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KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ
• Kunnan liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä
perustyötä, jossa huomioidaan kaikenikäiset
asukkaat ja eri liikkujaryhmät.
• Kunnan tehtävänä on tarjota jokaiselle
kuntalaiselle edellytykset tehdä vastuullisia ja
turvallisia liikkumisvalintoja.
• Vastuullisena työnantajana kuntien tulee myös
huolehtia työntekijöidensä hyvinvoinnista (ml.
liikenneturvallisuus).
• Liikenneturvallisuustyön työkalupakki on laaja ja
siitä löytyy toiminnan mahdollisuuksia jokaiselle.
Eri toimijoiden yhteistyö tehostaa toiminnan
vaikutusta.

Liikenneturvallisuussuunnitelma
• Liikenneturvallisuussuunnitelma on hyvä työkalu
kunnan liikenneturvallisuustyön koordinointiin.
• Se on kuvaus konkreettisista tavoitteista,
toimenpiteistä ja toimintatavoista, joilla kunnan
liikenneturvallisuutta parannetaan.
• Paikallista liikenneturvallisuustyötä
suunnitellaan, koordinoidaan ja toteutetaan
kuntien liikenneturvallisuustyöryhmissä.

• Lue lisää: www.liikenneturva.fi/kuntaopas

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN OSA-ALUEITA
Huom!
Liikenneturvallisuus on osa kokonaisturvallisuutta, joka puolestaan on osa
hyvinvoinnin edistämistyötä kunnassa.
Liikenneturvallisuus tulee huomioida
läpileikkaavana teemana kaikissa kunnan
strategioissa ja suunnitelmissa.

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ
Tehtävät ja toimintamalli
Tehtäviä

Toimintamallit

• Seuraa kunnan liikenneturvallisuustilannetta ja
erilaisia liikenteen riskitekijöitä ja ilmiöitä
• Ideoi konkreettisia heti käytäntöön vietäviä
ratkaisuja liikenneturvallisuusongelmiin
• Jalkauttaa liikenneturvallisuustyön kunnan
yksiköihin, verkostoihin ja sidosryhmiin
• Varmistaa liikenneturvallisuusteeman näkymisen
strategioissa, suunnitelmissa ja viestinnässä
• Jakaa tietoa ja kokemuksia sekä edistää
yhteistyötä eri toimijoiden välillä

• Työryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa
• Toimintaa suunnitellaan puolivuotissyklillä
vuosikellomallia hyödyntäen
• Toiminnassa hyödynnetään valtakunnallisia
kampanjoita ja paikallisia tapahtumia
• Kerran vuodessa pidetään kunnan ja ELYkeskuksen välinen liikenneympäristöpalaveri
• Kunnan liikenneturvallisuustyöstä ja
liikenneturvallisuustilanteesta laaditaan
vuosittain tiivis katsaus

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ
Kokoonpano
Kuntasektorin edustajat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merli Lepp, varhaiskasvatus
Anne Leppäkoski, opetuspalvelut
Piritta Ahl, nuorisopalvelut
Ida Clewer, liikuntapalvelut
Leena Kapanen, viestintä
Soili Kosola, vanhuspalvelut (PHHYKY)
Maiju Suominen, vanhuspalvelut (PHHYKY)
Sanna Saarenkoski, hyvinvointipäällikkö
Katri Roivainen, elinvoimapäällikkö
Timo Krigsman, tekniset palvelut
Juha Myyryläinen, kunnanjohtaja
Markus Kalliokivi, kunnanhallituksen pj.

Sidosryhmien edustajat
•
•
•
•

Meeri Sorjonen, Liikenneturva
Tomi Niemi, Liikenneturva
Herkko Jokela, Uudenmaan ELY-keskus
Linnea Kytömäki, Pelastuslaitos

Huom!
Kokouksiin voidaan aina silloin tällöin
kutsua vierailevia tähtiä
Kokouspaikkaa voidaan myös vaihdella kulloinkin
käsiteltävän aihepiirin mukaan

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VISIO JA TAVOITTEET
Liikenneturvallisuusvisio:
• Pukkilan kunta tarjoaa turvallisen ja terveellisen liikenneympäristön, jossa ihmiset voivat liikkua
monipuolisesti eri kulkutapoja hyödyntäen.
• Kukaan ei kuole tai loukkaannu Pukkilan kunnan alueen liikenteessä.
• Liikkuminen koetaan turvalliseksi Pukkilassa ja se kehittyy kestävämpään suuntaan
arjen viisaiden liikkumisvalintojen myötä.

Määrälliset tavoitteet vuoteen 2030:
• Tieliikennekuolemien 0-taso säilyy ennallaan.
• Tieliikenteessä loukkaantuneiden osalta saavutetaan myös 0-taso.
• Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuus arjen matkoista kasvaa.

KUNTATYÖSSÄ HUOMIOITAVAT PAINOTUKSET
LIIKENNEKASVATUS
VIESTINTÄ
Eri liikkujaryhmille yhteiset teemat
❑
❑
❑
❑

LIIKENNEYMPÄRISTÖ

Liikenteen
valvonta

Suojatiekäyttäytyminen
Kypärän, heijastimen ja turvavyön käyttö
Tarkkaavaisuus liikenteessä (kännykät ym.)
Kävely ja pyöräily lyhyillä matkoilla

❑
❑
❑
❑

Koulun ja päiväkodin lähiympäristö
Nopeusrajoitukset ja ajonopeuksien hillintä
Tienylitys-/suojatiejärjestelyt
Riskiliittymät

Kohdennetumpia teemoja:
❑
❑
❑
❑
❑

Ajonopeudet (nuoret, autoilijat)
Lasten kuljettaminen autossa (huoltajat, isovanhemmat)
Mopoilu (nuoret, huoltajat)
Ajokunto ja -terveys (erityisesti ikäihmiset, päihteiden osalta nuoret ja työikäiset)
Koulu- ja työmatkojen viisaat liikkumisvalinnat (koulut, huoltajat, työpaikat)

TOIMINTAIDEOITA PAINOPISTEITTÄIN 1/3
• Suojatiekäyttäytyminen
–
–
–
–

Suojatiepäivystyskampanjat esim. koulujen alussa
Suojatiekäyttäytymiseen liittyvä valvontatempaus (poliisin kanssa)
Teeman käsittely koulujen/lapsiperheiden tapahtumapäivien rasteilla (Liikenneturvalla valmista materiaalia)
Sinä teet suojatien -kasvomaalaustempaus koulussa/päiväkodissa/lapsiperheiden tapahtumassa

• Kypärän, heijastimen ja turvavyön käyttö
–
–
–

Teemojen käsittely päiväkotien/koulujen/lapsiperheiden tapahtumapäivien rasteilla tai nuorisotalolla (paljon aineistoa)
Turvalaitetarkkailut ja -ratsiat/-kilpailut (+ tiedotus)
Erilaiset heijastintempaukset, ml. pyörän valot (vain mielikuvitus rajana)

• Tarkkaavaisuus liikenteessä (kännykät ym.)
–
–

Omat liikenteen tarkkailut (+ viestintä)
Teeman käsittely liikennepäivissä (rastina) tai nuorten kanssa (paljon valmista aineistoa ja toimintamalleja)

• Kävely ja pyöräily lyhyillä matkoilla
–
–
–
–

Liikenneturvan Fillarilla-aineiston käyttöönotto kouluilla (lk. 3.-6.)
Eriteemaisten pyöräretkien järjestäminen, pyöräilytapahtumat
Valtakunnallisiin kampanjoihin osallistuminen (etenkin koulut ja työpaikat)
Kriittiset kävely- ja pyöräretket, esteettömyyskartoitukset, turvallisuuskävelyt, koulumatkojen kartoitukset
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• Ajonopeudet (nuoret, autoilijat)
–
–
–
–

Kiinteiden ja/tai siirrettävien nopeusnäyttötaulujen käyttö
Ajonopeuksien tarkkailut esim. liikennelaskuria hyödyntäen
Teeman käsittelyyn esim. nuorten kanssa erilaista materiaalia (mm. törmäyspainovaaka)
Poliisivetoiset valvontakampanjat (ratsiat)

• Lasten kuljettaminen autossa (huoltajat, isovanhemmat)
–
–
–

Turvaistuinesittelyt lapsiperheiden tapahtumissa
Liikenneturvan esitteiden / videoiden jakaminen
Teeman esille ottaminen neuvoloissa ja esim. koulutulokkaiden terveystarkastuksissa

• Mopoilu (nuoret, huoltajat)
–
–
–

Teemaillat nuorisotalolla, asiantuntijavierailut koululla, teema esillä yläkoulujen liikennepäivissä
Liikenneturvan videoiden jakaminen
Mopojen virittämiseen liittyvät ratsiat (poliisi)

• Ajokunto ja -terveys (erityisesti ikäihmiset, päihteiden osalta nuoret)
–
–
–

Päihdeteeman käsittely yläkoulussa ja/tai nuorisotyössä (yhteistyötä esim. Ehyt:in kanssa)
Ajoterveyden arviointi osana lääkärin tarkastuksia (kaikissa potilaskontakteissa)
Ikäihmisille suunnatut teematilaisuudet ja ajoharjoittelu
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• Koulu- ja työmatkojen viisaat liikkumisvalinnat (koulut, huoltajat, työpaikat)
Koulut (kohteena oppilaat)
– Liikenneturvan Fillarilla-aineiston käyttöönottaminen
– Jalankulkijan liikennekasvatuspolku -aineiston hyödyntäminen (lk 1.-2.)
– Taitoajoradat, pyöräilyn ajokortit, koulujen pyöräretket jne.
– Valtakunnalliset kampanjat ja tapahtumat; Pyörällä kouluun päivä, Heijastinpäivä, Liikenneturvallisuusviikko jne.
Koulut (kohteena huoltajat)
– Kävelevät ja pyöräilevät koulubussit
– Liikennekirjeet ekaluokkalaisten huoltajille
– Liikenneturvan turvaistuin- ja mopovideot (huoltajille suunnattuja)
– Teema esillä vanhempainilloissa, lapsiperheiden tapahtumissa, kouluterveydenhoitajan tarkistuksissa jne.
– Koulun viestintä huoltajille (esim. Wilman kautta)
Työpaikat
– Valtakunnalliset kampanjat ja tapahtumat; Pyöräilyviikko, Kilometrikisa, Askeleet jne.
– Työpaikan olosuhteiden kartoitus esim. kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta
– Työpaikan sisäinen viestintä (Liikenneturvalla
asiakirje, jonka voi tilata ilmaiseksi)

LIIKENNEKASVATUKSEN "HELPOT JA NOPEAT”
Näitä voidaan edistää samantein
•
•
•
•

Tilataan opettajille/rehtoreille Liikenneturvan Turvauutiset
Tilataan liikenneturvallisuustyöryhmän jäsenille ja kunnan viestintään Turvallisesti työmatkaliikenteessä -uutiskirje
Jaetaan Liikenneturvan Lapsi autossa -videot alle kouluikäisten ja 1.-2.- luokan oppilaiden huoltajille
Otetaan neuvoloissa käyttöön Lapsi autossa -esite sekä Lapsi liikenteessä -materiaali
Esite on suunnattu nelivuotiaiden ja sitä
vanhempien lasten vanhemmille. Siinä
kuvataan yksinkertaistetusti ja selkeästi
liikennekasvatuksen ottamista osaksi
arkipäivää lapsen eri ikävaiheissa.

Puuhatehtäväkirja on suunnattu neljä vuotta
täyttäneille ja sitä vanhemmille (alle
kouluikäisille) lapsille yhdessä vanhempien
kanssa tehtäväksi ja luettavaksi.
Puuhatehtäväkirjan avulla lapsi voi vanhempien
kanssa käydä läpi jokapäiväiseen liikkumiseen
ja turvallisiin toimintatapoihin liittyviä asioita.

• Vanhuspalveluissa hyödynnetään Liikenneturvan iäkäswebinaarien videotallenteita (asiantuntijaluentoja videoina)
• Jaetaan tietoa liikenneturvallisuustyön suunnitelmasta (tämä kalvosarja) kunnan eri yksiköihin (ml. PHHYKY).

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSIKELLO 2019
Lokakuu-Joulukuu 2019

Tammikuu-Maaliskuu 2019

▪ Avainteemat: Näkyminen liikenteessä , hirvieläimet
▪ Toimintakatsauksen laadinta
▪ Liikenneympäristötoimien seurantapalaveri
(Myrskylä, Pukkila, ELY)

▪ Avainteema: Liukastumiset,
talviliikkuminen kävellen ja pyörällä
▪ Nuorisotyöntekijöille suunnattu
perehdytys (Liikenneturva)
▪ Liikenneturvallisuustyöryhmän
kokous 13.2. (kevään ja syksyn
suunnittelu)

Heinäkuu-Syyskuu 2019
• Avainteema: Koulumatkojen turvallisuus
(kaikki kulkutavat)
▪ Koulujen liikenneturvallisuusviikko (vk 37)
▪ Liikenneturvallisuustyöryhmän 2. kokous
(loppu- ja alkuvuoden suunnittelu)

Lokajoulukuu
Heinäsyyskuu

Tammimaaliskuu
Huhtikesäkuu

Huhtikuu-Kesäkuu 2019
• Avainteemat: Pyöräilyn edistäminen ja
pyöräilyn turvallisuus, mopoilu
• Varhaiskasvatuksen henkilöstölle
suunnattu perehdytys (Liikenneturva)
• Liikennekirjeet eskareiden huoltajille
• Onnettomuustilastojen päivitys
• Pyöräilyviikko (vko 19)

Huom!
Liikenneturvallisuustyöryhmä suunnittelee konkreettiset avainteemoja tukevat tapahtumat kokouksissaan. Toimintaa pyritään kytkemään paikallisiin
tapahtumiin ja teemaviikkoihin. Vuosikelloon kirjataan myös toteutuneet tapahtumat ja se liitetään osaksi vuosittaista toimintakatsausta.

VALTAKUNNALLISIA TEEMAPÄIVIÄ 2019
Lokakuu-Joulukuu
•
•
•
•
•

Heijastinpäivä 1.10.
Koulujen kilometrikisa (lokakuu)
Energiansäästöviikko
Päivä paloasemalla tapahtumat (marraskuu)
Tapaturmapäivä 13.12.

Heinäkuu-Syyskuu
•
•
•
•
•
•

Liikenneturvallisuusviikko (vk 37)
Autoliiton fillarimestarikilpailu (vk 37)
Tapaturmapäivä 13.9.
Liikkujan viikko 16.–22.9.
Auton vapaapäivä 22.9.
Liikennekuolematon päivä (viikolla 38)

Tammikuu-Maaliskuu
• Pelastuslaitoksen No Hätä! (kaseille)
• 112-päivä

Lokajoulukuu
Heinäsyyskuu

>> Kunnan viestintäkanavissa esille nostettavia kampanjoita

Tammimaaliskuu
Huhtikesäkuu

Huhtikuu-Kesäkuu
•
•
•
•
•

Askeleet kampanja
Kilometrikisa 1.5.-22.9.
Pyöräilyviikko (vk 19)
Unelmien liikuntapäivä 10.5.
Kestävän kehityksen viikko (vk 22)

Pukkilan liikenneturvallisuussuunnitelma 2018

KUNNAN ERI YKSIKÖIDEN TOIMINTATAPOJA JA
TOIMINTAVINKKEJÄ
Opas kunnan liikenneturvallisuustyöhön:
www.liikenneturva.fi/kuntaopas

SIVISTYSPALVELUT 1/2
VARHAISKASVATUS
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Liikkumisen pelisääntöjen kirjaaminen osaksi hoitosopimuksia
Liikenneturvallisuusasioista keskustelu vanhempainilloissa
Liikennekasvatuksen linkittäminen varhaiskasvatuksen 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

Linkkejä:
Liikenneturvan sivut opettajille: https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille
Lapset liikenteessä: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/lapset-0-14-liikenteessa
Lapsi autossa: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/turvaistuimet
Videoita ja pelejä:
Suomi taskussa liikennevideot (perusasioiden opetukseen pienempien kanssa): http://suomitaskussa.eu/english/liikenne-english/
Liikenneturvan heijastinvideo: https://www.youtube.com/watch?v=BF6sE7vJnDg
Liikenneturvan heijastindemo: http://extrat.liikenneturva.fi/heijastin/
Liikenneturvan kypärätestivideo: https://www.youtube.com/watch?v=eBDgC2qwyF4&list=PL0McFvjKHjDOQ_KA3eaj4OtTymZ4aCRg&index=9
Jalan ja pyörällä väistämissäännöt: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0McFvjKHj-D9YG11UNf_30rqWCiygf9J
Lasten oma Turvapupu-sivusto: http://turvapupu.net/
Pelle positiivin liikennevinkit: https://www.youtube.com/watch?v=b3d39W9SCo4&list=PL0McFvjKHjDOQ_KA3eaj4OtTymZ4aCRg&index=1

SIVISTYSPALVELUT 2/2
KOULUT JA OPPILAITOKSET
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

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

Linkkejä:
Liikenneturvan sivut opettajille: https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille
Fillarilla pyöräilykasvatusmateriaali 3.-6.lk oppilaille: www.fillarilla.fi
Lapset liikenteessä: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/lapset-0-14-liikenteessa
Nuoret liikenteessä: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/nuoret
Lapsi autossa: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/turvaistuimet
Videoita ja pelejä:
Liikenneturvan heijastinvideo: https://www.youtube.com/watch?v=BF6sE7vJnDg
Liikenneturvan heijastindemo: http://extrat.liikenneturva.fi/heijastin/
Liikenneturvan kypärätestivideo: https://www.youtube.com/watch?v=eBDgC2qwyF4&list=PL0McFvjKHjDOQ_KA3eaj4OtTymZ4aCRg&index=9
Jalan ja pyörällä väistämissäännöt: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0McFvjKHj-D9YG11UNf_30rqWCiygf9J

Koulun liikennekasvatuksen vuosikello
(yleismalli)
Valtakunnalliset kampanjat

3

KEVÄT
4

5

KESÄ
7

6

- No Hätä!
- 112-päivä (11.2.)
- Pyöräilyviikko (vk 19)
- Liikenneturvallisuusviikko (vk 37)
- Fillarimestari (vk 37)
- Liikkujan viikko (vk 38)
- Auton vapaapäivä (22.9.)
- Energiansäästöviikko (vk 41)
- Heijastinpäivä (1.10.)
- Koulujen kilometrikisa

Toimintatavat liikenteessä
Jalankulkijan liikennesäännöt
Pyöräilijän liikennesäännöt
Turvallinen mopoilu (yläkoulu)
Kännykän käyttö liikenteessä
Liukastumiset
Lumikasat ja talvikunnossapito
Päihteet ja liikenne (yläkoulu)
Muut aiheet
Polkupyörien huolto/katsastus
Koulun pihan säännöt
Saattoliikenne
Turvallinen koulureitti

Koulujen kesälomat

Turvalaiteteemat
Heijastin
Pyöränvalot
Pyöräilykypärä
Turvaistuimet (1.-3.lk)
Turvavyö

8

9

SYKSY
10

11

12

TALVI
1

2

VAPAA-AJAN PALVELUT 1/2
NUORISOTYÖ
❑
❑
❑
❑
❑

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
❑
❑
❑
❑

Tiedottaminen arkiliikunnan terveyshyödyistä ja tapaturmariskeistä
Kävelyä ja pyöräilyä edistävät tapahtumat ja tempaukset
Liikuntapaikkojen turvallisista liikennejärjestelyistä huolehtiminen
Seurojen ja järjestöjen tukeminen liikenneturvallisuustyössä

Linkkejä:
Nuoret liikenteessä: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/nuoret
Liikenneturvan moposivut: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/mopoilijat
Liikenneturvan #Rohkee kampanja: https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/rohkee/info
Pyöräilyleikkejä: https://liikkuvakoulu.fi/ideat/py%C3%B6r%C3%A4ilyleikkej%C3%A4-2%E2%80%9312-vuotiaille-opas
Turvallisesti harrastuksiin: https://www.liikenneturva.fi/fi/materiaalit/nuoret/turvallisesti-harrastuksiin-opas-nuorten-ryhmien-ohjaajille
Mopoilun liikennekasvatus: https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/liikennekasvatus-mopoilu
Puhu rattijuopumuksesta: https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/puhu-rattijuopumuksesta-nuorten-kanssa
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NUORISOTYÖ
❑
❑
❑
❑
❑

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
❑
❑
❑
❑

Tiedottaminen arkiliikunnan terveyshyödyistä ja tapaturmariskeistä
Kävelyä ja pyöräilyä edistävät tapahtumat ja tempaukset
Liikuntapaikkojen turvallisista liikennejärjestelyistä huolehtiminen
Seurojen ja järjestöjen tukeminen liikenneturvallisuustyössä

Videoita:
Ole #Rohkee: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=67WVUpXWurs
Mustavyö: https://www.youtube.com/watch?v=bCYDv-cKxW0
Koulumatkan aktiivisuus: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_KF5-M_Ue8E
Mopon pysähtymismatka (demo): http://extrat.liikenneturva.fi/pysahtymismatka-mopo/fi/

HUOLTAJIEN TUEKSI
Mitä opettaa lapselle?
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/lapsen-liikennekasvatus-mita-opettaa-ja-minka-ikaisena

Käytännön vinkit kävelyyn ja pyöräilyyn:
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/kaytannon-vinkkeja-vanhemmille-kavellen-ja-pyoralla
Käytännön vinkit autoiluun ja joukkoliikenteeseen:
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/kaytannon-vinkkeja-vanhemmille-autossa-ja-joukkoliikenteessa

Turvallisesti koulutielle:
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Eri-ikaisena/Turvallisesti%20koulutielle%20-esite%20A4.pdf
Kävelevä tai pyöräilevä koulubussi:
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/kaveleva-koulubussi-kimppakyyti-ilman-autoa
Lapsi autossa: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/turvaistuimet
Kännykän kanssa liikenteessä:
https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/lapsen-matkapuhelimen-kaytto-liikenteessa

Mopovideot huoltajille (ja nuorille):
https://www.youtube.com/watch?v=T-hgzasmeO8&list=PL0McFvjKHj-Ah5uZB0UqmiqKY0sIoDOYS
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NEUVOLAT
❑
❑
❑
❑

Keskustelut ikäkausitarkastusten ja perhevalmennuksen yhteydessä
Huoltajien liikennekasvatustyötä tukevien aineistojen jakaminen
Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustilassa
Liikenneturvallisuusteemojen esille tuominen perhekahviloissa

KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLTO
❑
❑
❑
❑
❑

Liikenneturvallisuusasioista keskustelu oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä
Liikenneturvallisuus kouluyhteisön ja opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksissa
Keskustelut vuositarkastuksissa ja oppituntivierailuilla
Kouluterveyskyselyn liikenneturvallisuuskysymysten hyödyntäminen
Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustiloissa

Linkkejä:
Lapset liikenteessä: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/lapset-0-14-liikenteessa
Nuoret liikenteessä: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/nuoret
Lapsi autossa: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/turvaistuimet
Liikenneturvan Lapsi liikenteessä -oppaiden (neuvolat) ja lapsen kuljettaminen autossa julisteiden yms. tilaaminen (ilmaisia):
https://www.liikenneturva.fi/fi/materiaalit/lapset
Liikenneturvan mopovideot huoltajille: https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/mopovideot/info
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MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ
❑
❑
❑

Ajoterveyden arviointi kaikissa potilaskontakteissa
Potilaiden informointi heidän mahdollisesti heikentyneestä ajokyvystä
Rattijuopumukseen syyllistyneiden ajoterveyden arviointi, alkolukon käyttö osana päihdehoitoa

TYÖTERVEYSHUOLTO
❑
❑
❑
❑
❑

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

TERVEYSKESKUKSET
❑
❑
❑
❑
❑

Ajoterveyden arviointi osana lääkärin tarkastuksia
Tiedottaminen arkiliikunnan terveyshyödyistä ja tapaturmariskeistä
Liikennetapaturmien seuranta ja tietojen hyödyntäminen toiminnassa
Liikenneturvallisuusteemoista keskustelu vastaanotoilla
Liikenneturvallisuusmateriaalin esillä pitäminen odotustiloissa

Linkkejä:
Ajoterveys: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/ajoterveys
Alkolukko: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/alkolukko
Työliikenteen turvallisuus: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/aikuiset-tyoliikenne
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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

Linkkejä:
Liikenneturvan iäkässeminaarit: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/iakasseminaari
Liikenneturvan sivut ikäihmisille: https://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena/iakkaat
Ikäautoilun omat sivut: www.ikansaratissa.fi
Ajoterveys: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/ajoterveys
Materiaalit: https://www.liikenneturva.fi/fi/materiaalit/iakkaat
Tietoa esteettömyysasioista: http://www.esteeton.fi/

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

TEEMATIETOA
Turvaistuimet: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/turvaistuimet
Heijastin: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/heijastin
Pyöräilykypärä: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailykypara
Jalankulun ja pyöräilyn liikennesäännöt:
https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Liikenteessa/jalanjapyoralla_opas.pdf
Turvallisesti pyöräilijänä: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailijat
Turvallisesti jalankulkijana: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/jalankulkijat
Turvallinen mopoilu: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/mopoilijat

Turvallinen autoilu: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/autoilijat
Ennakoiva ajotapa: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/ennakoiva-ajo
Rattijuopumus: https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/rattijuopumus

VALTAKUNNALLISIA TEEMAPÄIVIÄ
Pelastuslaitoksen No Hätä! -kampanja kahdeksasluokkalaisille: http://nouhata.fi/
112-päivä (11.2.): www.112-paiva.fi/
Pyöräilyviikko (vk 19): https://www.poljin.fi/fi/toimintaa/pyorailyviikko
Pyörällä kouluun päivä: http://www.pyorallakouluun.fi/
Liikenneturvallisuusviikko (vk 37): https://www.liikenneturva.fi/fi/opettajille/liikenneturvallisuusviikko-2018

Autoliiton Fillarimestari-kilpailu (vk 37): https://www.autoliitto.fi/tutustu-toimintaamme/fillarimestari
Liikkujan viikko (vk 38): http://www.liikkujanviikko.fi/
Energiansäästöviikko (vk 41): https://www.motiva.fi/ratkaisut/energiansaastoviikko
Heijastinpäivä (1.10.): https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/heijastansinua/etusivu
Koulujen kilometrikisa: http://www.kilometrikisa.fi/koulut/

MUUTA YLEISHYÖDYLLISTÄ
Opas kunnan liikenneturvallisuustyöhön: www.liikenneturva.fi/kuntaopas
Tietoa eri ikäryhmien turvallisuudesta: http://www.liikenneturva.fi/fi/eri-ikaisena
Tietoa eri kulkutapojen turvallisuudesta: http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa
Kulkulaari - tietopankki kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen: www.kulkulaari.fi
Tietoa esteettömyysasioista: http://www.esteeton.fi/

Rautatieturvallisuus: http://www.rautatieturvallisuus.fi/rautatieturvallisuus
Poliisin liikenneturvallisuussivut: https://www.poliisi.fi/liikenneturvallisuus
Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija: http://www.itatoimija.fi/
Onnettomuustilastot:
Tilastokeskuksen onnettomuustilastotietokanta: http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/
Poliisin tilastoimat liikenneonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/
Pelastustoimen tilastoimat liikenneonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/pronto/

