
Liikenneturva

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022
Liikenneturvan tehtävänä on liikenneturvallisuuden edistäminen. Vahvistamme turvallista liikennekäyttäytymistä 
sekä liikenneturvallisuuden arvostusta yhteiskunnassa lisäämällä tietoa liikenneturvallisuudesta ja vaikuttamalla 
kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen. Liikenneturvasta annetun lain (278/2003) mukaan 
organisaatiomme tarkoitus on edistää tieliikenteen turvallisuutta liikennekasvatuksen, viestinnän ja omaa toimintaa 
palvelevan tutkimuksen keinoin. Lisäksi keskusjärjestönä opastamme ja yhteen sovitamme jäsenyhteisöjemme 
liikenneturvallisuustyötä, teemme aloitteita ja toimimme muutoinkin liikenneturvallisuuden hyväksi.

Toimintaamme ohjaa liikenteen turvallisuusvisio – nollavisio. Vision mukaan liikennejärjestelmä on suunniteltava 
sellaiseksi, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Nollavisio tähtää jatkuvaan 
liikenneturvallisuuden parantamiseen. 

Liikenneturvan toiminta suuntautuu ennen kaikkea ihmisiin. Meille ovat tärkeitä tien käyttäjien turvalliset valinnat, 
liikenteen turvallisuuden arvostus sekä myönteiset muutokset liikennekulttuurissa. Turvallinen 
liikennekäyttäytyminen näkyy toisten parempana huomioimisena, ennakointina sekä myönteisenä 
vuorovaikutuksena liikenteessä. Tämä taas johtaa onnettomuuksien vähentymiseen.

Jokaisella on yhdenvertainen oikeus turvalliseen liikkumiseen ja oma rooli liikenneturvallisuuden parantamisessa. 
Liikennejärjestelmän eri toimijoilla on omat vastuutehtävänsä mutta myös jokaisen liikkujan päätökset ja teot ovat 
merkityksellisiä. Liikenneturva tukee työllään erityisesti kasvatus- ja valistustyötä tekeviä, samoin kuin 
päätöksentekijöitä. Työssämme toteutuu laaja jaetun vastuun periaate.

Liikenneturva on kulkutapaneutraali ja pyrkii parantamaan kaikkien kulkumuotojen liikenneturvallisuutta. Työmme 
on ennaltaehkäisevää, suostuttelevaa ja perustelevaa. Keinoinamme ovat elinikäinen liikennekasvatus ja viestintä. 
Toimimme koko Suomessa yhteistyössä valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Toimintamme pohjautuu Liikenneturvan jäsenyhteisöjen hyväksymään uudistettuun strategiaan vuosille 
2021–2025. Strategian mukainen missiomme on: liikenne yhdessä turvalliseksi.

Tuemme osaltamme sekä liikenneturvallisuuden kansallisten että EU-tavoitteiden saavuttamista. Euroopan 
komissio on esittänyt turvallisuustavoitteeksi puolittaa Euroopan liikennekuolemat 2020–2030 aikavälillä ja pyrkii 
saavuttamaan nollavision vuoteen 2050 mennessä. 

Hallituksen valmistelussa oleva liikenneturvallisuusstrategia ohjaa jatkossa merkittävästi yhteistä 
liikenneturvallistyötä. Ihmisille ja ympäristölle syntyvien vaikutusten tulee olla turvallisuutta ja hyvinvointia 

Lisäksi on varmistettava, että valtionavustuksena myönnettävä rahoitus on riittävä takaamaan ennaltaehkäisevän 
liikennekasvatuksen ja viestinnän toimintamahdollisuudet jatkossakin koko maassa.



Päihteet Määrittely ja tutkimus -vaihe

Visio
Huumerattijuopumustapausten määrä ei kasva 
liikenteessä.
Päihdeonnettomuudet vähenevät.

KTS Tavoitteet 2022 Toiminta 2022 Arviointi 2022
Tunnemme huumeongelman liikenteessä. Meillä on laaja ja kokonaisvaltainen kuva 

huumerattijuopumuksista
Taustojen ja tutkimusten lukeminen painopistemallin 
ensimmäisen vuoden mukaisesti 

•Gallupissa kysymys liikennerikkomusten 
vakavuudesta (lähtötaso on jo olemassa) - 
mittaa yleistä asenneilmapiiriä; toistetaan 
useampana vuonna, jotta saadaan dataa 
pidemmältä aikaväliltä, Rattijuopumusten 
määrät

Laajennamme omia alan verkostoja ja yhteistyötä 
ennaltaehkäisyssä.

Meillä on käsitys uusista ja jo olemassa olevista 
yhteistyökumppaneista

Aloitetaan uusien yhteistyökumppaneiden etsintä ja 
selvitetään, mitä jo olemassa olevien 
yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan tehdä 



Kuntatyö Suunnitteluvaihe

Visio
Liikenneturvallisuus paranee Suomen kunnissa.

Kaikissa Suomen kunnissa tehdään suunnitelmallista 
ja pitkäjänteistä liikenneturvallisuustyötä.
Kuntalaiset ja kunnan henkilöstö kokevat 
liikenneturvallisuuden tärkeäksi asiaksi kunnassaan. 
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Liikenneturvan kuntatyö on kattavaa, suunnitelmallista 
ja paikallista.

Kuntatyö kattaa kaikki Suomen kunnat Osallistumme kuntien liikenneturvallisuusryhmien, seutukunnallisten 
ryhmien ja maakunnallisten ryhmien arkeen palvelujamme 
markkinoiden ja toteuttaen

Kuntatyön luokitus  A,B ja C

Liikenneturvan kuntatyö on kattavaa, suunnitelmallista 
ja paikallista.

Suunnitelmat valmiina: työkalupakki laadukkaan 
ja monipuolisen kuntatyön tukemiseen

Suunnitellaan kuntien liikenneturvallisuustyön koulutukseen uutta 
verkkokurssia, joka on suunnattu ensisijaisesti uusille liitu-ryhmille 
ja näiden jäsenille. Materiaali sopii hyvin kertauksena myös kuntien 
liikenneturvallisuustyötä aiemmin tehneille. Verkkoympäristön 
toteutus 2023-2024.

Tapahtumapäiväkirja

Enemmistö kunnista käyttää Liikenneturvallinen kunta -
toimintamallia, joka parantaa paikallisen 
liikenneturvallisuustyön tuloksia. 

Liikenneturvallinen kunta -toimintamalli on 
pilotoitu

Vuoden 2021 tehtyjen selvitysten perustella kehitetään 
Liikenneturvallinen kunta -mallia, jota pilotoidaan  kolmen eri 
kunnan kanssa. Pilotissa on mukana yksi kaupunki, yksi pk-kunta ja 
yksi pieni kunta.

Pilotointi tehty ja palaute pilotoinnista

Enemmistö kunnista käyttää Liikenneturvallinen kunta -
toimintamallia, joka parantaa paikallisen 
liikenneturvallisuustyön tuloksia. 

Kuntafoorumi toteutettu, osallistujia vähintään 100 
eri puolilta Suomea ja kolmasosa Suomen 
kunnista edustettuna

Pidetään kuntafoorumi hybridi-toteutuksena, joihin kuntien liitu-
ryhmät voivat osallistua ympäri Suomen. Puhujina best practice 
–kuntia sekä yhteistyöverkostomme jäseniä. Foorumissa alustetaan 
Liikenneturvallinen kunta- mallia.

Osallistujien määrä ja kunta sekä 
palaute osallistujilta



Ajokunto ammattilaiset Suunnitteluvaihe

Visio
Raskaan liikenteen kuljettajien ajokuntoon liittyvät 
onnettomuudet vähenevät.
Raskaan liikenteen ammattilaiset ajavat virkeinä ja 
ajokuntoisina.
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Työnantajat tunnistavat ajokunnontekijät osaksi 
turvallisuusjohtamista ja tukevat kuljettajia ajokunnon 
ylläpidossa.

Kuljetusyrityksille suunnattu työkalu 
ajokunnon riskitekijöiden arvioimiseen 
ja niiden poistamiseen on pilotoitu

Luomme työkalun, jolla yksittäinen yritys voi arvioida 
väsymykseen liittyviä riskitekijöitä yrityksen toiminnassa ja 
rakenteissa sekä suunnitelmallisesti tarttua niihin. 
Suuntaamme työkaluja myös yksittäisille kuljettajille. 
Työkalussa huomioidaan myös yrityksen ja yksittäisen 
kuljettajan vahvuudet sekä näiden vaaliminen. Työkalu 
luodaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Työkalun pilotoinnista saadut 
palautteet ja kokemukset. 

Työnantajat tunnistavat ajokunnontekijät osaksi 
turvallisuusjohtamista ja tukevat kuljettajia ajokunnon 
ylläpidossa.

Reak-kouluttajilla käytössä materiaali 
ajokunnosta

Sisällytämme ajokunnon osaksi Reak-kouluttajakoulutusta. REAK-kouluttajien palaute.



Turvallinen pyöräily Juurrutusvaihe

Visio
Pyöräilyn turvallisuus paranee, vaikka pyöräilyn 
määrä kasvaa. Vain turvallinen pyöräily on 
terveellistä.

Pyöräily koetaan turvalliseksi.
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Kansalaiset haluavat pyöräillä turvallisesti ja 
tekevät turvallisia valintoja. 

Työpaikat tukevat työntekijöidensä valmiuksia 
tehdä turvallisia valintoja kävellen ja pyörällä 
liikuttaessa. Verkkokurssi on valmis ja 
pilotoitu.

Laajennetaan yhteistyötä työpaikkojen kanssa ja 
tarjotaan heille verkkokurssisisältöjä turvalliseen 
kävelyyn ja pyöräilyyn.

Pilotin käyttö & käytöstä saatu 
palaute (arviointimalli Lapin ELY-
keissistä).

Sääntötuntemus lisääntyy. Pyöräilyyn liittyvien väistämissääntöjen 
tuntemus, ennakointitaidot ja toisten huomioon 
ottaminen liikenteessä paranee. Kampanjan 
huomioarvo on vähintään 59 % (sama kuin 
vuonna 2021).

Tunne liikennesäännöt -kampanjan 
toteutus:sääntötuntemuksen ja 
väistämissääntöosaamisen edistäminen 

•Kampanjatutkimus (TLS), Kyselyt 
(sääntötuntemukseen liittyvien 
kysymysten toistaminen 
määräajoin): tulosten analysointi ja 
toiminnan ohjaus tiedonkeruun 
pohjalta.

Pyöräilijät käyttävät enemmän turvavarusteita ja 
ajavat ennakoivasti.

Pilotointi Pyöräilijän ennakoivan ajamisen 
koulutusmallista tehty

Pyöräilijän ennakoivan ajamisen koulutusmallin 
kehittäminen ja pilotointi

Pilotointi tehty, palaute siitä. 
Seurantojen tulokset pysyvinä 
mittareina (suuntamerkki, valojen 
noudattaminen & pyöräilykypärä, 
valot).

Mikroliikenteen käyttäjät tuntevat säännöt ja 
ottavat muut tienkäyttäjät huomioon.

Keskustelun herättäminen & tiedon lisääminen 
siitä, mitä turvallinen liikkuminen sähköisillä 
liikkumisvälineillä tarkoittaa. Tavoitteena se, 
että turvallisuusviestit nousevat myös 
julkiseen keskusteluun.

Mikroliikenteen tarkastelu: gallupeissa selvitetään 
sen hetkistä tilannekuvaa sähköisistä 
liikkumisvälineistä liikenteessä (ml. 
sähköpotkulaudat) ja koetuista vaaratilanteista. 
Viestintä  kyselyiden tuloksista sekä 
turvallisuusohjeista.

Mediaseuranta (viestien 
läpimeno).



Lapset alle 7-vuotiaat
Visio

Yksikään pieni lapsi ei kuole liikenteessä.

Lapsille muodostuu turvallisuusorientoituneet asenteet, 
jotka kantavat myös tulevaisuuteen.
Koulunsa aloittavilla lapsilla on riittävät valmiudet 
toimia turvallisesti liikenteessä myös itsenäisesti.
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Huoltajat tukevat lapsen itsenäisen liikkumista 
kehittymistä ja osaavat arvioida sitä. 

Lapsiperheiden ja heidän kanssaan 
työskentelevien ammattilaisten 
hyödynnettävissä on 
laadukas materiaalikokonaisuus

Hyödynnämme vuonna 2021 tehtyjä kartoituksia 
viestinnässä sekä toimintamallien ja materiaalien 
suunnittelussa lapsille, huoltajille ja eri 
ammattiryhmille. 

Päivitettyjen materiaalien 
jakomäärät ja levinneisyys. 
Kyselyt kohderyhmälle 
materiaalien toimivuudesta.

Huoltajat kokevat liikenneturvallisuuden tärkeäksi, 
toimivat hyvinä roolimalleina ja huolehtivat lasten 
turvallisuudesta liikenteessä myös autossa. 

Huoltajat saavat tietoa lasten turvallisesta 
kuljettamisesta ja tukevat lapsen kasvua 
turvalliseksi tienkäyttäjäksi. Toimiva 
perhevalmennuskonsepti on käytettävissä.

Jatkokehitämme ja markkinoimme (kuntatyön 
kautta) perhevalmennus-konseptia.

Palaute päivitetyistä 
koulutuksista ja 
perehdytyksistä.

Huoltajat kokevat liikenneturvallisuuden tärkeäksi, 
toimivat hyvinä roolimalleina ja huolehtivat lasten 
turvallisuudesta liikenteessä myös autossa. 

Huoltajat saavat tietoa lasten turvallisesta 
kuljettamisesta ja tukevat lapsen kasvua 
turvalliseksi tienkäyttäjäksi.

Erilaiset tapahtumat, tilaisuudet, vanhempainillat 
ja messut, joissa jaetaan tietoa huoltajille. Tuetaan 
näitä aiheeseen liittyvällä viestinnällä.

Tapahtumapäiväkirja ja 
mediaseuranta

Lapset saavat laadukasta 
liikenneturvallisuuskasvatusta ja -esiopetusta. 

Yhä useammalla lasten ja perheiden kanssa 
työskentelevällä  ammattilaisilla on 
aiempaa paremmat tiedot, taidot, materiaalit ja 
motivaatio tukea lasten liikennetaitojen  
ja asenteiden kehittymistä.  Koulutuksia 
järjestetään 36 kpl eli kolme / toimipiste. 
Verkkokurssilla osallistuu 200 henkilöä. 
Koulutuksiin ja kursseilla osallistuvat kokevat 
sen hyödylliseksi.

Jatkokehitämme ja markkinoimme 
varhaiskasvattajille suunnattuja koulutuksia ja 
verkkokursseja.

Palaute päivitetyistä 
koulutuksista 



Lapset 7-14-vuotiaat
Visio

Yksikään lapsi ei kuole liikenteessä.

Lapsilla on turvallisuusmyönteiset asenteet ja taidot, jotka 
tukevat heidän liikkumistaan myös myöhemmissä 
elämänvaiheissa sekä mahdollisissa muutoksissa.

Koulut tekevät suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä.
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Liikennekasvatus on selkeä osa perusopetusta ja sitä 
toteutetaan monipuolisin oppilaiden osallisuutta tukevin 
menetelmin.

Liikennekasvatuksen merkitys osana 
perusopetuksen oppisisältöjä vahvistuu. 
Oppilaitoksia palvelevat materiaalit ovat aktiivisesti 
kasvattajien käytössä. 

Päivitämme ja kehitämme turvallisuustaitoja opettavaa ja 
vahvistavaa materiaaliamme lasten kanssa työskentelevien 
tarpeisiin. Teemme yhteistyötä materiaalien ja tapahtumien 
osalta myös muiden turvallisuustoimijoiden kanssa.

Seuraamme olemassa olevien 
materiaalien käyttöä ja kysyntää 
ja kehitämme edelleen 
vaikuttavaa ja laadukasta 
materiaalia 
liikennekasvatukseen.

Liikennekasvatus on selkeä osa perusopetusta ja sitä 
toteutetaan monipuolisin oppilaiden osallisuutta tukevin 
menetelmin.

Filla&Rillalla on käyttäjiä 40.000 Kehitämme alakouluikäisille lapsille suunnatun digitaalisen 
pyöräilykasvatuksen oppimisympäristö, Filla&Rillan 
toimintaa. Markkinoimme tehokkaasti palvelua laajemman 
käytön saavuttamiseksi.

Seuraamme Filla&Rillan 
käyttäjämääriä

Liikennekasvatus on selkeä osa perusopetusta ja sitä 
toteutetaan monipuolisin oppilaiden osallisuutta tukevin 
menetelmin.

Koulutustilaisuuksia järjestetään 30 eri puolilla 
Suomea.

Koulutamme oppilaitosten henkilökuntaa (mm. opettajat, 
koulunkäyntiavustajat, koulunuorisotyö) valtakunnallisesti 
sekä paikallisesti, vuonna 2021 toteutetun koulutusmallin 
mukaisesti. Kehitämme koulutusta saadun palautteen sekä 
kokemusten pohjalta.

Järjestetyt koulutustilaisuuksien 
määrä, osallistujamäärä. 
Koulutustilaisuuksista kerätty 
palaute, jossa tarkastellaan 
erityisesti osallistujan 
valmiuksien kehitystä sekä 
liikennekasvatuksen 
merkityksellisyyden kokemusta. 

Liikennekasvatus on selkeä osa perusopetusta ja sitä 
toteutetaan monipuolisin oppilaiden osallisuutta tukevin 
menetelmin.

Viestimme tavoittavat yhä useampia ammattilaisia: 
Liikennekasvatusuutisten tilaajamäärä nousee yli 
6000:n. Opettaja-lehden mainoksilla tavoitamme 
jatkossakin noin 200 000 opetusalan ammattilaista.

Hyödynnämme entistä vahvemmin ammattilaisille 
suunnattuja viestintäkanavia, kuten Luokanopettaja-
lehdessä mainontaa Opettaja-lehden ohessa. Lisäksi 
viestimme opetusalan ammattilaisille sosiaalisen median 
kautta.

Luvut

Liikennekasvatus on selkeä osa perusopetusta ja sitä 
toteutetaan monipuolisin oppilaiden osallisuutta tukevin 
menetelmin.

Liikenneturvallisuusviikon paikka osana 
oppilaitosten lukuvuosisuunnitelmaa vahvistuu.

Markkinoimme ja viestimme valtakunnallisesta 
liikenneturvallisuusviikosta aktiivisesti. Suunnittelemme 
Liikenneturvallisuusviikon toimintaa yhdessä 
yhteistyöverkoston sekä oppilaitosten kanssa. Tuotamme 
uutta materiaalia liikennekasvatuksen tueksi. 

Teemme selvityksen 
liikenneturvallisuusviikon 
toteutumisesta eri alueilla. Millä 
tapaa liikenneturvallisuusviikkoa 
on vietetty. Keräämme 
palautetta materiaaleistamme 
jatkokehityksen tueksi. 

Koulujen liikennekasvatustyön laatukriteerit ohjaavat 
kouluja kehittämään liikenneturvallisuustyötä.

Pohjatiedot oppilaitosten tarpeista selvillä ja 
ensimmäiset mallit laatukriteeristöstä valmiit.

Selvitämme kasvatusalan kokemuksia ja tarvetta 
liikennekasvatusta ohjaavien laatukriteerien käytöstä. 
(haastattelut, kyselyt, keskustelut). 



Koulujen liikennekasvatustyön laatukriteerit ohjaavat 
kouluja kehittämään liikenneturvallisuustyötä.

Pohjatiedot oppilaitosten tarpeista selvillä ja 
ensimmäiset mallit laatukriteeristöstä valmiit.

Kartoitamme liikennekasvatuksen toteutumista 
peruskouluissa koulukohtaisesti ja hyödynnämme tietoa 
siten, että koulut saavat mahdollisimman 
tarkoituksenmukaista tukea. Tuloksia hyödynnetään 
jatkossa myös koulujen liikennekasvatuksen 
laatukriteereiden laadinnassa

Huoltajilla on riittävät tiedot, taidot ja motivaatio toimia 
liikennekasvattajina.

Osallistumme 150 tilaisuuteen, jossa tavoitamme 
huoltajia.

Tuemme huoltajia turvallisuustaitojen opettamisessa lapsille 
tarjoamalla aktiivisesti asiantuntijapalveluitamme 
tilaisuuksiin, joissa huoltajia tavoitetaan. Päivitämme sekä 
kehitämme uutta huoltajille suunnattua materiaalia. 

Materiaalin käyttömäärät, 
tapahtumapäiväkirja

Huoltajilla on riittävät tiedot, taidot ja motivaatio toimia 
liikennekasvattajina.

Pidämme lasten liikenneturvallisuutta esillä 
yhteiskunnallisena aiheena. Verkkosivujemme 
huoltajille suunnattu tarjonta paranee ja 
kävijämäärä kasvaa.

Viestimme säännöllisesti eri kanavia käyttäen lasten 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Viestinnän tunnusluvut 
(mediaseuranta, verkkosivujen 
kävijämäärät)

Liikennekasvatuksen rooli kasvaa lasten vapaa-ajan 
toiminnassa ja harrastustoiminnassa.

Liikenneturvallisuusteemoja on integroitu 
Harrastamisen Suomen malli -ohjelmaan.

Seuraamme Suomen harrastusmallin vaikutuksia lasten 
vapaa-aikaan. 



Nuoret 15-25-vuotiaat ja nuoret kuljettajat -painopiste Nuoret kuljettajat toiminnassa-vaihe

Visio
 Nuorten liikennekuolemat ja onnettomuudet vähenevät.   
Nuorten liikennekäyttäytyminen kehittyy aikaisempaa 
turvallisemmaksi.   
Liikennekasvatusta toteutetaan systemaattisesti 
yläkouluissa ja toisella asteella.
Nuoret edistävät aktiivisesti liikenneturvallisuutta ja tukevat 
turvallisuutta vahvistavaa sosiaalista normia vertaistensa 
keskuudessa. 

KTS Tavoitteet 2022 Toiminta 2022 Arviointi 2022
Liikennekasvatus on osa koulujen ja oppilaitosten 
toimintakulttuuria

Liikenneturvallisuusteemoja käsitellään 
toisella asteella suunnitelmallisesti ja 
osana ennaltaehkäisevää työtä.

Oppilaitosten liikenneturvallisuuskasvatukseen 
valmistellaan laatukriteeristöä.

Kouluvierailut ja tilaisuudet 
toisella asteella ja niiden 
palaute.

Liikennekasvatus on osa koulujen ja oppilaitosten 
toimintakulttuuria

Toisen asteen oppilaitoksilla on 
käytössään laadukkaita materiaaleja ja 
toimintamalleja liikennekasvatukseen

Oppilaitosten liikennekasvatuksen tueksi 
tuotetaan eri oppiaineisiin integroituja 
materiaaleja ja toimintamalleja, kuten pakopeli tai 
piirrosvideo ja markkinoidaan niitä ja 
liikenneturvallisuusviikkoa oppilaitoksille. 

Materiaalien ja 
toimintamallien palaute

Liikennekasvatus on osa koulujen ja oppilaitosten 
toimintakulttuuria

Virtuaalisia kouluvierailuja toteutetaan 
150 kpl

Oppilaitoksille tarjotaan virtuaalisia kouluvierailuja Tavoitetut toisen asteen 
opettajat, koulutusten ja 
tapahtumien palaute

Huoltajat ymmärtävät roolinsa liikennekasvattajina ja 
tukevat nuoria liikenneturvallisuusasioissa.

Ajokorttia hakevien nuorten huoltajille 
on tarjolla tietoa nuorten kuljettajien 
erityispiirteistä. Materiaalian 
verkkosivuilla on 10.000 kävijää ja niillä 
käytetty aika on 5 minuuttia. 

Liikenneturvan verkkosivuilla olevaa tietopakettia 
nuorten huoltajille markkinoidaan yhdessä 
Traficomin ja muiden sidosryhmien kanssa.

Huoltajille suunnatun 
materiaalin käyttäjämäärät. 
Huoltajien arvio 
tietopaketista ja kokemus 
mahdollisuudesta vaikuttaa 
nuoren 
liikennekäyttäytymiseen 
(vertailuna vuoden 2020 
kysely)

Liikennekasvatuksen rooli kasvaa nuorten 
hyvinvointityössä kuten nuorisotyössä, vapaa-ajan 
toiminnassa ja harrastustoiminnassa.

Liikenneturvallisuusteemat ovat osa 
nuorisotyön sisältöä. Jokainen 
toimipiste järjestää vähintään yhden 
tilaisuuden. 

Nuorisotyöntekijöille järjestetään koulutuksia ja 
tarjotaan materiaaleja ja toimintamalleja osana 
Liikenneturvan aluetyötä.

Tavoitetut nuorisotyöntekijät  
(koulutukset, tapahtumat ja 
niiden palautteet) 

Liikennekasvatuksen rooli kasvaa nuorten 
hyvinvointityössä kuten nuorisotyössä, vapaa-ajan 
toiminnassa ja harrastustoiminnassa.

Liikenneturvallisuusteemoja on 
integroitu Harrastamisen Suomen malli -
ohjelmaan.

Liikenneturva tekee yhteistyötä eri puolilla 
Suomea Harrastamisen Suomen malli -ohjelman 
kanssa ja tarjoaa asiantuntijuuttaan mm. 
mopoteemoihin liittyen.

Harrastamisen Suomen 
malli -yhteistyön laajuus 



Nuoret tekevät turvallisia valintoja, tunnistavat riskejä ja 
ymmärtävät ryhmän toiminnan sekä oman käyttäytymisen 
ja valintojen vaikutuksen omaan ja muiden turvallisuuteen 
liikenteessä niin kuljettajana että matkustajana. 

Nuoret – ei pelkästään kuljettajat – 
oivaltavat, että jokainen voi omalla 
toiminnalla tai toimimattomuudella 
vaikuttaa siihen, että koko porukan 
matka sujuu turvallisesti.  Kampanjan 
huomioarvio on 60 %

Liikenneturva lanseeraa nuorille suunnatun 
kampanjan, joka painottuu matkustajataitoihin 

Teemme ensimmäisestä 
kampanjalähdöstä 
kampanjatutkimuksen, jolla 
arvioimme viestiemme 
perillemenoa. Tehdään 
lähtömitttaus sosiaalisesti 
normista 
kampanjatutkimuksessa. 

Nuorilla on motivaatiota, valmiudet ja kanavia edistää 
turvallista liikkumista omassa vertaisryhmässään ja 
lähiympäristössään.

Liikenneturvalla on suoraan nuorilta 
saatua tietoa heidän liikkumisestaan, 
turvallisuusasenteistaan ja 
liikennekasvatuksen toteutumisesta.

Kokoamme nuorten osallisuusryhmän. 
Kartoitamme nuorten motivaatiota ja valmiuksia 
liikenneturvallisuustyöhön. 

Nuorilta saatu palaute 
liikenneturvallisuustyön 
merkityksestä.



Aikuiset 25-64-vuotiaat
Visio

Yhteiskunnassa tunnistetaan liikenneturvallisuuden 
merkitys.
Ikäryhmän liikenneturvallisuus paranee autolla 
matkustettaessa.
Aikuiset toimivat roolimallina liikenteessä ja noudattavat 
liikennesääntöjä.

KTS Tavoitteet 2022 Toiminta 2022 Arviointi 2022
Arvostus liikennesääntöjen noudattamista sekä 
turvallisuushakuista liikkumista ja toisia liikkujia kohtaan 
paranee. Liikennesääntöjä noudatetaan paremmin.

Luo uusi rutiini -mainoksien huomioarvo on 50 % 
(lanseerauksessa -20 oli 42 %)

Viestitään vuosikellon mukaan liikennesäännöistä ja -
käyttäytymisestä. Tuetaan viestintää valtakunnallisella 
säännöllisellä radiomainonnalla Luo uusi rutiini -
mainossarjaa hyödyntäen.

Mediaosumien määrä, 
huomioarvo

Arvostus liikennesääntöjen noudattamista sekä 
turvallisuushakuista liikkumista ja toisia liikkujia kohtaan 
paranee. Liikennesääntöjä noudatetaan paremmin.

Pyöräilyyn liittyvien väistämissääntöjen tuntemus, 
ennakointitaidot ja toisten huomioon ottaminen 
liikenteessä paranee. Kampanjan huomioarvo on 
vähintään 59 % (sama kuin vuonna 2021).

Tunne liikennesäännöt -kampanjan 
toteutus:sääntötuntemuksen ja 
väistämissääntöosaamisen edistäminen 

Huomioarvo

Autoilijoiden sosiaalinen normi ajaa rajoitusten mukaan ja 
ennakoiden vahvistuu etenkin alueilla, joilla liikkuu paljon 
ihmisiä jalan ja pyörällä.

Keskustelun herättäminen suurissa 
kaupungeissa moottoriajoneuvojen nopeuksista 
keskusta-alueella

Tapahtumia alueilla, toimintakonsepti sekä teemaa 
tukevaa viestintää

Mediaosumien määrä

Liikenneturvallisuustyö on osa yritysten työsuojelu- ja 
työhyvinvointitoimintaa. 

Työmatkaliikenteen yhteistyötoiminta kattaa 
työsuojelutoiminnan kautta 80 yritystä eri puolilla 
Suomea.

Meillä on käytössä kokonaisvaltainen prosessi 
työyhteisöjen kanssa toteutettavasta yhteistyöstä. 

•Työmatkaliikenteen 
aktiiviset yhteistyötahot

Liikenneturvallisuustyö on osa yritysten työsuojelu- ja 
työhyvinvointitoimintaa. 

Työpaikat ottavat liikkumisohjeen käyttöön. Markkinoidaan omaa liikkumisohjetta työpaikoille ja 
tuetaan sen käyttööottoa. Hyödynnetään kehityössä 
Liikenneturvan henkilöstön kokemuksia omasta 
liikkumisohjeesta.

Liikenneturvallisuustyö on osa yritysten työsuojelu- ja 
työhyvinvointitoimintaa. 

Liikenneturvallinen työpaikka -kriteeristö pilotoitu Liikenneturvallinen työpaikka -kriteeristöä kokeillaan 
ja kehitetään valittujen työpaikkojen kanssa.

Uusintakysely 
työpaikoilla (jos 
mahdollista)

Työntekijöiden kyky tunnistaa oman liikkumisensa riskejä 
ja halu toimia turvallisesti liikenteessä lisääntyy. 

Verkostoidumme valtakunnallisissa 
työsuojelufoorumeissa

Olemme mukana valtakunnallisissa yhteistyöelimissä 
työmatkaliikenteen osalta kuten Nolla tapaturmaa 
–foorumi, Fiksusti töihin -foorumi ja vastaavat

Työntekijöiden kyky tunnistaa oman liikkumisensa riskejä 
ja halu toimia turvallisesti liikenteessä lisääntyy. 

Työikäiselle väestölle kohdistettu viestintämme 
sekä liikennekasvatus on ajankohtaista

Tuotamme uusia opasvideoita ja info-tv sisältöjä 
työliikennetoiminnan tueksi

•Määrällisten 
tavoitteiden 
toteutuminen



Työntekijöiden kyky tunnistaa oman liikkumisensa riskejä 
ja halu toimia turvallisesti liikenteessä lisääntyy. 

Viestintämme tavoittaa yhä useamman 
työsuojelusta vastaavan tai siitä kiinnostuneen 
henkilön, tilaajia 1500

Työmatkaliikenteen asiakaskirjeiden kautta tuemme 
työpaikkojen omia toimia työliikenteen riskien 
vähentämiseksi

Työmatkaliikenteen 
asiakaskirjeen 
tilausmäärä

Työntekijöiden kyky tunnistaa oman liikkumisensa riskejä 
ja halu toimia turvallisesti liikenteessä lisääntyy. 

Verkkokurssilla on 2000 osallistujaa ja viisi 
työpaikkaa käyttää sitä.

Verkkokurssia kehitetään palautteen pohjalta •Oppimisalustan kautta 
saatu data, 
käyttäjäpalaute

Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat 
ovat ammattilaisia ja motivoituneita lisäämään liikenteen 
turvallisuuskulttuuria.

MPEAK-pilottikurssille osallistuu 20 tulevaa 
kouluttajaa

Toteutetaan MPEAK pilotti kouluttajakurssi kahdessa 
osassa

•Moduulimuotoisen 
MPEAK 
kouluttajakurssin 
arviointi perinteisen 
kouluttajakurssiin 
verrattuna

Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat 
ovat ammattilaisia ja motivoituneita lisäämään liikenteen 
turvallisuuskulttuuria.

Päivitettyä MP-kuolonkolarimateriaalia tilataan 
1000 kappaletta.

Markkinoidaan juuri päivitettyä MP-
kuolonkolarimateriaalia

•Mitä 
moottoripyöräilijöiden 
kuolemankolareista 
voidaan oppia? - 
koulutuskokonaisuuden 
päivityksen arviointi

Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat 
ovat ammattilaisia ja motivoituneita lisäämään liikenteen 
turvallisuuskulttuuria.

Liikenneturvan kuljettajien jatkokoulutuksen 
koulutus- ja markkinointimateriaalit ovat 
ajantasaisia ja helposti saatavissa ja kouluttajille 
helppokäyttöisiä.

Parannetaan  EAK-tuoteperheen kouluttajan 
materiaalin saatavuutta ja käytettävyyttä.

Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat 
ovat ammattilaisia ja motivoituneita lisäämään liikenteen 
turvallisuuskulttuuria.

Kurssipalautteen keskiarvo on yli 4,5/5 •REAK: Toteutetaan vuonna 2021 aloitetun 
kouluttajakurssin toinen osio

•Kouluttajakursseista 
kerätty palaute

Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat 
ovat ammattilaisia ja motivoituneita lisäämään liikenteen 
turvallisuuskulttuuria.

Kurssipalautteen keskiarvo on yli 4,5/5 REAK Toteutetaan viikon mittainen kouluttajakurssi •Kouluttajakursseista 
kerätty palaute

Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat 
ovat ammattilaisia ja motivoituneita lisäämään liikenteen 
turvallisuuskulttuuria.

Kurssipalautteen keskiarvo on yli 4,5/5 REAK: Pidetään moduulimuotoisen REAK 
kouluttajakurssin ensimmäinen osio

•Kouluttajakursseista 
kerätty palaute

Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat 
ovat ammattilaisia ja motivoituneita lisäämään liikenteen 
turvallisuuskulttuuria.

Kurssipalautteen keskiarvo on yli 4,5/5 Suunnitellaan ja toteutetaan REAK kouluttajille 
täydennyskoulutusta

•Kouluttajakursseista 
kerätty palaute



Liikenneturvan kouluttamat ennakoivan ajon kouluttajat 
ovat ammattilaisia ja motivoituneita lisäämään liikenteen 
turvallisuuskulttuuria.

Tilaajat valitsevat REAK-koulutuksia Markkinoidaan laadukkasta kuljettajien 
jatkokoulutusta. 

Laadukkaan kuljettajan 
jatkokoulutuksen 
markkinoinnin seuranta 
media-analyysien avulla. 
Kysely kouluttajilta, 
kuinka paljon ovat 
toteuttaneet REAK-
koulutuksia.

Turvalaitteiden merkitys tunnistetaan ja niitä käytetään. Vuoden aikana edistetään pyöräilykypärän, 
turvavyön ja heijastimen käyttöä.

Tuodaan esiin turvalaitteiden merkitystä ja käyttöä 
erilaisissa aineistoissa, koulutuksissa, tapahtumissa 
ja  viestinnässä.

Tapahtumapäiväkirja, 
verkkosivukävijät, 
mediaseuranta

Turvalaitteiden merkitys tunnistetaan ja niitä käytetään. Edistetään heijastimen oikeaa käyttöä. 
Kampanjan huomioarvo on 50 %

Toteutetaan heijastinkampanja. Kampanjatutkimus



Ikääntyneet yli 65-vuotiaat ja ajokunto Ikääntyneiden ajokunto juurrutusvaihe

Visio
•Vaikka ikääntyneiden osuus liikenteessä lisääntyy, 
turvallisuustilanne paranee.
•Vain ajokuntoiset ajavat liikenteessä. 

KTS Tavoitteet 2022 Toiminta 2022 Arviointi 2022
Ikääntyneet kuljettajat valitsevat turvallisen kulkutavan 
kulkemistarpeensa ja ajokuntonsa mukaan.

Ikääntyneiden turvallisen liikkumisen ohjaaminen on 
vahvemmassa roolissa kunnissa tehtävässä työssä. 
Toteutamme webinaareja ammattilaisille, joihin osallistuu 30-60 
ammattilaista 

Järjestämme webinaareja kuntien soteammattilaisille ja 
seurakuntatyöntekijöille, teemoina ajoterveys, autoilun tukeminen, 
kävely (kaatumiset, suojatieturvallisuus, esteettömyys), pyöräily ja 
sähköiset liikkumisvälineet.

Etukäteiskysymykset ja 
osallistujapalautteet 

Kuljettajilla on realistinen käsitys omasta ajokyvystään ja he 
huolehtivat siitä. Kuljettajat ymmärtävät, millä tavoin he voivat 
kompensoida iän tuomia puutteita ajokykyyn ja missä 
vaiheessa heidän ajokykynsä ei enää riitä turvalliseen 
ajamiseen.   

Julkisessa keskustelussa nousee esille ajokunnon merkitys 
ajamisen turvallisuudelle myös muuten kuin päihteiden osalta. 
Ajoterveydestä ja ajokunnosta puhumisen helpottaminen. 
(Kuljettajat tunnistavat ajokunnon merkityksen omassa 
arjessaan.) 

Viestimme ajokunnon merkitystä liikenneturvallisuudelle. Viestimme 
päihteiden, lääkkeiden, ajovireyden ja ikääntymisen merkityksestä 
turvalliselle liikkumiselle. Kohdennamme viestejämme erityisesti 
autoilijalle.

Seurataan/arvioidaan 
toteutumaa mediaosumien 
avulla.

Kuljettajilla on realistinen käsitys omasta ajokyvystään ja he 
huolehtivat siitä. Kuljettajat ymmärtävät, millä tavoin he voivat 
kompensoida iän tuomia puutteita ajokykyyn ja missä 
vaiheessa heidän ajokykynsä ei enää riitä turvalliseen 
ajamiseen.   

Toteutamme ajokuntoon liittyviä tapahtumia 36  eri puolilla 
Suomea. 

Järjestämme osana aluetyötä teematilaisuuksia ajokunnosta, 
autoliiketapahtumia, tarjoamme apteekkeihin jakoon Sairaudet, 
lääkkeet ja toimintakyky liikenteessä –opasta.

Tapahtumapäiväkirja

Kuljettajilla on realistinen käsitys omasta ajokyvystään ja he 
huolehtivat siitä. Kuljettajat ymmärtävät, millä tavoin he voivat 
kompensoida iän tuomia puutteita ajokykyyn ja missä 
vaiheessa heidän ajokykynsä ei enää riitä turvalliseen 
ajamiseen.   

Liikenneturvan kehittämää EAK65+ jatkokoulutusta järjestetään 
yksi / toimipiste eri puolilla Suomea vuosina 2022-23.

Liikenneturvan aluetoimipisteet markkinoivat ja tukevat EAK 65+ 
kurssien järjestämistä omilla alueillaan. Tarvittaessa koulutamme lisää 
EAK65+ kouluttajia.

Järjestettyjen koulutusten määrä

Kuljettajien läheisillä ja kuljettajien kanssa tekemisissä olevilla 
ammattilaisilla on keinoja ajokunnon ja ajoterveyden 
tarkkailuun ja rohkeutta tarttua siihen.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja ikääntyneiden parissa 
työskentelevät kokevat ajoterveyden arvioinnin tärkeäksi 
teemaksi työssään ja lisäävät omaa asiantuntijuuttaan aiheesta. 
Koulutuksiin osallistuu noin 100 henkilöä / koulutus 

Jatkamme koulutusyhteistyötä Suomen liikennelääketieteen 
yhdistyksen ja Onnettomuustieto instituutin kanssa. Järjestämme 
automyyjien koulutukset autoliiketapahtumien yhteydessä.

Palautekyselyt osallistujille

Kuljettajien läheisillä ja kuljettajien kanssa tekemisissä olevilla 
ammattilaisilla on keinoja ajokunnon ja ajoterveyden 
tarkkailuun ja rohkeutta tarttua siihen.

Läheisen puheeksi ottaminen ajoterveydestä -aineisto on 
käytössä, käyttäjämäärätavoite 1000 käyttäjää/vuosi. 

Markkinoimme ja viestimme Puhutaan ajoterveydestä- aineistosta ja 
kehitämme materiaalia palautteen perusteella yhteistyössä 
Diabetesliiton, Muistiliiton ja Sydänliiton kanssa.

Alustan käyttö, käyttäjien 
palaute,  gallup-kyselyn toisto 
vuonna 2023 samoin kysymyksin 
kuin aikaisempi kysely

Ikääntyneet pyöräilevät turvallisesti ja valitsevat turvallisia 
pyöriä omaan käyttötarpeeseensa, esimerkiksi tavaroiden 
kuljettamiseen.

Meillä on käsitys, millaista ikääntyneiden turvallinen pyöräily on. 
Selvitys on valmis ja tieto käytettävissä.

Pyöräilyselvityksen ikääntyneiden pyöräilystä valmistuu. Viestitään 
selvityksen tuloksista. 

Yhä useammalla ikääntyneellä on valmiudet käsitellä 
turvallista liikenteessä liikkumista vertaistensa kanssa – tukea 
sitä ja vaikuttaa asenteisiin.

Vahvistetaan ikääntyneiden toimijuutta ja vertaisviestintää, 
Liikenneluotsi-teemakirjeen tilaajia on 400. 

Liikenneluotsi-toiminta , vanhusneuvostot, eläkeläisten keskusjärjestöt Seuraataan Liikenneluotsien 
teemakirjeen tilaajien määrää ja 
teemakirjeen avanneiden 
määrää. Lähetetään vuoden 
lopussa palautekysely tilaajille.



Hallinto
Liikenneturvan toiminta rahoitetaan tieliikenteen 
turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävällä 
valtionavustuksella, mistä on säädetty valtioneuvoston 
asetuksella (1207/2016). Liikenneturvallisuusmaksu 
tuloutetaan valtion talousarvioon. Liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom myöntää valtionavustuksen ja 
menettelyyn sovelletaan valtion-avustuslakia 
(688/2001).
Valtion talousarvioon sisältyvän tieliikenteen 
turvallisuuden edistämisen määrärahan suuruudessa 
on välttämätöntä ottaa huomioon rahoitettavan 
toiminnan laajuus. Liikenneturva pyrkii vaikuttamaan 
siihen, että rahoitus mahdollistaa pitkäjänteisen ja 
vakaan toiminnan.

Tavoitteet 2022 Toiminta 2022 Arviointi 2022
Työympäristö koetaan turvalliseksi. Toimitilat 
ovat kunnossa ja turvallisia työntekijöille

Työsuojelutoimikunta tekee vuosittain työsuojelun toimintaohjelman. 
Toimikunnan tehtäviin kuuluvat työn, työolojen ja työyhteisön tilan 
arviointi sekä tarvittavien toimenpide-ehdotusten tekeminen. Hallinto 
hoitaa toimitilojen ylläpidon keskitetysti.

Työntekijät voivat hyvin ja yhteisöllisyys 
vahvistuu. Parempi Työyhteisö (ParTy) ® 
kyselyn avainluvut ovat vähintään suomalaista 
keskitasoa (yhteensä 14,0 vuonna 2020)

Kehityskeskusteluita kehitetään. Tuloskeskustelut tehdään erikseen. 
Toiminnan prosessien kehittämistä jatketaan. Järjestetään kolme koko 
henkilökunnan koulutustilaisuutta kasvokkain. Tuetaan yhteisen työn 
tekemistä, tasapuolisuutta ja avoimuutta hajautetussa organisaatiossa. 
Työntekijöiden vapaamuotoinen Maesto-työryhmä osallistuu 
työkykytoimintaan mm. suunnittelemalla henkilöstön toiveiden 
mukaista ohjelmaa yhteisiin tapaamisiin ja vapaa-ajalle. 

ParTy-kysely, palautteet 
kehityskeskusteluista, 
koulutuspäivistä

Työskentely on sujuvaa Huolehditaan, että ajantasaiset ICT-laitteet mahdollistavat työn 
tekemisen paikasta riippumatta. Tarjotaan koulutusta ja tukea uusiin 
työvälineisiin.

Sähköiset sisäiset prosessit helpottavat arkea Sähköistetään esim. ylityökorvauslomake, kouluttajien palkkiolaskut, 
sähköinen allekirjoitus

Asiakirjahallinnan vastuut ja työnjako ovat 
selvät ja toiminnassa
Asiakirjojen säilyttäminen ja hävittäminen on 
määritelty ja käytössä

Tehdään tiedonhallintasuunnitelma,  jossa on otettu huomioon myös 
sähköiset työvälineet. Suunnitelma sisältää tiedot siitä, miten asiakirjat, 
dokumentit, tietoaineistot tms. rekisteröidään, säilytetään ja hävitetään. 
Suunnitelmaan kirjattaan mm. asiakirjojen säilytysajat ja-paikat, 
julkisuus, käyttöoikeudet, tietosuoja, käytössä olevat tietojärjestelmät 
ja vastuuhenkilöt.



Muu toiminta

Liikenneturvalla on keskusjärjestönä reilu 50 
jäsenyhteisöä. Liikenneturvallisuustyötä tehdään yhdessä 
jäsenten ja sidosryhmien kanssa niin valtakunnallisesti 
kuin paikallisesti aluetyön kautta. Lisäksi valistustyötä 
tekevät kanssamme yli sata kouluttajaamme.

Keskusjärjestönä opastamme ja yhteen sovitamme 
jäsenyhteisöjemme liikenneturvallisuustyötä, teemme 
aloitteita ja toimimme muutoinkin liikenneturvallisuuden 
hyväksi.

Tavoitteet 2022 Toiminta 2022 Arviointi 2022
Ajantasalla oleva liikenneturvallisuuteen liittyvä tieto 
kansalaisten saatavilla ja löydettävissä. Pitkäjänteinen 
ja jatkuva turvallisuusviestintä.

Verkkosivujen ylläpito ja kehitys, ajankohtaisviestintä, sosiaalinen 
media, kuvitukset, toimittajien ja median palvelu, tapahtumat

Mediaseuranta, 
verkkoanalytiikka

Taustoittaa ajankohtaisia liikenteen ilmiötä 
asiantuntijayleisöille

Julkaisemme Liikennevilkku-lehteä kolme kertaa vuodessa.

Luotettavan tiedon tarjoaminen muiden käyttöön Ajantasaisen tieliikenneonnettomuustiedon ylläpitäminen eri 
kanaviin ja aineistohin, tilastokyselyihin liittyvä palvelu niin sisäisille 
kuin ulkoisille asiakkaille

Tarvittava tieto käytössä Tietopalvelu  (tiedonhaut, seuranta, kirjastopalvelut, lehdet, Mobilia)

Tutkittua tietoa käytössä Liikennekäyttäymisen seurannat, gallupit ja kyselyt

Toiminnan kehittäminen ja seuranta Palautteiden keruu, Liikenneturvan päiväkirjat, mediaseuranta

Liikenneturvallisuusvaikutukset otetaan huomioon 
päätöksenteossa

Lausunnot ajankohtaisista lainsäädäntöhankkeista sekä muuhun 
ohjelmatyöhön osallistuminen

Yhteisen työn kauutta sitoutamme yhteiskunnan eri 
toimijoita liikenneturvallisuuden ja nollavision 
edistämiseen.

Tuemme jäseniämme vapaaehtoisessa liikenneturvallisuustyössä 
tarjoamalla asiantuntemustamme ja aineistojamme. Olemme 
aloitteellisia jäsenistöömme, sidosryhmiimme ja muihin tahoihin, 
joiden toiminta tukee turvallisen liikenteessä liikkumisen tavoitteita.

Kouluttajat ovat ammattitaitoisia ja kokevat olevansa 
tärkeä osa Liikenneturvaa.

Huolehdimme kouluttajaverkostostamme ammattitaidosta ja 
motivoimme heitä liikenneturvallisuustyöhön 

Keskinäisen tiedonvaihdon parantaminen ja toiminnan 
kehittäminen

Jatkamme yhteistyötä  Tiedotusalan sekä Kävelyn- ja pyöräilyn -
neuvottelukunnissa

Keskinäinen tiedonvaihto, muiden maiden toiminnasta 
oppiminen ja uusien ideoiden soveltaminen omaan 
toimintaa

Jatkamme yhteistyötä kansainvälisillä yhteistyöfoorumeilla 
European Transport Safety Councilin ja Nordiska 
Trafiksäkerhetsrådetin jäseninä.
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