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Oulun ympäryskuntien liikenneturvallisuustoimijatyö 
Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 

 

Yleiset tavoitteet 

Oulun ympäryskuntien liikenneturvallisuustoimijatyön keskeisenä tavoitteena on tukea ja kehittää 
alueen kuntien ja muiden toimijoiden liikenneturvallisuustyötä ja sen edellytyksenä olevaa mo-
niammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Kuntatasolla toimija aktivoi kuntien liikenneturval-
lisuustyöryhmien tai muiden poikkihallinnollisten ryhmittymien toimintaa ja avustaa kuntia toimenpi-
teiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 Vuoden 2017 päätavoitteena on ottaa liikenneympäristön turvallisuustoimien koor-
dinointi aiempaa paremmin haltuun.  

 Liikennekasvatustyössä edetään toimijoiden ja maakunnallisen ohjausryhmän yh-
dessä sopiman toimenpidepaletin mukaisesti, sekä kuntien muut tarpeet huomioiden 

Liikenneturvallisuustoimijatyön organisointi ja ohjaus 

Oulun ympäryskuntien liikenneturvallisuustoimijatyön organisointi ja ohjaus on kolmitasoinen. Ylä-
tasolla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen liikenneturvallisuustoimijoiden työtä ohjaa maa-
kunnallinen ohjausryhmä, jossa on edustus kustakin toimija-alueesta. Maakunnallinen ohjaus-
ryhmä kokoontuu kaksi (2) kertaa vuodessa. Seudullisessa ohjausryhmässä sovitaan toimijatyön 
seututason periaatteista ja toimintatavoista sekä kuntien yhteisistä toimista. Seudullinen ohjaus-
ryhmä kokoontuu vuoden 2017 aikana kolme (3) kertaa. Kuntatasolla toimijatyötä suuntaavat lii-
kenneturvallisuustyöryhmät/-kokoukset. Kuntakokouksissa keskitytään konkreettisella tasolla 
toiminnan ideointiin, ohjelmointiin ja sovittujen toimenpiteiden toteutuksen käytännönjärjestelyiden 
sopimiseen. Toimija osallistuu vuoden aikana kahteen (2) kokoukseen/kunta. Mikäli kunnassa ha-
lutaan kokoontua useammin, auttaa toimija kokouksen valmistelussa. 
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Toiminta ja sen suunnittelu 2017 

Kuntien poikkihallinnolliset kokoukset ovat avainasemassa paikallisen liikenneturvallisuustyön 
koordinoimisessa ja aktivoimisessa sekä konkreettisten toimenpiteiden suunnittelussa. Kuntakoko-
uksissa toimija esittelee ajankohtaisia teemoja, toimenpideideoita ja konkreettisia toimintamalleja 
eri hallintokunnille ja kohderyhmille pyrkien edistämään myös kunnan sisäistä ja eri toimijoiden vä-
listä yhteistyötä. Liikenneturvallisuustoimijan tehtävänä on seurata sovittujen asioiden edistymistä 
ja laajemminkin kunnissa tehtävää liikenneturvallisuustyötä. Kokousten välissä liikenneturvallisuus-
toimija tiedottaa kuntia alueellisten uutiskirjeiden muodossa (4 kpl/vuosi) ajankohtaisista uutisista, 
toimintamahdollisuuksista ja uusista aineistoista. 

Vuoden 2017 osalta liikenneturvallisuustoimijat sekä muut sidostahot ovat sopineet yhteisestä 
edistettävästä toimenpidepaletista liikennekasvatuksen ja viestinnän osalta (Liite 1.). Kukin toimija 
edistää toimenpidepalettia omalla alueellaan. Yhteisiä edistettäviä teemoja ovat mm.: 

- pyöräily 

- tarkkaamattomuus teeman jalkauttaminen muutamilla konkreettisilla toimintamalleilla 

- ikäihmisten uusi tapahtumakokeilu 

-  palkitseva valvonta (omat tuotteet, kuten heijastimet ja kahvipaketit) 

Liikenneympäristön turvallisuustoimien osalta tavoitteena on kehittää toteutuksen ja suunnittelun 
koordinointia ja ohjelmointia. Tavoitteena on muodostaa kunkin kunnan osalta listaus tärkeimmistä 
lähivuosina (noin kolmen vuoden aikajänne) edistettävistä toimenpiteistä (top-kohteet, voidaan ja-
kaa keski-suuriin ja pienempiin). Listausta ylläpidetään vuosittain kunnan ja ELY:n yhteistyönä ka 
toimijan avustuksella. Listauksen taustalla ovat sekä kuntiin laaditut liikenneturvallisuussuunnitel-
mat (tilannekatsaus tehtiin vuonna 2016) että mahdolliset uudet esille nousseet tarpeet. Alustavat 
TOP 5-listaukset käsitellään ensimmäisen kerran kevään kuntakokouksissa ja viimeistellyt versiot 
keväällä pidettävässä seudullisessa ohjausryhmässä. 

Liikenneturvallisuustoimijan yhteystiedot 
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Liite 1. Liikennekasvatus- ja viestintätoimien toimenpidepaletti 
 

ALLE  
KOULUIKÄISET 

Koulutukset/tietoiskut 
• Varhaiskasvatuksen väki (kytkentä vasuun) 
Toiminta 
• Turvaa tenaville -tapahtumat (eskarit, Oulun tapahtuma) 
• Taika-avain -esitykset + ”jälkihoitomateriaali” (muutamia kiinnostuksen mukaan) 
• Suojatietempaukset (kiinnostuksen mukaan) 
• Heijastintempaukset (kiinnostuksen mukaan) 

 

ALAKOULULAISET 

Koulutukset/tietoiskut 
• Opettajille/rehtoreille tietoiskuja (tapauskohtaisesti) 
• Koulukuljettajakoulutukset 
Toiminta 
• Turvaa tenaville -tapahtumat, koulujen liikennepäivät 
• Koulujen pyöräilypäivät (4-5 rastia) (tehdään materiaali)  
• Taika-avain -esitykset + ”jälkihoitomateriaali” (1.-2. lk) (muutamia kiinnostuksen mukaan) 
• Fillarimestarikilpailun markkinointi (vko 37) 
• Koulujen kilometrikisan markkinointi 
• Sinä teet suojatien ja muut suojatietempaukset (kysynnän mukaan) 
• Heijastintempaukset (kysynnän mukaan) 
• Tarkkaamattomuusteema (tarvitaan pari yksinkertaista toimintamallia) 
• Pyöräilykypärään liittyvä markkinointi 

 

YLÄKOULULAISET 
/NUORET 

Koulutukset/tietoiskut 
• Yläkoulun opettajat, nuorisotyöntekijät/-ohjaajat (tapauskohtaisesti) 
Toiminta 
• #Rohkee jalkautukset (Liikenneturvan valmis setti + aurinkolasit) 
• Tappomopo-esityksiä valikoituihin ”ongelmakuntiin” + jälkihoitomateriaali 
• Toisen asteen liikenneturvallisuuspäivät tai  ”Skarppina liikenteessä”: tarkkaamatto-

muus/riskikäyttäytyminen/päihteet (valmis malli) 
• Mopotilaisuuksia kouluilla/nuorisotiloissa (kouluttaja/poliisi) tarpeen mukaan 
• ”Mopomiitit” yhteistyössä poliisin ja Liikenneturvan kanssa (pohditaan mallia) 
• Tarkkaamattomuusteema (tarvitaan pari yksinkertaista toimintamallia) 
• Polttoainelahjakortteja hyvin käyttäytyville mopoilijoille ja pyöräilijöille + tiedotus! Valmis malli 

Kainuusta (tai vastaava toiminta ”palkitseva valvonta”, esim. ruusuratsia Muhoksella) 
 

TYÖIKÄISET 

Toiminta 
• Liikenneturvan työliikennehanke, kyselyt, RYSKE keskustelutilaisuudet jne. 
• Tapaturmapäivän (13.1. ja 13.10.2017) ympärille rakennettu sisäinen viestintä ja tapahtumat 
• Pyörällä töihin -päivän ja Auton vapaapäivän tempaukset 

 

IKÄIHMISET 

Koulutukset 
• Kotihoidon henkilöstö / Iäkässeminaarit ikäihmisten parissa työskenteleville 
Toiminta 
• Rajotusten mukaan! -näytelmä  + Liikenneturvan luento (formaattia uudistetaan) 
• Liikenneturvan teematilaisuudet (ikäautoilu, pysy pystyssä, seniorit satulaan jne.) 
• Ajoterveys -luennot (uuden geriatrin etsiminen) 

 

KAIKKI KUNTA-
LAISET 

Toiminta 
• Liikenneteema Päivä paloasemalla -päivänä tai 112-päivänä (mm. Kempele) 
• Liikennerastit/tempaukset paikallistapahtumissa (kysynnän mukaan) 
• Heijastin- ja pyörävalotempaukset 
• Suomi 100 (Liikenneturvalla teemana heijastin) 
• Liikenneturvallisuuden edistäminen urheiluseurojen kautta 

 

 


