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Ruotsissa liikenne kehittynyt parempaan suuntaan
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Suomalaiset liikkuvat kuten ennenkin
– Missä viipyy liikenteen murros?

Liikennevälineiden osuus 
kuljetuista kilometreistä, 
henkilöliikenne
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TMFG:n strategia

Älykkäillä palveluilla maailman 
sujuvin liikenne

VISIO Suomessa on maailman turvallisin, 
sujuvin ja ympäristöystävällisin 
liikenne

MISSIO Maailman parasta 
liikenteenohjausta ja liikennetietoa

STRATEGIAN 
PAINOPISTEET

• Parannamme liikenteen turvallisuutta, 
sujuvuutta ja ympäristöystävällisyyttä

• Mahdollistamme liikenteen palvelu-
markkinoiden asiakaslähtöisen kehityksen 
yhdessä kumppaniemme kanssa

• Tehostamme liikenteenohjauksen palvelu-
tuotannon prosesseja ja automaatiota

• Uudistamme osaamistamme sekä toiminta-
mallejamme, ja kehitämme johtamis-
käytäntöjämme

• Toimintaamme ohjaa yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus



Palvelumme:

• Puolustus- ja turvallisuusviranomaisten sujuvat 
ja varmat liikenteenohjauspalvelut 

• Turvallinen liikenne
• Vähemmän kaupunkiseutujen ruuhkia 
• Sujuvat ja käytettävät matka- ja kuljetusketjut
• Häiriö- ja onnettomuustilanteiden vaikutusten minimointi
• Liikkujien informointi sujuvimmista reittivalinnoista ja liikkumismuodoista
• Joukkoliikenteen ja liikkumisen palvelujen käytön lisääminen
• Liikenteen ympäristövaikutusten pienentäminen
• Nykyisen väyläverkoston käytön tehostaminen
• Uusien, raskaiden väyläinvestointien tarpeen vähentäminen
• Elinkeinoelämän kilpailukyvyn varmistaminen

• Uutta liikennetietoa ja 
liikenteen palveluja yritysten 
ja kotitalouksien käyttöön

Esimerkkejä tuottamastamme arvosta:

Tuotamme palveluillamme arvoa koko yhteiskunnalle

• Elinkeinoelämälle mahdollisuuksia 
synnyttää kasvua liikennetiedosta 
ja -palveluista



Pertti suunnittelee matkan lentokentälle
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Yhdessä innovoiden, mahdollisuuksia luoden
Palveluja yhteisten toimintamallien avulla ja tietoa vaihtaen

Julkinen sektori

Liikenteen ekosysteemi

Loppukäyttäjät
Suomalaiset ja ulkomaiset yritykset sekä kaupungit

Älykäs liikenteenohjaus

Älykkäät
matkaketjut

TieliikenneRaideliikenne VesiliikenneLentoliikenne

Älykkäät
tavaraketjut
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