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Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, 

hankeavustus 2020 - Hankekortti 

Hankekortin tiedot julkaistaan valtionavustusten verkkosivuilla. 

Kunnan liikenneturvallisuustyön kehittäminen – työkaluja 

jalkauttamiseen  

Vastuutaho, 

yhteyshenkilö 

Riihimäen kaupunki, vastaava liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén 

puh+358505907759 

Osallistujat Riihimäen kaupunki, konsultti (opinnäytteen tekijä), ohjausryhmä 

Aikataulu 1.2.2021 31.10.2021 

Hankkeen tavoite 

ja sisältö, kohde-

ryhmä  

Tavoitteena on:  

- selvittää nykytilanne ja sen ongelmat/haasteet/hyvät käytän-

nöt liikenneturvallisuustyön jalkauttamisessa Riihimäellä ja 

yleisesti Suomessa  

- tehostaa ja parantaa liikenneturvallisuusryhmän ja koordi-

naattorityön toimintaa  

- löytää uusia työkaluja liikenneturvallisuustyön jalkauttami-

seen. Työkalujen kehittämisessä lähtökohtana on niiden mo-

nistettavuus ja hyödynnettävyys myös muissa Suomen kun-

nissa.  

- tunnistaa merkittävimmät kohderyhmät, joille työkalujen löy-

täminen jalkauttamistyöhön on erityisen tärkeää. Alustavasti 

tärkeäksi kohderyhmäksi on tunnistettu nuoret. Nuorten lii-

kenneturvallisuuden parantamiseen on tärkeää löytää uusia 

keinoja. Nuoret ovat yliedustettuina onnettomuustilastoissa 

Riihimäellä sekä muualla Suomessa.  

- tunnistaa tapoja sisällyttää liikenneturvallisuustyö perusar-

keen ja sitä kautta helpommin osallistaa, sitouttaa ja moti-

voida erityisesti kunnan eri toimialoja ja varsinaista jalkautta-

mistyötä tekeviä mukaan työhön. 

 

Työn menetelminä ovat kirjallisuusanalyysi, kyselyt, haastattelut sekä 

työpaja. Kirjallisuusanalyysi sekä kyselyt tehdään tammi-huhtikuussa 

2021, haastattelut touko-elokuussa 2021 ja työpaja syyskuussa 2021.  

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja nuoret, mutta jal-

kauttamistyökaluja kehitetään myös muille työn aikana tunnistetuille 

kohderyhmille.  

 

 

 

Ennakoitu tulos Työ raportoidaan opinnäytetyönä. Työ sisältää jalkauttamistyökaluja, 

joiden muoto ja esitystapa tarkentuvat työn aikana.  
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Lisätietoja hank-

keesta 

Riihimäen kaupungin vastaava liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsén 

puh. +358505907759 

  

 

Hankkeen päättyessä täydennetään: 

 

Tulokset [Lyhyt kuvaus hankkeen tuloksista ja linkit mahdollisiin lopputuotoksiin, 

materiaaleihin ja aineistoihin (esim. linkki sivulle, joka tarjoaa lisätietoa 

hankkeesta ja sen tuloksista). Samoin kannattaa kertoa, miten toiminta 

jatkuu hankkeen päätyttyä.] 

Miten tavoitteet 

toteutuivat? 

 

Arvio hankkeen 

vaikutuksista lii-

kenneturvallisuu-

delle 

 

Mitä opittiin? Mitä 

kannattaisi tehdä 

toisin? 

 

 


