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Liikkenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 

 

Kuntataso 
- Liikenneympäristö 
- Käytännön työ 
- Työn ulottaminen kaikille 
- Palautteen kuuntelu 

Seudullinen taso 
- Alueellinen yhteistyö 
- Käytännön työn koordinointi 
- Toimijamalli 

Maakunnallinen taso 
- Valtakunnallisen työn jalkauttaminen 
- Seuranta 

Valtakunnan taso 
- Tavoitteet 
- Painopisteet 

Päätöksenteon taso 
- Budjettirahoitus Eduskunta ja hallitus 

Liikenneturvallisuusasian neuvottelukunta 

ELY -keskuksen alueen 
liikenneturvallisuusryhmä 

Seudullinen 
ryhmä 

Seudullinen 
ryhmä 

Kunta Kunta Kunta Kunta 

Seudullinen 
ryhmä 

ELY -keskuksen alueen 
liikenneturvallisuusryhmä 



Valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön 
keskeiset osapuolet  
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Presentation Notes
Liikenneturvallisuustyötä tekeviä organisaatioita on valtionhallinnossa useita. Keskeisimpiä ovat liikenne- ja viestintäministeriö ja sen hallinnonalanvirastoista ELY-keskus, Liikennevirasto ja TraFi. Myös sisäasiain-, ympäristö-, sosiaali- ja terveys-, oikeus- ja opetusministeriöissä janiiden hallinnonalalla tehdään liikenneturvallisuustyötä. Keskusjärjestöistä keskeisin on Liikenneturva. Myös Suomen Kuntaliitollaon tärkeä rooli liikenneturvallisuustyössä lähinnä kunnille suunnatuissa oppaissa, koulutuksessa ja tiedotuksessa. Tieliikenteen sektorilla toimiimyös lukuisia muita järjestöjä, jotka osallistuvat liikenneturvallisuustyöhön.Kaavio muokattu teoksesta Liikenneturvallisuustyön evaluointi valtionhallinnossa (LVM 28/2008)



Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta 
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Liikenneturvallisuusasian neuvottelukunta
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Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa 

4 

Presenter
Presentation Notes
Liikenneturvallisuustyötä tehdään kunnassa kaikissa hallintokunnissa



Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 
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Presentation Notes
Kokoonpano on kuntakohtainenValtiolta hyvä olla mukana ainakin LT, ELY ja poliisiKunnalta hyvä olla ainakin kaikkien hallintokuntien edustus (tekninen, sivistys, perusturva)Järjestö- ja yrityspuolelta hyvä olla edustaja tai edustajia tuomassa vuoropuhelua työryhmään



Liikenneturvallisuustyön organisointi seututasolla 
(esimerkkinä Kainuun liikenneturvallisuustyön organisointi) 
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Presentation Notes
Esimerkki maakunnallisesta



Liikenneturvallisuustyön vuosikierto 

● Eri vuodenajat vaativat erilaista 
liikenneturvallisuustyötä 

● Liikenneturvallisuustyön jatkuvuus 
voidaan turvata rakentamalle työlle 
vuosikello 

● Eri organisaatiotasoilla tehtävä 
liikenneturvallisuustyö on kytkettävä 
yhteen 
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2.seuturyhmä 
- Yhteinen teema 
- Yhteinen lt-työ 
- Lt-ympäristö 

yhteistyö 
- Koulutukset ja 

materiaali 
 

3.kuntaryhmä 
- Lt-ympäristö 
- Tulevan vuoden 

teema 
- Loppuvuoden 

liikennekasvatus 
- Koulutus- ja 

materiaalitarpeet 

2.kuntaryhmä 
- Kevyen liikenteen 

edistäminen 
- Koulukuljetukset 
- Tapahtumapäivät 

1.seuturyhmä 
- Lt-työn seuranta 
- liikkumisen 

seuranta ja 
raportointi 

- Liikennekasvatus
työ 

- Tiedottaminen 
 

1.kuntaryhmä 
- Lt-työn seuranta 
- Liikennekasvatus 

työ 
- Tiedottaminen 

Presenter
Presentation Notes
Esimerkkina Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuustyön esitetty vuosikierto



Liikenneturvallisuusryhmän tehtävät 

Toiminnan tavoite: 
● Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen 
● Liikenneturvallisuustyön painoarvon korostaminen päättäjille 
● Resurssien järjestäminen liikenneturvallisuustyöhön 
Tehtäviä 
● Liikenneturvallisuustyön organisointi ja vastuun jakaminen 
● Suunnitelmien ajantasaisuudesta huolehtiminen 
● Suunnitelmien toteutuksen seuranta 
● Liikenneturvallisuustyön seuranta 
● Tavoitteiden ja painopisteiden asettaminen 
● Tiedottaminen 
Toimintamuodot 
● Seurantakokoukset vähintään kaksi kertaa vuodessa 
● Liikenneturvallisuuden huomiointi organisaatioiden 

työskentelyssä 
● Liikenneturvallisuuden materiaalipankeista huolehtiminen 
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Liikenneturvallisuusyhdyshenkilön  tehtävät 

● Antaa kasvot kunnan 
liikenneturvallisuustyölle ja motivoi 
ryhmäänsä 

● Toimii yhdyshenkilönä ja välittää tietoa 
liikenneturvallisuusryhmän sekä 
seudullisen ja alueellisen 
liikenneturvallisuusryhmien välillä 

● Toimii hallintokuntaedustajien tukihenkilönä 

● Osallistuu liikenneturvallisuustyöstä 
tiedottamiseen 

● Vastaa liikenneturvallisuustyön 
raportoinnista kunnan hallintoon 
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Hallintokunnan vastuuhenkilön tehtävät 

● Osallistua hallintokuntansa/toimialansa edustajana 
liikenneturvallisuusryhmän kokouksiin 

● Luoda liikenneturvallisuustyön verkosto edustamalleen 
taholle 

● Välittää tietoa (sisäiset tapaamiset, sähköposti) 
liikenneturvallisuusryhmän ja oman hallintokunnan 
välillä työn seurannasta, koulutuksesta, tapahtumista 

● Vastata edustamansa tahon liikenneturvallisuustyön 
toimintasuunnitelmasta toimijan tukemana 

● Varata tarvittavat resurssit oman hallintokunnan 
liikenneturvallisuustyölle 

● Vastata oman hallintokuntansa/toimialansa               
edustuksesta kunnan liikenneturvallisuustyössä 
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PALVELUKSEEN HALUTAAN 
VASTUUHENKILÖ! 
 
Tehtävään valittavalta edellytetään 

•Kiinnostusta 
liikenneturvallisuustyöhön 

•Asemaa, joka mahdollistaa työn 
toteutuksen 

•Kykyä ja mahdollisuutta delegoida 
työtä eteenpäin 
 



Liikenneturvallisuus toimija 

Toimijan tehtäväkenttä vaihtelee alueelllisesti ja perustuu 
sopimukseen.  

● Tukee ja ylläpitää kuntatason liikenneturvallisuustyötä 

● Koordinoi ja tukee alueellista liikenneturvallisuustyötä 

● Käytännön tehtäviä: 
● kokouksien valmistelu sekä kutsujen ja muistioiden laatiminen 

● kunnan liikenneturvallisuustyöstä tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti 

● liikenneturvallisuustyön tukihenkilönä toimiminen 

● tapahtumapäivien järjestelyiden koordinoiminen 

● koulutus ja materiaalihankintojen tukeminen 

● seurannan kokoaminen 
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Sidosryhmät ja yhteistyömahdollisuudet 
liikenneturvallisuustyössä 

• Liikenneturvallisuustyössä 
on runsaasti 
yhteistyömahdollisuuksia 

• Yhteistyökumppaneita on 
hyvä hakea kunnan 
luonteen ja sidosryhmien 
aktiivisuuden mukaan 
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LIITOT 

Linja-autoliitto 

Suomen taksiliitto 

SKAL 

Rahtarit 

Autoliitto 

 

YHDISTYKSET 

SPR 

4H 

Eläkeläiskerhot 

Vammaisjärjestöt 

MLL 

Kyläyhdistykset 

Urheiluseurat (esim. 
Moottoriurheilu) 

Matkailuyhdistykset 

Seurakunnat 

YRITYKSET 

Paikalliset liikennöitsijät 

Autokoulut 

Suuret työnantajat 

 

JULKISHALLINTO 

Nuorisovaltuusto 

Vammaisneuvosto 

Vanhusneuvosto 

Varuskunnat 

Rajavartiosto 

Turvalaitteiden valmistajat 

Vakuutusyhtiöt 

Katsastusasemat 

Jne. 

 
 



Kunnan hallinnon rooli liikenneturvallisuustyössä 

 



5 Muistettavaa 

● Liikenneturvallisuustyötä tehdään kaikilla hallinnon tasoilla 

● Kunnan kaikissa hallintokunnissa on mahdollista tehdä 
liikenneturvallisuustyötä 

● Kunnassa on syytä olla liikenneturvallisuusryhmä, jonka 
kokoonpanossa tulee näkyä merkittävät toimijat kunnan 
alueella sekä kunnan liikenteellinen asema  

● Liikenneturvallisuustyöhön on mahdollista löytää runsaasti 
työstä kiinnostuneita ja työhön sitoutuneita sidosryhmiä 

● Liikenneturvallisuusryhmien työ on ennen kaikkea 
tavoitteiden asettamista, seurantaa ja tehtävien jakamista 
edelleen yksiköihin 
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