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Liikenneturvallisuustyö Imatralla vuonna 2019

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Vastuutaho/
järjestäjä

Yhteistyötahot Ajoitus Seuranta
(toteutumis-
ajankohta)

Varhais-
kasvatus- ja
neuvola-
henkilöstö

Liikenneturvallisuustyön suunnittelu
- Henkilöstön kokouksissa tiedotetaan

valmistuneesta
liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja
jaetaan esite. Koko henkilöstö tulee
tietoiseksi suunnitelmasta. Tiedotus myös
perhepäivähoitajille.

- Tiedotetaan liikenneturvallisuustyön
käsikirjasta ja tutustutaan siihen yhdessä:
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/ku
ntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-
liikenneturvallisuustyo-0

- Sovitaan tulevan kauden/vuoden aikana
toteutettavasta toiminnasta (kirjataan
toimintasuunnitelmapohjaan).

Esimiehet,
liikenneturvallisuus-
ryhmän jäsen

Esimiehet

Esimiehet

Liikenne-
turvallisuus-
koordinaattorilta
materiaalia

2019

2019

2019

Varhais-
kasvatus- ja
neuvola-
henkilöstö

Liikenneturvallisuusmateriaalin hankinta
ja ylläpito
- Tarkistetaan yksiköissä oleva materiaali

(oppaat, esitteet, julisteet, dvd:t jne.).
- Tilataan lisää materiaaleja mm.

Liikenneturvalta. Toimipaikoissa on jaossa ja
esillä liikenneturvallisuutta koskevaa
materiaalia niin aikuisille kuin lapsille.

- Tutustutaan yhdessä Liikenneturvan
tarjoamiin palveluihin ja nettisivuihin
(www.liikenneturva.fi).

Esimiehet,
turvallisuusvastaavat

Liikenneturva 2019, jatkossa
vuosittain
kauden/vuoden
alussa

Peruskoulun
ja 2. asteen
opettajat +
koulun muu
henkilöstö

Liikenneturvallisuustyön suunnittelu
- Henkilöstön kokouksissa tiedotetaan

valmistuneesta
liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja
jaetaan esite. Koko henkilöstö tulee
tietoiseksi suunnitelmasta.

- Tiedotetaan liikenneturvallisuustyön
käsikirjasta ja tutustutaan siihen yhdessä:

Rehtori,
liikenneturvallisuus-
ryhmän jäsen

Rehtori

Liikenne-
turvallisuus-
koordinaattorilta
materiaali

2019

2019

https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo-0
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo-0
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo-0
http://www.liikenneturva.fi/
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https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/ku
ntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-
liikenneturvallisuustyo-0

- Sovitaan tulevan lukukauden tai -vuoden
aikana toteutettavasta toiminnasta
(kirjataan toimintasuunnitelmapohjaan).

Rehtori 2019

Peruskoulun
ja 2. asteen
opettajat +
koulun muu
henkilöstö

Liikenneturvallisuusmateriaalin hankinta
ja ylläpito
- Tarkistetaan yksiköissä oleva materiaali

(oppaat, esitteet, julisteet, dvd:t jne.).
- Tilataan lisää materiaalia mm.

Liikenneturvalta.
- Tutustutaan yhdessä Liikenneturvan

tarjoamiin palveluihin ja nettisivuihin
(www.liikenneturva.fi).

Rehtori,
turvallisuusvastaava

Liikenneturva 2019

8.
luokkalaiset

Liikennekasvatusta koululaisille
tapahtumien ja tempausten avulla
- Järjestetään 8.-luokkalaisille eri

viranomaisten yhdessä toteuttama
turvallisuusinfo.

Koulut Eksote, poliisi Syksy 2019

Nuoriso-
toimen
henkilöstö

Liikenneturvallisuustyön suunnittelu
- Henkilöstön kokouksissa tiedotetaan

valmistuneesta
liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja
jaetaan esite. Koko henkilöstö tulee
tietoiseksi suunnitelmasta.

- Tiedotetaan liikenneturvallisuustyön
käsikirjasta ja tutustutaan siihen yhdessä:
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/ku
ntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-
liikenneturvallisuustyo-0

- Sovitaan tulevan kauden/vuoden aikana
toteutettavasta toiminnasta (kirjataan
toimintasuunnitelmapohjaan).

Esimiehet,
liikenneturvallisuus-
ryhmän jäsen

Esimiehet

Esimiehet

Liikenne-
turvallisuus-
koordinaattorilta
materiaali

2019

2019

2019

https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo-0
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo-0
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/kuntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-liikenneturvallisuustyo-0
http://www.liikenneturva.fi/
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Nuoriso-
toimen
henkilöstö

Liikenneturvallisuusmateriaalin hankinta
ja ylläpito
- Tarkistetaan yksiköissä oleva materiaali

(oppaat, esitteet, julisteet, dvd:t jne.).
- Tilataan lisää materiaalia mm.

Liikenneturvalta.
- Tutustutaan yhdessä Liikenneturvan

tarjoamiin palveluihin ja nettisivuihin
(www.liikenneturva.fi).

Esimiehet,
turvallisuusvastaava

Liikenneturva 2019

Kunnan koko
henkilöstö

Liikenneturvallisuustyön suunnittelu
- Henkilöstön kokouksissa tiedotetaan

valmistuneesta
liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja
jaetaan esite.

- Tiedotetaan liikenneturvallisuustyön
käsikirjasta ja tutustutaan siihen yhdessä:
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/ku
ntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-
liikenneturvallisuustyo-0

- Sovitaan tulevan kauden/vuoden aikana
toteutettavasta toiminnasta (kirjataan
toimintasuunnitelmapohjaan).

Esimiehet, viestintä,
liikenneturvallisuus-
ryhmän jäsen

Esimiehet

Esimiehet

Liikenne-
turvallisuus-
koordinaattorilta
materiaali

2019

2019

2019

Kunnan koko
henkilöstö

Liikenneturvallisuusmateriaalin hankinta
ja ylläpito
- Tarkistetaan yksiköissä oleva materiaali

(oppaat, esitteet, julisteet, dvd:t jne.).
Esimerkiksi taukohuoneet tai kahvitilat sekä
aulat ja muut asiakastilat ovat hyviä
paikkoja materiaalin esillä pitämiselle.

- Tilataan lisää materiaalia mm.
Liikenneturvalta.

- Tutustutaan Liikenneturvan tarjoamiin
palveluihin ja nettisivuihin
(www.liikenneturva.fi).

Esimiehet,
liikenneturvallisuus-
ryhmän jäsen,
työsuojelu

Liikenneturva 2019

http://www.liikenneturva.fi/
http://www.liikenneturva.fi/
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Kaupungin
koko
henkilöstö

Tarkkaamattomuus liikenteessä
- Osoitetaan henkilöstölle

liikenneturvallisuuden tapahaaste, joka
liittyy kännykän käyttöön liikenteessä
(kulkutavasta riippumatta)

Liikenneturvallisuus-
koordinaattori
Turvallisuustyöryhmän
jäsenet

Kevät 2019

Yritykset Liikenneturvallisuustyöstä tiedottaminen
- Kunnan alueella toimiville yrityksille

toimitetaan liikenneturvallisuussuunnitelman
esite ja kannustetaan huomioimaan
suunnitelma omassa toiminnassaan.

Liikenneturvallisuus-
koordinaattori
(materiaali)
Kaupungin viestintä /
elinkeinotoimi (mate-
riaalin toimittaminen
yrityksille)

2019

Sosiaali- ja
terveys-
palveluiden
henkilöstö

Liikenneturvallisuustyön suunnittelu
- Henkilöstön kokouksissa tiedotetaan

valmistuneesta liikenneturvallisuus-
suunnitelmasta ja jaetaan esite. Koko
henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta.

- Tiedotetaan liikenneturvallisuustyön
käsikirjasta ja tutustutaan siihen yhdessä:
https://www.liikenneturva.fi/fi/kampanja/ku
ntien-liikenneturvallisuustyo/kuntien-
liikenneturvallisuustyo-0

- Sovitaan tulevan kauden/vuoden aikana
toteutettavasta toiminnasta (kirjataan
toimintasuunnitelmapohjaan).

Esimiehet,
liikenneturvallisuus-
ryhmän jäsen

Esimiehet

Esimiehet

Liikenne-
turvallisuus-
koordinaattorilta
materiaali

2019

2019

2019

Sosiaali- ja
terveys-
palveluiden
henkilöstö

Liikenneturvallisuusmateriaalin hankinta
ja ylläpito
- Tarkistetaan yksiköissä oleva materiaali

(oppaat, esitteet, julisteet, dvd:t jne.).
Huolehditaan materiaalista myös
asiakastiloissa (esim. terveyskeskus);
julisteet, oppaat, yms.

- Tilataan lisää materiaalia mm.
Liikenneturvalta ja käydään se yhdessä läpi
henkilökunnan kanssa.

- Tutustutaan yhdessä Liikenneturvan
tarjoamiin palveluihin ja nettisivuihin
(www.liikenneturva.fi).

Esimiehet,
turvallisuusvastaava

Liikenneturva 2019

http://www.liikenneturva.fi/
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Ikäihmiset Ikäihmisten turvallisen liikkumisen
edistäminen
- Liikenneturvallisuusasiat mukana KKI-

tapahtumassa Imatralla
- Ikäihmisten liikenneturvallisuustilaisuus

Eksote

Liikenneturvallisuus-
koordinaattori

Liikenneturva

Liikenneturva,
Eksote

9.10.2019

Syksy 2019

Kaikki
kaupunki-
laiset

Turvalliseen liikkumiseen kannustaminen
- Liikenneturvallisuusteema mukana kesän

avauksessa, aiheena mm. pyöräily

Imitsi Liikenneturva,
Eksote, liikenne-
turvallisuus-
koordinaattori

25.5.2019

Pyöräilevät
kaupunki-
laiset

Kannustaminen turvalliseen ja viisaaseen
arkiliikuntaan, työmatkapyöräilyyn ja
vapaa-ajan liikuntaan
- Järjestetään Pyöräilyviikon

tempaus/tapahtuma, esimerkiksi maksuton
aamupala työmatkapyöräilijöille.

Liikenneturva Toukokuu 2019

Kaupungin
turvallisuus-
työryhmä

Liikenne- ja liikenneturvallisuusosaamisen
lisääminen
- Säännölliset liikenneasioita käsittelevät

kokoukset kahdesti vuodessa.
- Aktiivinen osallistuminen Kotkassa

järjestettävään Kaakkois-Suomen
liikenneturvallisuusfoorumiin 7.5.2019.

Ryhmän puheenjohtaja,
liikenneturvallisuus-
koordinaattori

ELY 2019
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