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Toimitusjohtajan katsaus

Muutosten vuosi

Koronapandemia muutti kaiken. Kun koko yhteiskunta siirtyi pandemiatilaan maaliskuussa 2020, niin 
elämän, työnteon kuin liikkumisen tavat ja sisältö muuttuivat pikaisesti. Myös Liikenneturva otti käyt-
töönsä laajat etätyön muodot. Siirtymistä helpotti se, että hajautetussa organisaatiossamme digitaali-
seen tekemiseen oli vahvasti sitouduttu jo aikaisemmin.

Liikenneturvan työn sisältöjen ja työtapojen oli kuitenkin muututtava. Normaalina toimintavuonna Lii-
kenneturva kirjaa yli 2 000 tapahtumaa. Ihmisten kohtaamiset, tempaukset ja tapahtumat ovat iso osa 
työtämme. Nyt paljon tästä työstä oli siirrettävä verkkoon webinaarien, verkkokoulutusten ja muiden 
virtuaalisten otteiden muodossa. Toiminnan tueksi laadimme erillisen koronatoimintasuunnitelman, 
joka tarjosi työntekijöillemme uusia haasteita ja mahdollisuuksia myös kehittyä omassa työssään.
 
Korona vähensi liikennettä ennennäkemättömällä tavalla sitten sotavuosien. Vaikka liikennemäärät 
laskivat dramaattisesti joinain kuukausina, turvallisuustilanne ei parantunut. Ennakkotietojen mukaan 
liikenteessä kuoli 220 ihmistä.



4Liikenneturvan toimintakertomus 2020

Uusi toimitusjohtaja ja uusi strategia

Vuosi toi Liikenneturvaan sisäisen muutoksen, kun vuodesta 2011 toimitusjohtajana palvellut Anna-Lii-
sa Tarvainen jäi eläkkeelle. Anna-Liisan rautaista ammattitaitoa sekä työtoveruutta on kaivattu monina 
hetkinä. Jatkaja työlle löytyi Liikenneturvan omista riveistä, kun siirryin järjestöpäällikön tehtävästä 
toimitusjohtajaksi kesäkuun alussa. Vuonna 2003 alkanut urani Liikenneturvassa on tuonut kokemusta 
monipuolisista työtehtävistä talon sisällä.

Kun toimitusjohtaja vaihtuu, tilaisuus muutokseen syntyy. Siihen olemme Liikenneturvassa tarttuneet. 
Työtä on viitoittanut hallituksemme toimintavuonna hyväksymä, Liikenneturvan työntekijöiden, hal-
lituksen ja sidosryhmien yhdessä tehty strategia vuosille 2021–2025. Uutena toimitusjohtajana tuore 
strategia antoi hyvät opasteet myös minulle siihen, mihin suuntaan Liikenneturvaa tulevina vuosina 
kehitetään. Missiomme on tehdä liikenne yhdessä turvalliseksi. Tärkeimmät strategiset tavoitteemme 
ovat kehittää asiantuntijuuttamme, vaikuttavuuttamme ja yhteistä työtä. Nyt on aika luoda nahkamme 
uudestaan ja miettiä, mitä työmme 2020-luvulla on. 

Vahva tuki nollavisiolle

Suomi ei onnistunut saavuttamaan vuosille 2010-2020 asettamiaan liikenneturvallisuustavoitteita. 
Liikenneturvallisuudelle uusi vuosikymmen tuo ison mahdollisuuden. Olikin ilahduttavaa nähdä, miten 
tavoitteellisesti Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa suhtauduttiin liikenteen turvallisuuteen: ”Liikenne-
turvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. 
Tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon.”

Euroopan unionin nollaskenaariolla viitataan visioon liikenteestä, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla tai 
vakavasti loukkaantua. Nollavisio allekirjoitetaan tänä päivänä maailmalla laajasti.

Toteutuakseen visio tarvitsee konkreettisia tavoitteita. Globaaliksi tavoitteeksi on asetettu liikenteen 
kuolemien ja vakavasti loukkaantuneiden määrän puolittaminen vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 
mennessä. Toimintavuonna lausuntokierrokselle valmisteltuun kansalliseen liikennejärjestelmäsuunni-
telmaan tämä puolittamistavoite oli jo kirjoitettu. Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla rakentuvassa 
liikenneturvallisuusstrategiassa taas työstetään konkreettisia keinoja eteenpäin.    

Uusi tieliikennelaki nosti säännöt keskusteluun

Vaikka korona hallitsi mediakenttää, isoja asioita tapahtui vuoden aikana myös liikenteessä. Kesäkuun 
ensimmäinen päivä voimaan tullut tieliikennelain kokonaisuudistus on merkittävin suomalaisten ar-
jen liikkumista ja sen turvallisuutta ohjaava lainsäädännön muutos sitten vuoden 1982.

Pandemian takia suunnitelmamme uuden tieliikennelain lanseeraustapahtumista menivät uusiksi. 
Toiminnasta suurin osa siirrettiin verkkoon ja isoa tietopakettia muuttuvista säännöistä, tieliikennelain 
periaatteista ja liikennemerkeistä tarjottiin tiellä liikkujille läpi vuoden pienissä osissa.

Iso lakiuudistus on aina myös mahdollisuus muistuttaa liikenteen perusasioista ja avata keskustelua 
liikenneturvallisuudesta. Läpi vuoden Liikenneturva toikin esille ennakoivan ajon sekä toisia kunnioitta-
van liikennekäyttäytymisen viestejä.

Suuri tehtävä turvata nuorten turvallinen liikkuminen 

Nuorten liikenneonnettomuudet nousivat julkiseen keskusteluun vuoden aikana toistuvasti. Syystäkin, 
sillä työ nuorten liikenneturvallisuuden takaamiseksi on kesken. Kun verrataan muihin Euroopan mai-
hin, Suomessa 15–24-vuotiaiden liikenneturvallisuus on alle EU:n keskitason.  
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Toimintavuonna nuorten liikkumistapojen muutos jatkui, kun yhä useampi 17-vuotias haki ajo-oikeutta 
ikäpoikkeusluvalla. Liikenneturva esitti yhdeksi turvallisuutta lisääväksi vaihtoehdoksi sen, että poikke-
usluvalla ajokortin saisi rajatuin ehdoin, vaikkapa vain harrastus- tai opiskelupaikalle liikkumista varten. 
Aloitteellisuus ja ratkaisukeskeiset ehdotukset viranomaisille ja muille toimijoille tulevat olemaan yhä 
merkittävämmässä osassa työtämme tulevina vuosina.

Vahva liikenneturvallisuuskulttuuri konkretisoituu kohtaamisissa 

Liikenneturvallisuuden yksi tekijä on vahva liikenneturvallisuuskulttuuri. Toisin kuin laki, turvallinen 
liikennekulttuuri ohjaa, muttei määrää. Kulttuurin takana on kielenkäyttöä, symboleja ja odotuksia. 
Kaikki tämä vaikuttaa siihen, mikä koetaan esimerkiksi Suomessa hyväksytyksi. 

Liikenneturvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat Liikenneturvan työn kannalta tärkeitä, mutta niin ovat 
myös näihin liittyvät mielikuvat ja odotukset. On tärkeää muistuttaa siitä, mikä merkitys liikenneturval-
lisuudella on ihmisten turvallisessa arjessa. Turvallisuus on tärkeä lähtökohta myös Suomen kansallises-
sa tavoitteessa lisätä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat 
merkittäviä tekijöitä aktiivisten liikkumismuotojen mahdollistajina.   

Turvallinen liikenne lisää hyvinvointia ja siihen panostaminen on myös taloudellisesti järkevää. Tielii-
kenteessä turvallisen liikkumisen kokemus kuuluu jokaiselle. 

Pasi Anteroinen
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Tieliikenteen turvallisuus
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen myös tieliikenteessä. Pääteiden liikennemäärät vähenivät koronatoi-
menpiteiden vuoksi erityisesti keväällä ja loppusyksystä. Koko vuoden liikennemäärä valta- ja kantateil-
lä oli yli kahdeksan prosenttia pienempi kuin vuonna 2019.

Henkilövahinkojen osalta noin kymmenen prosentin vähentymistä näkyy tieliikenneonnettomuuksissa 
loukkaantuneissa. Suhteellisesti eniten vähenivät jalankulkijoiden ja mopoilijoiden loukkaantumiset 
ja suhteellisesti vähiten taas pyöräilijöiden loukkaantumiset. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleissa 
vähennystä ei sen sijaan tapahtunut, vaan määrä jopa kasvoi.

Tilanne on poikkeuksellinen myös muihin Pohjoismaihin verrattuna. Muissa Pohjoismaissa poikkeus-
vuoden aikana liikennekuolemat vähenivät merkittävästi. Väkilukuun suhteutettuna liikennekuolemien 
määrä Suomessa oli vuonna 2020 yli kaksinkertainen Ruotsiin ja Norjaan verrattuna – ja myös selvästi 
korkeampi kuin Tanskassa.

Turvallisuuskehityksen suunta kertoo myös siitä, että Suomen tavoite puolittaa liikennekuolemat vuo-
den 2010 määrästä ei toteutunut. Suomi on mukana Euroopan Unionin uudessa tavoitteessa puolittaa 
sekä liikennekuolemien että vakavasti vammautuneiden määrä vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 
mennessä. 
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Toiminnan painopisteet
 
 
Toimintavuonna Liikenneturvalla oli viisi painopistettä. Painopisteet ovat sekä liikenneturvallisuustyön 
että Liikenneturvan toiminnan kannalta tärkeitä: painopisteissä kehitämme työtapojamme tai uudis-
tamme sisältöjämme.

Painopisteiden lisäksi toimintavuodesta omanlaisensa tekivät kesäkuun alussa voimaan tullut uusi  
tieliikennelaki sekä alkuvuonna Suomeen rantautunut covid-19-pandemia.

1. TURVALLINEN PYÖRÄILY
Alakoulujen pyöräilykasvatukseen kehitetyn oppimisympäristön 
Filla&Rillan uudistustyö saatiin toimintavuoden aikana pää-
tökseen. Helppokäyttöiseksi ja oppilaiden turvallisen pyöräilyn 
oppimista tukevaksi kiitelty oppimisympäristö aukeaa kohta 
myös ruotsinkielisenä. Julkaisimme keväällä eritoten vanhemmille 
suunnatun videon, joka tuo esille, mitä turvallisuusnäkökulmia 
tulisi huomioida lasta pyörällä kuljetettaessa. Pyöräilykypärä- 
kampanjassa #PidäPääsi puhuteltiin puolestaan nuoria.

Uuden tieliikennelain myötä materiaaliuudistus oli keskeinen osa 
vuoden toimintaa. Liikenneturvan suosittu Jalan ja pyöräillen 
-opas päivitettiin lakia vastaavaksi ja pyöräilyyn liittyvistä lakimuu-
toksista viestittiin ahkerasti. Lisää aiheesta aikuisten kohdalla.

2. MYÖNTEINEN VUOROVAIKUTUS
Liikenteen myönteisen vuorovaikutuksen teesejä hyödynnetään 
Liikenneturvan toiminnassa laajasti. Näyttävänä ulostulona Näe 
ihminen liikenteessä -kampanja toteutettiin tällä haavaa viimei-
sen kerran. Toisia tienkäyttäjiä huomioiva liikennekäyttäytyminen 
ja omien toimintamallien haastaminen tuli osaksi Liikenneturvan 
uutta radiomainossarjaa Luo uusi rutiini, jonka kohderyhmänä 
ovat eritoten autoilevat. Tarkemmin aihetta avataan Aikuiset- 
osiossa.

3. AJOKUNTO
Viestimme vuoden aikana ajokunnon, ajoterveyden ja ikääntymi-
sen merkityksestä päivittäisessä autoilussa. Eritoten ikäkuljetta-
jien huomiota tavoiteltiin kohdennetuin viestein. Yhteistyötä ter-
veydenhuollon ammattilaisten kanssa syvennettiin. Ikääntyneiden 
tavoittaminen pandemian aikana edellytti uusia kokeiluja, mutta 
myös turvautumista perinteiseen printtiin. Lue lisää aiheesta 
ikääntyneiden kohdalla.
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5. NUORET KULJETTAJAT
Toimintavuonna nuoren kuljettajan haasteista keskityttiin siihen, 
miten vertaiset vaikuttavat riskinottoon sekä siihen, miten mat-
kustajat voivat osaltaan tukea nuorta kuljettajaa turvallisissa va-
linnoissa. Näitä matkustajataitoja ja vertaisten vaikutusta nuorten 
liikennekäyttäytymisessä korostettiin menetelmien sisällöissä ja 
koulutusten kehittämisessä sekä nuorisotyöntekijöiden koulutuk-
sissa. Kasvattajille alettiin laatia työskentelyaineistoa ryhmädyna-
miikan ja -paineen käsittelyyn. Myös ikäpoikkeuslupien kasvanut 
määrä keskustelutti etupäässä virtuaalisesti toteutetuissa koulu-
tuksissa ja kouluvierailuilla.

6. KUNTATYÖ
Kuntien kanssa tehtävä yhteinen liikenneturvallisuuden edistä-
mistyö on ollut olennainen osa Liikenneturvan aluetoimipisteiden 
työtä vuosikymmenien ajan ja Liikenneturva toimiikin aktiivisesti 
lähes 300:ssa Suomen kunnassa. Sisäisiä laatutekijöitä ja mene-
telmiä kehittämällä edesautetaan kuntien omaa suunnitelmal-
lista sitoutumista vaikuttavaan liikenneturvallisuustyöhön. Tätä 
tavoitetta silmällä pitäen toimintavuonna lähdettiin rakentamaan 
Liikenneturvallinen kunta -mallia sekä yleisemmin mallintamaan 
kuntatyötä, mikä takaa yhtenäisen laadun ja palvelun varmista-
misen Suomen eri alueilla Hangosta Utsjoelle.

4. AUTOMAATIO
Toimintavuonna keskityttiin automaatiokehityksen seuraamiseen 
ja yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Tavoitteena oli verkottua 
ja hankkia tietoa automaation vaikutuksista kuljettajiin, koko 
liikennejärjestelmään ja liikenteen turvallisuuteen. Liikenneturvan 
näkemyksiä välitettiin eteenpäin myös Euroopan komission työ-
ryhmälle. Vuoden aikana kehitettiin myös kahden vuoden välein 
suomalaisten käsityksiä liikenteen automatisaatiosta seuraava 
mittari.
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Lapset
Turvallinen liikkuminen opitaan pienestä pitäen. Vaikka polkupyörä on monen lapsen ensimmäinen 
ajoneuvo, usein pyörällä kulkeminen aloitetaan aikuisen kyydissä: pyörän lastenistuimessa, perävau-
nussa tai laatikkopyörässä. Kevään pyöräilykauden kynnyksellä julkaisimme vanhemmille suunnatun 
videon, joka opastaa lapsen turvalliseen kuljettamiseen pyörällä – oli kyseessä sitten laatikkopyörä, 
pyörän peräkärry tai lastenistuin. Lasten turvallisuus auton matkustajina oli esillä turvaistuimiin liitty-
vässä viestinnässä.  

Varhaiskasvattajille suunniteltiin toimintavuonna kysely, jonka tuloksia hyödynnetään seuraavana 
vuonna. Koulutuksia pilotoitiin jo Teamsin välityksellä. Perhevalmennuksissa käytettävää videota pilo-
toitiin Jyväskylän neuvoloissa ja Perinneleikit ry:n kanssa yhteistyössä toteutettiin Liikenneleikkikalente-
ri. Myös liikenneaiheisia eläinsatuja videoitiin suomen- ja ruotsinkielellä käytettäviksi niin kodeissa kuin 
varhaiskasvatuksessakin.

Koulujen liikennekasvatukseen vuosi 2020 toi paljon haasteita. Vuodelle oli suunniteltu erityisesti 
toimintaa, jossa kohdataan ja tuetaan kasvattajia liikennekasvatustyössä. Koulutuksia ja tilaisuuksia 
toteutettiin onnistuneesti etätoteutuksina, mutta erityisesti toiminnallisten menetelmien esittely sekä 
kasvattajien keskinäisten kokemusten jakamisen mahdollistaminen etätoteutuksissa osoittautui haas-
tavaksi ja vaatii uudenlaista lähestymistapaa ja työkaluja.   

Liikennekasvatus sujuu myös etänä - pandemia vahvisti digiloikkaa

Koulujen liikennekasvatuksen näkökulmasta poikkeuksellinen vuosi toi mukanaan haasteiden lisäksi 
myös paljon hyvää. Tieliikennelain uudistuessa tämän vuoden tavoitteena oli erityisesti vahvistaa opet-
tajien liikennekasvatusosaamista ja liikennesääntötuntemusta. Suunnitelmissa ollut seitsemän paikka-
kuntaa kiertävä opettajien koulutuskiertue toteutettiin lopulta kokonaan virtuaalisesti. Yhteensä 14 
koulutustilaisuutta tavoitti 182 osallistujaa. Kokonaisuutta täydennettiin verkon lisämateriaalein. 

Opettajien palautteen mukaan koulutus onnistui erityisesti vahvistamaan osallistuneiden sääntötunte-
musta. Jatkoa varten kehitettävää on erilaisten konkreettisten toimintaideoiden ja liikennekasvatuksen 
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menetelmien esittelyssä verkon välityksellä. Koulutusten sisällöissä tulee myös huomioida paremmin 
kouluasteiden erilaiset tarpeet.

Toimintavuonna uudistettiin Liikenneturvan opettajille suunnattu verkkojulkaisu, jonka nimi vaihdettiin 
Turvauutisista paremmin kirjeen sisältöä kuvaavaksi Liikennekasvatusuutisiksi. Myös julkaisun alusta 
uusittiin. Viisi kertaa ilmestyneen uutiskirjeen tilaajamäärä kasvoi vuoden aikana 26 prosenttia. Vuo-
den lopussa uutiskirjeen tilaajia oli 5 300. 

Pandemian aiheuttama poikkeustila sulki kouluja ja oppilaitoksia. Tämä tarkoitti, että opetussuunni-
telmaan kuuluva liikennekasvatuskin kaipasi etäratkaisuja. Vuosiluokittain jaoteltuja vinkkejä etäope-
tukseen sopivista liikennekasvatuksen tehtävistä julkaistiin heti koulujen etäopetuksen alettua keväällä 
Liikennekasvatusuutisten sivuilla. Nämä olivat selkeästi vuoden luetuinta sisältöä ja nostivat sivuston 
kävijämääriä sekä uutiskirjeen tilaajamääriä.

Filla&Rilla eli Liikenneturvan digitaalinen oppimisympäristö pyöräilyyn toimi mainiosti myös etäope-
tuksen tukena. Toimintavuonna oppimisympäristön uudistustyö saatiin onnistuneesti päätökseen ja 
ympäristön kääntäminen ruotsiksi aloitettiin. Opettajille tehdyn palautekyselyn mukaan Filla&Rillan 
käyttö tukee oppilaiden turvallisen pyöräilyn oppimista ja oppilaat käyttävät mielellään oppimisalustaa. 
Yhdeksän kymmenestä opettajasta koki, että Filla&Rillan käyttö lisää kykyä toimia liikennekasvattajana 
ja myös motivoi työhön. Oppilaille suunniteltu tutkimus jouduttiin pandemian vuoksi siirtämään.

Toimintavuonna opettajille järjestettiin Filla&Rilla-haaste, johon 
osallistui yhteensä 143:sta eri kunnasta opettajia yhteensä noin 400 
luokan kanssa. Filla&Rillaa esiteltiin myös kansainvälisessä Winter 
Cycling Congress -talvipyöräilykonferenssissa Joensuussa. Tapahtu-
maa varten Filla&Rillasta tehtiin englanninkielinen demo. Filla&Rilla 
oli esittelyssä myös opetushenkilöille suunnatulla Educa-messuilla. 
Filla&Rillan kävijämäärät jatkoivat vuoden aikana kasvuaan: oppi-
misosioita aloitettiin lähes 60 000 kertaa vuoden aikana.

Lisäksi Opettaja-lehdessä julkaistiin 5 mainosta, joissa vinkattiin 
liikennekasvatuksen menetelmistä, ajankohtaisista teemoista sekä 
koulutuksista.

Verkoston voimaa liikennekasvatuksessa

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkostoon kuului vuoden lopussa 22 jäsenorganisaatiota. Yksi näkyvin 
verkoston toteuttama toiminta on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko. 
Tämän vuoden teemalla Näe ja näy nostettiin esiin kolme näkökulmaa: 

• Näy pimeässä: Iltojen ja aamujen pimetessä on tärkeä huolehtia siitä, 
että tulee nähdyksi. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään hämärällä ja 
pimeällä liikkumista, heijastimen käyttöä sekä pyörän valojen merkitystä.   

• Näe ympäristösi – ole tarkkaavainen: Tarkkaavaisuus on yksi turvallisen 
liikkujan tärkeimmistä taidoista. Puhelimen käyttö liikenteessä vaikuttaa 
kykyyn tehdä havaintoja ja liikkua turvallisesti. Liikenneturvallisuusviikolla 
käsitellään puhelimen käyttämistä liikenteessä sekä tarkkaamattomuuden 
vaikutuksia turvallisuuteen.  

• Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan 
myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. 
Huomiota kiinnitetään myös saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, 
miten aktiivisia koulumatkoja voisi tukea. 

Opettajien  
antama  

kouluarvosana  
Filla&Rillalle: 

8,8
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Nuorten ääntä liikenneturvallisuusviikon tehtävien suunnitteluun saatiin kesätyöntekijöiden avulla. 
Tehtäviä ideoivat kolme nuorta kesätyöntekijää, jotka olivat viikon ajan etätyöskentelynä toteutetulla 
kesätyöjaksolla ideoimassa toimintavinkkejä kouluille.  

Liikenneturvallisuusviikon tukimateriaaleissa huomioitiin koulujen poikkeusolot. Kaikki viikolle laaditut 
tehtävät olivat sellaisia, että ne oli mahdollista toteuttaa koronarajoitukset sekä turvavälit huomioiden. 
Materiaalit julkaistiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Tämän vuoden tehtävissä kiinnitettiin huomiota 
erityisesti koko koulun yhteisöllisyyttä edistäviin toimintaideoihin, kuten yhteiseen päivänavausmalliin 
sekä erilaisiin teemapäiväideoihin ja pimeällä liikkumiseen.  

Perinteistä liikenneturvallisuusviikon päätapahtumaa ei koronatilanteen vuoksi järjestetty, mutta viikon 
viestintä onnistui tästä huolimatta hyvin. Viikkoa markkinoitiin aktiivisesti niin Liikenneturvan kuin 
verkostoon kuuluvien organisaatioiden verkkosivuilla ja somekanavilla, Opettaja-lehden mainoksessa 
sekä Liikennekasvatusuutisissa. Mediaosumia oli mediaseurannan mukaan 39 ja somessa 197. Viikon 
verkkosivuilla oli yhteensä 19 986 sivujen näyttöä. Suosituin tehtäväsivu, ”Heijastinhaasteita koko kou-
lulle” keräsi 2 489 näyttökertaa.

Kouluteiden turvallisuus on aikuisten vastuulla

Koulun alkaessa lapsi on monen uuden äärellä. Itse oppipolun lisäksi koulumatka on monelle lapselle 
jännittävä asia. Aikuisten vastuulla on tehdä tästä tiestä mahdollisimman turvallinen. Tärkeä kohderyh-
mä prosessissa ovat vanhemmat. 

Ensimmäiselle luokalle menevien lasten vanhemmat saavat joka syksy Mannerheimin lastensuojelu-
liitolta Hyvä alku koulutielle -tietopaketin, jossa on mukana Liikenneturvan Koulutiellä turvallisesti 
-opas. Tietopaketin huomioarvo oli 89 prosenttia ja suuri osa vastanneista koki, että Liikenneturvan 
materiaali sisälsi hyödyllistä tietoa. Liikenneturva tiedotti myös koulumatkan harjoittelun tärkeydestä 
kahdesti. Sekä koulujen kevään koronasulun jälkeen yhdessä Vanhempainliiton kanssa että kesällä 
koulujen alkua silmällä pitäen. Koska kouluun tutustumiset järjestettiin virtuaalisesti, Liikenneturva tuki 
toteutusta koulumatkan turvallisuuteen keskittyvällä vinkkisivulla, jota koulut linkkasivat vanhemmille 
virtuaalivierailujen yhteydessä.

Siinä missä vanhemmat ja koulut tukevat lasten turvallista liikkumista kasvatuksen ja valistuksen kei-
noin, tiellä liikkujista erityisesti autoilijoilla on oma tärkeä rooli liikennesääntöjen ja nopeusrajoitusten 
noudattamisessa. Koulujen alku tuo paljon lapsia ja nuoria liikenteeseen ja se on myös hyvä ajankohta 
viestiä turvallisen liikennekäyttäytymisen puolesta. 

Vuonna 2020 korostettiin eritoten autoilijoiden suojatiekäyttäytymistä ja kiinnitettiin huomiota ajono-
peuksiin eritoten koulujen lähistöllä. Liikenneturvan kysely kertoi, että monella suomalaisella on edel-
leen epäselvyyksiä suojatiesäännöistä, joten asian nostaminen puheenaiheeksi puolustaa paikkaansa.

Teeman mukainen koulujen alun mediatapahtuma järjestettiin elokuun alussa yhteistyössä Helsingin 
kaupungin Lasten liikennekaupungin kanssa. Mukana olivat myös liikenne- ja viestintäministeri Timo 
Harakka ja poliisitarkastaja Konsta Arvelin. Pandemian vuoksi tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti 
vain mediatapahtumana. Viesti meni hyvin läpi mediassa poikien yhteensä 42 mediaosumaa.
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Nuoret
Valtaosa nuorista liikkuu liikenteessä turvallisuushakuisesti ja sääntöjä noudattaen. Silti nuorille tapah-
tuu yhä liian paljon liikenneonnettomuuksia. Poikkeusolot vaikuttivat merkittävästi nuorten arkeen ja 
vapaa-aikaan ja tämä näkyi myös liikenteessä. Kevään ja kesän mittaan raportoitiin runsaasti nuorten 
riskikäyttäytymisestä ja suurista ylinopeuksista liikenteessä. Julkiseen keskusteluun nousivat myös 
nuorten mopo- tai autokokoontumiset sekä niiden aiheuttamat turvallisuusriskit ja häiriöt. 

Liikenneturva otti aktiivisesti osaa tähän nuorten liikenneturvallisuudesta nousseeseen yhteiskunnalli-
seen keskusteluun. Viestejä täydensi oppilaitoksissa nuorilta vuonna 2019 kerätty suuri kyselyaineisto, 
jonka kautta keskusteluun saatiin lisättyä myös nuorten ajatuksia ja huolia. Yhteensä kuusi tiedotetta 
käsitteli nuoria hieman eri näkökulmista: ryhmäpaineesta, nuorten liikennekasvatuksesta, liikenteessä 
kiusaavista aikuisista, vanhempien roolista ja päihteistä. Lisäksi Liikenneturvan kolme kertaa vuodessa 
julkaisema liikenneturvallisuuden asiantuntijajulkaisu Liikennevilkun syksyn numero pyhitettiin nuoriso-
teemalle. Nuorisoteema oli esillä myös Liikennevilkun blogissa sekä vieraskynäkirjoituksessa Uutissuo-
malaisessa.

Korona vaikutti merkittävästi myös nuorten liikennekasvatukseen. Menetelmien sisällöissä ja koulutus-
ten kehittämisessä korostettiin erityisesti vertaisten vaikutusta nuorten käyttäytymiseen liikenteessä. 
Loppuvuodesta käynnistyi suunnittelutyö kasvattajien tarvitsemalle työskentelyaineistolle ryhmädyna-
miikan ja -paineen käsittelyyn. Lainsäädännöllisistä muutoksista huomioitiin erityisesti ikäpoikkeuslu-
pien kasvanut määrä ja koulutuksissa sekä kouluvierailuilla keskityttiin nuoren kuljettajan haasteisiin 
ja vertaisten vaikutukseen riskinottoon sekä matkustajataitoihin. Teemaa käsiteltiin mm. virtuaalisella 
oppitunnilla sekä virtuaalisilla kouluvierailuilla. Kavereiden vaikutusta ja ryhmän toimintaa käsiteltiin 
myös nuorisotyöntekijöiden koulutuksissa.

Virtuaalivierailu kouluihin

Perinteisesti Liikenneturva toteuttaa vuosittain lukuisia turvallista liikkumista käsitteleviä vierailuita 
kouluissa ja oppilaitoksissa. Kun koronapandemia keväällä pakotti yhteiskunnan poikkeustilaan ja siirsi 
lapset ja nuoret opiskelemaan etänä, liikennekasvatus tuli järjestää uudella tavalla. Poikkeuksellisessa 
tilanteessa kehitettiin malli, jolla kouluvierailut voi toteuttaa etäyhteyden välityksellä. Liikenneturvan 
kouluttajat perehdytettiin ripeästi uuteen toimintamalliin ja vuoden aikana onnistuttiin pitämään yh-
teensä 104 virtuaalista oppituntia, joiden kautta tavoitettiin 4 000 oppilasta tai opiskelijaa.

Tavoitteena oppitunneilla on innostaa nuoria pohtimaan omaa käyttäytymistä liikenteessä ja tukea 
oppilaita tekemään turvallisia valintoja liikenteessä. Kouluvierailut räätälöidään lyhyen ennakkokyselyn 
avulla. Kun oppilaiden omia ajatuksia ja kokemuksia turvallisesta liikkumisesta on kartoitettu ennak-
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koon, oppitunnin suunnittelu ja toteutus on osuvampaa ja myös oppilas itse on orientoitunut oppitun-
nille paremmin.

Oppitunnit ovat saaneet niin oppilailta ja opiskelijoilta kuin opettajiltakin erinomaisen palautteen. Op-
pilaat antoivat oppitunnille keskimäärin arvosanan 4,2/5.

Liikenneturvallisuusviikolla järjestettiin edellisen vuoden myönteisestä palautteesta innostuen yläkou-
luille ja toiselle asteelle suunnattu virtuaalioppitunti. Tänä vuonna oppitunnilla keskityttiin tarkkaamat-
tomuuteen ja ryhmäpaineen vastustamiseen. Oppituntiin kuului myös ”Kaverin puolesta kysyn” -osio, 
jossa Liikenneturvan koulutusohjaajat vastasivat nuorilta kerättyihin kysymyksiin turvallisesta liikku-
misesta. Nuoret osallistuivat itsekin virtuaalioppitunnin toteuttamiseen. Neljän lukiolaisen työryhmä 
ideoi, käsikirjoitti ja kuvasi etukäteen osioita, joissa havainnollistettiin kavereiden tuomaa tarkkaamat-
tomuutta liikenteessä sekä haastateltiin liikenneturvallisuusalan ammattilaisia.

290 luokkaa seurasi oppituntia suorana verkkolähetyksenä, tallennetta on katsottu yhteensä 790 ker-
taa. Palautekyselyn perusteella oppitunti tavoitti yhteensä 15 000 oppilasta. Kolme neljästä opettajasta 
koki, että oppitunti herätti oppilaat pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään.

Nuoret kohdattava nuorten ehdoilla

Nuorille suunnatusta somesisällöstä on esitetty toiveita sekä nuorisotyöntekijöiden koulutuksissa että 
nuoria kohdattaessa. Toimintavuonna pilotoitiin Liikenneturvan Instagram-tilillä livelähetystä, jonka 
teemana oli ryhmäpaine liikenteessä. Nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettua pilottilä-
hetystä on katsottu 547 kertaa. IG-livelähetyksiä päätettiin jatkaa ja kehittää edelleen vuonna 2021.

Pyöräilykypärän käyttö ei välttämättä ole aihe, jonka pariin nuori omaehtoisesti hakeutuu. #PidäPää-
si-pyöräilykypäräkampanjassa kohderyhmää lähdettiin jälleen tavoittamaan kanavista, joissa nuoret 
viettävät aikaa muutoinkin. Kampanjan edellisvuoden toteutuksessa nuorisovaikuttajan kypärän 
käytön ja käyttämättömyyden syitä omintakeisella tavalla ruotinut musiikkivideo nousi viraali-ilmiöksi 
yli miljoonalla katselukerralla. Tämän vuoden toteutuksessa musiikkivideota hyödynnettiin uudestaan 
lyhyillä tiiseripätkillä, jotka tavoittivat nuoria näiden käyttämissä kanavissa ja yhteisöissä.

Pyöräilykypäräkampanjassa ei unohdettu myöskään vanhempia. Aikuisille osoitetussa viestissä muis-
tutettiin heidän roolistaan nuorten kypäränkäytössä sekä oman esimerkin näyttämisen että kypärän 
hankinnan kautta. Aikuisille osoitettu toive tuesta turvalliseen liikkumiseen näkyi myös Liikenneturvan 
nuorisokyselyn tuloksissa.

Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu kampanja keskittyi tarkkaamattomuuden ehkäisyyn. Kun ajat, 
aja -kampanjassa muistutettiin puhelimen käytön riskeistä kesällä ja vuodenvaihteessa.

Yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa kehitetty toimintamalli kärsi pandemiasta. Pienryhmätyösken-
telyä edellyttävän pakopelin toteuttaminen ei ollut mahdollista, vaikka pakopelimalli herättikin kiin-
nostusta laajasti. Kaikki vuodelle sovitut pelitapahtumat peruttiin. Pelimallia kehiteltiin vuoden aikana 
edelleen muun muassa osallistamalla nuoria testitilaisuudessa. 

Koronatilanteen vuoksi myöskään Punainen Liitu -tilaisuuksia ei voitu maaliskuusta eteenpäin järjes-
tää. Punainen liitu -esityksessä on tunteita herättävää sisältöä, joten asioiden ja tunnetilojen purku 
on tarpeen. Toimintavuonna keskityttiinkin kehittämään erityisesti purkukeskustelumallia, opettajien 
tukiaineistoa sekä Liikenneturvan opettajille tarjoamaa tukea keskustelun vetämiseen. Myös Liikenne-
turvan kouluttajia perehdytettiin toimimaan opettajien tukena purkukeskustelussa. Opettajien näkö-
kulmasta kouluttajien hyödyntäminen purkukeskustelun tukena on koettu erinomaisen hyödylliseksi. 
Pilottitilaisuudesta opettajien antama arvio oli erittäin myönteinen: 4,4/5, kun opiskelijoiden arvio oli 
4,5/5. Opiskelijoista 82 prosenttia koki, että toimintamalli vaikuttaa omaan toimintaan kuljettajana tai 
matkustajana.
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Aikuiset
Liikenneturva tekee työtä turvallisen liikenteen eteen, jotta kukaan ei kuolisi tai vakavasti loukkaantuisi 
liikenteessä. Nollastrategia jaetaan myös hallitusohjelman tasolla. Enenevissä määrin myös työpaikoilla 
on haluttu kiinnittää huomiota työntekijöiden turvallisuuteen työ- ja asiointimatkoilla. Työpaikat ovat 
myös luonteva paikka tavoittaa iso osa aikuisista suomalaisista, ja Liikenneturvan pitkäjänteinen työ 
työpaikkojen kanssa on kasvattanut suosiotaan. Esimerkiksi UPM:n verkkokoulutus on saanut todella 
hyvän vastaanoton.

Kun korona ei mahdollistanut keväällä 2020 koulutuksien ja tilaisuuksien pitämistä paikan päällä siir-
ryttiin virtuaalisiin kohtaamisiin. Talossa organisoitiin varsin nopeasti virtuaaliset oppitunnit kouluvie-
railuihin ja työpaikoille sekä jopa iäkästilaisuuksiin. Eritoten tieliikennelaki kiinnosti työpaikoilla virtuaa-
listen luentojen aiheena. Monikansallisuuden huomioiden luentoja pidettiin myös englanniksi, kuten 
Nokialla. Toiminnan suosio kielii siitä, että virtuaaliset oppitunnit, vierailut, tapahtumat ja webinaarit 
ovat tulleet osaksi toimintaamme myös poikkeusvuoden jälkeen. Työpaikoilla tehtävän liikenteen tur-
vallisuustyön yhdeksi lisätyökaluksi toimintavuonna lähdettiin kehittämään verkko-oppimisympäristöä. 
Tavoitteena on muodostaa kokonaisuus, joka muodostetaan työpaikkojen ja työntekijöiden tarpeista 
eri sisältökokonaisuuksista. Verkko-oppimisympäristöä on tarkoitus pilotoida vuonna 2021 yhteistyös-
sä Lapin ELY-keskuksen kanssa.

Työpaikoille tarjottiin myös ajankohtaisia aiheita ja vinkkejä arkiliikenteessä selviytymiseen ympäri vuo-
den. Työpaikkoja opastetaan myös liikenneturvallisuusriskien kartoittamisessa ja riskien tunnistamisessa.

Liikennekin on vuorovaikutusta

Liikenneturvan Näe ihminen liikenteessä -kampanja korostaa vuorovaikutuksen ja toisten liikkujien 
huomioon ottamisen merkitystä liikenteen turvallisuudelle. Kampanjan huomioarvo oli 74 prosenttia 
ja kampanjan viesti tuli selväksi: kun kampanjatutkimuksessa kysyttiin mielipidettä kampanjan tarkoit-
tamasta viestistä, moni koki, että kampanjalla halutaan korostaa muiden huomioimista liikenteessä ja 
sitä, että liikenne on muutakin kuin autoilua. Kampanjan kokeminen laski hieman edellisvuodesta ollen 
nyt edelleen korkea 73 prosenttia.

Tapojen, tunteiden ja tulkintojen vaikutusta liikennekäyttäytymiseen avattiin vuoden aikana tiedot-
teissa ja haastatteluissa. Maltin säilyttämisen ja rattiraivon ehkäisyn tärkeys liikenteessä oli aihe, joka 
kiinnosti useaan otteeseen myös toimittajia.
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Liikennekäyttäytymiseen pyrittiin vaikuttamaan myös Liikenneturvan uudella radiomainossarjalla, 
joka lanseerattiin loppuvuodesta. Luo uusi rutiini -radiokampanjalla tuodaan esille liikenteen huonoja 
tapoja: ylinopeutta, turvaväleistä piittaamattomuutta, suojatiesäännön laiminlyöntiä tai puutteellista 
havainnointitapaa näin esimerkiksi. Mediana radio tavoittaa hyvin autoilevia ja kampanjan tavoitteena 
onkin haastaa eritoten autoilijoita miettimään ja parantamaan omia tapojaan liikenteessä. Huonojen 
tapojen esille nostamisen lisäksi radiotietoiskuissa annetaan myös ratkaisumalleja turvallisempiin rutii-
neihin. Lanseerauksen yhteydessä tehdyssä tutkimuksessa neljä viidestä vastanneesta piti tietoiskuista 
ja koki ne mielenkiintoisiksi. Lähes yhdeksän kymmenestä piti tietoiskuja myös selkeinä ja niiden vaiku-
tusta positiivisina. Lähes neljä viidestä koki, että kuului kampanjan kohderyhmään – viesti koettiin siis 
omalle kohdallekin osuvaksi.

Aktuaalisen turvallisuuden lisäksi ihmisten kokemuksiin liikenteestä vaikuttaa myös koettu turvallisuus. 
Toimintavuoden aikana kokemuksia liikenteestä selvitettiin isojen kyselyiden lisäksi tarkemmin rajatuis-
sa yleisöissä, kuten moottoripyöräilijöiden ja koiran kanssa liikkuvien keskuudessa. Moottoripyöräilijät 
innostuivat vastaamaan kyselyyn laajalti ja vastauksia tuli lähes 5 000 motoristilta. Kyselyiden tuloksia 
hyödynnettiin viestinnässä ja muun muassa Kennelliiton julkaisema Koiramme-lehti innostui koirakyse-
lyn tuloksista julkaisemalla laajan artikkelin aiheesta.

Tieliikennelaki uudistui

Lain periaatteet ja monet liikenteen säännöt koskevat kaikkia tiellä kulkijoita – riippumatta siitä, 
liikkuuko jalan vai ajoneuvolla. Tieliikennelain ydinasioiden ymmärtäminen on kansalaistaito, ja lain 
kokonaisuudistus koskettaa jokaista. Uuden lain voimaantulo kesäkuun alussa 2020 vaatikin muutos-
toimenpiteitä lähestulkoon kaikissa Liikenneturvan materiaaleissa, verkkosivuissa ja esityksissä. Myös 
monet Liikenneturvan yhteistyökumppaneista ja sidosryhmistä toivoivat koulutusta lain muutoksista. 
Valtaisa päivitystarve ja sidosryhmien koulutus oli iso ponnistus toimintavuoden aikana.

Yksi käytetyimmistä Liikenneturvan materiaaleista on jalankulun ja pyöräilyn keskeisiä sääntöjä kertaa-
va opas. Jalan ja pyöräillen -materiaali uudistettiin toimintavuoden aikana. Liikennetilanteiden havain-
nollistuksia on kiitelty selkeiksi ja tyyliltään asiaan sopiviksi.

Sukunäköisyyttä Jalan ja pyöräillen -oppaan kanssa jatkettiin Liikenneturvan Tunne liikennesäännöt 
-kampanjassa. Kampanjan tavoitteena oli herättää kansalaisten huomio muuttuvaan tieliikennelakiin 
ja ohjata tutustumaan tarkemmin muutoksiin. Kampanjan huomioarvo oli peräti 78 prosenttia, joka 
ylitti selkeästi jopa Liikenneturvan korkean keskitason. Kampanjan tarkoitettu viesti ymmärrettiin hyvin 
ja aiheutti paljon keskustelua laista ja muutoksista. Lisätietoa haettiin aktiivisesti. Kouluarvosanaksi 
kampanjalle annettiin kahdeksan.
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Osana kampanjaa Liikenneturva julkaisi lain voimaantulopäivänä 1. kesäkuuta liitteen Kärkimedian 
lehtien välissä. Yli puolitoista miljoonaa suomalaista kotitaloutta sai rautaisannoksen uutta lakia päivän 
sanomalehden välissä. Liite oli katsottavissa ja tulostettavissa myös verkosta. 

Laki toi teille myös viitisenkymmentä uutta liikennemerkkiä. Monet vanhatkin merkit uudistuivat mal-
tillisesti – tosin edelleen ”Rautatien tasoristeys ilman puomeja” -merkissä puksuttaa höyryveturi. Merkit 
kiinnostavat kansalaisia ja Liikenneturvaan tuli niistä paljon kyselyitä. Kesäkuussa tehdyn kampanjatut-
kimuksen mukaan merkeistä oli keskusteltu paljon myös perheen ja ystävien kanssa.

Uusi tieliikennelaki korostaa aiempaa enemmän kaikkien tiellä liikkujien vastuuta turvallisuudesta, 
liikenteen sujuvuudesta ja ympäristöstä. Se tarkoittaa, että liikkumisen turvallisuudesta paljon on kiinni 
meistä tienkäyttäjistä. Tieliikennelaista viestiminen ei pysähtynytkään lain voimaantuloon. Muuttuneet 
säännöt itsessään, muutosten käytännön toteutukset ja siirtymäajat edellyttivät lakia selventävien 
viestintätoimenpiteiden jatkamista. Tiedotteet eri teemoista kohdennettiin vuosikellomaisesti hetkiin, 
jolloin viestit olivat tienkäyttäjille muutoinkin ajankohtaisia. Kuten esimerkiksi muuttuneista auton ren-
gastusvaatimuksista viestittiin silloin, kun talvirenkaiden vaihtoajankohta alkoi olla käsillä.

Tavoitteena on lisätä kansalaisten osaamista ja halua liikkua turvallisesti. Kun säännöt tunnetaan pa-
remmin, sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät. Myös 
vastakkainasettelu eri kulkumuotojen välillä pienenee.

Vahvasti näkyvänä

Ennakointia painotetaan monessa Liikenneturvan viestissä. Vahvasti näkyvä -heijastinkampanjassa 
korostetaan, että myös vuoden pimeään kauteen voi varautua ennakkoon huolehtimalla näkymises-
tään. Kampanjan toisena vuotena huomioarvo nousi yli kymmenen prosenttiyksikköä 59 prosenttiin. 
Kampanjaa piti tarpeellisena peräti 92 prosenttia ja kampanjan kohderyhmään koki kuuluvansa 76 
prosenttia. Molemmat luvut olivat kasvaneet viime vuodesta merkitsevästi.

Kampanjointi keskittyi tänäkin vuonna Liikenneturvan vuonna 
2013 lanseeraaman valtakunnallisen heijastinpäivän 1.10. yh-
teyteen. Päivä on löytänyt hyvin paikkansa erilaisten teema-
päivien joukosta ja monet tahot tekevät omia heijastinaiheisia 
ulostulojaan samanaikaisesti. Heijastinkampanjoinnin yhtey-
dessä keskusteluun nostettiin myös ajoneuvon kuljettajan 
vastuut pimeällä ja liukkaalla kelillä sekä nopeuden merkitys 
havainnoinnissa.

Uuden tieliikennelain myötä pimeän ja hämärän aikaan 
pyöräillessä on käytettävä myös punaista takavaloa. Punainen 
takavalo herätti kiinnostusta toimittajissa ja Liikenneturvassa 
tehtiin muutama alueellinen tiedotus aiheesta. Punaisen taka-
valon käyttö pyöräillessä tuli mukaan myös Liikenneturvan 
vuosittain tekemiin liikenteen seurantoihin. 

Kohti päihteetöntä liikennettä

Vaikka suomalaiset suhtautuvat rattijuopumukseen tuomitsevasti, rattijuopumus on edelleen iso 
ongelma liikenteessä. Usein rattijuopumukseen syyllistynyt myös uusii rikoksen. Osana yhdyskunta-
palvelua Rikosseuraamuslaitos järjestää rattijuopumuksesta tuomituille yhdessä Liikenneturvan kanssa 
kehittämää Liikenneturvaohjelmaa, jolla pyritään vähentämään uusintariskiä. Toimintavuoden aikana 
Liikenneturva ja Rise tiivistivät yhteistyötä ja Liikenneturvaohjelmaan rekrytoitiin lisää kouluttajia.

Heijastimen käyttöä  
ei tarvitse häpeillä;  
voit olla silti cool.  

– palautetta heijastin- 
kampanjasta
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Päihteet liikenteessä olivat vuoden aikana esillä myös harkituissa ulostuloissa. Kyselyissämme selvisi, 
että edellisillan alkoholiannoksista huolimatta moni kuljettaja on lähtenyt ajamaan aikaisin aamulla. 
Kohmelossa ajaminen nostettiinkin esille sekä juhannuksen kynnyksellä että uudestaan loppuvuodes-
ta. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla – eli tuttavallisemmin tankojuopumus oli erikseen 
esillä kesän viesteissä.

Ajokunto on muutakin kuin promilleja. Kuljettajan ajokuntoon vaikuttavat alkoholin lisäksi myös 
väsymys, tunnetilat ja mahdolliset lääkkeet. Väsymys, kiire ja ajokunto nousivat eritoten työmatkaliik-
kujille kohdennetuissa viesteissä esille vuoden aikana. Koronan alkumetreillä muistuteltiin myös huolen 
ja flunssaisuuden vaikutuksesta ajamiseen. Viesteissä korostui yhtäältä tiedon lisääminen ajokuntoon 
vaikuttavista asioista toisaalta kuljettajien kannustus ottaa oman ajokunnon tarkkailu tavaksi.

Uudistuvat kuljettajakoulutukset 

Ennakointi muodostaa Liikenneturvan toiminnan kivijalan. Se näkyy monin tavoin työssämme ja konk-
reettisissa koulutustuotteissa. Liikenneturvan ennakoivan ajon kuljettajakoulutukset ovat vuosikym-
menten saatossa muokanneet suomalaista kuljettajakoulutusta pysyvästi, mutta aina välillä niitäkin on 
uudistettava. Toimintavuonna remontin alullepanijana toimi uusi tieliikennelaki.

Toimintavuonna kuljettajien jatkokoulutusmateriaalit päivitettiin koko EAK-tuoteperheen osalta: 
MPEAK, EAK, Karavaanarin EAK ja varsin laaja REAK uudistettiin uusi laki huomioiden. Itse koulutta-
jakursseista raskaan liikenteen ennakoivan ajon kouluttajakurssi saatiin toteutettua ennen pandemian 
leimahdusta. Perus-EAK toteutettiin syksyllä rajatulla osanottajamäärällä terveysturvallisuus huomioi-
den. Osanottajissa olivat mukana myös Tampereen Ratikan tulevat ajokouluttajat, jotka saivat kurssin 
myötä EAK-kouluttajapätevyyden.

Sekä moottoripyöräilijöiden ennakoivan ajon koulutukset eli MPEAK että eritoten ikäkuljettajille 
suunnattu EAK65+ -koulutukset peruttiin pandemian vuoksi. Moottoripyöräilijöiden jatkokoulutus oli 
kuitenkin Liikenneturvan osastolla laajasti esillä MP-messuilla sydäntalvella. 

Puolustusvoimien liikenneopettajille ensimmäistä kertaa pilottina tarkoitettu viikon mittainen koulutta-
jakurssi siirrettiin seuraavaan vuoteen. Koronatilanteen takia myös muuta koulutusyhteistyötä puolus-
tusvoimien kanssa siirrettiin. Toteutuneista kursseista päästiin järjestämään panssarivaunuopettajille 
REAK-koulutus. 

Molempien Suomessa liikenneopettajia kouluttavien laitosten, eli Gradian ja Hamin kanssa järjestettiin 
myös päivän mittainen koulutus liikenneturvallisuudesta. Ajo-opettajien ajatuksia nuorten liikkumises-
ta esiteltiin myös Liikennevilkun artikkelissa.
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Liikenneturvalla on jatkuvasti käynnissä runsaasti erikokoisia ja näköisiä yhteistyöhankkeita. Rengasrat-
sia, Vanhusten viikko, Tapaturmapäivä ja Pysy pystyssä -kampanja. Yhteistyöstä haetaan voimaa myös 
erilaisiin viesteihin. Esimerkiksi turvavyön käyttöön linja-autoissa evästettiin yhdessä Linja-autoliiton 
kanssa. Liikenneturvassa muistettiin myös Viisaasti vesillä -kampanjan 30-vuotisjuhlavuosi. Veneily-
kauden alussa kerrattiin venetrailerin vetämisen vinkkejä tiedotteessa yhdessä Suomen Uimaopetus- ja 
Hengenpelastusliiton kanssa.

Liikenneturva oli kysytty lähde vuoden aikana myös medialle. 
Mediakontakteja kirjattiin vuoden aikana yhteensä 465 ja me-
diaosumia kerättiin lähes 2 800. Liikenneturvan toimittajatyy-
tyväisyyskyselyssä arvion Liikenneturvan toiminnasta antoi 43 
toimittajaa. Asteikolla yhdestä neljään parhain arvosana, 3,6 tuli 
luotettavuudesta, vastuullisuudesta ja asiantuntevuudesta. Hei-
koin arvosana, 3,1 tuli riippumattomuudesta, ihmisläheisyydestä 
ja tehokkuudesta.

Sosiaalisessa mediassa Liikenneturvan kanavissa oli tasaista  
nousua. Vuoden lopussa Facebookin seuraajamäärä oli yli  
42 000, Twitterin piirun vajaa 7 000 ja Instagramissa lähes 5 300. 
Voimakkaiten kasvoi Instagramin seuraajien määrä, lähes 18 prosenttia. Instagramissa kokeiltiin en-
simmäistä kertaa myös livelähetystä, jossa käsiteltiin eritoten nuorilta tulleita kysymyksiä liikenteestä. 
Pilottilähetys keräsi lähes 600 katselukertaa ja saa jatkoa seuraavana vuonna.

Yhdessä tekemistä

Liikenneturvan 54 jäsenyhteisöä ovat meille arvokas voimavara. Lisäksi noin 100 henkilöä toimii Liiken-
neturvan sivutoimisena kouluttajana, mikä on ensiarvoisen tärkeää työmme tavoittavuuden kannalta. 
Myös pandemiavuonna kouluttajareservi nousi arvoonsa. Kouluttajat perehdytettiin joustavasti ja 
pikaisella aikataululla muuttuneisiin tarpeisiin ja uusiin toimintamuotoihin, kuten virtuaalisiin koulu-
vierailuihin. Pohjois-Karjalassa lanseerattiin myös virtuaaliset aamukahvit, joissa kouluttajia oli mukana 
kohtaamassa tieliikennelaista kiinnostuneita kansalaisia rennosti keskustellen.

Kouluarvosanaksi  
toimittajat antoivat  

Liikenneturvalle  

8+
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Ikääntyneet
Vuosi 2020 oli erityisen poikkeuksellinen ikääntyneiden liikenneturvallisuuden edistämisen osalta. Riski-
ryhmään kuulumisen vuoksi ikäryhmää on ollut suuri tarve suojella tartunnalta. Ikäryhmälle suunnatut 
yleisötilaisuudet, koulutukset ja luennot peruttiin pandemian puhjettua. Muutamia alueellisia koulutus-
tapahtumia on järjestetty tarkkaan harkiten.

Uuden tieliikennelain muutoksista pidettiin kolme valtakunnallista etäluentoa, joissa viesti oli räätälöi-
ty nimenomaan ikääntyneiden tarpeisiin. Luennoilla käsiteltiin myös ikääntymisen tuomia muutoksia 
liikenteessä liikkumiseen. Vaikka digitaaliset tuotteet eivät tavoita koko ikäryhmää, se osa ikääntyneestä 
väestöstä, joka internetiä käyttää, muodostaa määrällisesti suuren ihmisjoukon. Digitaalisuudessa onkin 
potentiaalia saavuttaa myös ikääntyneet entistä paremmin, mutta se vaatii kohderyhmän rohkaisua.

Digitaalisten toteutusten ulkopuolelle jäävälle ryhmän tarpeet on myös huomioitava. Uuden tieliiken-
nelain keskeisistä muutoksista tehty paperinen esite oli tilattavissa Liikenneturvasta ja Traficomin kautta 
esite oli jaossa myös kirjastoissa ympäri maan. Toimintavuonna lähdettiin myös toteuttamaan eritoten 
ikääntyneille suunnattua esitettä sähköisistä liikkumisvälineistä. Autosta luopumisen jälkeen moni ikään-
tynyt voi ajatella jonkun näistä laitteista olevan ratkaisu itsenäisen liikkumisen jatkamiseen.

Ikääntyneiden vertaistoimintaa on järjestetty liikenneluotsien kautta. Pandemian takia liikenneluotsien 
tavoittaminen toteutettiin etupäässä neljä kertaa vuodessa ilmestyvän liikenneluotsikirjeen kautta. Ajan-
kohtaisten liikenneasioiden lisäksi kirjeessä annetaan vinkkejä, kuinka luotsit voivat edistää liikkumisen 
turvallisuutta yhteisöissään.

Ikäkuljettajia tavoitettiin myös kirjeitse. Vuodenvaihteessa 2019–2020 ajokuntoaiheinen kirje ja Ikäkul-
jettajan itsearviointiopas lähetettiin 17 500:lle ajokortin omaavalle henkilölle, jotka täyttivät 80 vuotta 
vuonna 2019. Palautekyselyn perusteella kirjelähetystä pidettiin hyödyllisenä ja sen välittämälle tiedolle 
oli tilausta.
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Alkuvuonna ajokunto ja ajoterveys oli tapetilla sekä viestinnässä että ostetussa mainonnassa. Ikäänty-
neitä tavoiteltiin natiivimainonnalla kohderyhmän seuraamissa aikakauslehdissä, kuten Apu-lehdessä 
ja Suomen Kuvalehdessä. Artikkeleissa pureskeltiin ajoterveyden aiheuttamaa huolta, iän autoiluun 
tuomia muutoksia sekä ajokunnon treenaamista. Liikenneturva lanseerasi myös kuljettajan ajoonläh-
tötarkastuksen, joka herättelee kuljettajaa pohtimaan auton kunnon lisäksi omaa vointia ennen ajoon 
lähtöä.

Läheisille suunnattua verkkoaineistoa ikääntyneen ajamisen turvallisuudesta ja sen puheeksi ottami-
sesta suunniteltiin ja luotiin yhdessä Diabetesliiton, Muistiliiton ja Sydänliiton kanssa. Aineistoa käytiin 
läpi ikäkuljettajien läheisten kanssa ja kohderyhmän havaintojen perusteella muokattu aineisto on 
tarkoitus julkaista vuonna 2021.

Ammattilaisten osallistaminen

Yhteistyö Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen kanssa oli tiivistä. Yhdessä SLLY:n ja OTIn kanssa 
terveydenhuollon ammattilaisia puhuteltiin kahdessa webinaarissa, joiden aiheet vaihtelivat onnet-
tomuustutkinnasta päihteisiin ja tieliikenteen itsemurhiin. Palaute webinaareista on ollut positiivista. 
Ammattikuljettajiin keskittyvä webinaari järjestettiin yhdessä Traficomin ja SLLY:n kanssa.

Liikenneturvan kouluttajan tekemä opinnäytetyö organisaation ja työn johtamisen roolista ammat-
tikuljettajan työkyvyn ylläpitämisessä tarjosi lisää näkemystä ammattikuljettajien ajokuntoon. Lisäksi 
Humaani Oy:ltä tilattiin selvitys ammattikuljettajien ajoterveyteen ja ajokuntoon kohdistuvista inter- 
ventioista. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuonna 2021.

Ikääntyneiden parissa toimivia henkilöitä tavoitettiin myös eri koulutuksissa ympäri Suomea. Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa suunnitellut koulutustilaisuudet jouduttiin koronatilanteen 
takia perumaan.
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Aluetyö
Liikenneturva vaikuttaa valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Etenkin alueellisessa 
työssä korostuvat koulutukset, tapahtumat ja muut toiminnot, joissa ihmisiä kohdataan kasvokkain. 
Pandemian vuoksi toiminta jouduttiin suunnittelemaan ja organisoimaan uudelleen hyvin ripeällä aika-
taululla.

Kuntien tukeminen liikenneturvallisuustyössä on Liikenneturvalle tärkeä yhteistyön muoto, sillä kunnat 
ovat keskeisiä toimijoita liikenneturvallisuuden edistämisessä. Säännölliset kuntakokoukset siirtyivät 
pandemian myötä etäkokouksiksi. Linjaa seurattiin läpi vuoden vain muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta.

Yllätyksellisesti digitaalinen siirtymä tehosti monia kokouksia. Puheenvuorot tiivistyivät, esitysten doku-
mentointi parani. Monissa kokouksissa paikalla oli enemmän ihmisiä kuin normaalisti, koska matkaan 
ei tarvinnut käyttää aikaa. Puuttumaan jäi kokousten normaali vilkas vuorovaikutus ja osalla jäsenistöä 
oli hankaluuksia päästä sovellusten käyttäjiksi. Poikkeusoloista huolimatta vuonna 2020 kirjattiin 400 
kuntatapaamista.

Toimintavuonna käynnistyi myös kuntatyön mallintaminen. Osana mallinnustyötä laadittiin noin nel-
jäsosalle Suomen kunnista tehtävä kysely, joka on tarkoitus toteuttaa alkuvuonna 2021. Tavoitteena 
on, että tulevaisuudessa kaikissa Suomen kunnissa tehdään suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä. 
Muista Pohjoismaista haettiin myös tukea Liikenneturvallinen kunta -toimintamallin rakentamiseen. 
Laatukriteeristöjä ja parhaita käytäntöjä sparrattiin muun muassa Liikenneturvan norjalaisen sisarjärjes-
tö Trygg Traffikkn ja ELY-keskusten edustajien kanssa.

Muuttuvia toimenkuvia ja uuden kokeilua

Pandemia pyyhki pois noin puolet Liikenneturvan tavallisista alueen tapahtumista, vaikka välillä maa-
kunnissa päästiin palaamaan perinteisempään työhön. Peruuntuneista tapahtumista vapautunut aika 
käytettiin tarkasti hyödyksi. Aluetyöntekijät tulivat suunnittelijoiden rinnalle miettimään ja rakenta-
maan tulevia toimintoja, materiaaleja, menetelmiä ja kampanjointia. Pandemia mahdollisti henkilöstöl-
le puolin ja toisin silmiä avaavan ja opettavaisen työvaihdon.
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Kevään aikana Liikenneturvalle tuli paljon yleisökysymyksiä uudesta tieliikennelaista ja sen tulkinnois-
ta. Mediaa kiinnosti myös uusi laki vanhojen tuttujen aiheiden lisäksi. Tietyöt, sähköpotkulaudat ja 
pyörän takavalo puhututtivat. Erityiseksi puheenaiheeksi nousi 17-vuotiaiden poikkeusluvalla ajokortin 
hankkineiden ajokäytös. Keskustelua vauhditti muutamat vakavat onnettomuudet juuri tässä ikäryh-
mässä, jotka nousivat laajasti esiin julkisuudessa. Aihe kiinnosti myös alueellista mediaa ja keskustelut-
ti kuntatapaamisissa.

Liikenneturva perustaa toimintansa tutkittuun tietoon. Pandemiavuosi ei tuonut tehtyjen tietohakujen 
määrään notkahdusta: yhteensä vuoden aikana tehtiin yli 60 laajempaa hakua. Isoina teemoina erot-
tuivat pyöräilyyn liittyvät eri näkökulmat, nuoret ja ikääntyneet, turvaistuimet ja kypärät sekä erilaiset 
interventiot ja liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikutukset.

Uusi strategia valmistui

Liikenneturvan strategia vuosille 2021–2025 
viimeisteltiin kevään 2020 aikana. Valmis-
telutyössä oli mukana koko Liikenneturvan 
henkilökunta. Erillisen työpajatyöskentelyn 
lisäksi jokainen pystyi vaikuttamaan strategiaan 
kommentointikierrosten avulla. Työhön osal-
listettiin myös Liikenneturvan jäsenyhteisöt, 
hallitus ja kouluttajat. Heille järjestettiin omat 
kyselyt, joiden antia hyödynnettiin strategian 
valmistelussa. Liikenneturvan hallitus hyväksyi 
strategian kevätkokouksessaan, minkä jälkeen 
alkoi strategian toimeenpanovaihe osana vuo-
den 2021 toiminnan suunnittelua.
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Kansainvälinen toiminta
Tärkeimmät liikenneturvallisuuden kansainväliset yhteistyöfoorumit Liikenneturvalle ovat Nordiska 
Trafiksäkerhetsrådet NTR sekä eurooppalainen European Transport Safety Council ETSC. Pohjoismainen 
yhteistyö toteutui poikkeusaikana virtuaalisesti. Suunnitellut NTR:n johtajaryhmän ja liikennekasvatus-
ryhmän tapaamiset siirrettiin tulevalle vuodelle.

ETSC:n Learn-hankkeen asiantuntijaryhmän valmistelema liikennekasvatuksen periaatteita esittelevä 
raportti julkaistiin tammikuussa 2020. Asiantuntijatyöryhmä kokoontui virtuaalisesti pari kertaa valmis-
telemaan hankkeen kolmatta osaa, käsikirjaa laadukkaan liikennekasvatuksen toteuttamiseen. Käsikir-
ja julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Jatkoimme mukana YK:n ja WHO:n Decade of Action for Road Safety 2011–2020 -hankkeessa.

Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka myönsi liikenneturvallisuusalan ansiomitalin 11 henkilölle 
pitkäjänteisestä työstä liikenneturvallisuuden hyväksi. Ansiomitalit luovutettiin saajilleen 18.9.2020 
Helsingissä.

Liikenneturvallisuusalan ansiomitalin saivat: diplomi-insinööri, filosofian tohtori Noora Airaksinen, 
poliisitarkastaja Timo Ajaste, komisario Ilkka Kantola, liikenneneuvos Kimmo Kiiski, professori Timo 
Lajunen, liikenneopettaja Martti Liukkonen, johtava asiantuntija Jussi Pohjonen, diplomi-insinööri 
Esa Räty, insinöörimajuri Jarmo Tuominen, suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja tieliikenteen ohjauksen 
asiantuntija Tuomas Österman.
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Henkilöstö
Toimintavuoden aikana hyväksyttiin Liikenneturvan uusi strategia vuosille 2021–2025. Uuden strate-
gian tavoitteena on kehittää entisestään yhteistä työtä, vaikuttavuutta, tasavertaisuutta ja asiantunti-
juutta.

Koronapandemia vauhditti etätyöhön siirtymistä Liikenneturvassa. Etätyösuositus otettiin etukenossa 
käyttöön ja valtionhallinnon suosituksia seurattiin koko vuosi. Kaukaa viisaan ratkaisun myötä Liiken-
neturvassa oli otettu jo aiemmin käyttöön Microsoft Teams, joten täyssiirtymä digitaaliseen työympä-
ristöön sujui kitkattomasti.

Matkustamisen vähentäminen ja kokousten virtuaalitoteutukset ovat todennäköisesti tulleet jäädäk-
seen. Vuoden 2021 alusta etätyö rinnastetaankin täysin normaaliin konttorityöhön. Etätyön ansiosta 
työtä voidaan jakaa eri puolille Suomea työtilanteen ja osaamisen mukaan.

Työsuojelun ohjelmaan lukeutuivat sairauspoissaolot, työterveyshuollon kustannukset, työterveyshuol-
lon toimintasuunnitelma sekä henkilöstöltä tulleiden palautteiden ja aloitteiden käsittely. 

Työsuojelutoimikunta valmisteli työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille 2020–2024 yhteis-
työssä Pihlajalinnan kanssa. Toimintasuunnitelmaan sisältyvä varhaisen tuen mallin toimintaohjeistus 
hyväksyttiin yhteistyökokouksessa 16.11.2020. Varhaisen tuen mallin ohjeistus esitellään henkilökun-
nalle alkuvuonna 2021.

Vuoden 2020 aikana on valmisteltu Liikenneturvan yhteistoimintasopimusta ja uusi sopimus tulee voi-
maan alkuvuonna 2021. Vuoden aikana päivitettiin myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. 
Kehityskeskustelut suoritusarviointeineen pidettiin koko Liikenneturvassa tammi-maaliskuun aikana.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Liikenneturvan henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 46 henkilöä. Aluetoimistoissa oli yhteen-
sä 19 henkilöä ja keskustoimistossa 27. Henkilötyövuosien määrä oli 45. Henkilötyövuosien määrällä 
tarkoitetaan säännölliseen normaaliin työaikaan suhteutettua henkilötyövuosien yhteismäärää. Määrä-
aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa kaksi.

Liikenneturvaan tuli vuoden 2020 aikana kaksi uutta henkilöä vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuh-
teeseen. Lähtijöitä oli myös kaksi.

Uusi toimitusjohtaja

Toimintavuoden puolivälissä Liikenneturvan toimitusjohtaja vaihtui. Vuodesta 2011 toimitusjohtajana 
toiminut Anna-Liisa Tarvainen jäi pois työelämästä ja uutena toimitusjohtajana aloitti Liikenneturvan 
järjestöpäällikkönä toiminut Pasi Anteroinen.
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Työhyvinvointi ja työterveyshuolto 

Vuonna 2020 toteutettiin Parempi työyhteisö (Party) -kysely. Liikenneturvan henkilöstön hyvinvointi ja 
koko kyselyn yhteistulos oli parempi kuin Suomen vertailuaineiston.

Liikenneturva tarjoaa henkilöstölle lakisääteisen työterveyshuollon ja työehtosopimuksin sovitun sai-
raanhoidon yleis- ja erikoislääkäritasoisine palveluineen. Pihlajalinna palvelee työterveysasioissa kes-
kustoimistoa pääkaupunkiseudulla ja alueilla kaikissa Liikenneturvan toimipisteissä. 

Sairauspäivien määrä henkilötyövuotta kohden oli 3,4 päivää. Lukumääräisesti eniten oli 1–3 päivän 
sairaustapauksia. Liikenneturvassa työsuojelun päämääränä on saada henkisesti ja fyysisesti terveelliset 
ja turvalliset työskentelyolosuhteet koko henkilöstölle. Liikenneturva tukee myös omaehtoista liikun-
taa. Tähän rohkaisee myös Liikenneturvassa käyttöön otettu taukojumppasovellus Cuckoo Workout, 
josta henkilöstö on antanut runsaasti myönteistä palautetta. 

Henkilöstön virkistys- ja koulutustoiminta 

Liikenneturvassa toimii työryhmä, jonka tavoitteena on lisätä ja ylläpitää henkilöstön yhteishenkeä 
ja viihtymistä työpaikalla ja siten edistää työhyvinvointia. Myös masennuksenestoryhmänä tunnettu 
ryhmä suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koko henkilöstölle suunnattuja virkistystoimia. Virkistystoimin-
ta edistää ja tukee toimivaa työyhteisöä, jossa ilmapiiri on hyvä ja innostutaan yhdessä tekemisestä. 
Vuoden 2020 etätyöskentelytilanteen takia panostettiin enemmän henkilöstön hyvinvointiin ja jaksa-
miseen muun muassa yhteistyöllä Filosofian Akatemian kanssa.

Kaiken kaikkiaan Liikenneturvan koulutuspanostus oli 4 työpäivää henkilötyövuotta kohti ja lähes kaik-
ki osallistuivat koulutuksiin. Liikenneturva tukee lisäksi henkilöstön omaehtoista opiskelua.

Työvoimakustannukset 

Liikenneturvan henkilöstömenot vuonna 2020 olivat yhteensä 3 271 777 euroa. Henkilöstömenoista 
2,67 miljoonaa euroa käytettiin palkkoihin ja palkkioihin sekä 0,6 miljoonaa euroa henkilösivukuluihin. 
Henkilösivukuluista käytettiin koulutukseen 30 473 €, työterveyshuoltoon 18 524 € ja loppukulujen 
jakautuessa sosiaaliturvaan ja muihin henkilöstömenoihin. Henkilöstökulut olivat 50 % toiminnan 
kuluista.
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Talous

Tuotot ja kulut

Liikenneturva saa toimintaansa valtionavustusta ja rahoituksen hakeminen muuttui 1.1.2017 voimaan 
tulleen liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain seurauksena. Liikenneturvallisuusmaksu tuloutetaan 
valtion talousarvioon ja talousarvion yhteydessä osoitetaan määräraha tieliikenteen turvallisuuden 
edistämiseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää valtionavustuksen.

Valtionavustukseen ja sen mukaisen toiminnan valvontaan sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) 
ja Liikenneturvan valvonta toteutetaan osana valtionavustusmenettelyä. 

Vuoden 2020 yleisavustus 6 910 364 euroa oli ensimmäistä kertaa myönnetty kaksivuotisena määrära-
hana. Koronapandemian vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa ei Liikenneturvassa voitu täysimääräi-
sesti toteuttaa ja vuonna 2020 käyttämättä jäänyt säästöosuus 440 000 euroa siirtyy vuodelle 2021.

Tuottojen sekä toiminta- ja henkilöstökulujen määrässä noudatetaan Liikenneturvan strategiassa vuo-
sille 2020–2023 määriteltyä talouskehystä. 

Muut tuotot yhteensä 57 209,40 euroa ovat kertyneet kurssi-, jäsenmaksu-, vuokratuotot, muut tuo-
tot sekä korko- ja osinkotuotot -eristä.

Tilikauden tuotot olivat yhteensä 6 967 573,40 euroa. Toiminnasta aiheutui kuluja 6 523 563,47 
euroa. Edellä oleviin kuluihin sisältyy palkkoja ja palkkioita 2 671 886,78 euroa sekä henkilösivukuluja 
599 890,87 euroa. Tilikauden säästöosuus vuodelle 2021 oli 440 000 euroa ja tilikauden ylijäämä oli  
4 009,93 euroa.

Tase

Pysyvät vastaavat 31.12.2020 oli 3 775 387,58 euroa, jotka muodostuvat lähes yksinomaan toimiti-
lojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kirjanpitoarvosta.  Liikenneturva omistaa 10 osakehuoneis-
toa, joissa Liikenneturvalla on toimipisteet. Osakehuoneistot on hankittu vuosien 1964–2009 aikana. 
Kaikissa Liikenneturvan toimipisteissä olevilla työntekijöillä on asianmukaiset työpisteet, varastotilat ja 
mahdollisuudet neuvottelujen järjestämiseen. 

Liikenneturvalla ei ole pitkäaikaista velkaa ja tase oli loppusummaltaan 4 791 574,68 euroa. 

Taseen rahoitusasema on pysynyt vakaana.

Turvallisuusviestintä

Kampanjat

Liikennekasvatus

Kuljettajien jatkokoulutus

Alueellinen liikenne-
turvallisuustyö

Tiedontuotanto

Johto

Toimisto

Talousarvion toteutuminen 2020

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

Toteutunut 31.12.2020
Talousarvio 2020
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Lausunnot
Liikenne- ja viestintäministeriölle:

16.1.2020 367/2998
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle uuden tieliikennelain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta, LVM005:00/2019

23.1.2020 368/2990
Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmasta

17.2.2020 369/2999
Lausunto liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskevasta 
arviomuistiosta

21.2.2020 379/3000
Lausunto tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa 
koskevista laeista

15.4.2020 376/3015
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallin- 
nonalaa koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä väliaikaisista muutoksista poikkeusolojen vuoksi

27.4.2020 377/3012
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liikenteenohjauslaitteista, VN/1676/2020 

23.7.2020 340/3118
Lausunto arviomuistiosta tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta annetun direktiivin 2008/96/
EY muuttamista koskevan direktiivin (EU) 2019/1936 implementoinnista ja kansallisen lainsäädännön 
muutostarpeista 

31.8.2020 385/3127
Liikenneturvan lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien  
kumoamisesta

Sisäministeriölle:

15.10.2020 389/3130
Liikenneturvan lausunto sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selontekoa varten

Sosiaali- ja terveysministeriölle:

31.8.2020 386/3124
Liikenneturvan lausunto koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmasta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle:

19.2.2020 370/3003
Lausunto kotihoidon työntekijöiden pysäköintiä koskevista säännöksistä

9.3.2020 372/3007
Lausunto kesäajan muuttamisesta pysyväksi
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27.3.2020 373/3010
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle uuden tieliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta (HE 17/2020)

4.5.2020 378/3111
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsää-
däntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi 
(HE 62/2020)

18.5.2020 380/3113
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidi-
rektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi (HE 50/2020)

23.9.2020 387/3128
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta (HE 
128/2020)

7.10.2020 388/3129
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi 
laeiksi/ lasten kypärä moottorikelkkaillessa (HE 17/2020)

29.10.2020 390/3135
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 177/2020)

Eduskunnan liikennejaostolle:

29.10.2020 391/3132
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021; Liikenneturvalli-
suustoiminnan rahoitus (HE 146/2020)

Traficomille:

19.8.2020 384/3122
Lausunto kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden säh-
köajoneuvojen rakenne ja varusteet 

27.11.2020 341/3133
Lausunto taksiliikenteen määräysluonnoksista

Keski-Suomen liitolle:

1.6.2020 382/3112
Liikenneturvan kommentit Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 

Pohjois-Savon liitolle:

14.12.2020 342/3137
Liikenneturvan kommentit Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman 2040 luonnokseen
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Hallinto- ja muut toimielimet
Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön 
keskusjärjestönä (Laki Liikenneturvasta N:o 278/2003). Sen päättäviä toimielimiä ovat keskusjärjestön 
kokous ja hallitus. Johtoryhmä on toimitusjohtajan neuvoa-antava toimielin. Liikenneturvassa toimi-
vat lisäksi hallituksen nimeämät tiedotusalan neuvottelukunta, kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta 
sekä palkitsemistoimikunta. Keskusjärjestön kokous kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa ja 
hallitus viisi kertaa. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Palkitsemistoimikunta 
kokoontui kerran, tiedotusalan neuvottelukunta neljä ja kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta kaksi 
kertaa.

Hallitus
Puheenjohtaja  
Kansanedustaja 
Suna Kymäläinen

Jäsen    Varajäsen   Edustaa

2. varapuheenjohtaja
Opetusneuvos   Opetusneuvos   Opetus- ja kulttuuriministeriö
Jukka Lehtinen   Heli Nederström

Poliisitarkastaja    Poliisitarkastaja   Sisäministeriö
Jari Pajunen    Seppo Sivula

Johtaja    Neuvotteleva virkamies  Sosiaali- ja terveysministeriö
Hannu Ijäs    Pirjo Lillsunde

1. varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja   Liikenneturvallisuusjohtaja  Vakuutusala ja liikennevakuutusyhtiöt
Juha-Pekka Halmeenmäki  Kalle Parkkari

Puheenjohtaja   2. varapuheenjohtaja  Autokatsastusmiesten yhdistys ry/
Jukka Malinen   Harri Pasanen   Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Toimitusjohtaja   Yhteiskuntasuhdejohtaja  SKAL ry/Linja-autoliitto ry
Iiro Lehtonen   Pasi Hovi  

Psykiatrian erikoislääkäri   Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomen Lääkäriliitto ry/Liikennelääketiede
Jyrki Varjonen   Alpo Vuorio

Liikenneasiantuntija  Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto ry
Johanna Vilkuna   Hanna Kemppainen

Toimitusjohtaja   Toiminnanjohtaja   MoliKe/Yksityinen liikenne
Pekka Rissa   Pasi Perhoniemi

Lakimies    Asiantuntija   Invalidiliitto ry//Rahtarit ry
Elina Nieminen   Timo Kima
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Johtoryhmä

Puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen 7.6. saakka
Toimitusjohtaja Pasi Anteroinen 8.6. alkaen

Jäsenet
Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen (toimitusjohtajan sijainen)
Viestintäpäällikkö Kaisa Hara
Järjestöpäällikkö Pasi Anteroinen 7.6. saakka
Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi
Hallintopäällikkö Visa Reinikainen
Koulutuspäällikkö Satu Tuomikoski
Yhteyspäällikkö Eini Karvonen (henkilöstön edustaja)
Yhteyspäällikkö Heli Lintamo (henkilöstön varaedustaja)

Sihteeri
Johdon assistentti Sini Aarnio-Kurki

Tiedotusalan neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Päätoimittaja Eila Parviainen, Moottori

Jäsenet 
Toimittaja Jarmo Palokallio, Maaseudun Tulevaisuus
Toimittaja Mikko Peltola, Yleisradio
Yhteiskuntasuhdejohtaja ja päätoimittaja Pasi Hovi, Linja-autoliitto ry
Toimittaja Pentti J. Rönkkö, Iltalehti
Viestintäjohtaja Sari-Leena Lund, Liikennevakuutuskeskus
Tuottaja Velimatti Honkanen, Tekniikan Maailma
Toimittaja Tommi Lempinen, Iltasanomat
Toimittaja Kari Pitkänen, Laatutekstit Kari Pitkänen Oy
Tutkijajäsen, dosentti Esko Keskinen, Turun yliopisto

Sihteeri
Viestintäpäällikkö Kaisa Hara, Liikenneturva

Palkitsemistoimikunta

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva

Jäsenet
Tutkinnan koordinaattori Juha Nuutinen, Liikennevakuutuskeskus
Tuottaja Velimatti Honkanen, Tekniikan Maailma
Poliisipäällikkö Kari Rantala, Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Johtava asiantuntija Inkeri Parkkari, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Sihteeri
Johdon assistentti Sini Aarnio-Kurki
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Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Vanhempainliitto

Jäsenet 
Ylitarkastaja Tuire Valkonen, Liikenne- ja viestintäministeriö
varajäsen Kati Hyvärinen, Traficom
Toimitusjohtaja Jutta Vainio, Safety Reflector Finland Oy
Toimitusjohtaja Susanna Blomqvist, Saintex Oy
Suutarimestari Hannu Heiskanen, Taitavat Suutarit ry
Kehittämispäällikkö Nella Savolainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Projektipäällikkö Sanna Ojajärvi, Pyöräilykuntien verkosto ry
Toimittaja Ari Tuhkanen, Yle
Poliisitarkastaja Heikki Kallio, Poliisihallitus
Liikenneinsinööri Kimmo Kiuru, Hyvinkään kaupunki
Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna, Suomen Kuntaliitto ry

Sihteeri 
Viestinnän suunnittelija Minna Saarinen, Liikenneturva

Jäsenyydet

Liikenneturva oli jäsenenä seuraavissa yhteisöissä
• Nordiska Trafiksäkerhetsrådet
• European Transport Safety Council (ETSC)
• Älykkään liikenteen verkosto
• Pohjoismaiden Tieteknillisen Liiton Suomen osasto
• Aikakauslehtien Liitto
• Mainostajien Liitto
• Mobilia säätiö

Jäsenyhteisöt

Jäseniä oli toimintavuoden aikana yhteensä 54.
1. Aivovammaliitto ry
2. A-Katsastus Oy
3. AKK-Motorsport ry
4. Ammattipätevyyskouluttajat ry
5. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
6. Autoalan Keskusliitto ry
7. Autojoukkokiltojen Liitto ry
8. Autokatsastusmiesten Yhdistys ry
9. Autoliikenteen Työnantajaliitto ry
10. Autoliitto ry
11. Autonrengasliitto ry
12. Autotuojat ja -teollisuus ry
13. A-Vakuutus Oy
14. Copart Suomi Oy
15. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
16. Eläkkeensaajien Keskusliitto
17. Finnsafe ry
18. HelppoKatsastus Oy
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19. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
20. Invalidiliitto ry
21. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
22. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
23. K1 Katsastajat Oy
24. Liikenneoikeusyhdistys ry
25. Liikennevakuutuskeskus
26. Liikkuvan poliisin perinneyhdistys ry
27. Linja-autoliitto ry
28. LähiTapiola Palvelut Oy
29. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
30. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
31. Moottoripyöräkerho 69 ry
32. Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
33. OP Vakuutus Oy
34. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
35. Rahtarit ry
36. SF-Caravan ry
37. Suomen Autokoululiitto ry
38. Suomen Autoteknillinen Liitto ry
39. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
40. Suomen Kuntaliitto ry
41. Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry
42. Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund
43. Suomen Motoristit ry
44. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry
45. Suomen Paikallisliikenneliitto ry
46. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry
47. Suomen Taksiliitto ry
48. Suomen Tiepalvelumiehet STM ry
49. Suomen Tiepalvelumies Liitto ry
50. Suomen Vanhempainliitto ry
51. Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
52. Tilausajokuljettajat ry
53. Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry
54. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
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Henkilöstö

Keskustoimisto

Anteroinen Pasi, toimitusjohtaja 8.6. alkaen
Tarvainen Anna-Liisa, toimitusjohtaja 7.6. saakka 
Aarnio-Kurki Sini, johdon assistentti, osittainen hoitovapaa 1.9.–31.10.

Anteroinen Pasi, järjestöpäällikkö, 7.6. saakka
Antinaho Anne, taloussihteeri
Erma Taru, viestinnän suunnittelija, 1.7.–31.12.
Hara Kaisa, viestintäpäällikkö
Hämäläinen Tarja, toimistosihteeri 
Järvi Marjaana, toimistosihteeri 
Jääskeläinen Petri, suunnittelija
Kaistinen Jyrki, suunnittelija
Koski Mia, suunnittelija
Laakkonen Arimo, viestinnän suunnittelija, perhevapaa 7.9.–31.12.
Loikkanen Laura, suunnittelija
Lorentz Johanna, varastonhoitaja
Maasalo Ida, suunnittelija, toimivapaa 6.–27.4.
Mannila-Nieminen Eila, maksuliikenteen hoitaja
Markkanen Eeva-Liisa, suunnittelija
Muukkonen Anni, viestinnän suunnittelija
Mäkilä Katja, informaatikko 
Pöysti Leena, suunnittelija 
Reinikainen Visa, hallintopäällikkö
Ruohonen Lassi, ict-järjestelmäasiantuntija 
Ruonakoski Petra, viestinnän suunnittelija, 1.7. alkaen
Saarinen Minna, viestinnän suunnittelija 
Tanskanen Kaisa, graafinen suunnittelija 
Tuomikoski Satu, koulutuspäällikkö 
Valtonen Juha, tutkimuspäällikkö 
Vuoristo Toni, koulutusohjaaja 30.11. saakka, suunnittelija 1.12. alkaen

Aluetoimipisteet

Helsinki
Niemi Tomi, koulutusohjaaja
Sorjonen Meeri, yhteyspäällikkö

Kouvola
Korhonen Tarja, yhteyspäällikkö 

Lahti
Lattu Ari-Pekka, yhteyspäällikkö, 1.1. alkaen 

Turku
Heiskanen Tapio, yhteyspäällikkö
Ruutti Elias, koulutusohjaaja, perhevapaa 7.–13.1.
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Tampere
Elovaara Ari-Pekka, koulutusohjaaja 
Nieminen Marko, yhteyspäällikkö

Jyväskylä
Piippa Leena, yhteyspäällikkö
Rossi Tomi, koulutusohjaaja

Vaasa
Lintamo Heli, yhteyspäällikkö 

Kuopio
Savolainen Erkka, koulutusohjaaja 
Taskinen Tuula, yhteyspäällikkö

Joensuu
Voutilainen Mari, yhteyspäällikkö 

Mikkeli
Karvonen Eini, yhteyspäällikkö

Oulu
Kalmakoski Eero, yhteyspäällikkö
Kinisjärvi Rainer, aluepäällikkö

Rovaniemi
Niska Petri, yhteyspäällikkö
Tervo Pentti, koulutusohjaaja


