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Viisaat valinnat ja monimuotoisten matkaketjujen hyö-

dyntäminen liikenteessä lisääntyvät, kun ymmärrys 

niiden yhteydestä päästöjen vähentämiseen ja ilmas-

tonmuutoksen hidastamiseen sekä oman terveyden 

edistämiseen kasvaa. 

 Euroopan unionin ilmasto- ja energiapoliittisen 

taakanjakopäätöksen mukaan Suomen on vähennettävä 

päästöjään vuoteen 2020 mennessä päästökauppasek-

torin ulkopuolella yhteensä 16 prosenttia. Se tarkoittaa 

liikennesektorilla lähes kolmen miljoonan päästötonnin 

vähentämistä. Vähennystoimenpiteet kohdistuvat pää-

asiassa henkilöautoiluun. Taakanjakopäätös on oikeudel-

lisesti sitova.

 Ympäristön, yhteiskunnan ja usein myös yksilön 

kannalta parhaita liikkumistapoja ovat joukkoliikenne eri 

muodoissaan, kävely, pyöräily, autojen yhteiskäyttö ja 

kimppakyydit. Yksityisautoilua on tarpeen vähentää yh-

teisen edun vuoksi, vaikka monissa tilanteissa ja monilla 

alueilla yksityisautoilu on edelleen välttämätöntä. Yk-

sityisautoilun haittoja voidaan vähentää taloudellisella 

ajotavalla, valitsemalla vähän kuluttavia autoja ja korvaa-

malla automatkoja matkaketjuilla, joissa autolla tehdään 

vain joukkoliikenteen liityntämatkat.  

 Kestävän liikkumisen tavoitteiden edistämisek-

si on tärkeää yhdistää liikenteen ja maankäytön suun-

nittelu sekä saada hallinnon eri tasot ja hallinnonalat 

työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen. 

Yhdistämällä maankäyttöön, asumiseen, liikenteeseen, 

palvelurakenteisiin ja elinkeinoihin liittyvä suunnittelu on 

mahdollista vahvistaa kansallista ja alueellista kilpailuky-

kyä, vähentää päästöjä ja parantaa palveluja. 

 Viisaan liikkumisen edistämiseksi tehtävää liik-

kumisen ohjauksen koordinointia on tehty vuodesta 2010 

alkaen. Liikennevirastolla on koordinointityöstä puiteso-

pimus Motiva Oy:n kanssa. Lisäksi on toteutettu erillisiä 

T&K-hankkeita ja alueellisia sekä paikallisia liikkumisen 

ohjauksen kehittämishankkeita, joita on tuettu vuodesta 

2012 alkaen liikkumisen ohjauksen valtionavustuksilla. 

Erityisesti vuosina 2010−2013 tehdyn työn ansiosta tie-

toisuus viisaasta liikkumisesta on kasvanut ja visuaalinen 

ilme sekä valtakunnallinen kampanja Liikkujan viikko ovat 

tunnettuja tietyissä sidosryhmissä. Tehtävää on silti run-

saasti, jotta liikkumisen ohjauksen tunnettuus kasvaisi.

Vapaaehtoisesti kohti fiksua liikkumista 

Liikkumisen ohjaus on liikenteen kysynnän hallinnan keino, jolla lisätään viisasta liikkumista eli vähennetään yksin omalla 
autolla ajamista ja lisätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta edullisia liikkumistapoja: kävelyä, pyöräilyä, joukkoliiken-
teen käyttöä, autojen yhteiskäyttöä, kimppakyytejä ja taloudellista ajotapaa.
 Liikkumisen ohjauksen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kestävistä liikkumismahdollisuuksista kerrotaan 
liikkujille ja niiden pariin houkutellaan markkinoinnilla. Liikkumisen palveluja koordinoidaan ja kehitetään niin, että ne oli-
sivat käyttäjille mahdollisimman mieluisia. Luotettavaa ja konkreettista tietoa sekä henkilökohtaista neuvontaa on oltava 
saatavilla helposti.
 Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) on määritelmänä melko uusi ja järjestelmällisesti sitä on toteutet-
tu Euroopassa vasta kymmenisen vuotta. Se on tärkeä strateginen keino, kun halutaan vähentää henkilöautoliikenteen 
tuottamia kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöjä. Liikkumisen ohjauksella edistetään myös liikenneturvallisuutta ja vähen-
netään liikennemelusta syntyvää haittaa. 

1. TAUSTA JA NYKYTILA 
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2. VIISAAN LIIKKUMISEN VISIO JA MISSIO

VISIO

Viisaan liikkumisen visiona on monimuotoisten liikkumismahdollisuuksien Suomi, jossa houkutteleva palvelutarjonta 
ja jouhevasti toimivat matkaketjut tekevät liikkumisesta vaivatonta, mukavaa ja mahdollisimman vähäpäästöistä, eikä 
oman auton omistamista suurissa väestökeskittymissä ja taajamissa pidetä enää välttämättömänä. Eri kulkumuodot 
täydentävät joustavasti toisiaan.
 Kestävässä, ihmiskeskeisessä palveluyhteiskunnassa infrastruktuuria, liikkumista ja logistiikkaa lähestytään 
palveluna ja hyvinvoinnin lähteenä. Suomessa on toiminnoiltaan ketterä liikennejärjestelmä, joka kykenee vastaamaan 
käyttäjien nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Uudenlainen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelu sekä erilaiset liikkumispalvelut 
varmistavat kansalaisille toimivat arjen matkat ja yrityksille kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön. Kuluttajat ovat 
tietoisia kulkutapojensa vaikutuksista omaan terveyteen, ympäristöön ja yhteiskuntaan, ja haluavat siksi vapaaehtoisesti 
tehdä viisaita valintoja.

MISSIO

Liikkumisen ohjaus lisää vapaaehtoista viisasta liikkumista vaikuttavasti. 

Kulkutapojen muuttuminen edellyttää määrätietoista 

vaikuttamista päättäjiin, kuten virkamiehiin, poliittisiin 

päättäjiin sekä nk. portinvartijoihin, ja kuluttajiin. Liikku-

misen ohjauksen tavoitteena on, että keskeiset toimijat 

ja päättäjät ovat tietoisia liikkumisen ohjauksen mahdol-

lisuuksista ja työ on valtakunnallisesti koordinoitua, in-

tegroitua olemassa oleviin prosesseihin ja monialaisesti 

verkottunutta. 

 Viisaan liikkumisen viestinnän tavoitteena on vai-

kuttaa yllä mainittujen muutosten aikaansaamiseksi liik-

kujien ja toimijoiden asenteisiin ja tietoisuuteen. Vuoteen 

2016 mennessä tavoitteena on myös se, että yhä useampi 

suomalainen suosii matkojen ketjuttamista ja liikkuu vii-

saasti eli terveellisesti, taloudellisesti, sujuvasti, turvalli-

sesti ja ympäristöä säästävästi. Liikkujan viikko tunnetaan 

niin ikään yhä laajemman yleisön keskuudessa. Pitkän ai-

kavälin tavoitteena on, että edellisessä luvussa mainittu 

visio toteutuu ja muuttuu arjen todellisuudeksi.

 Lisäksi viestinnän tavoitteena on tiedonvälityk-

sen ja viestintäkanavien toimivuuden varmistaminen, 

arvojen näkyminen käytännön viestinnässä sekä vuoro-

vaikutuksen lisääminen eri sidosryhmien välillä. Keinot ja 

kanavat tavoitteiden saavuttamiseksi listataan luvussa 9.

3. TAVOITTEET

LIIKKUMISEN 
OHJAUS MAANKÄYTÖN

SUUNNITTELU

HINNOITTELU

LIIKENNEPALVELUIDEN
KEHITTÄMINEN

LIIKENNEVERKON PIENET
PARANTAMISKEINOT

UUS- JA LAAJENNUS-
INVESTOINNIT

LIIKENTEEN

LIIKKUMISEN 
OHJAUS

Liikenteen kysynnän hallinnan keinoja
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Kestävän liikkumisen laaja toimijakenttä on määritel-

ty seuraavassa kuvassa. Eri sidosryhmiin vaikutetaan 

monista eri näkökulmista erityyppisiä keinoja ja kanavia 

hyödyntäen. Esimerkiksi viranomaiset saavat viisaan 

liikkumisen tietoa Liikkumisen ohjauksen verkoston 

LIVEn, sidosryhmäyhteistyön ja eri tilaisuuksissa pidet-

tyjen esitelmien kautta. Liikkumisen kehittyvät palvelut 

huomioidaan viestinnässä mahdollisuuksien mukaan. 

Monet portinvartijatahot saavat omiin kanaviinsa 

kohdistettua tietoa muun muassa käynnissä olevien 

hankkeiden viestinnässä. Tästä esimerkkinä työmatka- 

ja työasialiikkumista kehittävät hankkeet sekä niiden 

tulosten laaja viestintä. 

4. SIDOS- JA KOHDERYHMÄT

Liikenteen kysynnän hallinnan keinoja
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Viisaan liikkumisen brändi ja sitä ilmentävät tunnukset 

sitovat yhteen eri toimijoiden toteuttamaa viestintää. 

Liikenneviraston omistamaa ja Motivan hallinnoimaa il-

mettä voi hyödyntää monipuolisesti erilaisissa viestintä-

aineistoissa. Tunnukset ja muut aineistot ovat Motivan 

extranetissä osoitteessa www.motiva.fi/extranet/viisas_

liikkuminen. 

 Motiva valvoo ja ohjaa ilmeen käyttöä seuraavi-

en yhdessä Liikenneviraston kanssa laadittujen kriteerien 

mukaan. Kriteerejä on mahdollista ja suotavaa päivittää 

liikkumisen ohjaustyön edetessä ja kehittyessä yhteis-

kunnassa. Mikäli tahtoa ja voimavaroja markkinointiin 

löytyy, viisaan liikkumisen ilme voitaisiin levittää tulevai-

suudessa vielä mainittua laajempaankin käyttöön myös 

erilaisten palvelun tarjoajien keskuuteen.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on, että ilmettä 

hyödynnetään: 

•	 alueellisen ja paikallisen työn tunnetuksi tekemiseksi 

kaikessa viestinnässä: esimerkiksi verkkoviestinnässä, 

sähköpostiallekirjoituksissa, julkaisuissa, uutiskirjeis-

sä, power point -esityksissä ja muissa aineistoissa 

•	 kunnan ja/tai muun viisasta liikkumista koordinoivan 

organisaation aiheeseen liittyvässä viestinnässä

•	 liikkumisen ohjauksen T&K -hankkeissa 

•	 ilmettä ja aineistoja saa hyödyntää niin ikään erilai-

sissa viisaan liikkumisen kampanjoissa, kuten  

Liikkujan viikko ja Pyöräilyviikko.

 Extranettiin kirjaudutaan Motivasta saatavilla 

tunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen voi ladata viisaiden 

liikkumisvalintojen edistämisessä tarpeellisia aineistoja 

omalle tietokoneelle. Ennen aineistojen käyttöä kannat-

taa tutustua käyttöohjeeseen. Käyttöoikeuden saanut 

organisaatio vastaa ilmeen tarkoituksenmukaisesta 

käytöstä.

5. YHDISTÄVÄ BRÄNDI JA ILME 
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Viisaan liikkumisen ydinviestit tuodaan esille suullisessa, 

kirjallisessa ja audiovisuaalisessa viestinnässä kohde-

ryhmän ja kanavan mukaan kiteytettynä ja/tai räätälöi-

tynä. Ydinviestit ovat:

•	 Kaikkia liikkumismuotoja tarvitaan. Tilanteeseen 

sopivimman liikkumistavan tai niiden yhdistelmän 

valinta on järkevää. Eri alueilla on erilaisia kulkutavan 

valinnan mahdollisuuksia

•	 Joukkoliikenne on luotettava ja helppo liikkumistapa 

kaupunkiseuduilla. 

•	 Kävely ja pyöräily parantavat terveyttä.  

•	 Autoa ei tarvitse aina omistaa itse. 

•	 Viisas liikkuminen vähentää ympäristökuormitusta, 

on taloudellisesti järkevää ja vaikuttaa elinympäristön 

viihtyisyyteen. 

•	 Tule mukaan, liikkumisyhteyksien ja -palvelujen suun-

nitteluun tarvitaan kaikkia yhdessä.

 

 Viisaan liikkumisen viestinnän arvoja ovat kannusta-

vuus, avoimuus, nopea reagointi, luotettavuus, ymmär-

rettävyys ja tasapuolisuus eri sidos- ja kohderyhmien 

suhteen.

Viisas liikkuminen ja siihen kannustava liikkumisen ohja-

us liittyvät vahvasti asenteisiin. Tiedon lisäksi asenteisiin 

vaikuttavat tunteet. Visuaalisessa viestinnässä emootio-

pohjaiset elementit ovat tärkeitä. Niitä ilmentävät esi-

merkiksi liikkujien ilmeet videoissa ja kuvissa.

 Liikkumisen ohjauksen kuvamaailman keskiössä 

on polkupyörällä, jalan, kimppakyydillä tai joukkoliiken-

teessä liikkuva ihminen pikemmin kuin liikkumis- tai lii-

kenneväline. Kuvissa on tärkeää aktiivinen liikkuminen 

ja sen positiivinen merkitys liikkujalle sekä kuvien hyvä 

6. VISUAALINEN VIESTINTÄ JA 
KUVAMAAILMA

7. YDINVIESTIT JA VIESTINNÄN 
ARVOT
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Aktiivisen viestinnän avulla lisätään tietoa ja tie-

toisuutta liikkumisen ohjauksen tavoitteista, lin-

jauksista, keinoista, voimavaroista ja toimijoista 

paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Tiedon-

välitys ja viestintä tukevat peruslinjausten toteutumista 

ja toiminnan vakiintumista, integrointia ja leviämistä. 

Viestinnän painopisteitä 

Viisaan liikkumisen viestinnässä kulkutapojen välisen 

vastakkainasettelun sijasta niitä käsitellään toisiaan täy-

dentävinä. Näin pyritään välttämään turhat negatiiviset 

reaktiot.  Kohderyhmien todellisten tarpeiden ja ajatusten 

selvittämiseksi tarvitaan tutkimusta: sähköisiä kyselyitä 

tai jopa henkilökohtaisia haastatteluja. Vuorovaikuttei-

suuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittämisessä kokeillaan 

innovatiivisia menetelmiä. Esimerkkejä innovatiivisista 

menetelmistä ovat huumoria hyödyntävät kampanjat ja 

sosiaalisen median taitava hyödyntäminen. 

Osallistava vuorovaikutus ja toimiva yhteistyö eri taho-

jen kanssa hyödyttävät useimmiten kaikkia osapuolia. 

Näin saadaan suurin mahdollinen teho irti myös eri 

tahojen viestintäkanavista. Win-win-tilanteessa voidaan 

saavuttaa niin ikään merkittävää kustannushyötyä, kun 

yhteistyötä ei tehdä pelkästään kaupallisin perustein.

Poliittiset päättäjät

•	 Ajantasainen, luotettava faktoihin perustuva verkko-

viestintä vakuuttaa myös poliittiset päättäjät. Heihin 

on mahdollista vaikuttaa myös median kautta.

Viranomaiset

•	 Verkkoviestintä ja median välittämät viestit tavoitta-

vat yleensä myös viranomaiset. Keskeisin väylä vies-

tinnässä on silti liikkumisen ohjauksen verkosto LIVE, 

jonka jäsenistössä on runsaasti viranomaisia. Verkos-

tolle säännöllisesti lähetettävä uutiskirje on tärkeä 

samoin kuin verkoston tapaamiset kaksi kertaa vuo-

dessa.

Kuluttajat

•	 Suuren yleisön huomion tavoittelussa radio on kes-

keinen kanava, radiossa voi hyödyntää spottimainon-

nan lisäksi nk. erikoisyhteistyötä toimitetuissa oh-

jelmissa erityisesti Liikkujan viikon tunnettuuden 

lisäämiseksi. Televisiokampanjat rajautuvat yleensä 

kustannussyistä pois, koska hanketyön budjetit ei-

vät riitä. Televisionäkyvyyttä voidaan tavoitella eh-

dottamalla ideoita, teemoja ja henkilöitä erilaisiin 

asiaohjelmiin. Aktiivisen mediatiedotuksen avulla 

voidaan saada sisältöjä tiedotusvälineisiin, jotka ta-

voittavat hyvin myös aikaansa seuraavat kuluttajat. 

8. PERUSLINJAUKSET JA  
VIESTINNÄN PAINOPISTEET

Viisaan liikkumisen ohjausryhmän (VILI) linjaamat 
liikkumisen ohjauksen keskeiset linjaukset vuoteen 
2016 mennessä ovat: 

•	 Linjaus 1: Pysyvää toimintaa seuduille ja kuntiin

•	 Linjaus 2: Integrointi liikenneväylien ja -palvelun 
suunnitteluun

•	 Linjaus 3: Poikkihallinnollista yhteistyötä

•	 Linjaus 4: Vuorovaikutteisuus ja kohderyhmäajattelu

•	 Linjaus 5: Kulkumuodot ja liikkumispalvelut

•	 Linjaus 6: Seuranta ja vaikutusten arviointi
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•	 Sosiaalinen media korostuu esimerkiksi Liikkujan vii-

kon viestinnässä etenkin nuorempia ikäluokkia tavoi-

teltaessa. Sosiaalisessa mediassa eri kanavien ristiin 

linkitys on tärkeää (esim. Facebook ja YouTube). 

•	 Terveysnäkökulman vahvistaminen viestinnässä: yksi-

lön kannalta terveyshyöty usein voittaa yleiset edut, 

kuten vähentyvät ympäristöhaitat. 

•	 Liikkumiskäyttäytyminen muuttuu tyypillisesti ihmis-

elämän murrosvaiheissa, jotka liittyvät esimerkiksi 

koulun aloittamiseen, opiskeluvaiheeseen, ajokortti-

ikään, uusiin työpaikkoihin, perheen perustamiseen ja 

lasten saamiseen sekä eläkkeelle siirtymiseen. Nämä 

murrosvaiheet voisivat vastaisuudessa määrittää so-

pivia kohderyhmiä, joiden liikkumiseen halutaan vai-

kuttaa. Tulevaisuudessa kohderyhmiä voisivat olla 

myös esimerkiksi matkailijat ja matkanjärjestäjät. 

Liikkumistarvetta synnyttävät tahot

•	 Liikkumistarvetta synnyttäviä tahoja, kuten kouluja, 

työpaikkoja ja palveluja, lähestytään hanketyössä ja 

siihen liittyvässä viestinnässä. 

 

Liikkumisen palvelut

•	 Liikkumisen kehittyvät palvelut huomioidaan sidos-

ryhmäyhteistyössä ja -tapaamisissa. Osa palveluntar-

joajista tavoitetaan myös liikkumisen ohjauksen ver-

koston välityksellä.

Media 

•	 Median kiinnostuksen herättämiseksi on ylitettävä 

uutiskynnys ja pidettävä mielessä yleiset uutiskritee-

rit. Viestit on muotoiltava niin, että niissä on uutiseksi 

kelpaava kärki. Uutisen on käytävä ilmi jo otsikosta ja 

ingressistä, jotta kiireiset median edustajat vaivautu-

vat lukemaan tiedotteen.

9. KEINOT JA KANAVAT 

Kansallisessa liikkumisen ohjaustyössä tärkeitä ele-

menttejä ovat Liikkumisen ohjauksen verkosto (LIVE) ja 

Liikkujan viikko -kampanja. Verkoston jäsenet kokoontu-

vat kaksi kertaa vuodessa vaihtamaan ajatuksia ja kuu-

lemaan alan tuoreimmat kuulumiset. Verkoston jäsenille 

tärkeitä kanavia ovat myös verkkosivut ja uutiskirjeet. 

Liikkujan viikko taas hyödyntää laajasti lähes kaikkia 

seuraavassa yhteenvedossa mainittuja keinoja ja kana-

via. Muussa viestinnässä käytettävät keinot ja kanavat 

täsmennetään hankkeissa kohderyhmän mukaan.
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•	 Verkostotoiminta
•	 Verkkoviestintä (verkkosivut ja sähköiset julkaisut)
•	 Kampanjat
•	 Lehtiartikkelit 
•	 Uutiskirjeet 
•	 Painotuotteet (esitteet, julisteet, kortit tms.)
•	 Sähköposti
•	 Seminaarit ja työpajat
•	 Mediatiedotus: mm. toimittajatapaamiset, tiedotustilai-

suudet ja tiedotteet 
 

•	 Muut tilaisuudet ja vierailut kohteissa sekä sidosryhmä-
tapaamiset

•	 Videot ja videoalustat (You tube ja Vimeo)
•	 Muu sosiaalinen media (mm. Facebook ja Twitter)
•	 Radio- ja televisioviestintä (mainonta ja toimitetut 

ohjelmat)
•	 VILI- ja LOKO-ohjausryhmät 
•	 Esitelmät
•	 Muut materiaalit (esimerkkeinä t-paidat, heijastimet, 

kassit)

Tärkeimmät verkkosivustot ja tiedonlähteet

•	 Liikkumisen ohjauksen keskeisin tieto on koottu Moti-

van verkkosivuille osoitteeseen www.motiva.fi/liiken-

ne. Motivan sivuille on koottu tietoa sekä asiantunti-

joille että suurelle yleisölle.  

•	 Liikenneviraston verkkosivujen liikkumisen ohja-

us -osio (www.liikennevirasto.fi > liikenneverkko > 

liikennejärjestelmä > liikennejärjestelmän suunnittelu 

> liikkumisen ohjaus) palvelee ensisijaisesti asiantun-

tijoita. 

•	 Liikkujan viikon sivusto (www.liikkujanviikko.fi) on viisaan 

liikkumisen kampanjointisivusto, joka välittää tietoa sekä 

kuntaosallistujille että suurelle yleisölle.  

 

•	 Paikallisesta liikkumisen ohjaus -toiminnasta ja kam-

panjoinnista kertovat puolestaan kuntien ja kaupunki-

en sekä erilaisten kestävän kehityksen ja energia-asi-

oiden palveluorganisaatioiden sivustot, esimerkkinä 

Turun seudun Valonia (www.valonia.fi). 

•	 Eurooppalaisen liikkumisen ohjauksen verkoston 

EPOMMin (European Platform on Mobility  

Management) verkkosivut kokoavat verkoston jäsen-

maiden tietoa osoitteeseen www.epomm.eu.

•	 Operatiivinen tieto, kuten reittiaikataulut, on saatavis-

sa palveluntarjoajien verkkosivuilta. 

10. TULOSTEN SEURAAMINEN JA MITTARIT

Viestinnän vaikuttavuutta mitataan muun muassa verk-

kopalveluiden ja sosiaalisen median kävijämäärillä, 

mediassa julkaistujen artikkeleiden määrällä, eri tilai-

suuksiin osallistuneiden henkilöiden määrällä sekä ti-

laisuuksista systemaattisesti kerätyn palautteen avulla.  

Kuluttajatutkimukset olisivat hyvä keino seurata kulutta-

jien käyttäytymisen ja kulkutapavalintojen muuttumista, 

mikäli tähän on saatavissa riittävä rahoitus.

Yhteenveto mahdollisista viestinnän keinoista ja kanavista 


