohjamateriaali (liite
1) on hyödynnettävissä tämän tyyppisessä työssä.
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LIITE 1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN MARKKINOINNIN
JA ORIENTOINTIKOULUTUKSEN TAUSTAMATERIAALI
Materiaali on saatavissa sähköisesti liikenne- ja viestintäministeriön www-sivuilta.
LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ JA -SUUNNITTELU
LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ ON JATKUVAA,
JOHDONMUKAISTA TOIMINTAA JA SUUNNITTELUA

Esittelymateriaalia

jossa käsitellään mm.

SISÄLTÖ
• Liikennejärjestelmätyön kuvaus
• Liikennejärjestelmäsuunnittelun kuvaus (vuorovaikutus,
tavoitteet, tasot ja merkitys)
• Liikennejärjestelmäsuunnittelun kytkentä
ohjelmointityöhön ja kaavoitukseen
• Liikennejärjestelmäsuunnittelun tulokset ja toteutus
• Liikennejärjestelmäsuunnittelun vaiheet ja prosessit
• Liikennejärjestelmäsuunnittelutilanne
• Lisämateriaalia

•
•
•
•
•
•
•

• Toimijoiden työskentelytapa, jossa tiedostetaan oman toiminnan
vaikutukset liikennejärjestelmään ja maankäyttöön.
• Jatkuvaa, johdonmukaista toimintaa omassa työssä
• Toteuttaa liikennejärjestelmäsuunnittelun tai vastaavan strategisen
suunnitelman kautta sovittaja tavoitteita ja pitkän aikavälin
kehittämislinjoja
• Edellyttää kokonaisuuksien tunnistamista, jotta voidaan arvioida
järjestelmän yhden osan tai osien roolia ja merkitystä koko
liikennejärjestelmän kannalta. Tällöin voidaan tarkoituksenmukaisella
ja tehokkaalla tavalla kohdistaa ja toteuttaa liikennejärjestelmän
hoidon, ylläpidon ja kehittämisen kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
• Edellyttää organisaatioiden välisten ja seudullisen yhteistyön toimintatapojen tunnistaminen ja kehittämistä, jotta voidaan varmistaa eri
tahojen toimintatapojen ja resurssien parempi koordinaatio.

LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖN ELEMENTIT JA
VUOROVAIKUTUSUHTEET
ARVOT
ASENTEET

ELINKEINORAKENNE

INFORMAATIO

TALOUS

TEKNOLOGIA

POLITIIKKA

TOIMET, KEINOT
SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

OSALLISET
IHMISET

– mahdollistaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja
maantielakiehdotuksen sisältämien liikennejärjestelmä -termin mukaisen
asioiden käsittelytavan
– LVM:n toiminta- ja taloussuunnitelman isot kehittämishankkeet otetaan
yleensä vain liikennejärjestelmäsuunnittelun tuloksena laaditun aiesopimuksen
hankkeista

•

LJS on vuorovaikutteinen strategiatyö, joka sovittaa yhteen eri toimijoiden
tarpeita ja resursseja:
– kunnat, maakuntahallinto
– valtion väylävirastot (LVM osapuolena suoraan mukana suurimmilla
kaupunkiseuduilla (PKS sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseudut)
– lääninhallinto, muut viranomaistahot
– elinkeinoelämä, liikennepalvelujen tuottajat
– kansalaiset, muut sidosryhmät

Liikennejärjestelmäsuunnittelu sovittaa sovittaa yhteen eri hallinnonalojen

tarpeita, tavoitteita, resursseja
ja toimenpiteitä.

YHTEISKUNNALLISET JA KANSAINVÄLISET TAVOITTEET JA SITOUMUKSET

YM

SM

Alueiden käytön ja kehittäminen tavoitteet

LVM
Liikennepoliittiset tavoitteet
VÄYLÄLAITOKSET / PTS

MAAKUNNAT, SEUDUT,
KUNNAT

MAAKUNNAT
LÄÄNINHALLINTO, SEUDUT

YHTEISTYÖ

VÄYLÄLAITOKSET
ERITYISTAVOITTEET

TAVOITTEET

LIIKENNEPALVELUT
PAIKALLISET TAVOITTEET

LUONNON
YMPÄRISTÖ

KANSAINVÄLISET JA
VALTAKUNNALLISET TAVOITTEET

ELINKEINOELÄMÄ
PALVELUNTUOTTAJAT

TILA
KYSYNTÄ

MINISTERIÖT

IHMISRYHMÄT JA
YHTEISÖT

Ei lakisääteinen suunnitelma, mutta

– liikennesektorin
– maankäytön suunnittelun
– alueiden kehittämisen

KÄYTTÄYTYMINEN, VALINNAT
TARPEITA

•

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU ON
HALLINTORAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖPROSESSI

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET
ALUERAKENNE,
MAAKÄYTTÖ

(Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriön ohje ”Kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelu – yksityiskohdista toimenpidekokonaisuuksiin”. )

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU JA SEN
OSAPUOLET

LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ

VÄESTÖ

eri käyttäjäryhmien liikenne- ja
kuljetustarpeita
eri kulkutapoja ja niiden
työnjakoa
liikenneverkkoja ja niiden
hoitoa ja kehittämistä
liikennepalveluja ja niiden
tuottamista
liikenteen ja maankäytön
vuorovaikutusta
liikennejärjestelmän rahoitusta
ja yhteistyömuotoja
liikenteen ja liikennejärjestelmän vaikutuksia.

INFORMAATIO,
OHJAUS,
TOIMINTATAVAT

KUNNAT
MUUT TOIMIJAT

VUOROVAIKUTUS

TIETO VAIKUTUKSISTA

MUUT TOIMIJAT

VAIKUTUKSIA

LIIKENNEINFRASTRUKTUURI

L
Ä
Ä
N
I
N
H
A
L
L
I
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA
N
T
O

Maakuntien, seutujen ja kuntien
strategiset suunnitelmat ja kaavat:
-Maakuntasuunnitelma
-Maakuntakaava
-Yleiskaavat /kuntien yhteiset
yleiskaavat,
-Jne.

(Lähde: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen
– prosessikuvaus, LVM 43/2003)
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LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET
Ohjaavat suunnittelua ja toteuttamista -> tavoitteiden valinta ja niiden
painotus on tärkeää, tavoitteisiin sitouduttava
•

Edellyttävät laajaa vuoropuhelua

•

Seudulliset tavoitteet tulkitsevat ja
painottavat valtakunnallisia
tavoitteita seudun omista tarpeista
lähtien

•

Liikenteelliset tavoitteet asetetaan
tukemaan alueen muita
kehittämistavoitteita

•

Tukevat siirtymistä sektorikohtaisesta alueelliseen näkökulmaan ja
hankelistoista toiminnalliseen
ajatteluun

•

Yhteensopivia, samaan suuntaan
johtavia

Visio

10

LJS JA VÄYLÄLAITOSTEN OHJELMOINTITYÖ

• Laajentaa sektorikohtaista suunnittelua,
ja antaa sille lähtökohtia ja tavoitteita
• Suuri vaikutus
hankekohtaisen
suunnittelun
kohdentamiseen
• Vaikuttaa ohjelmointiin erityisesti pitkällä
aikajänteellä

20
Aika

(Lähde: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen
– prosessikuvaus, LVM 43/2003)

YHTEISKUNNALLISET TAVOITTEET

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELUN TASOT
•

Maakuntataso
– Yleensä maakuntaliittojen johdolla, maakunta
– Osallistujina kunnat, väylälaitokset, muut muut viranomaistahot, seudulliset
sidosryhmät
– Ulkoiset yhteydet, kuntien väliset yhteydet, edunvalvontapainotteinen, vain
vähän yksittäisiä kuntia koskettavia asioita

•

SM

LVM

MAANKÄYTTÖ

ALUEKEHITYS

LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

Kansainvälinen ja valtakunnallinen taso
– LVM:n johdolla
– Osallistujina muut ministeriöt, väylälaitokset, valtakunnalliset sidosryhmät
– Yleinen liikennepolitiikka ja pääliikenneväylät

•

YM

LJS JA KAAVOITUS

Seututaso
– Maakuntaliiton tai keskuskaupungin johdolla, työssäkäyntialue
– Osallistujina, kunnat, väylälaitokset, muut muut viranomaistahot, keskeiset
alueelliset sidosryhmät
– (Kaupunki-)seudun sisäiset yhteydet, tarkkuustaso kuntakohtainen

Alueen kehityskuva ja
muut strategiat

• Vuorovaikutteinen prosessi,
jossa on:
– yhteiset / yhteensovitetut
tavoitteet
– yhteinen
vaikutusarviovaihe
– Luonnoksen ja ehdotuksen
tarkempi suunnittelu
⇒ Yhteinen
liikennestrategia
kaavassa ja siihen
liittyvässä
liikennejärjestelmässä

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Liikennejärjestelmäanalyysi

Maankäyttöanalyysi

Lähtökohdat ja tavoitteet,
toimintaympäristön muutokset

VAIHTOEHDOT

Rakennemallit

LJ-vaihtoehdot
Vaikutusarviot/päävaikutukset

VAIHTOEHDON TARKENTAMINEN

Kaava-/liikennejärjestelmäluonnos

Vaikutusarvion tarkentaminen

Kaavaehdotus / suunnittelu

Liikennejärjestelmän suunnittelu
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

KAAVA

Liikennestrategia

(Lähde: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen
– prosessikuvaus, LVM 43/2003)

Aluevaraukset

Nykytila

Liikennevisio

Aiesopimus

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELUN MERKITYS
LJS:N TULOKSIA

• Seudun yhteiset tavoitteet ja tahtotila
• Pitkän aikavälin kehittämisperiaatteet ja kärkitoimenpiteet kaavoihin
• Aiesopimus:

(Lähde: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen
– prosessikuvaus, LVM 43/2003)

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTAVOITTEET

– vähentää ”tempoilua” toteutuksessa
– parempi koordinointi (toimenpiteiden ajoitus, ja resurssien
kohdentaminen)

• Ei korvaa sektorikohtaista suunnittelua, mutta antaa sille lähtökohtia ja
tavoitteita

Aiesopimus

Yleis-/maakuntakaavoitus

Toiminnansuunnittelu
•
•
•
•

LVM:n TTS ja inv.ohjelma
Väylälaitosten PTS, TTS
Maakuntaohjelma ja toteuttamissuunnitelma
Kuntasuunnitelmat ja kuntien
talousarviot

SUUNNITELMAN

Liikennejärjestelmän kehittämisen painopistealueet

- hankkeita
- tehtäviä
- suunnitelmia

Nykytila
(Lähde: Alueellisen suunnitteluyhteistyön
kehittäminen (LVM 38/2004).)

VISIO,
TAVOITETILA

Aluekehittämisohjelmat
PÄIVITYS

20?0

tö
s
ys
pä
ä

OHJELMOINTIVAIHE

• Tavoitteena edistää alueen liikennejärjestelmän kehittämisen yhteistyötä,
suunnittelua ja toteuttamista.
• Aikajänne 3-5 vuotta
• Sopimukseen on kirjattu eri toimijoiden resurssit ja osoitettu niiden
kohdentaminen hyväksyttyjen tavoitteiden ja kärkitehtävien edistämiseksi
parhaalla mahdollisella tavalla.
• Yhteistyön tavoitteena on edistää myös sopimuksessa yksilöimättömien
tavoitteita tukevien hankkeiden toteutumista.
• Sopijaosapuolet sitoutuvat toimenpiteiden edistämiseen ja toteuttamiseen
omien toimivaltojensa puitteissa.
• Lopulliset kustannukset ja kustannusosuudet toteuttajatahoittain sovitaan
varsinaisten toimenpidekohtaisten toteutussopimusten yhteydessä.
• Edellyttää seurantaa ja reagointia

O
hj
el

m

K
äy
nn
is t

oi
nt
ip

TOTEUTUS AIESOPIMUKSEN KAUTTA

ää
tö
s
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Päättäjät
Ohjausryhmä

LJS tarpeen
analyysi

Ongelmat ja
odotukset

Alustavat keinot
ja vaikutukset

Työsuunnitelma

K/H
”Ongelmat ja kehittämisodotukset”

Osallistuminen

S
”Palaute”

= Päätös

= Aktiivinen osallistuja/tekijä

K = Kysely

= Tekemistä

= Osallistuminen tarvittaessa

H = Haastattelu

= Vaiheen alku/loppu

S = Seminaari

L = Lausunnot

(Lähde: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen
– prosessikuvaus, LVM 43/2003)

Päätökset

Tulokset

Ohjelmointi- Työryhmä
vaihe
(1-3 kk)

Ohjelmointipäätös
Käynnistämispäätös

Toimintasuunnitelma /
Työohjelma

Suunnittelu- Työryhmä
vaihe
Seurantaryhmä
(12-24 kk) Päättäjät
Vuorovaikutus

Tavoitteiden
hyväksyminen
Toimintalinjan valinta
Lausunnot
Aiesopimuksen
hyväksyminen

Tavoitteet
Liikennejärjestelmän
tavoitetilan kuvaus
kärkitehtävät /
liikennestrategia
Aiesopimus

Aiesopimuksen
päivittäminen
Suunnitelman
päivittäminen

Seurantaraportit
Toimenpiteiden
toteutus

Työryhmä
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ToimintaArviointi Vertailu
linjat

OsallistuK/H
minen ”Nykytila/tavoitteet”

Viimeistely

LJ-ehdotus

S

L

Aiesopimus

K/H
”Resurssit/sitoutuminen”

= Päätös

= Aktiivinen osallistuja/tekijä

K = Kysely

= Tekemistä

= Osallistuminen tarvittaessa

H = Haastattelu

= Vaiheen alku/loppu

S = Seminaari

L = Lausunnot

(Lähde: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen
– prosessikuvaus, LVM 43/2003)

SUUNNITTELUPROSESSI

O
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Tavoitteet

EDISTÄMIS- JA
SEURANTAVAIHE

A
h ie
oh yvä sop
je ks im
lm ym u
oi in kse
nt e n
ip n
ää /
tö
s

Seurantavaihe
- jatkuva

Päättäjät
Ohjausryhmä
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Toimijat
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SUUNNITTELUVAIHE
SUUNNITTELUPROSESSIN YHTEENVETO

Päättäjät
Ohjausryhmä

Päättäjät
Ohjausryhmä

Osallistuminen

K/H

S

Toteutuksen
edistäminen ja
seurantavaihe

Suunnitteluvaihe

Ohjelmointivaihe

K/H

S

L

K/H

Aiesopimuksen seuranta
LJS:n toteutumisen seuranta
Liikennejärjestelmän tilan seuranta

Aiesopimuksen seuranta
LJS:n toteutumisen seuranta
Liikennejärjestelmän tilan seuranta

Osallistuminen

= Päätös

= Aktiivinen osallistuja/tekijä

K = Kysely

= Päätös

= Aktiivinen osallistuja/tekijä

K = Kysely

= Tekemistä

= Osallistuminen tarvittaessa

H = Haastattelu

= Tekemistä

= Osallistuminen tarvittaessa

H = Haastattelu

S = Seminaari

= Vaiheen alku/loppu

= Vaiheen alku/loppu

L = Lausunnot

(Lähde: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen
– prosessikuvaus, LVM 43/2003)

L = Lausunnot

S = Seminaari
(Lähde: Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen
– prosessikuvaus, LVM 43/2003)
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VALMIIT SUUNNITELMAT
Lapin liikenne 2020
Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun liikennestrategia 2010
Itä-Uudenmaan liikennestrategia
Pohjois-Savon maakunta
Pohjois-Karjalan maakunta
Etelä-Karjalan maakunta
Kymenlaakson liikennestrategia
Lounais-Suomen saaristo
Länsi-Uudenmaan LJS
Lisäksi:
Perämerenkaari
Itä-Lapin seutukunta

MAAKUNTIEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELUTILANNE

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu

TEKEILLÄ OLEVAT SUUNNITELMAT
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Länsi-Uusimaa
Satakunta
Vakka-Suomen LJS
Turun kaupunkiseudun kehyskuntien LJS

Pohjois-Karjala

PohjoisSavo
Keski-Suomi
Etelä-Savo

Satakunta
Etelä-Karjala

Lounais-Suomen
saaristo

VALMIIT SUUNNITELMAT
Oulun seutu
Pääkaupunkiseutu
Rovaniemen seutu
Hämeenlinnan seutu
Tampereen seutu
Lahden seutu
Jyväskylän seutu
Forssan seutu
Turun seutu
Kajaanin seutu
Hyvinkään / Riihimäen seutu
Vaasan seutu
Kemin / Tornion seutu
Salon seutu
Seinäjoen seutu

Kymenlaakso

Itä-Uusimaa
Länsi-Uusimaa

KAUPUNKISEUTUJEN
LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELUTILANNE
ROVANIEMI

KEMI / TORNIO

OULU

KAJAAN
I
KOKKOL
A
PIETARS
VAASAAARI
KUOPIO

TEKEILLÄ OLEVAT SUUNNITELMAT
Kouvolan seutu
Porin seutu
Kuopion seutu
Rauman seutu
Joensuun seutu
Kokkolan / Pietarsaaren seutu
Varkauden seutu
Kotkan / Haminan seutu

SEINÄJOKI JYVÄSKYLÄ

JOENSUU
VARKAUS

TAMPERE
PORI

MIKKELI

HÄMEENLINNA

RAUMA

FORSS
A
LOIMA HYVINK
LAHT
ÄÄ
TURKU
A
RIIHIM
I
SAL
ÄKI
HELSINk
O
I

KOUVOL
A
KOTKA / HAMINA

LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELUUN LIITTYVÄÄ
MATERIAALIA
• Alueellisen suunnitteluyhteistyön kehittäminen (LVM 38/2004).
• Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen – Prosessikuvaus, (LVM
43/2003).
• Tiehallinnon julkaisusarjan ohje ”Liikennejärjestelmäsuunnitelma – sisältö ja
esittämistapa” (1996)
• Liikenne- ja viestintäministeriön ohje ”Kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelu – yksityiskohdista toimenpidekokonaisuuksiin”.

35

LIITE 2. KYSELYYN VASTANNEIDEN TAUSTATIEDOT
Vastanneiden ja ei-vastanneiden jakautuminen organisaatiotyypin mukaan
70 %
60 %
60 %

50 %

40 %
34 %

Vastanneet

32 %

Ei vastanneet

30 %

20 %

17 %
8%

7%7%

9%

Muu väyläl.

Tiehallinto

Maakunta

Kunta

0%

Ympäristöviranomaine
n/-ministeriö

2%

2%

4%

5%
2%

Konsultti

10 %

Muu valtion
viranomainen

11 %

Vastaajien koulutus ja valmistumisvuosi
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60-70 -luku

80-luku

DI

Insinööri

90-

Arkkitehti

Muu
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LIITE 3. TYÖPAJOJEN KESKUSTELUMUISTIOT
Workshop 18.11.2004 – koulutustarpeet ja tavoitteet
Aika ja paikka

18.11.2004 klo 8.45.-12.00
Ravintola Pääposti, auditorio, Mannerheiminaukio 1 C, Helsinki

Osallistujat
Ryhmä 1
Mikko Ojajärvi,
Leena Silfverberg
Eeva Linkama
Erkki Westerlund
Anssi Narvala
Markku Pyy
Antti Kalliomäki
Tarja Mäkeläinen
Simo Kerkelä
Hannu Pesonen
Ryhmä 2
Anne Herneoja
Raija Merivirta
Matti Hermunen
Jouni Sivenius
Ulla Priha
Timo Ernvall
Keijo Kostianen
Heikki Metsäranta
Ryhmä 3
Suoma Sihto
Kari Korpela
Elisa Sanasvuori
Jouni Ojala
Hannu Siitonen
Hanna Linna-Varis
Risto Leppänen
Taneli Antikainen
Juha Heltimo

LVM
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Helsingin KSV
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Tuusulan kunta
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1. Minkälaisissa tilanteissa ja tehtävissä tarvittaisiin vahvempaa liikennejärjestelmänäkö-kulmaa tai –osaamista?
RYHMÄ 1
Maankäytön suunnittelun yhteydessä. Alueelliset toimijoiden rooli tärkeää.
Poliittisen tahdonmuodostuksen yhteydessä ja kansalaisten roolin huomioimisessa
Joukkoliikenteen operointimahdollisuuksien turvaamisessa eritasoisen suunnittelun yhteydessä.
Tarvitaan ymmärrystä, mistä LJ koostuu ja miten erilaiset sidonnaisuudet vaikuttaa
Tulisi päästä irti hankeajattelusta: Tarveajattelua + keinoajattelua. Markkinointiajattelu
ja realismi tulisi yhdistää. Tulee varautua siihen, että rahaa ei olekaan toivotussa määrin
käytössä.
Määritelmät tärkeitä: mitä tarkoittaa liikennejärjestelmä, mitä hanke? Hanke voi olla
muutakin kuin investointihanke.
Suppeita näkökulmia tulisi avartaa. On erilaisia tarpeita, eturistiriitoja, jopa kilpailua,
jolloin kokonaisuuden ymmärtäminen ja yhteinen ajattelu auttaa yhteisen tahdon löytämisessä.
Tulisi saada konkreettista tietoa, ketkä alueelliset toimijat työskentelevät liikennejärjestelmätason asioiden piirissä (yhteystietoja)
Kysymys ei ole pelkästään LJ-suunnitelmien laadinnasta, vaan laajemmasta ajattelusta.
LJ-suunnitelmista puuttuu ylemmän tasojen keinot, kuten kysyntään vaikuttaminen ja
infran käytön tehostaminen..
Kysymys on ajattelutavasta, tarpeesta saada aivot ajattelemaan samoin päin.
RYHMÄ 2
Osaamista on varaa parantaa kaikilla tasoilla, joilla liikennejärjestelmän kanssa ollaan
tekemisissä.
Erityinen haaste on strategisen tason suunnittelun ajatusten välittäminen päätöksentekoon (kunnanvaltuustot esimerkkinä), jossa aikajänne on muutamia vuosia – puhumattakaan sitten vuorovaikutuksesta kansalaisten kanssa, jotka pääsääntöisesti näkevät
kirkkaimmin oman lähipiirin ja välittömät muutokset.
RYHMÄ 3
Kuntasektori suurempi ongelma kuin valtiohallinto. Kuka edustaa pientä kuntaa? Tiepiirit, maakunnan liitot? Miten pienten kuntien tarpeet saadaan esille? Miten kunnat saadaan sitoutumaan seudulliseen kunta- /maakuntarajat ylittävään toimintaan?
Ongelmana kuntatason eri toimijoiden keskinäinen toiminta. Kunnat hyvin epähomogeenisia mm. resurssien, osaamisen sekä esimerkiksi väestökehityksen suhteen. ”Isot
kunnat vievät, ja pienet vikisevät.”
Poliitikot pitää saada mukaan toimintaan.
Asukkaille mahdollisuus vaikuttaa. Osallistuminen hankalaa liikennejär-jestelmätasolla
à edustuksellisuus. Asukkaille tiedottaminen tärkeä osa vuorovaikutusta.
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Maankäytön suunnittelun tulisi olla tiiviimmin mukana. Nykyisin suunnitte-luprosessit
kulkevat eri ratoja, tosin muutamia hyviäkin esimerkkejä on löydettävissä (esim. caseOulu).
Monilla kunnilla juuri maankäytön suunnittelu on se keskeisin juttu. Yhdyskuntasuunnittelu saatetaan nähdä tällöin hyvin kapeakatseisesti vain kaavoituksena,
usein asemakaavoituksena.
2. Minkä tyyppisiin asioihin koulutustarve painottuu?
RYHMÄ 1
Laadittiin osaamistason/tarpeen luokittelu: 1. ”Raapaisu”, 2. Tieto, 3. Taito, 4. Osaaminen, 5. Pätevyys. Arvioitiin asialistalla olleiden asioiden tärkeys seuraavasti
-

liikennejärjestelmän merkitys ja vuorovaikutus muun yhteiskunnan kan-nalta
(mm. elinkeinoelämän ja erityisryhmien näkökulmat) 4,6

-

liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelijoiden yhteistyö 4,1

-

kehittämistavoitteet ja niiden jalostaminen ja täsmentäminen toimintaa ohjaaviksi linjauksiksi 4,1

-

liikennejärjestelmän käsitteiden ja sisällön ymmärtäminen (perusfilosofia ja yhteinen orientoituminen) 3,7

-

liikennejärjestelmän eri toimijoiden väliset vuorovaikutussuhteet, vaikutuskanavat ja toimintamallit (mm. suunnitteluprosessit, toteutusprosessit, päätöksenteko) 3,7

-

liikennejärjestelmän toimintaympäristö, mittakaavat ja mekanismit 3,6

-

liikennejärjestelmän eri osa-alueiden tuntemus 3,6

-

vuoropuhelun ja osallistumisen merkitys ja toimintamallit 3,6

-

liikennejärjestelmän kehittämisen vaikutusten arvioinnin periaatteet ja menetelmät 3,5

-

päätöksentekomekanismien ja –tapojen ymmärtäminen 3,4

-

toimijoiden talous ja rahoitus 1,9

Osaamistarpeita voidaan lieventää kehittämällä toimivia, luottamukseen perustuvia yhteistyömalleja ja työnjakoja (kaikkien ei tarvitse osata kaikkea).
RYHMÄ 2
Yleisesti kyse on ajattelutapojen laajentamisesta, pohdiskeluprosessien käynnistämisestä – ei ainoastaan tietojen, taitojen ja osaamisen jakamisesta.
Poikkitieteellisyys on tärkeää. Liikennejärjestelmäajattelussa pitää ymmärtää liikennejärjestelmän tekniikan lisäksi mm. talous-, ympäristö-, käyttäytymis- ja oikeustieteitä
arkkitehtuuria ja kulttuuria.
Yksi esimerkki uudesta ajattelusuunnasta on, ettei liikenteelliseen ongelmaan ajatella
ensin ja ainoana vaihtoehtona investointia vaan mietitään ensin tapoja vaikuttaa kulku-
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muodon valintaan, toiseksi tapoja tehostaa verkon käyttöä, kolmanneksi parantaa nykyistä väylää ja vasta neljänneksi tapoja investoida uutta (ruotsalaisten 4-porrasmalli).
Toinen esimerkki on se, että liikennejärjestelmien suunnittelussa ei pelkästään tunnisteta
tarvetta maankäytön ja liikenteen suunnittelun vuoro-vaikutukseen vaan myös syyseuraussuhteet aluekehityksen, elämäntavan ja liikenteen ja liikkumisen hallinnan välillä.
RYHMÄ 3
Kaikki esitetyt painopistealueet tärkeitä. Erityisesti esille nousivat seuraavat:
-

liikennejärjestelmän käsitteiden ja sisällön ymmärtäminen,

-

liikennejärjestelmän eri osa-alueiden tuntemus, yleispiirteisellä tasolla.

-

Kaikkien ei tarvitse tietää kaikkea, mutta kaikkien on kuitenkin syytä hahmottaa
kokonaisuus, eri toimialoja yhdistävät rajapinnat sekä liikennejärjestelmätason
eri toimijat,

-

liikennejärjestelmän eri toimijoiden väliset vuorovaikutussuhteet, eritoten liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelijoiden yhteistyö,

-

toimijoiden talous ja rahoitus,

-

liikennejärjestelmän merkitys ja vuorovaikutus muun yhteiskunnan kannalta
(mm. elinkeinoelämän ja erityisryhmien näkökulmat).

3. Mikä on alan koulutuksen tila ja kehitys?
RYHMÄ 1
Ei ehditty käsittelemään
RYHMÄ 2
Valtion väylähallinnossa yhteinen järjestelmäajattelun suunta on viime vuosina löytynyt. Samoin on esimerkkejä alueellisista yhteistyö- ja koulutuskokonaisuuksista, kuten
Oulun seudulla. YTK on myös tehnyt pitkään hyvää työtä kokonaisajatteluun kouluttamisessa. Hyvää kehitystä on siis tapahtunut ja nyt pitää laajentaa oppimisen ja yhteistyön kehää.
RYHMÄ 3
Peruskoulutuksen (ammattikorkeakoulut, yliopistot, muut) tulee antaa riittävän kattava
käsitys koko liikennejärjestelmä kentästä. Nykyisessä koulutuksessa on parannettavaa
liikennejärjestelmänäkökulman osalta, ja tämä onkin tiedostettu.
Osaajia tarvitaan myös tulevaisuudessa. Erityiskysymyksenä osaamisen alueellinen jakautuminen. Miten turvataan tulevaisuudessa osaajat pohjoisessa ja itäisessä Suomessa?
4. Mitkä ovat liikennejärjestelmäkoulutukselle asetettavat keskeisimmät tavoitteet?
RYHMÄ 1
-

Maankäytön suunnittelijoiden saaminen mukaan osallistuvaan järjestelmäsuunnitteluun

40

-

Kokonaisjärjestelmän ymmärtäminen yhdyskuntasuunnittelun tasolla

-

Päätösten ja niiden tekemättömyyden vaikutusten ja merkityksen ymmärtäminen

-

Tavoitteiden huomioiminen käytännön työssä

-

Yhteinen tapa ajatella, tarkoituksenmukainen lähestymisnäkökulma

-

Yhteisen näkemyksen ja vuoropuhelun kehittäminen

-

Prosessien ymmärtäminen

-

Perusasioiden osaaminen

RYHMÄ 2
Koulutukselle ei pidä asettaa liian kovia tavoitteita. Tarkoituksena ei ole kouluttaa liikennejärjestelmäosaamisen ”huippuasiantuntijoita”. Tärkeämpää on, että koulutus on
pohdiskeleva ja ajatuksia herättävä.
Tavoitteena on yleisesti yhteisen ajattelutavan, kielen ja ymmärryksen löytäminen
suunnittelun eri osapuolten ja eri ammattialojen kesken. Vuorovaikutuksen tulee olla
tärkeä osa koulutusta.
RYHMÄ 3
-

Liikennejärjestelmäkäsitteen avaaminen ja jäsentäminen.

-

Alalle tulleiden perehdyttäminen.

-

Alalla pidempään olleiden toimijoiden ajattelutavan ja tietämyksen avartaminen
ja syventäminen.

-

Koulutusta myös maankäytön suunnittelijoille.

-

Alan imagon nostaminen à alan houkuttelevuus.

5. Missä puitteissa koulutusta tulisi ensisijaisesti kehittää?
RYHMÄ 1
”Koulutus oppilaiden luokse” = alueellista koulutusta esim. LJ-suunnitelmien laadinnan
ja muiden strategisten suunnitelmien laadinnan taustaksi. Koulutetaan alueellisia opettajia.
Tarvitaan eri tasoista koulutusta
Korkeakouluopetukseen tarvitaan kokonaisuuden ymmärtämisen koulutusta (teoreettisen pohjan kehittäminen)
Maankäytön suunnittelun opetukseen LJ-koulutusta. Ongelman on arkkitehti- ja insinööriajattelun peruserot (paikka, tila <> järjestelmät, prosessit)
Työssä oppiminen on tärkeää
Runkona voisi olla vaativampi jatkokoulutus, josta versoaa erilaisia soveltavia koulutusmuotoja.
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RYHMÄ 2
Peruskoulutuksen (korkeakoulu, yliopistot, ammattikorkeat) rooli on tärkeä yleistiedon
jakamisessa. Tarkoitus ei kuitenkaan voi olla, että kouluista tulisi ulos valmiita osaajia
vaan ihmisiä, joilla on hyvät edellytykset oppia. Osaajaksi oppii kuitenkin vain tekemisen kautta.
Koulutuksen on syytä olla tarkkaan suunnattua ja kurssiluonteista. On tärkeää, että koulutus aloitetaan pikaisesti jostain. Ei ole pakko tehdä ensin kaikenkattavaa opetusohjelmaa. Liikkeelle on kuitenkin syytä lähteä LVM-vetoisesti ja riittävän näyttävästi. Asian
markkinointi on tärkeää.
Olemassa jo olevat koulutusfoorumit (YTK, korkeakoulut, Infra-2010-ohjelma jne.) on
kartoitettava ja käytettävä hyväksi. Niiden sisältöön voidaan yrittää vaikuttaa ja niitä
voidaan yleisesti markkinoida niille tahoille, joille liikennejärjestelmäkoulutusta halutaan antaa.
Liikennejärjestelmien suunnittelu on tekemistä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Myös
liikennejärjestelmäkoulutuksen pitää sisältää paljon yhdessä tekemistä.
RYHMÄ 3
Missä koulutusta tulisi järjestää:
-

valtion virastot, väylälaitokset, yms.,

-

kunnat ja kuntien organisaatiot,

-

yksityiset konsulttitoimistot,

-

projektien yhteydessä, esim. ohjaus- ja työryhmiä muodostettaessa, informaatiopaketteja jakamalla.

Luento- ja kalvosarjoja siitä,
-

mitä liikennejärjestelmä tarkoittaa

-

mitä liikennejärjestelmäajattelu tarkoittaa

-

mitä liikennejärjestelmäsuunnittelu pitää sisällään.

Internetiin ladattavaksi ilmaisia LJS-kalvosarjoja.
Loppukeskustelu
Voitaisiin auditoida/evaluoida toteutuneita LJ-prosesseja, jotta tunnistetaan konkreettinen oppimistarve
Tiedottaminen LJ-koulutuksesta tärkeää.
Koulutussuunnitelman rinnalla tulisi esittää suosituksia eri toimijoille toimintamallien
kehittämiseksi.
Kunnat saatava mukaan koulutukseen, olisiko Kuntakoulutus sopiva koulutuksen toteuttaja?
Koulutusta voidaan moduloida: kokonaisuudesta voidaan irrottaa palikoita, jotka voidaan toteuttaa erillisinä, jopa ennen koulutuskokonaisuutta.
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Workshop 22.3.2005 – koulutuksen sisältö ja toteutustapa
Aika ja paikka

22.3.2005 klo 8.45.-12.00
Ravintola Pääposti, auditorio, Mannerheiminaukio 1 C, Helsinki

Osallistujat
Ryhmä 1
Anne Herneoja
Matti Holopainen
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Kari Keski-Luopa
Keijo Kostiainen
Eini Hirvenoja
Marja Juvakoski
Jouni Ojala
Hannu Pesonen
Ryhmä 2
Eeva Linkama
Suoma Sihto
Seija Vanhanen
Markku Loponen
Leena Silfverberg
Minna Weurlander
Martti Piironen
Tarja Mäkeläinen
Kari Korpela
Markku Kivari
Ryhmä 3
Mikko Ojajärvi
Mauri Heikkonen
Arja Aalto
Mika Savolainen
Anders Jansson
Ulla Priha
Timo Ernvall
Erkki Westerlund
Juha Heltimo

RHK
Tiehallinto
Helsingin KSV
Tiehallinto
Merenkulkulaitos
Tiehallinto
Dipoli
TKK
Strafica Oy
Tiehallinto
YTV
Uudenmaan liitto
Haminan kpki
Uudenmaan ympäristökeskus
Tiehallinto
Tiehallinto
Dipoli
LVM
Strafica Oy
LVM
YM
RHK
Tiehallinto
Tiehallinto
Tiehallinto
TKK
Tiehallinto
Strafica Oy
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Ryhmä 1
Yleistä
Opetusmainen koulutus ei istu organisaatioiden yläpäässä toimiville henkilöille. Erikoisopintojakson, syventävän koulutuksen ja orientointikoulutuksen ylle tarvittaisiin
kevyempimuotoista asian markkinointia, tyyppiin roadshow tai traileri. On tärkeää vaikuttaa myös organisaatioiden ylätasolle: näitä henkilöitä ei varsinaiseen koulutukseen
saa, mutta keskustelutyyppisiin tilaisuuksiin kylläkin. Liikennejärjestelmäkoulutuksen
suunnitteluun osallistuneet henkilöt voisivat toimia eräänlaisina liikennejärjestelmäasian
lähettiläinä. Tulisi ehkä laatia asialle markkinointisuunnitelma.
Liikennejärjestelmäkoulutukseen liittyy myös strategia- ja johtamiskoulutuksen tarve.
Taloussuunnittelussa vallitseva kamreeriajattelu on kaukana strategisesta suunnittelusta.
Koulutusta tai valistusta tarvitaan eri tasoilla.
”Tavoitteet ovat suunnittelun tuloksia”
Ongelmat korostuvat kunnallishallinnossa, jossa liikennesuunnittelu voi olla maankäyttöön nähden altavastaajan asemassa. Arkkitehdin ja insinöörin erilainen tapa ajatella
vaikeuttaa toistensa ymmärtämistä.
Kysymys on pitkälti kommunikoinnista ja viestinnästä. Tulee viestiä yleiskielellä (liikennejärjestelmien operointi…!!!). Maalaisjärjen pitäisi riittää.
Teknisestä ajattelusta tulisi siirtyä arvoihin ja ihmisiin. Asioita tulisi lähestyä arkipäivän
liikenneympäristön näkökulmasta eikä väylähankelähtöisesti. Elämäntapoja ja liikkumisen perustarpeita ei juuri käsitellä insinööri- tai arkkitehtikoulutuksessa.
Asioita voisi tarkastella myös nurinpäin: ketju ilmiöstä aina siihen johtaneeseen päätökseen asti.
Päätöksentekijän ja asiantuntijan roolit ymmärrettävä ja pidettävä erillään.
Erikoisopintojakson sisältö
Teema 1 on tärkeä johdanto koko koulutukselle, jossa korostuu kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallinta. Käsitteet myös englanniksi ja ruotsiksi. Teeman vetäjän tulisi olla
”jalat vain vähän ilmassa” –henkilö.
Teema 2:ssa maankäyttö tulee lukea kuuluvaksi liikennejärjestelmäsuunnitteluun eikä
vain toimintaympäristöön. Teeman vetäjäksi voisi sopia kaupunki-verkkotutkija tai tulevaisuustutkija.
Erikoisopintojakson teemoihin tulisi lisätä esimerkiksi sosiologin vetämä, arkipäivän
liikkumista ja liikenneympäristöä käsittelevä teema.
Teemojen sisällöt voisi pukea kysyvään sävyyn.
Opintojaksolla voitaisiin myös edellyttää kirjallisuuden lukemista.
Tavoitteena on tunnistaa asiat ennakoiden. Kokemattomalle tietoa, kokeneelle epävarmuutta.
Liikennejärjestelmäasiantuntijan osaamistason tulisi olla 4 (osaaminen), maankäyttösuunnittelun asiantuntijalla 3 (taito) ja vaikuttajaryhmän ammattilaisella 2 (tieto)
kaikissa teemoissa.
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Ryhmä 2
Yleistä
Ryhmässä käytiin yleiskeskustelua, jossa painottuivat erityisesti yleisempiä lähtökohtia
korostavat teemat. Ongelmaksi nähtiin luentomainen tai liian rajattu lähestymistapa,
osallistujat ovat pääosin jo kokeneita työelämässä pitkään olleita henkilöitä, jotka voivat
kokea luento-opettamisen ”turhauttavana”. Kaivattiin enemmän osallistuvaa ja pohdiskelevaa lähestymistapaa, jossa osallistujat voisivat jakaa yhteisiä kokemuksia ja yrittää
yhdessä löytää vastauksia.
Koulutuksessa tulisi keskittyä itse ”ilmiön” (liikennejärjestelmän) pohdintaan ja ymmärtämiseen. Miten maailma pyörii? Mitä liikkuminen on? Mikä on liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus? LJ -suunnittelussa pohditaan liikkumista monipuolisesti, tulevaisuuden liikenteeseen vaikuttava päätöksenteko tapahtuu kuitenkin käytännössä kaavoituksen kautta. LJ -suunnittelu on seudullista suunnittelua, kaavoitus ei kuitenkaan
useimmiten ole seudullista, ristiriidan ylittäminen ei onnistu nykyisillä käytännöillä.
Hallinnolliset ja institutionaaliset asiat ovat jääneet liian pienelle huomiolle. Suunnittelussa tulisi ehkä myös eriyttää ”euro-ohjautuvan liikenteen” ja muun liikenteen suunnittelu. Koska ensin mainittua voidaan suunnitella ”luotettavammin”, muu liikenne on vaikeammin hallittavissa, koska riippuu käyttäjän omista arvoista ja tarpeista, joita yhteiskunnan on vaikea tai jopa mahdoton ottaa huomioon.
Haasteeksi nähtiin uusien tahojen innostuminen aiheesta, ”liikenneihmiset” ovat jo asiassa sisällä, mutta maankäytön, sosiaalipuolen ja muiden toimijoiden tulisi innostua asiasta myös. Vain uusien osallistujatahojen kautta voidaan lisätä kaikkien osapuolten
ymmärrystä ja edistää LJ -ajattelun sisäistämistä toiminta-tapoihin. Kuinka paljon eiammattilaisten täytyy tietää ja mitä heidän tulisi tietää on keskeinen kysymys.
Tavoitteena voisi olla, että osallistujat saavat tehdä yhdessä ja yrittää löytää käytäntöjä
ja tapoja, joilla koettuja ongelmia voidaan välttää kokonaan tai lieventää. Tämä voisi
lähteä todellisten esimerkkitapausten käsittelyn pohjalta.
Erikoisopintojakson sisältö
Todettiin, että osaamistaso tulisi määritellä neljän käyttäjäsegmentin kannalta (LJ asiantuntija, maankäytön suunnittelija, vaikuttajaryhmän ammattilainen, muut
(=poliitikot jne.)). LJ -ammattilaisten osaamistason tulisi olla 5 –tasolla, maankäytön
ammattilaisella tasolla 3-4 ja kahdella muulla tasolla luokassa 2-3.
Erikoisopintojaksojen sisältö tulee laatia siten, että se mahdollistaa alueellisten erojen
huomioonottamisen, eli kasvuseutujen asioiden käsittely ei motivoi esim. Kainuusta tulevaa osallistujaa, jonka käytännön tehtävät liittyvät aivan toisenlaisten ongelmien käsittelyyn.
Erikoisopintojaksojen sisältöä ei varsinaisesti käyty läpi, mutta keskustelussa nousivat
esille keskustelulistan alkupään ”yleisteemat 1 ja 2”. Todettiin myös, että on tärkeä tunnistaa mitä asioita eri tahot käsittelevät/päättävät ja mikä on niiden merkitys liikennejärjestelmän kehittämisessä (teema 4). Valtakunnantason, maakuntatason ja kaupunkiseutujen suunnittelussa käsitellään eritasoisia asioita, joten myös niiden vaikutukset ja vaikuttavuus ovat erilaisia. Myös päätöksen-tekijätahot poikkeavat eri tason suunnitelmissa. Todettiin mm. että maakuntaliitot eivät ole liikennesuunnittelussa aito osapuoli, vaikutusmahdollisuudet ovat kaavoituksen puolella, viime kädessä päätöksen sielläkin teh-
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dään kuntatasolla. Teeman 4 oppimistavoitteena voisi olla ”parantaa vuorovaikutusta ja
kommunikaatiota eri toimijatahojen välillä”. Käsiteltäviä asioita voisivat olla yleistiedon välittäminen eri toimijoista.
Ryhmä 3
Yleistä
Ennen ryhmätyöhön ryhtymistä ryhmässä keskusteltiin yleisellä tasolla koulutuksen tarpeellisuudesta, laajuudesta ja rajauksista. Keskustelussa nousi esille mm. seuraavia asioita:
Tarvittaisiin jonkinlaisia strategisen suunnittelun työkaluja ohjaamaan suunnittelua. Nykyinen käytäntö on varsin hajanaista eri puolilla maata.
Terminä nousi esille päätöksentekijän käyttäjälähtöisyys. Päätöksentekijöiden roolia olisi selkeytettävä. Minkälaista aineistoa suunnittelun tulisi tuottaa päätöksentekijöiden
näkökulmasta? Tulisi huolehtia siitä, ettei päätöksentekijöillä teetetä asiantuntijatyötä.
On huolehdittava siitä, että liikennejärjestelmäkoulutus/-suunnittelu pysyy omalla ”tontillaan”. Aina voidaan ajatella, että mukaan suunnitteluun otetaan liikennejärjestelmänkin kannalta oleellisia päätöksiä tekeviä tahoja, kuten sisäasianministeriö, kauppa- ja
teollisuusministeriö, työministeriö ym., mutta kokemusten perusteella näiden tahojen
kiinnostus liikennejärjestelmäsuunnitteluun on aika rajallinen. Toisaalta liikennesuunnittelun laajentaminen koskemaan koko yhteiskuntaa ja sen toimintaa ei varmaankaan
ole tarkoituksenmukaista.
Liikennejärjestelmäsuunnittelua ei tehdä liikennejärjestelmäsuunnittelun takia!
Erikoisopintojakson sisältö
Konsultin seminaarissa esittelemä erikoisopintojakson rakenne ja toteutustapa sekä teemakohtaiset tavoitteet tuntuivat hiukan hankalalta. Esitetty lähestymis-tapa tuntui liian
pitkälle viedyltä. Koulutus pitäisi rakentaa enemmänkin kokemuspohjalta. Keskeisintä
olisi viimeisen 10-15 aikana saatujen kokemusten jäsentäminen ja systematiikka niiden
hyödyntämiseksi. Aikaisemman opittua ja koettua tulisi jakaa eteenpäin.
Ryhmässä kuitenkin päästiin keskustelemaan annetuista teemoista. Seuraavassa on listattuna esille tuodut näkemykset teemakohtaisesti:
Teema 7. ”Päätöksenteon tasot ja –prosessit…”
-

Missä tehdään päätökset siitä että liikenteen ja maankäytön suunnittelu tehdään
samanaikaisesti? Onko vuorovaikutus vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa, suunnitteluperinteeseen nojautuvaa vai esimerkiksi hyviin henkilösuhteisin tukeutuvaa?

-

Kaikkein keskeisintä on käyttäjälähtöisyys suunnittelussa. Keskeisin rooli on
liikkujan / kuljettajan päätöksillä ts. lähdetään yksittäisen ihmisen päätöksenteosta. Kuka tekee yksilön tarpeita vastaavia päätöksiä? Kuinka yksilön päätösten
taustalla olevat tarpeet selvitetään?

-

Minkälaista tietoa päätöksenteko vaatii eri vaiheissa eri tasoisia päätöksiä tehdessä? Mitä tai minkälaista on se tieto, mistä päätökset tehdään?

-

Päätöksenteon eri vaiheet, tasot, eritasoiset päätökset. Mikä on päätöksentekijöiden rooli suunnitteluprosessin eri vaiheissa? Minkälaisia erilaisia päättäjiä
suunnittelupöydän äärellä istuu?
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-

Minkälaista tietoa päätöksentekijät haluaa/tarvitsee? Päätöksentekijöitä kiinnostaa yksinkertaistaen se, mikä muuttuu ja mitä tapahtuu kun päätös tehdään. Ja
tämä pitää esittää havainnollisesti ilman, että päätöksentekijälle jää jokin kohta
epäselväksi.

Teema 8. ”Liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutus…”
-

Maankäytön suunnittelusta tulisi hiljalleen siirtyä toimintojen suunnitteluun. Tulisi laajentaa maankäytön toiminnallisuuteen ymmärtämistä.

-

Maankäytön merkitys liikennejärjestelmän kannalta vaihtelee alueittain; siellä
missä maankäyttö ei kehity sen merkitys usein pienehkö. Vuorovaikutteisessa
suunnittelussa tuleekin ymmärtää / tiedostaa eri tasot (kasvualueet, väestötappioalueet). Mitä liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutus tarkoittaa
esimerkiksi alueilla, joilla väki jatkuvasti vähenee?

-

Omaksi aiheeksi maankäytön kehittymisen uudet trendit: kakkosasuminen ja siihen liittyvä liikkuminen ja vapaa-ajanliikkuminen yleensäkin.

Teema 9. ”Vuoropuhelun ja osallistumisen merkitys…”
-

Vuoropuhelun pitäisi olla jatkuva osa prosessia ja siksi sen irrottaminen omaksi
osakseen tuntui ryhmästä hassulta.

-

Vuorovaikutus painottuu nykyisin pääosin nykytila-analyysiin. Onko hyvä näin?

-

Esitellään vuoropuhelun työkalut: mitä kysytään, keneltä ja miten ja mistä keskustellaan kenenkin kanssa? Vuoropuhelun eri tasot.

-

Kokemuksia hyvistä ja huonoista vuorovaikutusmenettelyistä.

Teema 10. ”Liikennejärjestelmätason vaikutusarvioinnin periaatteet…”
-

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien toteutumisen seuranta tulisi käsitellä täs-sä
yhteydessä tai peräti omana aihepiirinään. Nyt jäänyt käsittelemättä ko-konaan.

-

Vaatimusten hallinta: miksi tehdään, kenelle tehdään, mitä varten tehdään mitä
vaatimuksia se asettaa liikennejärjestelmälle?

-

Tunnistetaan eri toimenpideryhmien vaikutukset, niiden synergiat à toisi-aan tukevat toimenpiteet.

-

Millä tavalla systeemistä saadaan irti vaikutuksia ja kehen ne kohdistuvat?

