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Toimitusjohtajan katsaus

Liikenneturvallisuus palasi politiikkaan

Vuosi 2021 oli liikenneturvallisuuspolitiikassa kiireinen ja merkityksellinen. Niin koko vuoden työsken-
telyä kuin liikenneturvallisuudesta käytyä keskustelua rytmittivät kaksi isoa kokonaisuutta: liikennetur-
vallisuusstrategia sekä ajokorttilaki.

Liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tehtävä liikenneturvallisuusstrategia ja siihen linkittyvä pe-
riaatepäätös oli odotettu suurtyö. Työn parissa kokoonnuttiin useita kertoja ja taustaselvityksiä sekä 
muuta kehittämistyötä tehtiin tiuhasti.

Strategian osana julkaistu toimenpideohjelma oli tehtävistä haastavin. Liikenneturvallisuustoimijoilla oli 
vuoden aikana tärkeä – ja iso – tehtävä tunnistaa niin Suomesta kuin maailmalta ne toimivat liiken-
neturvallisuuden ratkaisut, joita ohjelmassa voitaisiin hyödyntää. Liikenneturva esitti toistakymmentä 
ratkaisua, joista moni myös päätyi yhdessä sovittuihin tehtäviin ohjelmaluonnokseen.
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Mikä hienointa, liikenneturvallisuusstrategia ja periaatepäätös sitovat Suomen liikenneturvallisuustyön 
entistä tiukemmin sekä nollavisioon että tavoitteeseen saada liikennekuolemat alle 100:an vuoteen 
2030 mennessä. Strategiaa varten tehty pohjatyö kantaa hedelmää myös tulevina vuosina. Liikenne-
turva hakee aktiivista roolia strategiatyön toteuttajana ja seuraajana. Kirjaukset eivät itsessään paran-
na liikenneturvallisuutta, vaan ne vaativat toimia, tekijöitä ja resursointia - sekä poliittista tahtoa.
Ajokorttilain uudistaminen oli meille odottamaton liikenne- ja viestintäministeriön muutoshanke. Vii-
meksi vuonna 2018 uudistettu laki on toki ollut kriittisen tarkastelun kohteena pitkään. Huolta kan-
nettiin etenkin poikkeusluvalla ajavista 17-vuotiaista, joille sattui vuonna 2020 poikkeuksellisen paljon 
liikennekuolemia. 

Nuorten liikenneturvallisuus on yksi keskeisimmistä Liikenneturvan työn painopisteistä. Ajokortti ja sen 
vaatima koulutus sekä siihen liittyvät rajoitukset ovat kenties suurin yksittäinen yhteiskunnan liiken-
neturvallisuusinterventio. Käynnistämässämme selvityshankkeessa etsimme toimivia malleja muualta 
Euroopasta sekä tuotimme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja, miten ajokorttilaki tulisi muuttaa 
turvallisuusperusteisesti.

Liikenneturva oli ilahtunut, kun lakihankkeen ensisijaiseksi tavoitteeksi määriteltiin nuorten liikennetur-
vallisuuden parantaminen. Kesän alla esitellyssä arviomuistiossa tavoite näkyi mielestämme kuitenkin 
heikosti. Panostimme julkiseen keskusteluun aiheesta ja tarjosimme kannanotoissamme toimivia ja 
turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. Ajokorttilaki päätyikin keskusteluun niin aamu-tv:n sohville kuin Hel-
singin Sanomien vieraskynäpalstalle. Vuoden aikana lakiin saatiin tuotua erilaisia nuorten turvallisuutta 
lisääviä ehtoja. Työ jatkuu myös vuonna 2022. Ratkaisukeskeinen liikenneturvallisuuden edunvalvonta 
on tärkeä osa työtämme.

Rahoitushuolia ja -ratkaisuja

Niin ennaltaehkäisevän liikenneturvallisuustyön kuin Liikenneturvan rahoitus laski merkittävästi vuonna 
2021. Vuosi oli erikoinen myös kaikin muin mittarein, kun korona pakotti perumaan ja uudelleen or-
ganisoimaan työtämme. Erityistä säästökuuria ei lopulta tarvittu, mutta monia tehtäviä ja rekrytointeja 
siirrettiin.

Vuosi osoitti, että liikenneturvallisuustyön rahoitus on saatava vakaammalle pohjalle. Tästä saatiin 
hyviä uutisia vuoden lopussa. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti lakihankkeesta, jonka tavoite on 
päivittää lakia liikenneturvallisuusmaksusta. Lakihankkeen tavoite on turvata lakisääteisten toimijoiden 
kuten Liikenneturvan rahoitus tulevaisuudessa.

Nyt muutoksen kohteeksi otettu laki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 2016. Kansanedustajat 
painottivat saatesanoissaan, ettei uusi maksujärjestelmä saa vaarantaa Liikenneturvan, onnettomuus-
tutkinnan ja Ahvenanmaalla tehtävän liikenneturvallisuustyön jatkuvuutta ja riippumattomuutta. 
Eduskunta otti asiaan kantaa vielä voimakkaammin vuoden 2020 lopulla ja huomioi ennaltaehkäise-
vän liikenneturvallisuustyön myös vuoden 2021 budjettikäsittelyssä. On ilahduttavaa, että poliittisilla 
päättäjillä on ymmärrystä siitä, että onnettomuuksien ennaltaehkäisy on myös taloudellisesti järkevää 
ja että turvallinen liikenne on jokaisen kansalaisen perusoikeus.

Alhaisemmat nopeudet puhuttivat

Yksi vuoden tärkeistä puheenaiheistamme oli ajonopeudet. Selvitimme kuntien katujen nopeusrajoituk-
set ja vertasimme 30 km/h tieosuuksien määrää. Vertailumme osoitti syy-yhteyden alempien nopeuksien 
ja henkilövahinkojen välillä. Onnettomuuksia tapahtuu vähemmän siellä, missä nopeuksia on laskettu. 
Ajonopeuksien rauhoittaminen lisää sekä turvallisuutta, liikkujien turvallisuuden tunnetta että alueen 
viihtyvyyttä.
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Teema ei kosketa vain suurten kaupunkien keskustoja. Eniten 30 km/h katuosuuksia löytyi Juuasta. No-
peuksien vertailua ja perustelua tehtiin näkyväksi poikkeuksellisen onnistuneella alueellisien sanomaleh-
tien mielipidekirjoituskampanjalla. Toimme esiin, että alhaisempia nopeuksia on suosittava alueilla, joissa 
liikkuu paljon kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Perisuomalainen tapa vertailla ja jopa kilpailla naapuripitäjän 
kanssa herätti huomiota ja sai kuntapäättäjät kiinnostumaan kotikaupunkinsa nopeusrajoituksista. Työ 
jatkuu Liikenneturvan kiertäessä ja osallistuessa kuntakokouksiin halki Suomen.

Kokonainen koronavuosi

Liikenneturva on asiantuntijaorganisaatio, jonka tärkein voimavara ovat sen ihmiset. Korona-aika 
rajoituksineen ja jatkuvine muutoksineen ei voi olla vaikuttamatta myös Liikenneturvan työntekijöiden 
arkeen. Vuoden aikana vaihtuvuus henkilöstössä oli normaalia suurempaa. Sisäisen selvityksemme mu-
kaan myös työnilo oli laskenut. Liikenneturvalaisista tämä kosketti erityisesti heitä, joiden työnkuvaan 
kuuluu vahvasti ihmisiä kohtaava tapahtuma- ja koulutustyö. Työyhteisönä pyrimme kuitenkin satsaa-
maan yhteishenkeen ja loimme läpi vuoden mahdollisuuksia kohdata työkaveri yhteisen jumpan tai 
virtuaalikahvien parissa. Liikenneturvalaisille ominainen vahva sitoutuminen liikenneturvallisuustyöhön 
on pitänyt pandemiassa yllä taistelumieltä. Etätyö on varmasti osa tulevaisuutta, mutta toinen pande-
miavuosi muistutti, miten tärkeää kohtaamiset ja läsnäolo ovat työllemme. 

Olemme saaneet myös uusia työkavereita erinomaisten hakijoiden joukosta. Työnantajamielikuva ja 
sen taustalla Liikenneturvan brändi onkin erittäin vahva. Selvitimme vuoden lopulla sekä sidosryhmien 
että kansalaisten käsityksiä Liikenneturvan brändistä. Tutkimus osoitti, että Liikenneturvan viesteihin ja 
sanomisiin luotetaan ja ne koetaan tärkeiksi. Toiminnan tunnettuudessa oli kuitenkin parannettavaa. 
Brändin kehitystyötä jatketaan, sillä vahva brändi tukee koko liikenneturvallisuustoimintaamme.

Liikenneturvan työ koskettaa jokaista kansalaista. Kohtaamispisteitä voi olla yhden ihmisen kohdalla 
jopa tuhat. Hetken yhteys yksilöön luodaan viestin, koulutuksen, uutisen tai mainoksen kautta lukuisia 
kertoja elämän aikana. Tämän taustalla on ajatus holistisesta liikenneturvallisuustyöstä, jossa yhteis-
kunta, media ja lähipiirit voivat tukea työtämme. Iso osa näistä kohtaamisista lienee sellaisia, ettei 
ihminen usein tiedä tai huomaakaan rooliamme. Autokoulussa esiin nostettu ennakoiva ajo tai eska-
rin liikenneturvallisuussatu on syntynyt Liikenneturvassa, vaikka emme konkreettisesti olisikaan läsnä 
hetkessä. Nämä pienet teot tuottavat turvallisuutta niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Jatketaan 
pienillä töytäisyillä kohti turvallisempaa liikennettä.

Pasi Anteroinen
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Tieliikenteen turvallisuus vuonna 2021
Suomessa on sitouduttu tavoitteeseen puolittaa liikennekuolemat ja vakavat loukkaantumiset tie-
liikenteessä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. Tavoite on yleiseurooppalainen ja kyt-
keytyy myös Suomen hallituksen hyväksymään nollavisioon. Tavoitejakson ensimmäiset vuodet eivät 
tosin näytä hyvältä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen liikenneturvallisuuskehitys on ollut 
EU-maiden heikoimpia heti Hollannin jälkeen. Liikenneturvallisuudessa Suomen verrokkimaat paikan-
tuvat Itä-Eurooppaan ei Pohjoismaihin. Suomessa miljoonaa asukasta kohden tapahtuu 40 liikenne-
kuolemaa, Ruotsissa ja Norjassa alle puolet tästä.

Loukkaantumiset vähenevät – kuolemat eivät

Ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 Suomen tieliikenteessä menehtyi 223 henkilöä. Edellisvuoteen 
verrattuna vähenemää ei juuri ole. Loukkaantuneissa suunta on toivotusti laskeva, mutta silti liiken-
teessä loukkaantuu lähes 4 000 henkilöä. Lukujen takaa erottuu kokonaisuuksia, kuten sairaskohtauk-
set ja itsemurhat, mutta myös tieltä suistumiset sekä turvavyön käyttämättömyys. Turvavyön käyttö 
pelastaisi edelleen kymmeniä henkiä vuosittain.

Kun eri tienkäyttäjäryhmiä tarkastellaan, jalankulkijoiden kuolemat ovat pitkällä aikavälillä vähentyneet 
tasaisesti. Pyöräilijöiden suotuisa kehitys näyttää pysähtyneen tai jopa nousseen hienoiseen kasvuun. 
Polkupyöräilijöiden kohdalla tieliikenneonnettomuustilastoinnin ulkopuolelle jää myös merkittävä osa 
vakavista loukkaantumisista. Samanlaista sokeutta on myös sähköpotkulautailijoiden kohdalla. 

Liikennemäärissä oltiin alkuvuonna edelliselle koronavuodelle tyypilliseen tapaan keskimääräistä alhai-
semmissa lukemissa, mutta taso kirittiin kiinni ja ylitettiin loppuvuonna. Erityisesti raskaan liikenteen 
määrä kasvoi loppuvuodesta merkittävästi.

Tieliikennekuoleman kova hinta

Liikenne ja viestintävirasto Traficom on määritellyt ihmishengen arvon Suomessa tilastollisesti. Keski-
määräinen arvo on noin 2,4 miljoonaa euroa, vakava loukkaantuminen noin 900 000 euroa ja lievä 
loukkaantuminen noin 60 000 euroa. Kokonaisuudessaan viime vuoden tieliikenteessä kuolleiden 
kustannus yhteiskunnalle olisi yli 535 miljoonaa euroa, inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan.
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Toiminnan painopisteet
 
 
Toimintavuonna Liikenneturvalla oli viisi painopistettä. Sekä liikenneturvallisuustyön että  
Liikenneturvan toiminnan kannalta tärkeissä painopisteissä kehitämme työtapojamme tai  
uudistamme sisältöjämme.

1. TURVALLINEN PYÖRÄILY
Pyöräilyn määrän lisääntyessä on tärkeää, että myös pyöräilyn tur-
vallisuus paranee. Tavoitteellisella viestinnällä pyritään lisäämään 
ihmisten osaamista ja halua pyöräillä turvallisesti sekä muistute-
taan autolla ajavia huomioimaan pyörällä kulkevat. Pyöräilykasva-
tusta edistetään erityisesti turvallisen pyöräilyn oppimisympäristön 
Filla&Rillan kautta viestejä vanhemmille unohtamatta. Pyöräilijöi-
den lisäksi huomioimme myös sähköpotkulaudat ja muut pyöriksi 
rinnastettavat sähköiset kulkuneuvot. 

2. AJOKUNTO
Kuljettajan ajokunto on merkittävä osa liikenneturvallisuutta. 
Jotta ajokuntoon liittyvät liikenneturvallisuusriskit tunnistetaan ja 
niihin voidaan puuttua, tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoi-
den kanssa. Kuljettajalla, hänen läheisillään ja kuljettajan kanssa 
tekemisissä olevilla ammattilaisilla on keinoja ajokunnon ja ajo-
terveyden tarkkailuun ja rohkeutta tarttua siihen. Tavoitteena on, 
että vain ajokuntoiset ajavat.

3. AUTOMAATIO
Ajoneuvoteknologia kehittyy kohti liikenteen automaatiota. Ke-
hityskulun vaikutukset liikenneturvallisuuteen on Liikenneturvalla 
jatkuvan seurannan alla. Ihmisen merkitys liikenteessä on kuiten-
kin yhä keskeinen. Liikenneturvankin huomio keskittyy ihmisten 
tietämyksen ja ymmärryksen tukemiseen kehittyvän ajoneuvotek-
niikan ja automaation hyödyistä.
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5. KUNTATYÖ
Liikenneturvallisuus on yksi yhteiskunnan tarjoamista turvallisuu-
den muodoista. Moni kansalaisen arkeen vaikuttava liikennetur-
vallisuuspäätös tehdään kuntatasolla. Kuntien kanssa tehtävä 
yhteinen liikenneturvallisuuden edistämistyö on olennainen osa 
Liikenneturvan työtä. Tavoitteena on tukea kuntia vaikuttavassa 
ja monipuolisessa liikenneturvallisuustyössä ja korostaa liikenne-
turvallisuuden merkityksellisyyttä päättäjille ja kuntalaisille.

4. NUORET KULJETTAJAT
Nuorten osuus liikenneonnettomuuksissa on edelleen merkittävä. 
Osin taustalla vaikuttaa ikään liittyvä kehitysvaihe, osin koke-
mattomuus. Liikenneturvan toiminnassa keskeistä on nuorten 
turvallista liikennekäyttäytymistä edistävien tietojen, taitojen ja 
asenteiden vahvistaminen. Liikennesektorilla yksi vuoden mer-
kittävimmistä lainsäädäntöhankkeista koski erityisesti nuoria ja 
heidän liikkumisen turvallisuuttaan. Ajokorttilakiin pyrittiin eri 
keinoin vaikuttamaan aktiivisesti. 
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Uusi strategia jalkautuu
Liikenneturvan uuden viisivuotisstrategian toimeenpano käynnistyi vuonna 2021. Strategian päätavoit-
teina ovat: asiantuntijuutemme laajenee ja syvenee, toimintamme vaikuttavuus kasvaa sekä tavoitteel-
linen yhteinen työ lisääntyy.

Asiantuntijuuden kehittämistä tuetaan Liikenneturvassa aktiivisesti. Vuoden aikana henkilöstön asian-
tuntijuutta ja sen kehittämisen edellytyksiä kartoitettiin laajalla kyselyllä, jonka tuloksia käsiteltiin myös 
yhteisesti. Tulosten hyödyntäminen jatkuu vuonna 2022. 

Keskeinen työkalu liikenneturvallisuustyössä on tieto. Tutkimustiedon hyödyntäminen vahvistaa 
asiantuntijuutta ja edistää liikenneturvallisuutta. Vuoden aikana tehtiin yhteensä 60 laajempaa tietoha-
kua. Aiheista eniten esillä olivat nuoret ja pyöräilijät, mutta myös digitaaliset ratkaisut ja menetelmät 
erottuivat hakujen teemoissa. Nuoriin ja nuorten liikenneturvallisuuteen liittyviä hakuja selittää vuoden 
aikana valmisteluun tullut ajokorttilain uudistus sekä valmisteilla ollut nuorten kampanja.

Vuoden aikana haettiin myös yhteisiä toimintamalleja tiedon jalostamiseen. Tiedon käyttöönottoa 
sujuvoitettiin ja työstettiin keinoja välittää oman alueen tutkimustietoa kaikkien liikenneturvalaisten 
käyttöön. Uutta tietoa tuotettiin muun muassa liikenteen identiteeteistä ja niiden vaikutuksesta tiellä 
liikkujien käyttäytymiseen. Liikenteen viestinnästä suunniteltuun selvitykseen ei vuoden aikana löytynyt 
tekijää, joten hanketta siirrettiin.

Liikenneturva on seurannut liikennekäyttäytymistä vuosien ajan. Myös seurantoja kehitetään jatkuvas-
ti ja uusia seurattavia ilmiöitä on tullut täydentämään kuvaa liikennekäyttäytymisestä. Vuonna 2021 
seurantoihin lisättiin pyöräilijöiden liikennevalojen noudattaminen ja suuntamerkin näyttäminen.
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Vaikuttavampaa valistustyötä

Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin toiminnalla onnistutaan saavuttamaan halutut tulokset ja vai-
kutukset. Tavoitteellisessa liikenneturvallisuustyössä vaikuttavuuden arviointi on ensisijaisen tärkeää. 
Uuden strategian myötä Liikenneturvassa on panostettu lisää vaikuttavuuden arviointimenetelmien 
kehittämiseen muun muassa vaikuttavuuden taustakirjallisuuteen ja eri malleihin tutustumalla. Myös 
toiminnan raportointia ja vaikuttavuusketjujen kuvauksia on kehitetty. Liikenneturvan digitaalisten pal-
velujen kehitystyötä ohjaa erillinen verkkokouluttamisen suunnitelma. Digitaalisiin palveluihin liittyviä 
pilotointeja on tehty muun muassa työmatkaliikenteen verkkokurssien osalta.

Turvallisuusperusteisen päätöksenteon tukeminen liikennettä koskevassa lainsäädännössä ja muussa 
yhteiskunnallisessa ohjelmapolitiikassa on tärkeä osa Liikenneturvan työtä. Vuoden aikana merkit-
tävimmät ponnistukset koskivat lausuntoja liikenneturvallisuusstrategiasta ja sitä koskevasta periaa-
tepäätöksestä sekä ajokorttilakiuudistuksesta. Myös poliisin liikenneturvallisuuden toimintaohjelma, 
valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma sekä fossiilittoman liikenteen tiekartta olivat muuta-
mia aiheita, joista Liikenneturva laati lausunnon. Myös paikallisella tasolla kommentoitiin alueellisia 
kehittämisohjelmia ja muita suunnitelmia. Liikenneturva oli lisäksi mukana monessa ohjelmatyössä, 
kuten Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisesti kaiken ikää -ohjelman päivitystyössä. 

Vuoden aikana Liikenneturvan asiantuntijuus oli kysyttyä myös tiedotusvälineissä. Moottorikelkkailu, 
sähköpotkulaudat ja väistämissäännöt puhututtivat. Erityisenä puheenaiheena oli ajokorttilakiuudistus, 
jota Liikenneturva nosti myös itse aloitteellisesti esiin julkisuudessa. Alueilla varsinaiseksi hitiksi nousi 
yllättäen myös moposuorat. Valtakunnallisen mediatilan lisäksi keskusteluja käytiin alueiden eri fooru-
meilla, niin viestimissä kuin myös kuntatapaamisissa.

Saavutettavuus ohjaa verkkosivu-uudistusta

Liikenneturvan verkkosivut uudistettiin syyskuussa 2021. Uudet sivut on tehty saavutettavuusdirektii-
vin mukaisiksi ja niissä käytetty kieli pyrkii olemaan mahdollisimman selkeää suomea. Kävijäpalauttei-
den mukaan selkeyttämistoimet ovat olleet oikeansuuntaisia. 

Liikennekasvatuksen opetusmateriaalit kerättiin helppokäyttöiseksi tietopankiksi, jonka avulla liiken-
nekasvattajien on helppo löytää tarpeisiin sopivat tehtävät. Opettajat ja nuorten parissa työskentele-
vät voivat nyt näppärästi hakea tietylle ikäryhmälle suunnattuja toimintavinkkejä aihepiirin, keston ja 
aktiviteettityypin mukaan. Lisäksi ruotsin- ja englanninkielistä sisältöä on lisätty runsaasti verrattuna 
entiseen. Englanninkielinen sisältö palveli ennen lähes pelkästään turisteja. Nykyisin sisällöllä pyritään 
tavoittamaan myös maahanmuuttajia ja kansainvälisiä asiantuntijoita.

Liikenneturvan verkkosivujen kävijämäärät ja sivustolla vietetty aika on tasaantunut muutaman kiihty-
neen kasvun vuoden jälkeen. Vuonna 2021 sivujen kävijämäärä oli jonkin verran edellisvuotta alhai-
sempi. Vuonna 2020 uuden tieliikennelain voimaantulo piti kävijämäärät ja niiden kasvun korkealla 
aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2021 Liikenneturvan verkkosivujen kävijämäärät pysyivät 
tasaisina ilman suuria piikkejä, joita on ollut nähtävissä edellisinä vuosina. Sivujen latausmäärä on 
edellisen viiden vuoden keskiarvolla noin 2 000 000 sivunäyttöä per vuosi. Edellisiin vuosiin verrattuna 
sivustolla vietetty aika on pidentynyt eli verkkosivukäyntien laatu on parantunut.
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Liikennevilkku jäi eläkkeelle

Kun uudenlaisia toimivia keinoja kartoitetaan ja otetaan käyttöön, jostain vanhasta on osattava myös 
luopua. Yhtäjaksoisesti vuodesta 1952 ilmestynyt liikenneturvallisuuden asiantuntijajulkaisu Liikenne-
vilkku päätettiin lopettaa vuoden päätteeksi. Viimeiseksi jääneessä numerossa tarkasteltiin ilmaston-
muutoksen vaikutusta tieliikenteeseen sekä kannabista nauttineen ajokäyttäytymistä. Valistaminen 
on pitkäjänteistä työtä, mutta vaatii myös ajan hermoilla olemista. Kanavien kirjo on moninaistunut ja 
medioiden käyttö pirstaloitunut. Tavoiteyleisöjä puhutellakseen viestinnän on tapahduttava kohderyh-
män ehdoilla.

Liikenneturvan sosiaalisen median kanavat täydentävät entistä vahvemmin viestinnän toimia. Vuoden 
aikana kaikissa kanavissa oli tasaista nousua, Instagramissa jälleen eniten. Vuoden lopussa Faceboo-
kin seuraajamäärä oli yli 42 600, Twitterin 7 200 ja Instagramin lähes 6 200. Omien kanavien lisäksi 
vuoden aikana hyödynnettiin vaikuttajayhteistyötä, jonka kautta tavoitimme tiettyjä kohdeyleisöjä 
kanavilla, joissa Liikenneturvalla ei ole omaa tiliä eikä sellaista ole tarkoituksenmukaista perustaakaan. 
Esimerkiksi TikTok oli iso osa kännykän ajonaikaisen käytön riskejä esiin tuovassa Kun ajat aja -kam-
panjassa, jonka kohderyhmänä olivat nuoret aikuiset.

Liikenneturvan brändi kantaa

Vahva brändi on tärkeä pääoma Liikenneturvalle. Vuoden lopulla selvitimme Liikenneturvan brändin 
nykytilaa Aula Researchin kanssa. Kyselyn kohderyhminä olivat Liikenneturvan kannalta olennaiset toi-
mijat politiikasta, mediasta, valtakunnan tason virkamiehistä, muista mielipidevaikuttajista ja kuntapo-
litiikasta. Nykytilan selvittäminen on askel Liikenneturvan brändin kehitystyössä ja sen valjastamisessa 
tukemaan Liikenneturvan strategiaa. Tavoitteena oli selvittää, miten Liikenneturvan brändi tunnetaan 
kohderyhmien keskuudessa ja millaisia mielikuvia he brändiimme liittävät.

Tulokset osoittivat, että Liikenneturva on oikealla tiellä. Liikenneturvalla on arvostettu ja laajasti tunnis-
tettu brändi. Vahvuuksissa korostuvat vankka asiantuntemus, luotettavuus sekä toiminnan perustumi-
nen tutkittuun tietoon. Toimintamme on yleisesti kannatettavaa, joskin toimintamme laajuus on osalla 
hieman epäselvää. Suurimpana heikkoutena koettiin olevan näkymättömyys. Tämä tukee johtopäätök-
senä sitä, että työ on oikeansuuntaista, mutta ponnisteluja volyymin lisäämiseen on tehtävä. Brändin 
kehitystyö jatkuu tulevina vuosina.
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Ajan tasalla automaatiosta

Ajoneuvojen teknologista kehitystä ja liikenteen automaatiosta aiheutuvia muutoksia sekä niiden 
vaikutuksia liikenneturvallisuuteen seurattiin tutkimuskirjallisuuden sekä sidosryhmätoiminnan avulla. 
Huomio kohdistui erityisesti kansainvälisiin hankkeisiin, kuten automaation liikenneturvallisuusvaiku-
tuksia selvittävää L3Pilot-projektiin.

Asiantuntijuuttamme automaation liikenneturvallisuusvaikutuksista hyödynnettiin lausumalla valtio-
neuvoston periaatepäätöksen luonnoksesta liikenteen automaatiosta. Liikenneturvallisuusvaikutuksia 
tuotiin esille myös opetusministeriön ENACT-hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on suomalainen kor-
keakouluverkosto, jonka opetustarjonta kehittää automaattista ja kestävää liikennejärjestelmää.

Automaation toimintaperiaatteiden läpinäkyvyyttä edistettiin verkkosivuillamme tarjoamalla luotetta-
vaa tietoa turvatekniikasta sekä viestimällä automaation tilanteesta. Ihmisten luottamus automaatioon 
on edellytys yleisen hyväksynnän saavuttamiselle. Selvitimme kyselytutkimuksin, miten kansalaiset 
suhtautuvat automaatioon ja loimme tähän käyttöön luottamusmittarin. Tuloksista myös tiedotettiin ja 
julkaistiin laajempi artikkeli Liikennevilkku-lehdessä. Julkiseen keskusteluun osallistuttiin myös tiedotus-
välineiden haastattelujen ja kyselyihin vastaamisen kautta.

Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka myönsi liikenneturvallisuusalan ansiomitalin yhdeksälle 
henkilölle pitkäjänteisestä työstä liikenneturvallisuuden hyväksi. Ansiomitalit luovutettiin saajilleen 
10.9.2021 Helsingissä.

Liikenneturvallisuusalan ansiomitalin saivat: liikenneopettaja Tiina Hannula, lehtori Kimmo Herranen, 
kansanedustaja Kalle Jokinen, ylikomisario Tuomo Katajisto, aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi, turvalli-
suusneuvonantaja Riku Länsivuori, poliisitarkastaja Jari Pajunen, erityisasiantuntija Riikka Rajamäki ja 
toimintayksikön esimies Sanna Välimäki.
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Aluetyö tavoittaa ympäri Suomen
Toimintavuosi näyttäytyy erilaisena eri puolilla maata. Osassa Suomea toimintaa ei koko vuonna ollut 
ilman etä-etuliitettä, kun taas osassa Suomea lähes kaikki suunniteltu pystyttiin syksyllä jo toteutta-
maan. Toki toiminnan määrissä ei syksylläkään ylletty pandemiaa edeltävälle tasolle. Myönteistä on 
ollut se, kuinka hyvin jo pandemian alussa etätoteutukseen siirtyneet kuntakokoukset uudessa muo-
dossaan toimivat. Teams-käytännön ansiosta osallistujamäärät jopa kasvoivat. Kasvokkain kokoontu-
misen vilkkaaseen vuorovaikutukseen päästiin osassa maakuntia syksyllä, kun kokouksia toteutettiin 
myös paikan päällä.

Peruuntuneista tapahtumista vapautunut aika käytettiin edelleen tarkasti hyödyksi. Alueen henkilöstö 
osallistui laajasti suunnittelutyöhön ja rakensi tulevia toimintoja, materiaaleja, menetelmiä ja kampan-
jointia. Osa tapahtumista järjestyi myös muuttamalla toteutustapaa. Aluetyöntekijät pitivät virtuaalisia 
oppitunteja kouluissa ja teams-tuokioita työpaikoilla. Jopa iäkästilaisuuksia järjestyi virtuaaliraiteella. 

Koronan suvantovaiheissa monen maakunnan alueella saatiin tehdä hetkittäin myös perinteistä liiken-
neturvallisuustyötä eli käydä kouluissa, pitää iäkästilaisuuksia ja kampanjoida kaduilla sekä toreilla. Jus-
teerauksista huolimatta pandemia pyyhki pois valtavan määrän normaaleista aluetyön tapahtumista.

Liikenneturvalla on jatkuvasti käynnissä runsaasti erikokoisia ja näköisiä yhteistyöhankkeita. Rengas-
ratsia, Vanhusten viikko, Tapaturmapäivä ja Pysy pystyssä -kampanja. Eritoten rengasratsia yhdistää 
paikallisia toimijoita ja herättää alueellisen median huomion vuodesta toiseen. 

Kuntien liikenneturvallisuustyön kiritystä

Jokapäiväiset turvallisen liikkumisen ratkaisut tehdään pitkälti kunnissa, niin ympäristön kuin liikenne-
käyttäytymisen osalta. Liikenneturvan aktiivinen tuki ja monipuolinen yhteistyö auttavat kuntia raken-
tamaan liikenneturvallisuutta ihmisten arjessa. Toimintavuonna jatkoimme laaja-alaista, systemaattista 
ja suunnitelmallista liikenneturvallisuustyötä kuntien kanssa. Kuntien liikenneturvallisuusryhmien ko-
kouksissa tarjosimme ajankohtaista tietoa ja toimintatapoja eri ammattiryhmien liikennekasvatukseen.

Kuntien tekemän liikenneturvallisuustyön tukemiseksi jatkoimme Liikenneturvallinen kunta -toimin-
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tamallin valmistelua. Toteutimme yhdessä Destian kanssa viiden tähden liikenneturvallinen kunta 
kyselyn. Kysely lähetettiin 56 kuntaan eri puolilla Suomea ja saimme siihen vastauksen 50 kunnasta. 
Kyselyn tulokset analysoitiin ja niiden pohjalta jatkamme kuntien kanssa tekemämme yhteistyön kehit-
tämistä liikennekasvatuksen ja viestinnän osalta.

Kuntia myös haastettiin liikenneturvallisuustoimiin. Liikenneturvassa tehtiin selvitys Digiroad-aineiston 
perusteella kuntien katujen nopeusrajoituksista ja niiden suhteesta onnettomuuksiin. Yhteys alhaisem-
pien rajoitusten ja onnettomuusmäärien välillä erottui: mitä enemmän kunnissa oli 30 km/h tai sen alle 
olevia katuja, sitä vähemmän tapahtui henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia. 

Kesäkuussa valittuja uusia kunnanvaltuutettuja heräteltiin aiheeseen poikkeuksellisen näyttävällä 
mielipidekirjoituskampanjalla. Alueellisille lehdille tarjottiin kirjoituksia, joissa analysoitiin paikallista 
tilannetta ja suhdetta esimerkiksi naapuripitäjään. Kirjoituksissa tarjottiin myös perustelut 30 km/h 
rajoituksiin alueilla, joilla, kävellään ja pyöräillään paljon. Lopputulemana ainoastaan yksi kirjoitus jäi 
julkaisematta ja kymmenestä tekstistä muutama julkaistiin useampaan kertaan. Kirjoitukset ja aiheesta 
lähetetty tiedote poikivat runsaasti yhteydenottoja, niin kuntatasolta kuin yksittäisiltä kansalaisiltakin.

Kouluttajaverkosto auttaa tavoittamaan kansalaisia

Kouluttajat ovat elintärkeä osa Liikenneturvan aluetyötä, mutta myös koko talon toiminnan kannalta 
keskeinen voimavara. Pandemia on vähentänyt kouluttajien käyttöä tapahtumien karsiutumisen myö-
tä. Myös kouluttajien yhteiset päivät siirrettiin pandemian takia tuleville vuosille. Kouluttajaverkoston 
toimintaa on ylläpidetty kehittämällä yhteistä viestintää niin Facebookissa kuin Teams-ympäristössä. 

Ammattitaitoisten kouluttajien osaamista tuettiin. Kouluttajille tarjottiin kolme helposti saavutettavaa 
webinaaria ja halukkaat saivat osallistua myös koulutukseen digitaalisten koulutuspakettien vetämises-
tä. Digitaaliset työkalut mahdollistavat sen, että jatkossa voimme tarjota entistä paremmin koulutusta 
myös pienille kouluttajaryhmille ympäri Suomen. Erityiskoulutuksia tarjotaan edelleen myös kasvok-
kain. Kertomusvuoden päätteeksi Liikenneturvan kouluttajarekisterissä oli yli 120 nimeä. 

Kansainvälinen toiminta

Tärkeimmät liikenneturvallisuuden kansainväliset yhteistyöfoorumit Liikenneturvalle ovat Nordiska 
Trafiksäkerhetsrådet NTR sekä eurooppalainen European Transport Safety Council ETSC. Liikenneturva 
oli mukana myös European Road Safety Charterissa ja on tuonut sen toimintaa esille jäsenyhteisöille ja 
muille sidosryhmille. Pohjoismainen yhteistyö toteutui poikkeusaikana virtuaalisesti. Suunnitellut NTR:n 
johtajaryhmän ja liikennekasvatusryhmän tapaamiset siirrettiin taas eteenpäin.

ETSC:n Learn-hankkeen asiantuntijaryhmän valmistelema käsikirja liikennekasvatustoimien kehittämi-
sestä ja arvioinnista julkaistiin vuoden 2021 aikana. Käsikirja on kolmas osa kokonaisuudesta, jonka 
aikaisemmat osat ovat: liikennekasvatuksen tilanne Euroopassa ja laadukkaan liikennekasvatuksen 
periaatteet.
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Lasten turvallisen liikkumisen  
vartijoina ovat aikuiset
Kodeissa ja kouluissa annetaan perusta lapsen liikennetaidoille ja itsenäiselle liikkumiselle. Liikenteessä 
lasten turvallinen matkanteko riippuu ennen kaikkea aikuisten tiellä liikkujien valinnoista ja teoista. 
Lasten kohdalla viestit kohdistuvatkin sekä vanhempiin, kasvattajiin että erityisesti autoilevaan aikuis-
väestöön. 

Vanhempien ja kasvattajien rooli korostuu alle  
kouluikäisten liikennekasvatuksessa

Varhaiskasvattajien ja vanhempien antama liikennekasvatus tukee toinen toistaan. Tavoitteena on 
antaa lapselle valmiudet toimia turvallisesti liikenteessä. Pienestä pitäen omaksutut turvallisuusorien-
toituneet asenteet valmentavat myös kohti koulutietä ja turvallista itsenäistä liikkumista. 

Jo alle kouluikäinen lapsi voi kohdata liikennekasvatusta usein. Tieto näistä kontaktipisteistä auttaa 
suunnittelemaan täsmällistä liikennekasvatusta myös sitä toteuttavien tarpeisiin. Yksi toimintavuoden 
tärkeistä kyselyistä koski alle kouluikäisten kanssa työskentelevien kokemuksia liikennekasvatuksesta. 
Kysely kertoi, että ammattilaiset kokevat liikennekasvatuksen tärkeäksi osaksi työtään, mutta vain mel-
ko harva toteutti sitä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Materiaalien ja ajan puute koettiin suurim-
miksi esteiksi. Johdon tuki sekä liikennekasvatuksen huomioiminen yksikön omassa toimintasuunnitel-
massa taas edesauttoivat liikennekasvatuksen toteuttamista. Kyselyssä kerättyjä kokemuksia käytetään 
erikseen hyväksi työn ja materiaalien kehittämisessä ja kokonaisuudessaan tulokset julkaistaan Liiken-
neturvan selvityksiä -sarjassa vuonna 2022. 

Turvaistuinsuositus kiristyi

Alle kouluikäisten liikennekasvatusta koskeva kartoitustyö viitoitti muitakin hyviä kehityskohteita. 
Muun muassa huoltajien kattavampaan ja vaikuttavampaan tavoittamiseen tullaan jatkossa satsaa-
maan. Työtä aloitettiin täsmentämällä ohjeistusta liittyen lasten kuljettamiseen turvallisesti niin autolla 
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kuin pyörällä. Pyöräilykasvatukseen luotiin ohjeistavaa sivustoa, jossa käsitellään niin pyörällä kuljetta-
misen eri muotoja kuin lapsen pyöräilytaitojen arvioimista. 

Laajasti julkista huomiota sai Liikenneturvan alkuvuonna päivittämä turvaistuinsuositus. Tutkimukset 
ja taustaselvitykset tukivat suosituksen kiristämistä turvallisuusperusteisesti. Uuden suosituksen myötä 
Liikenneturva suosittelee alle 150 cm pitkälle lapselle turvaistuinta ja kannustaa vanhempia kuljetta-
maan lasta selkä menosuuntaan niin pitkään kuin on mahdollista.

Materiaalien kehitystyö jatkui myös perhevalmennuspuolella sekä varhaiskasvattajille suunnatulla verk-
ko-oppimisympäristöllä. Oppimisalustan verkkokurssi sai hyvää palautetta ja kouluarvosanaksi pilotille 
annettiin yhdeksän miinus (8,8). Leijonanosa verkkokurssille osallistuneista ammattilaisista suosittelisi 
kurssia myös kollegalle. Miten kurssin kokivat sen käyttäjät? Näin yksi kurssilaisista muotoili:

”Kurssi oli tiivis, mutta täyttä asiaa ja toteutus mukava. Tehtävät, videot, lisämateriaalit ja tekstit 
soljuivat jouhevasti eteenpäin ja tiedonnälkä vei mukavasti tehtävästä seuraavaan. Meni parituntinen 
näiden parissa nopeasti. Hienoa oli, että kurssi oli selvästi räätälöity oikein kohdeyleisölle.”

Liikennekasvatus tukee turvallista koulutietä

Koulutie aloittaa lasten elämässä itsenäisen liikkumisen kauden. Liikkuminen monipuolistuu, kun käve-
lyn rinnalle tulevat pyöräily ja julkiset kulkuvälineet. Vanhempien esimerkki ja tuki ovat tärkeitä turval-
listen mallien omaksumisessa. Jokainen aikuinen tiellä liikkuja vaikuttaa omilla valinnoillaan koululais-
ten turvallisuuteen. 

Liikennekasvatuksen merkitys on kouluikäisen lapsen kohdalla suuri ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen. 
Liikennekasvatusta tukevien työkalujen ja menetelmien jatkuva kehittäminen on tärkeää ja tätä työtä 
jatkettiin myös kertomusvuonna. Opettajia ja opettajaksi opiskelevia myös koulutettiin liikennekas-
vatuksen toteuttamiseen. Erityisesti alakoulujen opettajille tarjottiin koulutusta pyöräilykasvatuk-
seen. Osa koulutuksista jouduttiin pandemian vuoksi siirtämään, mutta osa pystyttiin paikkaamaan 
Teams-infoilla ja virtuaalikoulutuksilla. Opettajia tavoitettiin säännöllisesti Opettaja-lehden ilmoituksilla 
sekä liikennekasvatuksen uutiskirjeillä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa tehtiin yhteistyötä 
linkittäen liikennekasvatusta laajemmin muuhun hyvinvointityöhön.

Henkilövaihdoksista johtuen liikennekasvatuksen toteutumisen koulukohtainen kartoitus siirtyi seuraa-
vaan vuoteen. Tavoitteena on laatia koulujen liikennekasvatuksen laatukriteerit. Koulutuskokonaisuus 
koulukuljetuksiin suunniteltiin valmiiksi ja on tarkoitus pilotoida vuonna 2022. 
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Pyöräilykasvatuksen digitaalisen oppimisympäristö Filla&Rillan kehitystyötä jatkettiin ja ympäristö jul-
kaistiin myös ruotsinkielisenä. Filla&Rillan käyttö jatkui runsaana: oppimisosioita aloitettiin yhteensä yli 
30 000 kertaa. Filla&Rillaa esiteltiin myös Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa (ITK).

Liikenneturvallisuusviikko lähtölaukaus lukuvuoden  
liikennekasvatukseen 

Liikennekasvatuksen yhteistyöverkostoon kuului vuoden lopussa 22 jäsenorganisaatiota. Yksi näkyvin 
verkoston toteuttama toiminta on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen liikenneturvallisuusviikko, 
jonka suunnitteluun tänä vuonna osallistui opettajia eri puolilta Suomea. Yhteisessä suunnitteluwebi-
naarissa kuultiin oppilaiden näkemyksiä unelmien teemaviikosta ja mietittiin yhdessä, miten innostaa 
oppilaita ja oppilaitoksia liikenneturvallisuusviikkoon.

Liikenneturvallisuusviikolla oli toistamiseen näkymiseen ja havainnointiin eri tavoin pureutuva Näe ja 
näy -teema, sillä toteutukselle oli toivottu jatkoa. Liikenneturvallisuusviikolla oululainen Kellon koulu 
pääsi erityisasemaan. Koulu oli mukana niin tehtävien valmistelussa kuin avajaisten näyttämönä. Uusis-
sa tehtävissä huomioitiin oppilaiden osallisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Avajaisiin osallistui 
Liikenneturvan lisäksi Oulun poliisi, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ja SKAL Pohjois-Suomi. Viikko toi 
verkkosivuilleen yhteensä 13 000 uniikkia kävijää. Materiaalit julkaistiin sekä suomeksi että ruotsiksi.

Kouluteiden turvallisuus lasten kokemana

Kun kouluvuosi käynnistyy syksyllä, Liikenneturva kiinnittää huomiota aikuisten vastuuseen lasten 
koulutien turvallisuudessa. Aikuisten suojatiekäyttäytyminen ja ajonopeudet olivat esillä niin kampan-
jassa kuin muussa viestinnässä. Koulutiekuulumisia kysyttiin myös suoraan lapsilta. Eniten koululaiset 
toivoivat aikuisilta tien antamista suojatiellä sekä ajonaikaisen kännykän käytön lopettamista.

Teeman mukainen koulujen alun mediatapahtuma järjestettiin elokuun alussa yhteistyössä Helsingin 
kaupungin lasten liikennekaupungin kanssa. Puhujina tilaisuudessa olivat liikenne- ja viestintäministeri 
Timo Harakka, Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen sekä poliisiylitarkastaja Hannu Kautto.
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Nuorten osallisuus olennaista
Toimintavuoden aikana nuoria kohdattiin sekä suoraan että välillisesti nuorten parissa työskentelevien 
ammattilaisten kautta. Koulujen ja oppilaitosten liikennekasvatuksen toimintakulttuurin tukeminen 
vaatii jatkuvaa kehitystyötä ja reagoimista ajan vaatimuksiin. Vanhojen toimivien toimintamallien jat-
koksi kehiteltiin uudenlaisia tapoja. Osittain koronan kannustama siirtymä etä- ja virtuaalitoteutuksiin 
on ollut toimivaa, mutta myös nuorten parissa kasvokkain kohtaamisille on tarve. Perinteisten koulu-
vierailuiden sijaan ympäri Suomen toteutettiin yhteensä 176 virtuaalista kouluvierailua.

Kesäkuuksi Liikenneturva sai joukkoonsa kaksi nuorta kesätyöntekijää, jotka tekivät työjakson aikana 
monipuolisia tehtäviä nuorten liikenneturvallisuuden parissa. He suunnittelivat nuorten liikennekasva-
tusta, kuvasivat videoita ja tuottivat julkaisuja niin Liikenneturvan Instagramiin kuin verkkosivuillekin. 
Nuoret suunnittelivat myös toimintaa vuonna 2022 käynnistyväksi tarkoitetulle nuorten osallisuus- 
ryhmälle. 

Liikennekasvatus kuuluu koulujen ja oppilaitosten  
toimintakulttuuriin

Osana Liikenneturvallisuusviikkoa järjestettiin nyt jo perinteeksi muodostuneet virtuaaliset oppitunnit. 
Yläkoululaisten oppitunti keskittyi kaksi- ja nelipyöräisiin ja toisen asteen opiskelijoille suunnatun oppi-
tunnin teema painotti matkustajataitoja ja kuljettajan vastuuta. Oppitunteja seurasi suorana lähetykse-
nä arviolta 5 000–6 000 nuorta yläkoululaista ja 800 toisen asteen opiskelijaa. Virtuaalioppitunteja on 
katsottu paljon myös jälkikäteen, joulukuussa tallenteet olivat keränneet noin 18 000 katsojaa.
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Keväällä toteutettiin kysely liikennekasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksissa. Sekä lukiokoulutuksen 
että ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät pitävät aihetta tärkeänä. Toteutus on kuitenkin 
vaihtelevaa. Neljännes vastaajista ilmoitti, ettei liikennekasvatusta toteuteta omassa oppilaitoksessa 
ollenkaan. Merkittävimpänä esteenä liikennekasvatuksen systemaattiselle toteuttamiselle nähtiin se, 
ettei liikennekasvatusta ole selkeästi kirjattu opetussuunnitelmaan ja tutkintoperusteisiin. 

Toisen asteen opiskelijoille suunnattu, pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa yhteistyössä järjestettävä 
Punainen liitu -tilaisuus sai ensiesityksen uusilla paikkakunnilla, kuten Mikkelissä, jossa sen näki noin 
600 opiskelijaa. Vastaanotto oli lämmin niin opiskelijoiden kuin opettajien keskuudessa. Palautteen 
mukaan nuoret kokivat esityksen samaistuttavana ja koskettavana. Opettajat kertoivat, että esityksen 
jälkeen käydyissä purkukeskusteluissa oppilaat pohtivat muun muassa riskien ottamisen järjettömyyttä. 
Mikkelin lisäksi Punaista liitua tullaan toteuttamaan alueella myös Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Liikenneturvallisuusaiheisen Tutkintaryhmä-pakopelin pelaaminen ammatillisissa oppilaitoksissa  
siirrettiin koronatilanteen takia seuraavaan vuoteen. Samoin opettajien räätälöity koulutus jouduttiin 
siirtämään. 

Nuoria tavoitetaan myös ammattilaisten ja vanhempien kautta

Vuoden aikana tehtiin paljon yhteistyötä ja verkostoiduttiin eri toimijoiden kanssa. Liikennekasvatuk-
sen rooli on merkityksellinen myös nuorisotyön ja harrastustoiminnan kaltaisessa nuorten hyvinvoin-
tityössä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku yläkouluun -kampanjassa Liikenneturva näkyi 
liikenneteemaisina nostoina. Kampanjaviestit tavoittivat tuhansia. Elinikäinen liikennekasvatus oli 
aiheena Opetushallituksen virtuaalikahveilla ja yhteistyötä tehtiin myös Mieli ry:n ja Liikunnan ja ter-
veystiedon opettajat ry:n kanssa. Yhteistyössä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa laadittiin 
tietopaketti vanhemmille, joiden lapsi harkitsee ajokorttia tai on juuri saanut sen. Yhteistyö aloitettiin 
Lasten ja nuorten keskuksen Moottoripajatoiminnan kanssa.

Nuorisotyöntekijöille järjestettiin koulutuksia, joihin osallistui yhteensä 180 nuorisotyöntekijää. Osal-
listujat olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja kokivat sen hyödylliseksi jatkoa ajatellen. Etätoteutus 
mahdollisti myös kokemusten jakamisen ympäri Suomea tulevien kollegoiden kanssa, mikä keräsi kii-
tosta. Nuorten parissa työskenteleville tuotettiin piirrosvideo ja toimintamalli, joiden avulla voi käsitellä 
ryhmäpainetta ja joukkoharhaa. Nuorisotyön merkitystä liikennekasvatustyössä nostettiin esille myös 
Liikenneturvan viestinnässä.

Tapahtumia ei koronan takia päästy nuortenkaan kohdalla täysimittaisesti järjestämään. Vanhempien 
ja nuorten yhteisiä tilaisuuksia ja nuorten vanhemmille suunnattua podcastia ei toteutettu. Vuonna 
2022 on tavoitteena panostaa nuorten vanhemmille suunnattuun viestintään.

Puolustusvoimien kanssa yhteistyössä toteutettavaa Särmänä liikenteessä -koulutusta päivitettiin 
vuoden aikana. Kohderyhmää puhuttelevaa videomateriaalia on tarkoitus jatkossa käyttää alokaskou-
lutuksen osana. Koronarajoituksista huolimatta vuonna 2021 palvelukseen astuneista alokkaista noin 
15 000 eli 75 prosenttia kävi koulutuksen kokonaisuudessaan. Loput alokkaista osallistui liikennetur-
vallisuudesta pidetylle luennolle, jonka piti joko joukko-osaston oma henkilöstö tai Liikenneturvan 
kouluttaja.
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Kampanjointia nuorten ehdoilla

Nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu kampanja Kun ajat, aja keskittyy tarkkaamattomuuteen. Tänä 
vuonna huomio oli erityisesti nuorissa matkustajissa. Kohderyhmän mukaan kampanjatoteutus oli 
onnistunut ja huumori puhutteleva keino tuoda esille vakava asia. Huomioarvo kampanjalla oli peräti 
82 prosenttia.

Vuonna 2022 on tarkoitus lanseerata täysin uusi kampanja nuorille. Iso osa kampanjan suunnittelu-
työstä toteutettiin vuonna 2021. Tuleva kampanja keskittyy matkustajiin ja matkustajataitoihin. Nuoret 
olivat mukana kampanjasuunnittelussa sekä fokusryhmänä että vaihtoehtoisten kampanjakonseptien 
testauksessa. 

Instagram-livetoteutuksia jatkettiin turvallisen pyöräilyn, mopoilun sekä heijastimen käytön teemoista. 

Ajokorttilakiuudistus vaikuttaa erityisesti nuoriin

Yksi vuoden merkittävimmistä liikenteen lakihankkeista koskettaa erityisesti nuoria. Ajokorttilain uu-
distuksen tavoitteeksi on nimetty nuorten liikenneturvallisuuden parantaminen, mutta Liikenneturva 
useissa kannanotoissaan sekä virallisessa lausunnossaan kyseenalaisti toimien riittävyyden tavoitteen 
saavuttamisessa. Lakiluonnokseen saatiin lopulta monia turvallisuusperusteisia parannuksia, vaikka 
ajokortti-ikä näyttääkin laskevan Suomessa 17 ikävuoteen eurooppalaisenkin suosituksen vastaisesti. 
Ajokorttilain vaikutusten ja nuorten liikenneturvallisuustilanteen kehittyminen tulee entistä enemmän 
korostumaan tulevina vuosina. 
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Aikuiset liikenteen suurin ryhmä
Joka päivä liikenteessä tehdään miljoonia päätöksiä turvallisen liikkumisen puolesta. Liikenteessä anne-
taan tietä, käytetään kypärää, näytetään suuntavilkkua, odotetaan valon vaihtumista liikennevaloissa ja 
otetaan muut liikkujat huomioon. Aikuiset tienkäyttäjät ovat liikenteen suurin ryhmä ja moni Liikenne-
turvan perustoimista kohdistuukin tähän kohderyhmään.

Lisää työpaikkoja mukaan liikenneturvallisuustyöhön

Liikenneturva vaikuttaa työliikenteen turvallisuuteen viestinnällä, kehittämällä ja kokeilemalla toimin-
tamalleja sekä tekemällä yhteistyötä koko maassa suoraan työpaikkojen kanssa. Alueellinen toiminta 
keskittyi pitkälti viestintään, etäkokouksiin ja -koulutuksiin. Rajoitusten lomassa onnistuttiin pitämään 
joitakin paikallisia työpaikkatapahtumia muun muassa turvallisesta pyöräilystä.

Kaikkiaan toiminnan parissa vuonna 2021 oli vajaat 60 työpaikkaa, yritystä ja yhteisöä, joista osa 
toimii valtakunnallisesti ja tekee yhteistyötä useiden aluetoimipisteiden kanssa. Työpaikkoja tavoitettiin 
uutiskirjeillä sekä muulla infolla. Uutiskirjeellä oli vuoden lopussa 1 205 tilaajaa. Työmatkaliikenteen 
uutena tuotteena pilotoitiin kahdella työpaikalla Työmatkalla.fi -oppimisympäristöä, jossa oli vuoden 
lopussa kymmenen erilaista teemakokonaisuutta. Kokeiluista saatujen palautteiden avulla ympäristön 
toimintaa on kehitetty. Oppimisympäristö on osa Liikenneturvan työmatkaliikenteen koulutustuottei-
den kokonaisuutta yhteistyössä mukana oleville yrityksille. Työturvallisuuskeskuksen kanssa päivitettiin 
Turvallisesti työliikenteessä -opas. 

Liikenneturvan henkilökunta teki yhdessä johdon kanssa oman turvallisen liikkumisen ohjeistuksensa. 
Tätä hyödynnetään jatkossa myös yhteistyössä mukana olevilla työpaikoilla. Lisäksi aloitettiin Liikenne-
turvallinen työpaikka -kriteeristön luominen. Jatkossa Liikenneturvan kanssa yhteistyötä tekevät yrityk-
set ja yhteisöt voivat toiminnan päätteeksi saada oman julkisen tunnustuksen tekemästään työstä.
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Heijastinkampanja näkyi vahvasti

Heijastinkampanjointi keskittyi tänäkin vuonna valtakunnallisen heijastinpäivän 1.10. yhteyteen. Päivä 
on löytänyt hyvin paikkansa erilaisten teemapäivien joukosta ja monet tahot tekevät omia heijastin- 
aiheisia ulostulojaan samanaikaisesti. Kampanjatutkimuksessa kampanja sai arvosanaksi peräti 8,3. 
Vastanneista peräti 89 prosenttia kertoi, että kampanja sai myös miettimään omaa heijastimen käyt-
töä. Heijastinkampanjoinnin yhteydessä muistutettiin myös yleisesti pimeän vuodenajan vaikutuksista 
liikenteeseen ja korostettiin esimerkiksi kuljettajan vastuuta pimeällä ja liukkaalla kelillä sekä nopeuden 
merkityksestä silloin, kun havainnointia haastetaan.

Liikenneturvan uusi radiomainossarja lanseerattiin loppuvuodesta 2020. Luo uusi rutiini -radiokam-
panjalla tuodaan esille liikenteen huonoja tapoja, kuten ylinopeutta, turvaväleistä piittaamattomuutta, 
suojatiesäännön laiminlyöntiä tai puutteellista havainnointitapaa. Kampanja kehottaa kokeilemaan 
turvallisempaa tapaa ja tehdä siitä uusi rutiini. Kampanja on kohdistettu autoileville, joita radio  
mediana tavoittaa. 

Viestiminen uudistuneesta tieliikennelaista jatkui

Vaikka suurin ponnistus uudesta tieliikennelaista viestimiseen toteutettiin vuonna 2020, paljon jäi teh-
tävää tulevillekin vuosille. Muuttuneet säännöt ja muutosten käytännön toteutukset edellyttävät lakia 
selventävien viestintätoimenpiteiden jatkamista. Tiedotteet eri teemoista kohdennettiin vuosikellomai-
sesti hetkiin, jolloin viestit olivat tienkäyttäjille muutoinkin ajankohtaisia. Lakimuutosten ohella tilanne 
käytettiin hyödyksi sääntökertaukseen yleisemminkin.

Yksi käytetyimmistä Liikenneturvan materiaaleista on jalankulun ja pyöräilyn keskeisiä sääntöjä ker-
taava opas. Jalan ja pyöräillen -materiaali sai loppuvuodesta rinnalleen Autoillen-oppaan, jossa sekä 
avattiin tieliikennelain muutoksia että kerrattiin muita keskeisiä sisältöjä. Kolmas tuoteperheen opas 
pureutuu uusiin kulkupeleihin. Sähköisellä liikkumisvälineellä -opas selventää erilaisten sähköisten 
vimpaimien sääntöjä.

Autoilijoiden ja pyöräilijöiden väistämissäännöt puheenaiheeksi

Vuodesta toiseen Liikenneturvan kyselyt ovat kertoneet ongelmista eritoten pyöräilijöiden ja autoilijoi-
den välisissä väistämissäännöissä. Tieliikennelain kokonaisuudistuksen aloittama sääntöviestintä saikin 
väistämissäännöistä oivan jatkumon vuonna 2021. Kampanjamateriaalia muokattiin käsittelemään 
väistämistilanteiden kipukohtia ja uudistuneen lain muutoksia. Pyöräilijöiden ja autoilijoiden kriittisim-
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mistä kohtauspisteistä tuotettiin tilanteita ja kulkujärjestystä selventäviä animaatioita. Valtakunnallisen 
näkyvyyden lisäksi kampanja puhutteli paikallisia erityispiirteitä alueellisten mainosvalintojen kautta. 
Mainontaa tuettiin sekä valtakunnallisella että alueellisella tiedotuksella.

Tavoitteena oli lisätä kansalaisten osaamista ja halua liikkua turvallisesti. Kun säännöt tunnetaan 
paremmin, sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen vähenevät. 
Kampanjatutkimuksen perusteella tavoitteessa onnistuttiin. Kampanjaa piti tarpeellisena 94 prosenttia 
vastanneista. Peräti 83 prosenttia koki kampanjan itselleen tarkoitetuksi, mikä on huomattavasti myös 
Liikenneturvan kampanjoiden korkeaa keskiarvoa enemmän. Kampanjaan suhtauduttiin myönteisesti 
ja liikennesäännöistä muistuttaminen koettiin tärkeäksi. Lähes yhdeksän kymmenestä kertoi, että kam-
panja sai miettimään omaa liikennekäyttäytymistä. Kouluarvosanaksi kampanjalle annettiin kahdeksan 
plus.

Väistämissääntöjen lisäksi pyöräilyturvallisuutta pidettiin aktiivisesti esillä muussa ajankohtaisviestin-
nässä. Pyöräilijöiden ohittaminen ja turvallinen ohitusetäisyys maanteillä sekä pyöräilyn turvavarusteet 
olivat yhdet keskeisistä teemoista.

Moottorikelkkailun riskipisteet esille

Maastossa liikutaan monin tavoin. Siksi myös maastoväylät tarvitsevat yhteiset pelisäännöt. Vuonna 
2020 uudistunut tieliikennelaki ehti jo sallia sen, että virallisilla kelkkailureiteillä voisi myös lumipeitteen 
aikana kulkea moottorittomilla ajoneuvoilla, kuten polkupyörillä ja eläinvaljakoilla. Vuoden 2021 alusta 
pykälät kuitenkin korjattiin ja turvallisuusperustaista korjausliikettä kiiteltiin myös Liikenneturvassa. 
Aiheesta lähetettiin laajaa mediahuomiota kerännyt tiedote, jossa myös kerrattiin sitä, millä välineellä 
virallisilla moottorikelkkareiteillä saa kulkea. 

Moottorikelkkailuun liittyvät turvallisuushuomiot kiinnostivat vuoden aikana enemmänkin. Keväthan-
kien aikaan lähetetty tiedote turvallisesta moottorikelkkailusta jäällä ammensi Liikenneturvan edellis-
vuonna valmistuneesta selvityksestä, joka tarkasteli tutkijalautakuntien tutkimia kuolemaan johtaneita 
maastoliikenneonnettomuuksia vuosina 2014–2018. Läpimeno molemmissa tiedotteissa oli erinomai-
nen, joten aiheelle saatiin hyvin ansaittua mediahuomiota.

Kohti päihteetöntä liikennettä

Suomalaiset suhtautuvat rattijuopumukseen tuomitsevasti, mutta päihteiden käyttö on edelleen iso 
ongelma liikenteessä. Kertomusvuonna Liikenneturva korosti viestinnässään sitä, että pienemmätkin 
määrät alkoholia vaikuttavat ajamiseen eikä ratin taakse kannata mennä kohmelossakaan. Viestit 
ajoitettiin erityisesti kesään ja pikkujoulukauteen. Päihteettömyyden merkitystä nostettiin esille myös 
sähköpotkulautailuun ja pyöräilyyn liittyvissä viesteissä.

Yhteistyötä jatkettiin myös päihdepuolen ammattilaisten kanssa. Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry:n 
kanssa järjestetyssä webinaarissa keväällä käsiteltiin huumeiden esiintymistä liikenteessä ja niiden 
vaikutuksista liikenneturvallisuuteen. Kannabiksen vaikutusta kuljettajaan avattiin lisää Liikennevilkun 
artikkelissa. Ehkäisevän päihdetyön viikolla järjestettiin myös alueellisia tempauksia muun muassa 
Kouvolassa.

Yhteistyö Rikosseuraamuslaitoksen kanssa jatkui tiiviinä. Pandemiasta johtuen Rikosseuraamuslaitok-
sen Liikenneturva-ohjelman ryhmäosiot rattijuopumuksesta yhdyskuntapalveluun tuomituille korvattiin 
yksilökeskusteluilla.
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Auto kunnossa, entä kuljettaja?

Päihteet eivät ole ainoa kuljettajan ajokuntoa heikentävä asia. Alkoholin lisäksi kuljettajan ajokuntoon 
vaikuttavat väsymys, tunnetilat ja mahdolliset lääkkeet. Teemat olivat näyttävästi esillä kesän kynnyk-
sellä lanseeratussa radiokampanjassa, joka korosti ajokunnon merkitystä ajamisen turvallisuudelle. 
Martti Suosalon eläytymistaidolla vanha auto heräsi muistelemaan edellisiä omistajiaan. Autosta oli 
huolehdittu, mutta kuljettajan ajokunto oli jäänyt toistuvasti vähemmälle huomiolle. Spotit kannustivat 
ottamaan ajokunnon tarkkailun tavaksi ja ajamaan vain silloin, kun kunto sallii. Kampanjaa jatketaan 
vuonna 2022 kohdennettuna erityisesti keski-ikäisille autoileville. 

Radiokampanjaa tuettiin viestinnällä, mutta kokeilu virtuaalisesta ajokuntoinfosta ei saanut toimittajia 
liikkeelle. Mediassa tiedote huomioitiin kuitenkin hyvin ja kokonaisuus on poikinut myös haastatteluja 
televisioon, radioon ja lehtiin. Koronan takia paikallisia tapahtumia ei teemasta järjestetty.

Ammattikuljettajakaan ei ole immuuni väsymykselle. Monet ammatikseen ajavat tasapainoilevat aika-
taulujen ja turvallisuusnäkökohtien välimaastossa. Vuonna 2020 tehty selvitys sekä laajat keskustelut 
kuljetusyritysten, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja liikennelääketieteen asiantuntijoiden kanssa 
puolsivat ajatusta väsymyksenhallintatyökalusta. Kuljetusyritysten käyttöön suunniteltu työkalu ja  
siihen liittyvä ohjeistus kuljettajille tehtiin pilotointia vaille valmiiksi. Kokeiluun työkalu otetaan  
vuonna 2022. 

Sähköpotkulaudat valtasivat kaupungit ja mediatilan

Yksi kevään ja kesän puheenaiheista oli sähköpotkulaudat. Erityisesti vuokrattavilla sähköpotkulaudoil-
la tapahtui paljon onnettomuuksia, joista moni vaati sairaalahoitoa. Sähköpotkulaudoilla ajettiin lujaa 
ja kännissä. Liikenneturva omalta osaltaan tarttui aiheeseen viestimällä turvallisen sähköpotkulautailun 
periaatteista, sähköpotkulautailijaa koskevista säännöistä ja muiden liikkujien huomioinnista. Ajan her-
moilla olevilla kyselytutkimuksilla saatiin mitattua suomalaisten kokemuksia sähköskuuteista, ja tiedon 
hyödyntäminen tiedotteissa teki Liikenneturvasta kysytyn asiantuntijan ilmiötä kommentoimaan. Ai-
heen tiedotteet olivat yksi parhaiten mediahuomiota saaneista viesteistä vuoden aikana. Liikenneturva 
oli mukana myös Liikenne- ja viestintäministeriön käynnistämissä keskusteluissa sähköpotkulautailun 
turvallisuudesta.

Kuljettajakoulutukset tavoittavat myös puolustusvoimat

Liikenneturvan ennakoivan ajon kuljettajakoulutukset ovat yksi toiminnan kivijaloista. Ne rakentavat 
osaltaan vahvaa liikenteen turvallisuuskulttuuria. Niin henkilöautoiluun, raskaaseen liikenteeseen, 
moottoripyöräilyyn kuin karavaanareillekin räätälöidyt koulutusmallit varmistavat, että kulkutavalle 
ominaiset haasteet tulevat käsitellyiksi. Koronan takia ennakoivan ajon koulutusten kouluttajakursseja 
jouduttiin laajalti perumaan. Resursseja suunnattiin täten yhteydenpitoon kouluttajien suuntaan, ma-
teriaalien päivitykseen ja uuden kehittelyyn. Muun muassa Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemanko-
lareista voidaan oppia? -koulutusmalli päivitettiin kokonaan. Materiaalia varten käytiin läpi lähes sata 
moottoripyöräilijän kuolemaan johtanutta onnettomuutta viiden vuoden ajalta. 

Liikenneturvan jatkokoulutustuotteet ovat laadukkaita, mutta alalla on paljon kilpailua ja laadullisesti 
vaihtelevia tuotteita. Kertomusvuonna satsattiinkin koulutustuotteidemme markkinointiin viestillä, että 
panostaminen koulutukseen ei ole kuluerä vaan investointi. Kertomusvuonna fokuksessa oli erityisesti 
raskaan liikenteen REAK-koulutuksen promoaminen.

Yksi pitkäaikainen kumppani Liikenneturvalla on Puolustusvoimat. Särmänä-ohjelman lisäksi puolus-
tusvoimien henkilökunnalle tarjotaan koulutusta. Yksi näistä on panssarivaunukuljettajien opettajille 
suunnattu REAK-koulutus, joka päästiin pandemiasta huolimatta toteuttamaan vuoden aikana. Myös 
Tampereen Ratikan tulevia raitiovaunukouluttajia koulutettiin.
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Ikääntyneiden turvallisen  
liikkumisen tukena
Poikkeuksellisia aikoja on jatkettu ikääntyneiden liikenneturvallisuuden edistämisessä, sillä suuri tarve 
suojella koronatartunnalta koskettaa erityisesti riskiryhmiä. Paljon tilaisuuksia on jouduttu siirtämään 
tai perumaan. Näin kävi muun muassa ikääntyneiden ennakoivan ajon koulutuksille (EAK65+). Ikä-
ryhmän tavoittaminen verkon välityksellä on osoittautunut haastavaksi, mutta ajoittain ja alueittain 
tilaisuuksia on pystytty järjestämään sekä paikan päällä että verkon välityksellä. Yli puolet tilaisuuksista 
on käsitellyt ajokuntoa, ajoterveyttä tai väsymystä.

Ikäryhmän huoliin on myös tartuttu lennosta. Lahdessa mummojen muodostama räppiryhmä Räpätit 
kiinnostui ikääntyneiden turvallisuudesta erityisesti tietä ylittäessä. Kappaleellaan Mummot punaisissa 
Räpätit kannustavat kuljettajia malttiin. Yhteistyötoiveeseen tartuttiin ja Lahdessa toteutettiin ikäih-
misille suunnattu turvallisuusteemainen kiertue – koronaturvallisesti ulkotiloissa. Mukana kiertueella 
olivat myös Lahden Lähimmäispalvelu ry, Lahden kaupunginkirjasto sekä Koulutuskeskus Salpaus, 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Hämeen poliisi, SPR ja Lahden osallistuva budjetointi.

Myös liikenneluotsitoimintaa jatkettiin. Pandemian takia useissa ikääntyneiden yhteisöissä kohtaamiset 
ovat rajalliset, joten moni luotsi raportoi toiminnan vuoden aikana olleen tavallista niukempaa.

Ajoterveyden edistämistä yhteisvoimin

Liikenneturvan gallupit kertovat, että jopa neljäsosa suomalaisista kantaa huolta läheisensä ajoter-
veydestä. Tietämys tai osaaminen asiaan puuttumiseen koetaan heikommaksi. Yhdessä Diabeteslii-
ton, Muistiliiton ja Sydänliiton kanssa suunniteltiin ja luotiin läheisille suunnattu verkkoaineisto, jolla 
ikääntyneen ajamisen turvallisuutta ja sen puheeksi ottamista voi käsitellä. Aineistoa markkinoitiin 
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kohderyhmää tavoittavissa lehdissä, kuntakokouksissa sekä mediatiedotteella, jonka läpimeno oli erin-
omainen. Käyttäjämäärät ovat kuitenkin jääneet kohtalaisen alhaisiksi, joten markkinointiponnistuksia 
jatketaan vuonna 2022.

Ajoterveys on asia, joka lääkärin tulisi huomioida jokaisessa potilaskohtaamisessa tilanteen niin vaa-
tiessa. Yhteistyö Suomen Liikennelääketieteen yhdistyksen kanssa jatkuikin vuoden aikana tiiviinä. 
Sekä lääkäreille että muille terveydenhuollon ammattilaisille pidettyjen luentojen lisäksi hyvinvointi-
koordinaattoreille ja muille ammattilaisille pidettiin aiheesta etäkoulutusta. Myös vanhustuen ammat-
tilaisia kohdattiin. Jo perinteeksi muodostuneet yhteistyöwebinaarit SLLY:n ja OTI:n kanssa jatkuivat 
pyöräilyn ja sähköpotkulautailun teemoista keväällä. Syksyllä ajoterveydestä ja ajokyvystä pidettiin 
seminaari, joka toteutettiin yhdessä SLLYn ja OTIn sekä Gradian ja Hämeen ammatti-instituutin kanssa. 

Palaute webinaareista on ollut positiivista. Palautekyselyiden mukaan tilaisuudet ovat vastanneet erityi-
sesti terveydenhuollon ammattilaisten tarpeeseen. Molemmat tilaisuudet ovat tavoittaneet reilusti yli 
sata ammattilaista ja tallenteita on katsottu runsaasti myös jälkikäteen. Terveydenhuollon ja vanhus-
työn ammattilaisten osaamista ikääntyneiden kuljettajien tarpeista kehitettiin erilaisissa koulutuksissa 
ja luennoilla.

Ajoterveys on teema, joka koskettaa myös poliisia. Yhteistyössä toteutettiin videotuote, jossa kannus-
tetaan läheistä puuttumaan, jos tämä huomaa hänen läheisellään olevan terveyden mukanaan tuomia 
vaikeuksia selvitä liikenteessä. Video tuo esille selkeän toimintamallin ajoterveyteen puuttumiseen ja 
tullaan julkaisemaan yhteistiedotuksen voimin vuonna 2022.

Ajokyvyn testaukset ovat osa liikenneopettajan toimenkuvaa. Se, tehdäänkö yksittäisessä autokou-
lussa testauksia ja kuinka usein, vaihtelee kuitenkin suuresti. Testaus ei ole virallinen ajokoe. Liikenne-
opettaja seuraa kuljettajan suoriutumista normaalissa liikennevirrassa, tarkastelee mahdollisesti tiet-
tyjä lääkärin pyytämiä asioita ja kirjoittaa lausunnon lääkärille. Testin toteuttamisesta ei ole olemassa 
säädöksiä tai määräyksiä. Liikenneturvalle onkin esitetty toiveita liikenneopettajien kouluttamiseen 
aiheesta. Yksittäisten toiveiden tueksi kartoitimme laajemman ammattilaisten joukon näkemyksiä  
autokouluille suunnatulla kyselyllä. Teeman työstö jatkuu vuonna 2022. 

Vuodelle suunnattu selvitys ikääntyneiden turvallisen pyöräilyn edellytyksistä päätettiin siirtää  
vuodelle 2022.
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Henkilöstö
Koronapandemian aikana Liikenneturvassa on siirrytty lähes kokonaan etätyöhön. Vuoden 2021 alusta 
lähtien etätyö rinnastetaan täysin normaaliin konttorityöhön. 

Toimintavuoden työsuojelutoimikunnan ohjelmassa olivat sairauspoissaolot, työterveyshuollon kustan-
nuksien käsittely, työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutus sekä henkilöstöltä tulleiden palaut-
teiden ja aloitteiden käsittely. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan sisältyvä varhaisen tuen mallin 
ohjeistus esiteltiin henkilökunnalle alkuvuonna 2021. Päivitetyt ohjeet on otettu hyvin käytäntöön.

Edellisen vuoden aikana valmisteltu sopimus Liikenneturvan yhteistoiminnasta ja neuvottelukunnasta 
tuli voimaan alkuvuonna 2021. Kehityskeskustelut suoritusarviointeineen pidettiin koko Liikennetur-
vassa tammi-maaliskuun aikana.

Henkilöstön määrä ja rakenne

Liikenneturvan henkilöstön määrä vuoden 2021 lopussa oli 44 henkilöä. Aluetoimipisteissä oli yhteen-
sä 18 henkilöä ja keskustoimistossa 26. Henkilötyövuosien määrä oli 43. Henkilötyövuosien määrällä 
tarkoitetaan säännölliseen normaaliin työaikaan suhteutettua henkilötyövuosien yhteismäärää. Määrä-
aikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa yksi.

Liikenneturvaan tuli vuoden 2021 aikana kolme uutta henkilöä vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuh-
teeseen. Lähtijöitä oli neljä. Vaihtuvuus oli edellisvuosia suurempaa.

Työhyvinvointi ja työterveyshuolto 

Vuonna 2021 joulukuussa toteutettu Parempi työyhteisö (Party) -kyselyssä Liikenneturvan henkilöstön 
hyvinvointi ja koko kyselyn yhteistulos hieman heikkeni edellisvuodesta. Heikkenemää oli nähtävissä 
erityisesti työnilossa, mihin kiinnitetään huomiota vuoden 2022 kehityskeskusteluissa. 
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Työterveysasioissa Pihlajalinna palvelee Liikenneturvaa kaikissa toimipisteissä. Liikenneturva tarjoaa 
henkilöstölle lakisääteisen työterveyshuollon ja työehtosopimuksin sovitun sairaanhoidon yleis- ja 
erikoislääkäritasoisine palveluineen. Sairauspäivien määrä henkilötyövuotta kohden oli viisi ja puoli 
päivää. Lukumääräisesti eniten oli 1–3 päivän sairaustapauksia. Liikenneturvassa työsuojelun päämää-
ränä on saada henkisesti ja fyysisesti terveelliset ja turvalliset työskentelyolosuhteet koko henkilöstölle. 
Liikenneturva tukee myös omaehtoista liikuntaa. Taukojumppasovellus Cuckoon käyttöä jatkettiin 
henkilöstön toiveesta.

Henkilöstön virkistys- ja koulutustoiminta 

Liikenneturvassa toimii työryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa henkilöstölle virkistyspäivät ja muuta 
virkistysohjelmaa vuoden aikana. Luovilla ratkaisuilla myös etänä järjestettyjen koulutusten ja muiden 
tilaisuuksien yhteyteen onnistuttiin kehittämään yhteistä tekemistä ja muuta piristettä. Tervetullut 
poikkeus etävuoteen oli marraskuun koulutuspäivät. Pandemian hetkellinen suvantovaihe mahdollisti 
lähes jokaisen osallistumisen paikan päällä Pasilassa. Koulutuspäivien yhteyteen oli järjestetty myös 
liikunnallista ja kultturellia illanviettoa.

Kaiken kaikkiaan Liikenneturvan koulutuspanostus oli 4 työpäivää henkilötyövuotta kohti ja lähes kaik-
ki osallistuivat yhteisiin koulutuksiin. Lisäksi omaehtoista opiskelua ja kouluttautumista on tuettu.

Työvoimakustannukset 

Liikenneturvan henkilöstökulut vuonna 2021 olivat yhteensä 3 202 981 euroa. Henkilöstömenoista 
2,57 miljoonaa euroa käytettiin palkkoihin ja palkkioihin sekä 0,62 miljoonaa euroa henkilösivukului-
hin. Henkilösivukuluista käytettiin koulutukseen 37 046 € ja työterveyshuoltoon 20 777 €. Loppu- 
kulut jakautuivat sosiaaliturvaan ja muihin henkilöstömenoihin.
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Talous

Tuotot ja kulut

Liikenneturva hakee vuosittain yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan myönnettävää valtion- 
avustusta. 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 viestintä- 
virasto Traficom myöntää valtionavustuksen.

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

Vuoden 2021 valtionavustus 6 117 988 euroa on myönnetty kaksivuotisena siirtomäärärahana.  
Vuonna 2020 koronapandemian vuoksi kaikkea suunniteltua toimintaa ei Liikenneturvassa voitu  
täysimääräisesti toteuttaa ja jäänyt säästöosuus 440 000 euroa siirtyi vuodelle 2021. Koronan  
jatkuessa vuonna 2021 tahattomia säästöjä syntyi 460 000 euroa, jotka siirtyivät käytettäväksi  
seuraavalle vuodelle.

Tuottojen sekä toiminta- ja henkilöstökulujen määrässä noudatetaan Liikenneturvan strategiassa  
määriteltyä talouskehystä. 

Muut tuotot yhteensä 48 299,59 euroa ovat kertyneet kurssi-, jäsenmaksu-, vuokratuotot, yhteistyö- 
tahojen osuuksista sekä korko- ja osinkotuotot eristä.

Tilikauden tuotot olivat yhteensä 6 606 287,59 euroa. Toiminnasta aiheutui kuluja 6 146 795,67 euroa. 
Edellä oleviin kuluihin sisältyy palkkoja ja palkkioita 2 576 317,39 euroa sekä henkilösivukuluja  
626 664,44 euroa. Tilikauden säästöosuus vuodelle 2022 on 460 000 euroa ja tilikauden alijäämä  
oli 508,08 euroa.

Tase

Pysyvät vastaavat 31.12.2021 oli 3 775 387,58 euroa, jotka muodostuvat lähes yksinomaan  
toimitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden kirjanpitoarvosta. Liikenneturva omistaa  
10 osakehuoneistoa, joissa Liikenneturvalla on toimipisteet. Osakehuoneistot on hankittu vuosien  
1964–2009 aikana. Kaikissa Liikenneturvan toimipisteissä olevilla työntekijöillä on asianmukaiset  
työpisteet, varastotilat ja mahdollisuudet neuvottelujen järjestämiseen. Kuopion toimipisteeseen  
tehtiin tilivuoden aikana märkätilaremontti.

Liikenneturvalla ei ole pitkäaikaista velkaa. Tase oli loppusummaltaan 4 769 467,63 euroa. 

Taseen rahoitusasema on pysynyt vakaana.
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Lausunnot
Liikenne- ja viestintäministeriölle:

14.1.2021: Lausunto luonnoksesta liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelmaksi

2.9.2021: Lausunto luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi

17.11.2021: Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ajokorttilain 
muuttamisesta

Sisäministeriölle:

29.1.2021: Lausunto poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman 
luonnoksesta vuosille 2021–2024

Opetus- ja kulttuuriministeriölle:

22.1.2021: Lausunto koulutuspoliittisen selonteon luonnokseen

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle:

1.2.2021: Lausunto Euroopan komission ns. Omnibus II-asetusehdotuksesta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille:

14.6.2021: Koronavirusepidemian vaikutukset Liikenneturvan toimintaan ja talouteen

Väylävirastolle:

13.9.2021: Lausunto Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029

Uudenmaan liitolle:

18.1.2021: Lausunto Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäluonnokseen

18.1.2021: Lausunto Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmäluonnokseen

Helsingin kaupungille:

17.6.2021: Lausunto Helsingin kaupungin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelmaan 2022–2026
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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 toimivat 
lisäksi hallituksen nimeämät tiedotusalan neuvottelukunta, kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta sekä 
palkitsemistoimikunta. Keskusjärjestön kokous kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa ja halli-
tus viisi kertaa. Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 10 kertaa. Palkitsemistoimikunta ko-
koontui kerran, tiedotusalan neuvottelukunta viisi 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

Hallitussihteeri   Neuvotteleva virkamies  Sosiaali- ja terveysministeriö
Milla Mustamäki  Pirjo Lillsunde

Yksikönpäällikkö   Osastonjohtaja   Väylävirasto
Risto Murto   Anna Saarlo

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

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

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

Liikenneasiantuntija  Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Suomen Kuntaliitto ry
Johanna Vilkuna   Hanna Kemppainen

Liikenneasiantuntija  Puheenjohtaja   SF-Caravan ry /
Jiri Kattelus   Jukka Malinen   Autokatsastusmiesten yhdistys

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

Toiminnan johtaja   Toimitusjohtaja   Suomen Autoteknillinen Liitto ry /
Pasi Perhoniemi   Pasi Nieminen   Autoliitto ry
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Johtoryhmä

Puheenjohtaja 
Toimitusjohtaja Pasi Anteroinen

Jäsenet
Tutkimuspäällikkö Juha Valtonen (toimitusjohtajan sijainen)
Viestintäpäällikkö Kaisa Hara
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 (28.2. asti)
Johdon assistentti Sanna Rannikko (15.2. alkaen)

Tiedotusalan neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Tuottaja Velimatti Honkanen, Tekniikan Maailma

Jäsenet 
Toimittaja Susanna Kemppainen, Kaleva
Toimittaja Tommi Lempinen, Iltasanomat
Toimittaja Kari Pitkänen, Laatutekstit Kari Pitkänen Oy
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
Tutkijajäsen Mika Hatakka, Humaani Oy

Sihteeri
Viestintäpäällikkö Kaisa Hara, Liikenneturva

Palkitsemistoimikunta

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Pasi Anteroinen, 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 (28.2. asti)
Johdon assistentti Sanna Rannikko (15.2. alkaen)
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Kävelyn ja pyöräilyn neuvottelukunta

Puheenjohtaja
Projektipäällikkö Sanna Ojajärvi, Pyöräilykuntien verkosto ry

Jäsenet 
Ylitarkastaja Kati Hyvärinen, Traficom
varajäsen erityisasiantuntija Virpi Ansio, Traficom
Suunnittelija Toni Piispanen, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion liikuntaneuvosto
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
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 55.
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 Tieyhdistys ry
51. Suomen Vanhempainliitto ry
52. Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
53. Tilausajokuljettajat ry
54. Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry
55. Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
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Henkilöstö

Keskustoimisto

Anteroinen Pasi, toimitusjohtaja
Aarnio-Kurki Sini, johdon assistentti, toimivapaa 1.3.–31.8., työsuhde päättyi 31.8.
Rannikko Sanna, johdon assistentti, 15.2. alkaen

Antinaho Anne, taloussihteeri
Hara Kaisa, viestintäpäällikkö
Hämäläinen Tarja, toimistosihteeri 
Järvi Marjaana, toimistosihteeri 
Jääskeläinen Petri, suunnittelija
Kaistinen Jyrki, suunnittelija
Laakkonen Arimo, viestinnän suunnittelija
Loikkanen Laura, suunnittelija
Lorentz Johanna, varastonhoitaja
Maasalo Ida, suunnittelija
Mannila-Nieminen Eila, maksuliikenteen hoitaja
Markkanen Eeva-Liisa, suunnittelija, 14.4. saakka
Muukkonen Anni, viestinnän suunnittelija
Mäkilä Katja, informaatikko 
Niemi Tomi, suunnittelija, 1.2.–30.9.
Nyholm Mia, suunnittelija
Pöysti Leena, suunnittelija 
Reinikainen Visa, hallintopäällikkö
Ruohonen Lassi, ict-järjestelmäasiantuntija 
Rutila Hanna, suunnittelija, 9.8. alkaen
Ruonakoski Petra, viestinnän suunnittelija
Saarinen Minna, viestinnän suunnittelija 
Tanskanen Kaisa, graafinen suunnittelija 
Tuomikoski Satu, koulutuspäällikkö 
Valtonen Juha, tutkimuspäällikkö 
Vuoristo Toni, suunnittelija 

Aluetoimipisteet

Helsinki
Niemi Tomi, koulutusohjaaja, 31.1. saakka
Pohjonen Pasi, koulutusohjaaja, 1.8.–31.12.
Sorjonen Meeri, yhteyspäällikkö

Kouvola
Korhonen Tarja, yhteyspäällikkö 

Lahti
Lattu Ari-Pekka, yhteyspäällikkö
Niemi Tomi, yhteyspäällikkö, 1.10.–31.12. 

Turku
Heiskanen Tapio, yhteyspäällikkö, 31.7. saakka
Ruutti Elias, koulutusohjaaja, perhevapaa 19.6.–8.8, yhteyspäällikkö 1.8. alkaen
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Tampere
Elovaara Ari-Pekka, koulutusohjaaja 
Nieminen Marko, yhteyspäällikkö

Jyväskylä
Piippa Leena, yhteyspäällikkö
Rossi Tomi, koulutusohjaaja, perhevapaa 1.2.–4.7.

Vaasa
Lintamo Heli, yhteyspäällikkö 

Kuopio
Savolainen Erkka, koulutusohjaaja 
Taskinen Tuula, yhteyspäällikkö

Joensuu
Voutilainen Mari, yhteyspäällikkö, toimivapaa 1.2.–31.8., työsuhde päättyi 31.8.  

Mikkeli
Karvonen Eini, yhteyspäällikkö

Oulu
Kalmakoski Eero, yhteyspäällikkö
Kinisjärvi Rainer, aluepäällikkö

Rovaniemi
Niska Petri, yhteyspäällikkö
Tervo Pentti, koulutusohjaaja


