
Kuntadiat kevät 2021



Turvallisuuden oltava päätavoitteena liikenteen ratkaisuissa 
– Liikennejärjestelmäsuunnittelu perustuu nollavisioon

• Käynnissä oleva 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelutyö (Liikenne12) 

rakentaa turvallista liikennejärjestelmän kokonaisuutta, joka infran lisäksi koostuu ihmisistä, 

ajoneuvoista ja palveluista.

• Työtä ohjaa parlamentaarinen ryhmä, joka on tehnyt kunnianhimoisia liikenneturvallisuuslinjauksia.

• Suunnitelma perustuu nollavisioon: Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään 

tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä.

• Välitavoitteeksi kirjattu liikennekuolemien vähentäminen puoleen: 100 liikennekuolemaa 

vuoteen 2030 mennessä.

• Suunnitelmaan kirjattu myös, että Suomella pitää olla koko 12 vuoden ajan voimassa oleva 

liikenneturvallisuusstrategia. Strategiatyö on käynnissä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla. 

Valmista 2021 lopussa.

• Valtakunnallinen liikennejärjestelmä ohjaa myös alueellisia suunnitelmia. Alueelliset 

turvallisuustavoitteet asetettava korkealle.
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Kysely kunnille vuonna 2021

• Osana Liikenneturvan uutta strategiaa tullaan eräissä kunnissa 

tekemään kysely ja/tai haastattelu vuoden 2021 aikana.

• Kirjallinen kysely (Viiden tähden Liikenneturvallinen kunta) 

tulee noin neljään kuntaan aluetoimipistettä kohti ja haastattelu 

tehdään kahteen kuntaan aluetoimipistettä kohti.

• Tavoitteena on mallintaa palveluitamme, sekä tehdä kunnille 

tarkistuslista, jonka pohjalta liikenneturvallisuustyötä voidaan 

yksilöllisesti parantaa.

• Listataan yleisesti toimivaksi havaittuja toimenpiteitä ja 

seikkoja – monessa kunnassa suuri osa on jo käytössä.

• Kysely ja jatkotoimenpiteet tehdään yhteistyössä ELY-

keskusten, kuntaliiton ja maakuntaliittojen kanssa.
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Kysely alle kouluikäisten lasten kanssa 
työskenteleville ammattilaisille

• Liikenneturva kehittää materiaaleja ja toimintamalleja 

liikennekasvatuksen tueksi.

• Kehitystuen tueksi kerätään tietoa kyselyllä alle 

kouluikäisten lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

• Kysely on auki 14.1.–31.3.2021. 

• Kyselyn vastanneiden kesken arvotaan kymmenen 

heijastinliivipakettia (25 kpl lasten heijastinliiviä / paketti).

• Kysely löytyy sivulta: 

liikenneturva.fi/kasvattajakysely

http://www.liikenneturva.fi/kasvattajakysely


Maksuton webinaari 
torstaina 22.4.2021 

• Otsikko: Pyörällä ja sähköpotkulaudalla 

liikenteessä – vammat, päihteet ja 

onnettomuuksien ennaltaehkäisy

• Kohderyhmät: Terveydenhuollon 

ammattilaiset sekä liikenneturvallisuus-

kysymysten parissa työskentelevät

• Järjestäjät: Suomen Liikennelääketieteen 

yhdistys, Onnettomuustietoinstituutti ja 

Liikenneturva

• Aika: to 22.4.2021 klo 13-16.15

• Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset:

www.liikenneturva.fi/pyöräilywebinaari

http://www.liikenneturva.fi/pyöräilywebinaari


Tukea koulujen liikennekasvatukseen  
poikkeuksellisessa tilanteessa (1/2)

• Luokka-asteittain kootut toimintavinkit etäopetukseen ja 

itsenäiseen työskentelyyn kaikille kouluasteille (alakoulu, 

yläkoulu, toinen aste)

• Toimintavinkit sisältävät mm. Liikenneturvan videoita 

hyödyntäviä laajempia itsenäisiä pohdintatehtäviä sekä 

Kahoot-visoja

• Virtuaaliset kouluvierailut etäyhteyden välityksellä yläkouluille 

ja toisen asteen oppilaitoksille

• Vierailuun kuuluu ennakkokysely oppilaille sekä digitaalisia 

jälkitehtäviä, joiden avulla opittua kerrataan ja syvennetään. 

• Jo yli 100 pidettyä virtuaalista kouluvierailua – erinomainen 

palaute oppilailta ja opettajilta!

http://www.liikenneturva.fi/etäopiskelu
http://www.liikenneturva.fi/kahoot
https://liikennekasvatusuutiset.fi/2020/08/24/tilaa-virtuaalinen-kouluvierailu/


Tukea koulujen liikennekasvatukseen  
poikkeuksellisessa tilanteessa (2/2)

• TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2021:

Virtuaaliset koulutushetket opettajille 

• Alakoulu: pyöräilykasvatus

• Yläkoulu: mopoilu ja turvallisten valintojen tukeminen 

• Virtuaalinen tapaaminen Teams-kokouksena sekä 

verkkotehtäviä



Liikenneturva haastaa koulut edistämään 
lasten turvallista pyöräilyä!

• Filla&Rilla on 3.– 6. luokkien oppilaille suunnattu ilmainen 

selainpohjainen oppimisympäristö turvallisen pyöräilyn 

oppimiseen.

• Vuoden 2021 maaliskuussa käynnistyy taas Filla&Rilla-

haaste: 

• Haasteen osallistuvilla opettajilla on mahdollisuus voittaa kaikille 

luokan oppilaille pyörän etu- ja takavalot.

• Kaikki osallistuneet opettajat saavat Filla&Rilla-julisteen sekä 

oppilaille kortit pyörän ja kypärän tarkastusta varten.

• Haastesivulla on nähtävissä kartta, jossa on esitetty 

kuntakohtainen tieto mukana olevista kouluista.
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https://fillarilla.fi/haaste/


Nuorten liikenneturvallisuutta 
tuetaan yhteistyössä 

• Vanhempien esimerkillä ja tuella suuri

merkitys

• Vinkit yläkouluikäisen vanhemmille

• TULOSSA 2021: Nuorten ja vanhempien

yhteiset tilaisuudet, joissa pohditaan

yhteisiä periaatteita

• Koulutusta nuorisotyöntekijöille

• Valtakunnalliset verkkokoulutukset 17.2, 

17.3 sekä 13.4

• Toteutetaan Teams-kokouksina

• Taustatietoa ja toimintaideoita nuorten

parissa työskenteleville

• Kysy myös alueellista koulutusta!

• Lisätietoa ja ilmoittautumiset

Liikenneturvan verkkosivuilla

http://www.liikenneturva.fi/nuorisotyö


Eläkeläisille, ikäryhmä 65+

JUURI NYT!

• Liikenneluotsit, www.liikenneturva.fi/liikenneluotsit. 

• Etäluennot ikäryhmälle sekä heidän parissa työskenteleville.

• Tallenteet kevään 2020 luennoista ikäryhmälle, 

www.liikenneturva.fi/etäluennot.   

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2021

• Yhdessä Sydänliiton, Muistiliiton ja Diabetesliiton kanssa 

tehty verkkoaineisto läheisille ajamisen turvallisuuden 

puheeksi ottamisesta ikääntyneen kanssa.

• Opas sähköisistä liikkumisvälineistä (printti ja verkko). 
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http://www.liikenneturva.fi/liikenneluotsit
http://www.liikenneturva.fi/etäluennot


Uusi radiokampanja: Luo uusi rutiini 

Luo uusi rutiini -radiokampanjalla Liikenneturva tuo esille 

liikenteen kehnoja rutiineja, kuten ylinopeutta tai turvaväleistä 

piittaamattomuutta. 

Luo uusi rutiini -kehote haastaa etenkin autoilijoita miettimään ja 

parantamaan omaa toimintaansa liikenteessä.

Kampanjan 15 spottia voi kuunnella YouTubesta. 

www.liikenneturva.fi/luouusirutiini

Kampanja pyörii radiokanavilla teemoittain vuosina 2021-2023. 

https://youtube.com/playlist?list=PL0McFvjKHj-De9udwt-6LV0rz6OYngxkp
http://www.liikenneturva.fi/luouusirutiini


Tunne liikennesäännöt -kampanja 
panostaa väistämissääntöihin

Liikenneturva kampanjoi uudesta tieliikennelaista kehotteella 
Tunne liikennesäännöt. Kampanja jatkuu valtakunnallisena myös 
vuonna 2021, jolloin keskitytään eritoten autoilevien ja 
pyöräilevien välisiin väistämissääntöihin.

Kampanja-aika keväällä 2021.

Jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyvät keskeiset liikenne- ja 
väistämissäännöt uudistetussa Jalan ja pyöräillen -oppaassa: 
www.liikenneturva.fi/jalanjapyöräillen.

• Printtinä: esite, visa ja juliste: www.liikenneturva.fi/materiaalit.

Kuvia liikennetilanteista ladattavissa Flickr-tililtämme 
www.flickr.com/liikenneturva (lähde mainittava kuvia 
käytettäessä). 

#tieliikennelaki2020

http://www.liikenneturva.fi/jalanjapyöräillen
http://www.liikenneturva.fi/materiaalit
http://www.flickr.com/liikenneturva


143 § Koululais- ja päivähoitokuljetusten 

merkitseminen muuttui (1/2)

• Koulu- ja päivähoitokuljetukseen, jonka järjestää kunta, 

kuntayhtymä, koulu tai laitos tilausliikenteenä ja johon saadaan 

kunnan tai valtion tukea, käytettävässä autossa tulee olla 

eteenpäin näkyvä, heijastava tai valaistu kilpi tai 

taksivalaisimen päälle tai tilalle asennettu kupu. 

• Kilven tai kuvun tulee olla pohjaväriltään keltainen ja siinä tulee 

olla punaiset reunat sekä keskellä samanlainen musta kuvio 

kuin liikennemerkissä A17, Lapsia. 

• Kilven tai kuvun pitää olla kooltaan, sijoittelultaan ja 

näkyvyydeltään sellainen, että kyytiä odottavat näkevät sen 

riittävän kaukaa pysäyttääkseen auton. Kilpi tai kupu saa 

näkyä myös muihin suuntiin kuin eteenpäin.



143 § Koululais- ja päivähoitokuljetusten 

merkitseminen muuttui (2/2)

• Kilpi tai kupu saa valaista tai heijastaa vain keltaista väriä. Kilpi 

tai kupu ei saa häiritä muita tienkäyttäjiä.

• Koulu- ja päivähoitokuljetuksen merkintää ei saa käyttää 

muulloin kuin koulu- ja päivähoitokuljetuksen aikana. 

• Saa käyttää ruskeankeltaista valoa näyttävää vilkkuvaa 

varoitusvalaisinta ottaessa tai jättäessä matkustajia. (TLL 

156§)

• Uusi Koulukuljetusopas on ilmestynyt ja sen voi ladata 

maksutta verkosta. Painettu opas tulee myyntiin OPH:n

verkkokauppaan.

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/koulukuljetusopas
https://verkkokauppa.oph.fi/

