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Nollavisio liikenneturvallisuustyössä

Liikenneturva ja kunnat

Liikenneturvallinen kunta – mallin taustaa

Tästä eteenpäin
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Ihminen tekee 

liikenteessä virheitä ja 

kestää huonosti 

onnettomuuksien 

seurauksia.

Siitä ei pitäisi rankaista 

kuolemalla tai vakavalla 

loukkaantumisella.

Liikkuminen on 

järjestettävä siten, ettei 

säntillisen kansalaisen 

tarvitse kuolla tai 

vakavasti loukkaantua.

AJATTELUTAPA

JAETTU VASTUU

NOLLAVISIO
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Nollavisio

14.12.20224

Järjestelmän edustajilla on 
perimmäinen vastuu koko 
systeemistä ja sen turvallisuuden 
tasosta

Tienkäyttäjillä on vastuu noudattaa 
sääntöjä ja osoittaa kunnioitusta 
liikenteessä

Jos tienkäyttäjät eivät noudata 
sääntöjä on järjestelmän 
edustajien ryhdyttävä lisätoimiin
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Liikenneturvallisuuskulttuurin 

portaat yhteiskunnassa

14.12.20225

Hinta, joka 

meidän täytyy 

maksaa 

liikkuvuudesta

Aika

The ladder applied in road sector by Dr. Belin based on Westrum R 2004 Qual Saf Health 

Care 2004; 13 (Suppl II): ii22 – ii27. Hudson P (2007) Safety Science 45 697-722

Antti Lajunen NTNU

PATOLOGINEN

REAKTIIVINEN

BYROKRAATTINEN

PROAKTIIVINEN

Kampanjoi-

ta/ 

reaktiivisia 

interventioi-

ta

Instituutiot/ 

Ohjelmat/ 

laillinen 

viitekehys

Turvallisuus-

taso/ jatkuva 

paranta-

minen

Turvallisen 

systeemin 

ylläpito

LUOVA

Meillä on 

järjestelmät

kaikkien

tunnistettujen

riskien varalta.

Me olemme

jatkuvasti valppaina

uusien riskien

varalta.

Onnettomuuden

sattuessa

teemme jotain.

Turvallisuus on 

ajantuhlausta.

Riskien hallinta

on olennainen

osa kaikkea

toimintaamme.
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Tieliikenteessä kuolleet miljoonaa 

asukasta kohden eräissä maissa 
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Kuolemaan johtaneet onnettomuudet



Liikenneturvan kuntatyö –

mitä se on?
• Tavoitteena on, että Liikenneturvan kuntatyö kattaa kaikki Suomen 

kunnat ja jokaisesta niissä toimisi aktiivinen 

liikenneturvallisuustyöryhmä tai vastaava

• Osallistumme ryhmien arkeen esitellen Liikenneturvan aineistoja, 

menetelmiä ja koulutustarjontaa sekä auttaen kuntaa arjen 

liikenneturvallisuustyössä

• Kuntakartan kertomaa:

• 98% suomalaisista asuu kunnassa, joka käyttää Liikenneturvan palveluja

• 259 kunnassa on  liikenneturvallisuusryhmä (yli 89% Manner-Suomi), joka 

kokoontuu säännöllisesti yleensä noin kaksi kertaa vuodessa.



Liikenneturvallinen kunta

14.12.2022 Liikenneturvallinen kunta/ST9



14.12.2022 Liikenneturvallinen kunta/ST10

Taustalla ohjaamassa ajattelua ja ideoita

Liikenneturvan selvitys:

Kuntatyön mallintaminen –

kuntien haastattelut

Norjan Trygg Trafikkin toimintamalli



• Liikennekasvatus

• Viestintä

• Turvallinen liikenneympäristö

• Liikkumismahdollisuudet

• Johdon sitoutuminen

Liikenneturvan rooli:

• Liikennekasvatus ja 

viestintä (KVT)
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Mitkä kaikki asiat pitää toteutua, jotta voisi olla 

Liikenneturvallinen kunta?
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Selvitystyö kuntien 

liikenneturvallisuustyöstä

• Kuntien liikenneturvallisuustyön kokonaishahmotelma

• Liikenneturvallisuustyötä ohjaavat suunnitelmat

• Sote-uudistuksen vaikutukset

Selvitystyön tekijänä Ramboll (Heltimo, Kinnunen ja Tiilikainen)



Turvalliset 
liikenne-

ympäristöt

Maapolitiikka
Kaavoitus

Liikenne-
suunnittelu

Henkilö-
liikenne-
palvelut

Väylien 
rakentaminen

Väylien hoito/ 
kunnossapito

Pysäköinti-
politiikka

Turvalliset
liikkujat

Liikenne-
kasvatus

Viestintä
Markkinointi

Kasvattajien
koulutus

Liikenteen
valvonta

Kuljettaja-
koulutus

Ajo-oikeudet

Hyte-työ

Turvalliset 
ajoneuvot

Katsastus-
toiminta

Liikenne-
kelpoisuuden 

valvonta

Ajoneuvojen
tyyppi-

hyväksynnät

Vapaa-
ehtoinen 

korjauspaja-
toiminta

Ajoneuvo-
teknologian 

kehitys

Ajoneuvo-
kannan 

uudistaminen

Kalusto-
vaatimukset 

henkilö-
kuljetuksissa

Työpaikan 
ajoneuvojen 
turvallisuus-
vaatimukset

Liikenneturvallisuustyön toimenpidealueita

Lainsäädäntö Suunnittelunormit

Koordinoitu monialainen yhteistyö

Liikenneturvallisuus-
työn resursointi

Tutkimus ja 
tilannekuva

Tehokas 
pelastustoiminta
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• Tyypillisesti liikenneonnettomuuksia tarkastellaan ikäryhmittäin 

ja käytetyn kulkutavan mukaan, mutta myös muita tekijöitä on 

otettava huomioon. Liikkumiseen ja siitä aiheutuviin riskeihin 

vaikuttavat mm.

• Ikä

• Sukupuoli

• Asuinpaikka/liikkumisympäristö ja –palvelu

• Liikennetaidot (kokemus, ymmärrys riskeistä)

• Henkilön fyysiset kyvyt/rajoitteet

• Terveydelliset tekijät ja muut hyvinvoinnin osa-alueet 
(mielenterveys, päihteiden käyttö ym.)

• Sosioekonomiset tekijät (joilla vaikutus myös edellisiin)

• Sosiaaliset taidot, itsehallintataidot, persoonallisuus

• Elämäntavat, arvot, asenteet, tottumukset

• Liikkumiseen liittyvät tavoitteet ja motiivit

• Tilannekohtaiset tekijät (väsymys, stressi, mielentila, 
päihteiden vaikutus, jne.)
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Yksilöllisten tarpeiden ja erityispiirteiden huomioiminen 

liikenneturvallisuustyössä
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Liikenneturvallisuustyötä tehdään valtakunnallisella, 

alueellisella ja paikallisella tasolla…

Valtakunnallinen liikenneturvallisuusstrategia

• Seurantaryhmä 2-3 krt/v

• Vuosittainen liikenneturvallisuusfoorumi

ELY-keskusten tai maakuntien 
liikenneturvallisuussuunnitelmat

• Liikenneturvallisuustyöryhmät 3-4 krt/v

• Vuosittaiset liikenneturvallisuusseminaarit

Kuntien (seutujen) 
liikenneturvallisuussuunnitelmat

• Liikenneturvallisuustyöryhmät 1-4 krt/v

• Liikenneturvallisuuskoordinaattorit/-toimijat kuntien 
työn tukena
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• Kansallisia linjauksia:
• Poliisin liikennevalvonnan ja -

turvallisuuden ohjelma vuosille 
2021–2030

• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien 
ehkäisyn ohjelma 2021–2030

• Hyvinvoinnin, terveyden ja 
turvallisuuden edistäminen 2030

• Paikallisen ja alueellisen 
turvallisuussuunnittelun kansalliset 
linjaukset

• Päihde- ja riippuvuusstrategia 2030
• Kansallinen mielenterveysstrategia ja 

itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 
2020–2030

EU:n strategiat

• Valtakunnallinen 

liikennejärjestelmäsuunnitelma

• Kulkumuotokohtaiset strategiat 

(esim. Kävelyn ja pyöräilyn 

edistämisohjelma 2018)

• Maakuntien ja seutujen tienpidon 

ja liikenteen 

liikennejärjestelmäsuunnitelmat

• ELY-keskusten suunnitelmat 

(TLS:t)

• Kuntien ja kaupunkien 

liikennestrategiat ja 

liikennepoliittiset ohjelmat

• Kulkumuotokohtaiset 

edistämisohjelmat-/strategiat

• Alueelliset hyvinvointi-

kertomukset ja -suunnitelmat

• Alueelliset turvallisuus-

suunnitelmat

• Hyvinvointikertomukset ja 

-suunnitelmat

• Paikalliset 

turvallisuussuunnitelmat 
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Turvalliset 
liikenne-

ympäristöt

Maapolitiikka
Kaavoitus

Liikenne-
suunnittelu

Henkilö-
liikenne-
palvelut

Väylien 
rakentaminen

Väylien 
hoito ja  

kunnossapito

Pysäköinti-
politiikka

Liikenneturvallisuustyön osa-alueet kuntien näkökulmasta

Lainsäädäntö Suunnittelunormit

Koordinoitu monialainen yhteistyö

Liikenneturvallisuus-
työn resursointi

Tutkimus ja 
tilannekuva

Tehokas 
pelastustoiminta

Kunnan yhteistyökumppanit: ELY-keskus, 
Väylävirasto, urakoitsijat, suunnitteluyritykset

Yhteistyökumppanit: Hyvinvointialue (Sote), 
Liikenneturva, Poliisi, Pelastuslaitos, järjestöt, yritykset

Turvalliset 
ajoneuvot

Liikenne-
kelpoisuuden

valvonta

Ajoneuvojen
tyyppi-

hyväksynnät

Vapaa-
ehtoinen 

korjauspaja-
toiminta

Ajoneuvo-
teknologian 

kehitys

Ajoneuvo-
kannan 

uudistaminen

Kalusto-
vaatimukset 

henkilö-
kuljetuksissa

Työpaikan 
ajoneuvojen 
turvallisuus-
vaatimukset

Turvalliset
liikkujat

Liikenne-
kasvatus

Viestintä
Markkinointi

Kasvattajien
koulutus

Liikenteen
valvonta

Kuljettaja-
koulutus

Ajo-oikeudet

Hyte-työ
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Osapuolet paikallisessa liikenneturvallisuustyössä

Kunta

ELY-keskus, 
Väylävirasto

Poliisi

Pelastuslaitos

SoTe-
palvelut

Liikenneturva

Järjestöt, 
yhdistykset

Yritykset

Kunnan 
toimijat

Varhais-
kasvatus-
palvelut

Koulutus-
palvelut

Nuoriso-
palvelut

Kulttuuri-
palvelut

Liikunta-
palvelut

Tekniset 
palvelut

Viestintä-
palvelut

Elinkeino-
palvelut

Henkilöstö-
palvelut

Sosiaali-
palvelut

Terveys-
palvelut

Hyvinvointialueiden 
vastuulla vuoden 
2023 alusta

Neu-
vostot

Lauta-
kunnat

Valtuusto

Hallitus
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Keskeisiä toimijoita eri ikäryhmien liikenneturvallisuustyössä

Äitiys- ja lastenneuvola

Varhaiskasvatus 
(julkinen, yksityiset)

Kerhot, yhdistykset, 
seurat

Koulut

Kouluterveydenhoito

Oppilashuoltotyö

Nuorisopalvelut

Nuorisovaltuusto

Koululaiskuljettajat

Seurakunnat

Kerhot, yhdistykset, seurat

Koulut ja oppilaitokset

Kouluterveydenhoito

Oppilashuoltotyö

Nuorisopalvelut

Nuorisovaltuusto

Ehkäisevä päihdetyö

Mielenterveys- ja 
päihdehuollonpalvelut

Seurakunnat

Kerhot, yhdistykset, seurat

Työpaikat; työsuojelu, 
henkilöstöpalvelut

Työterveyshuolto

Huoltajat: Neuvola, 
kouluterveydenhoito

Huoltajat: Päiväkodit, koulut

Ehkäisevä päihdetyö

Mielenterveys- ja 
päihdehuollonpalvelut

Kerhot, yhdistykset, seurat

Kotihoidon palvelut

Asumis- ja hoivapalvelut

Omaishoidon tukipalvelut

Terveysneuvonta/-palvelut

Sosiaalityö ja -ohjaus

Päivätoiminta

Ehkäisevä päihdetyö

Mielenterveys- ja 
päihdehuollonpalvelut

Vanhusneuvostot

Kerhot, yhdistykset, seurat

Vammaispalvelut

Vammaisneuvostot

Maahanmuuttajien palvelut

Kunnan matkailuinfo 
(matkailijat)

Kerhot, yhdistykset ja 
seurat

Turvallinen liikkumisympäristö: Tekninen toimiala ja ELY-keskus

Liikuntapalvelut

Kunnan viestintäpalvelut

Vanhusneuvostot

Hyvinvointialueen vastuulla vuoden 2023 alusta Kunnassa ja hyvinvointialueella Yksityinen ja kolmassektori

Liikennekasvatuksen ja viestinnän kanavia eri kuntalaisryhmissä

Lapset 0-6 v. Lapset 7-14 v. Nuoret 15-24 v. Työikäiset Ikäihmiset

Erityisryhmien 

tavoittaminen
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Kunta
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Miten työ jatkuu?



• Selvitystyö valmiiksi – syksy 22

• Liikenneturvan mallin suunnittelu – syksy 22 kevät 23

• Mallin pilotointi– syksy 23

• Mallin viimeistely – syksy 23 

• Yhteinen työ keskeisten sidosryhmien kanssa – kevät 23

• Elyt, Traficom, Kuntaliitto, Väylä, Poliisi, toimijat….

• Mallin levittäminen Liikenneturvan aluetyönä – kevät -24

• Kuntatyön verkkokurssi - 23
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Seuraavaksi



Liikenneturvallinen kunta

14.12.2022 Liikenneturvallinen kunta/ST24

Mitä asioita kunnassa pitää 
tapahtua?

Miten ne todennetaan?

Mitkä eri toimijat sitoutetaan 
mukaan?

Miten markkinoidaan?

Miten perehdytetään?

Miten seurataan?

Miten tuetaan?
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Kiitos!


