
IITIN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄ 

Kunnan henkilöt: 

• Päiväkodin johtaja, Erika Räikkönen 

• Sivistystoimen johtaja, Niina Honko 

• Alakoulun rehtori, Ari Ollikainen 

• Iitin yläkoulun ja lukion rehtori, Ari Toropainen 

• Vapaa-aikasihteeri, Irina Barkman 

• Nuoriso-ohjaaja, Tanja Lehtimäki 

• Nuorisotyöryhmä, Erkki Sankari 

• Rakennusmestari, Timo Vaaranto 

• Tekninen johtaja, Harri Hoffren 

 

Työryhmään osallistuvat sidosryhmät: 

• Ikäihmisten ja vammaisten neuvosto (nimetään vuoden 2017 aikana) 

• Iitin Latu, Seppo Arola 

• Vanhempainneuvosto, Pauli Similä 

• Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sonja Lehtonen 

• Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Jukka Tylli 

• Kymenlaakson pelastuslaitos, Ari Särkkä 

• Liikenneturva, Tarja Korhonen 



LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA 

Mitä liikenneturvallisuusryhmä tekee? 
• Seuraa kunnan liikenneturvallisuustilannetta asetettuihin tavoitteisiin peilaten (erillinen 

seurantamittaristo). 

• Ideoi konkreettisia heti käytäntöön vietäviä ratkaisuja paikallisiin eri toimijoiden havaitsemiin 
liikenneturvallisuusongelmiin (pääpaino liikennekasvatuksessa ja viestinnässä). 

• Jalkauttaa liikenneturvallisuustyön kunnan eri yksiköihin, poikkihallinnollisiin verkostoihin ja 
paikallisten sidosryhmien toimintaan (koulutukset, tilaisuudet). 

• Edistää liikenneturvallisuusaiheiden näkymistä kunnan strategioissa ja suunnitelmissa sekä 
viestinnässä (sisäinen ja ulkoinen). 

• Jakaa tietoa ja kokemuksia (hyvät käytännöt) eri toimijoiden välillä sekä mahdollistaa eri 
toimijoiden välisen yhteistyön ongelmien ratkaisussa (tapahtumat, kampanjat jne.). 
 

Toimintamalleja 
• Työryhmä kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa (kokoukset vapaamuotoisia). 

• Yhdessä kokouksessa/vuosi käydään tarkemmin läpi liikenneympäristön ongelmakohtia ja 
liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumista (ei tarvinne erillistä palaveria). 

• Kerran vuodessa laaditaan tiivis katsaus (esim. kalvosarja) kunnan liikenneturvallisuustyöstä 
ja liikenneturvallisuuden tilasta. Katsaus esitellään tarvittaessa luottamushenkilöille. 



LIIKENNEKASVATUS 
VIESTINTÄ 

LIIKENNEYMPÄRISTÖ 

 Ajonopeudet 
 Suojatiekulttuuri 
 Turvalaitteiden  ja -välineiden käyttö 
 Tarkkaamattomuus 
 Ajokunto ja -terveys 
 Turvallisesti koulumatkoilla 
 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen 
 
Toiminnan rakenteisiin liittyvät tavoitteet: 
 Liikenneturvallisuustyöryhmän uudelleen organisointi ja toiminnan käynnistäminen 
 Liikenneturvallisuustyön resursointi 
 Eri henkilöstöryhmien perehdyttäminen liikenneturvallisuustyöhön 
 Kunnan liikenneturvallisuusviestinnän kehittäminen 
 Liikenneturvallisuuden tilan seuranta 

Liikenteen  
valvonta 

 Nopeusrajoitusjärjestelmä 
 Suojatiejärjestelyt 
 Onnettomuuskasaumat 
 Koulujen ja päiväkotien  

lähiympäristöt 

KESKEISET PAINOTUKSET 



Hyviä käytäntöjä kunnan liikenneturvallisuustyöhön 

• Liikkumiseen kytkeytyviä kampanjoita 
– Erilaiset Kilometrikisat (www.kilometrikisa.fi) 

– Askeleet-kampanja (www.steg.fi)  

– Valtakunnallinen Pyöräilyviikko (esim. Pyörällä töihin, kouluun ja kauppaan -päivät) 

– Valtakunnallinen Liikkujan viikko (esim. Auton vapaapäivä) 

– Koulujen liikenneturvallisuusviikko (vk 37), samalla viikolla myös Autoliiton fillarimestarikilpailu 

– Energiansäästöviikko 

– Valtakunnallinen heijastinpäivä 1.10. 

• Muut liikenneteemaan sopivat teemapäivät 
– Tapaturmapäivät (aina pe 13.), 112-päivät, Päivä paloasemalla tapahtumat (25.11.)  

– Ehkäisevän päihdetyön viikko, Nuorisotyön viikko, Vanhustenviikko, Kestävän kehityksen viikko, 
Kehitysvammaisten viikko, Mediataitoviikko jne. 

• Tietoiskut/vierailut paikallisissa foorumeissa, verkostoissa ja tilaisuuksissa 

• Liikenneturvallisuusteema mukaan paikallistapahtumiin 
– Kesätapahtumat, markkinat, eri ikäryhmien tapahtumat jne. 

• Liikenneturvan valmiiden kampanjoiden ja ”koulutuspakettien” 
hyödyntäminen 

http://www.kilometrikisa.fi/
http://www.steg.fi/


Vuosikellopohja liikenneturvallisuustyön suunnitteluun (2018) 

• Pyöräilyviikko (vko 19) 
• Kilometrikisa alkaa  1.5.–22.9. 

• 112-päivä (11.2.) 
• Mediataitoviikko 

• Tapaturmapäivä 13.4. 

• Liikenneturvallisuusviikko  
• Fillarimestarikilpailu 
• Liikkujan viikko 16.–22.9. 
• Liikennekuolematon päivä 

• Koulujen kilometrikisa 
• Askeleet kampanja 
• Heijastinpäivä 1.10. 
• Energiansäästöviikko 
• Vanhustenviikko 
• Nuorisotyön viikko 

• Tapaturmapäivä 13.7. 

• Ehkäisevän päihdetyön viikko 
• Päivä paloasemalla tapahtumat 

• Kestävän kehityksen viikko 

• Kehitysvammaisten viikko 



Alustava toimintasuunnitelma 2018 
Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan jatkuvasti liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksissa, 
painopistealueet huomioidaan osana toimintaa 

Loppuvuosi 2017 

• Tiedotetaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta, työryhmästä ja liikenneturvallisuussivusta 

• Kunta osallistuu ELY-keskuksen kanssa liikenneturvallisuustoimijahankkeeseen 

• Välitetään eri hallintokuntiin tietoiskut liikenneturvallisuustyön toimintamalleista ja aineistoista 

• Sisällytetään keskeiset kampanjat ja teemapäivät eri hallintokuntien vuosisuunnitelmiin (ks. kalvot edellä) 

• Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 4.12.2017  tarkennetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma 

Tammi-maaliskuu 2018 

• 112-päivään liittyvä toiminta/tiedotus 

• Fillarilla-aineistoon liittyvä perehdytyskoulutus opettajille (Liikenneturva) 

• Tarkkaamattomuusteema esille Mediataitoviikon toiminnassa  (5.–11.2.2018.)  

• Liukastumistapaturmat teemana esille kunnan sisäisessä viestinnässä sekä ikäihmisten suuntaan 

• Nuorisotyöntekijöille suunnattu tietoisku (Nuorisopalvelut, Liikenneturva) 

Huhti-heinäkuu 2018 

• Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 1/2  päivitetyt mittarit, toimenpiteiden tarkentaminen 

• Tapaturmapäivän 13.4. toiminta/tiedotus  voisiko olla suojatieteeman käsittely eri ikäryhmissä? 

• Liikenneturvallisuusilta nuokkarilla (mopoteema) 

• Saattoliikenneteema esille huoltajien suuntaan (pohdittava miten) 

• Fillarivarikko-tapahtuma 

• Nuorisotyöryhmän liikenneteemapäivä  yläkoululaisille (koulupäivän aikana)  

• Kunta osallistuu valtakunnalliseen Kilometrikisaan (alkaa 1.5.) 

• Koulut osallistuvat Pyöräilyviikkoon (esim. Pyörällä kouluun -päivään) 

• Kunnan työntekijöille järjestetään Pyörällä töihin -päivän tempaus 

• Tulevien eskareiden/ekaluokkalaisten huoltajille lähetetään Liikenneturvan kirje 

• Rautatieturvallisuusteeman käsittely 



Alustava toimintasuunnitelma 2018 
Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan jatkuvasti liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksissa, 
painopistealueet huomioidaan osana toimintaa 

Elokuu-syyskuu 2018 

• Selvitetään kunnan mahdollisuudet hankkia heijastimia ym. syksyn tapahtumiin 

• Liikenneturvallisuusteema esille VPK:n avoimien ovien tapahtumassa (syyskuu) 

• Koulujen alun toiminta/tiedotus: koulumatkojen turvaaminen, suojatievalvonnat, kävelevät koulubussit 

• Lasten huoltajille tietoisku koulumatkojen turvallisuusasioista (vinkkejä asian käsittelyyn ja opetteluun) 

• Sinä teet suojatien -teeman jalkauttaminen eri ikäryhmissä (valmiita toimintamalleja) 

• Liikenneturvallisuusviikon markkinointi (ennen kesää) ja toiminta (vko 37); päiväkodit, koulut, nuorisotyö 

• Liikenneturvallisuusteema esillä Lasten ja nuorten harrastemessuilla (Liikenneturva mukana) 

• Liikkujan viikon toiminta/tiedotus (Auton vapaa päivä 22.9.) 

• Kouluja mukaan Autoliiton Fillarimestarikilpailuun (aluekarsintoja viikolla 37) 

• Saattoliikenneteema esille huoltajien suuntaan (pohdittava miten) 

• Koululaiskuljetusten turvallisuus (kuljettajainfo ym.?) 

Lokakuu-joulukuu 2018 

• Liikenneturvallisuustyöryhmän kokous 2/2  liikenneympäristöteema, vuoden 2019 toiminnan suunnittelu 

• Heijastinpäivän 1.10. ja -viikon jalkauttaminen kaikissa ikäryhmissä (toimintaa, tapahtumia, tempauksia) 

• Kouluja mukaan Koulujen kilometrikisaan (kestää lokakuun) 

• Liikenneturvallisuusteema mukana Vanhustenviikon tapahtumissa (esim. heijastinteema) 

• Liikenneturvallisuusteema mukana Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumissa (esim. #Rohkee) 

• Liikenneturvallisuusteema osana Nuorisotyön teemaviikkoa 

• Askeleet -kampanja kunnan työntekijöille 

• Liikenneturvallisuusilta nuokkarilla 



Työkaluja painopistealueittain 
Liikenneturvallisuustyöryhmä huomio painopistealueet paikallisissa tapahtumissa ja tempauksissa  

Ajonopeudet 
 
 
 

 Liikennekasvatus kouluissa ja nuorisotyössä (nuoret): riskien ymmärtäminen 
 Kiinteiden ja siirrettävien nopeusnäyttötaulujen käyttö, omat ajonopeuksien tarkkailut 
 Tiedottaminen paikallismediassa (yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen) 

Suojatiekulttuuri 
 
 
 

 Kasvatus/tiedotus kaikissa ikäryhmissä (aiheen käsittelyyn paljon valmiita toimintamalleja) 
 Kampanjointi, tempaukset (mm. Sinä teet suojatien -toimintamallit) 
 Näkymistempaukset (heijastimet, pyörävalo) (lukuisia toimintamalleja) 
 Suojatiesääntöjen noudattamisen / turvalaitteiden käytön seuranta tai valvonta 
 Tiedottaminen paikallismediassa (yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen) 

Turvalaitteet ja  
-välineet 
 

 Kasvatus/tiedotus kaikissa ikäryhmissä (aiheen käsittelyyn paljon valmiita toimintamalleja) 
 Kampanjointi, tempaukset (esim. heijastinteeman käsittelyyn lukuisia toimintamalleja) 
 Turvalaitteiden käytön seuranta tai valvonta (+tiedotus) 
 Tiedottaminen paikallismediassa (yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen) 

Tarkkaamattomuus 
liikenteessä 
 

 Kasvatus/tiedotus kaikissa ikäryhmissä (aiheen käsittelyyn paljon valmiita toimintamalleja) 
Matkapuhelimen käytön tarkkailut tai valvonta (+tiedotus) 
 Tiedottaminen paikallismediassa (yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen) 

Ajokunto ja -terveys 
- Päihteet 
- Väsyneenä ajaminen 
- Sairaudet, lääkkeet 

 Liikennekasvatus kouluissa ja nuorisotyössä (nuoret): päihteet ja liikenne 
 Työikäisille suunnattu viestintä erityisesti väsyneenä ajamisen riskeistä 
 Teematilaisuudet ikäihmisille ja heidän parissaan työskenteleville  
 Tiedottaminen paikallismediassa (yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttaminen) 

Turvallisesti 
koulumatkoilla 

 Liikennekasvatus kouluissa ja nuorisotyössä  
 Huoltajien tukeminen liikennekasvatustyössä 
 Koulujen lähiympäristön turvallisuusauditoinnit 
 Koulukuljetusten turvallisuus + saattoliikenne 
 Koulumatkaliikkumiseen liittyvät seurannat (kulkutavat, turvalaitteet, koetut ongelmat) 

Po
liisin

 su
o

rittam
a liiken

teen
 valvo

n
ta (jatku
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Vinkkejä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen 
Toimintatapoja laajalle yleisölle (usein kunnan ja sidosryhmien yhteistyönä): 

 Kävely- ja pyöräilyaiheiset tiedotteet ja artikkelit paikallismediassa 
 Kunniamainintojen jakaminen, esim. vuoden pyöräilijän valinta 
 Seminaarien, työpajojen tai keskustelutilaisuuksien järjestäminen 
 Kriittiset pyöräretket, esteettömyyskartoitukset, turvallisuuskävelyt 
 Eriteemaisten pyöräretkien järjestäminen 
 Pyöräilykurssit eri ikäryhmille ja esim. maahanmuuttajille 
 Pyöränhuolto- ja pyöräntuunaustapahtumat/-kurssit 
 Geokätköilyä tai kuvasuunnistusta kävellen ja pyöräillen 
 Pyöräilykirpputorit ja huutokaupat; vanhat pyörät ja varusteet kiertoon 
 Liikenneturvallisuustempaukset; suojatiekulttuuri, pimeässä näkyminen jne. 
 Koko kansan pyöräilytapahtumat 

Valtakunnallisia teemapäiviä ja muita ideoita työpaikkojen tueksi: 

 Kilometrikisa (www.kilometrikisa.fi) ja Askeleet-kampanja (www.steg.fi) 
 Valtakunnallinen Pyöräilyviikko (esim. Pyörällä töihin -päivä) 
 Valtakunnallinen Liikkujan viikko (esim. Auton vapaapäivä) 
 Teema sopii myös Energiansäästöviikolle ja Tapaturmapäivälle 
 Muita ideoita: virkistyspäivän kävely- ja pyöräretket, kävelykokoukset, pyöränhuoltotapahtumat, pyörä- ja varuste-esittelyt 

Valtakunnallisia teemapäiviä ja muita ideoita koulujen (ja päiväkotien) tueksi: 

 Kävelevät ja pyöräilevät koulubussit (www.poljin.fi, www.liikenneturva.fi) 
 Koulujen kilometrikisa (www.kilometrikisa.fi) 
 Pyörällä kouluun -päivä (www.pyorallakouluun.fi ) 
 Autoliiton Fillarimestarikilpailu (www.autoliitto.fi) 
 Liikkuva Koulu -hankkeen hyödyntäminen 
 Koulujen ja oppilaitosten liikenneturvallisuusviikko 
 Muita ideoita: liikenneteemapäivät, koulujen pyöräretket, pyörien kuntotarkastukset, pyöränhuollon opetus, pyörien 

turvamerkinnät, pyöräilymerkin tai pyöräilyn ajokortin suorittaminen, taitoajoradat, liikennesääntövisat jne. 



TOIMINTAMALLEJA KUNNAN  
ERI YKSIKÖIHIN 

Iitin kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 



SIVISTYSPALVELUT 

VARHAISKASVATUS 
 Henkilöstön perehdytys liikenneturvallisuuskasvatuksen sisältöihin ja toimintatapoihin 

 Liikennekasvatus varhaiskasvatussuunnitelmassa ja turvallisuusohjeissa 

 Liikkumisen pelisääntöjen kirjaaminen osaksi hoitosopimuksia 

 Liikenneturvallisuusasioista keskustelu vanhempainilloissa 

 Liikennekasvatuksen linkittäminen päivähoidon arkeen vuosikellomallilla 

 Liikennekasvatus päivittäisen toiminnan osana: retket, leikit, pelit 

 Liikenneaiheiset tapahtumat ja tempaukset, teemapäivät 

 Asiantuntijoiden vierailut päiväkodissa 

 Turvallisesta päiväkotiympäristöstä huolehtiminen 

 Saattoliikenteen turvallisuus; tiedotus, ohjeistus, turvalliset pihajärjestelyt 

  

KOULUT JA OPPILAITOKSET 
 Opettajien perehdytys liikenneturvallisuuskasvatuksen sisältöihin ja toimintatapoihin 

 Liikennekasvatus koulun opetussuunnitelmassa ja turvallisuusohjeissa 

 Liikkumisen pelisääntöjen kirjaaminen koulun järjestyssääntöihin 

 Liikenneturvallisuus kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa 

 Liikennekasvatuksen integroiminen vuosikellomallilla eri oppiaineisiin 

 Huoltajien tukeminen liikennekasvatustyössä keskusteluin ja materiaalein 

 Liikenneaiheiset tapahtumat ja tempaukset, teemapäivät 

 Asiantuntijoiden vierailut oppitunneilla tai vanhempainilloissa 

 Koulumatkojen ja koulun lähialueen liikenneturvallisuuskartoitukset 

 Saattoliikenteen turvallisuus; tiedotus, ohjeistus, turvalliset pihajärjestelyt 

 Liikenneturvallisuuden huomioiminen koulukuljetusten järjestelyissä 

 Koulun liikkumis- tai liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen 

 Kouluverkkopäätösten liikkumiseen kohdistuvien vaikutusten arviointi 

 

Lue lisää: www.liikenneturva.fi/kuntaopas 

Lue lisää: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena  

VI ISAAN LI IKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA 
TO I M I N TA E SI M E R K KE J Ä  E R I  H A L L I N TO KU N T I I N  

http://www.liikenneturva.fi/kuntaopas
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena


Kuvalähde: Liikenneturva, https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille  

Vuosikellopohja liikenneturvallisuustyön suunnitteluun 

https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille


Vuosikellopohja liikenneturvallisuustyön suunnitteluun 

Kuvalähde: Liikenneturva, https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille  

https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille
https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille


VAPAA-AJAN PALVELUT 

NUORISOTYÖ 
 Nuorisotyöntekijöiden perehdytys liikennekasvatustyön sisältöihin ja toimintamalleihin 

 Liikenneturvallisuuden sisällyttäminen nuorisotyön strategiaan 

 Liikenneturvallisuusteema osaksi ennaltaehkäisevää päihdetyötä 

 Monialaisten yhteistyöryhmien hyödyntäminen liikenneturvallisuustyössä 

 Huoltajien tukeminen liikennekasvatustyössä keskusteluin ja materiaalein 

 Nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien hyödyntäminen liikenneturvallisuustyön ideoinnissa ja toteutuksessa 

 Liikenteeseen liittyvät tapahtumat, tempaukset ja toimintaprojektit, teemaillat nuorisotalolla jne. 

 

LIIKUNTAPALVELUT 
 Liikunnanohjaajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön ja erityisesti kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuskysymyksiin 

 Tiedottaminen arkiliikunnan terveyshyödyistä ja tapaturmariskeistä 

 Kävelyä ja pyöräilyä edistävät tapahtumat ja tempaukset 

 Liikuntapaikkojen turvallisista liikennejärjestelyistä huolehtiminen 

 Seurojen ja järjestöjen tukeminen liikenneturvallisuustyössä 

 

Lue lisää: www.liikenneturva.fi/kuntaopas 

Lue lisää: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena  

 

 

 

 

 

    

VI ISAAN LI IKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA 
TO I M I N TA E SI M E R K KE J Ä  E R I  H A L L I N TO KU N T I I N  

http://www.liikenneturva.fi/kuntaopas
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1/2 

NEUVOLAT 
 Neuvolaterveydenhoitajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön 

 Keskustelut ikäkausitarkastusten ja perhevalmennuksen yhteydessä 

 Huoltajien liikennekasvatustyötä tukevien aineistojen jakaminen 

 Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustilassa 

 Liikenneturvallisuusteemojen esille tuominen perhekahviloissa 

 

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO 
 Kouluterveydenhoitajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön 

 Liikenneturvallisuusasioista keskustelu oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä 

 Liikenneturvallisuus kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa 

 Keskustelut vuositarkastuksissa ja oppituntivierailuilla  

 Kouluterveyskyselyn liikenneturvallisuuskysymysten hyödyntäminen 

 Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustiloissa 

 

TERVEYSKESKUKSET 
 Terveyden- ja sairaanhoitajien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön 

 Lääkäreiden perehdyttäminen liikennelääketieteeseen 

 Ajoterveyden arviointi osana lääkärin tarkastuksia 

 Tiedottaminen arkiliikunnan terveyshyödyistä ja tapaturmariskeistä 

 Liikennetapaturmien seuranta ja tietojen hyödyntäminen toiminnassa 

 Liikenneturvallisuusteemoista keskustelu vastaanotoilla 

 Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustiloissa 

  

Lue lisää: www.liikenneturva.fi/kuntaopas 

Lue lisää: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena  

    

VI ISAAN LI IKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA 
TO I M I N TA E SI M E R K KE J Ä  E R I  H A L L I N TO KU N T I I N  

http://www.liikenneturva.fi/kuntaopas
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
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SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 2/2 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 
 Ajoterveyden arviointi kaikissa potilaskontakteissa 

 Potilaiden informointi heidän mahdollisesti heikentyneestä ajokyvystä 

 Rattijuopumukseen syyllistyneiden ajoterveyden arviointi, alkolukon käyttö osana päihdehoitoa 

 

TYÖTERVEYSHUOLTO 
 Työterveydenhoitajien ja lääkäreiden perehdytys liikenneturvallisuustyöhön 

 Liikenneteeman sisällyttäminen työterveyshuollon sopimukseen 

 Keskustelut arkiliikunnan hyödyistä, mahdollisuuksista ja esteistä sekä työ- ja työasiamatkojen tapaturmariskeistä 

 Työmatkatapaturmien seuranta (yhteistyössä työsuojelun kanssa)  

 Työnantajien kannustaminen erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin 

 Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen tai jakaminen 

 

VANHUSPALVELUT 
 Vanhusten parissa toimivien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön 

 Iäkkäille ja heidän omaisilleen suunnattu tiedotus ikääntymisen vaikutuksista liikkumisen turvallisuuteen 

 Iäkkäille suunnattujen teematilaisuuksien järjestäminen 

 Liikenneturvallisuusteemojen käsittely ikäihmisten omissa tapahtumissa 

 Vanhusneuvoston ja -järjestöjen osallistaminen liikenneturvallisuustyöhön 

 Vaaranpaikka- ja esteettömyyskartoitusten laatiminen 

 Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen palveluliikenteen järjestelyissä sekä palveluyksiköiden sijaintipäätöksissä 

 

VAMMAISPALVELUT 
 Vammaisten parissa toimivien perehdytys liikenneturvallisuustyöhön 

 Vammaisten henkilöiden liikkumisen erityispiirteitä esille tuovien tempausten järjestäminen 

 Vammaisneuvoston ja -järjestöjen aktivointi liikenneturvallisuustyöhön 

 Vaaranpaikka- ja esteettömyyskartoitusten laatiminen esimerkiksi yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa 

 Liikenneturvallisuudesta huolehtiminen palveluliikenteen järjestelyissä sekä palveluyksiköiden sijaintipäätöksissä 

VI ISAAN LI IKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA 
TO I M I N TA E SI M E R K KE J Ä  E R I  H A L L I N TO KU N T I I N  



TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 
 

 Henkilöstön osaamisen ylläpito liikennesuunnitteluun, rakennuttamiseen ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä sekä 

työturvallisuuteen liittyen  

 Henkilöstön osaamisen ylläpito liikenneturvallisuusasioissa mm. liikenneturvallisuuden, kävelyn, pyöräilyn ja 

joukkoliikenteen kaavoitusprosessissa 

 Yhtenäisten käytäntöjen määrittäminen mm. nopeusrajoitusjärjestelmän, väistämisvelvollisuuksien, pyörätieverkkojen tai 

hidastepolitiikan osalta 

 Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen huomioiminen katusuunnitelmissa, liikenteen ohjaussuunnitelmissa, 

paikallisessa liikenne- ja maankäyttöpolitiikassa 

 Kaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien liikenneturvallisuusvaikutusten arviointi  

 Liikenneturvallisuuden ja kestävien kulkutapojen huomioiminen rakennusjärjestyksen laadinnassa ja rakennuslupia 

myönnettäessä 

 Liikenneturvallisuussuunnitelmien teettäminen ja toteuttaminen 

 Liikenneturvallisuuden huomioiminen väylien hoidossa ja tilapäisissä liikennejärjestelyissä 

 Kuntalaisilta, muilta hallintokunnilta ja luottamushenkilöiltä tuleviin liikennettä koskeviin aloitteisiin vastaaminen  

 Yhteistyö kunnan muiden hallintokuntien kanssa ja asiantuntija-avun tarjoaminen liikenneympäristön turvallisuuteen 

liittyvissä asioissa 

 Liikenteeseen liittyvien tutkimusten, mittausten ja selvitysten laatiminen 

 Kunnan liikenneturvallisuustilanteen seuranta ja tuloksista tiedottaminen kuntalaisille ja päättäjille 

 Tiedottaminen tilapäisistä tai uusista liikenteen järjestelyistä sekä liikennettä koskevista suunnitelmista 

 Turvallisuusnäkökulmista huolehtiminen joukkoliikenteen ja pysäkkien suunnittelussa sekä henkilökuljetusten 

hankinnassa 

 

Lue lisää: www.liikenneturva.fi/kuntaopas 
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