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Liikenneturvallisuuskoordinaattori vuosiksi 2021–2023
Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna
2012. Liikenneturvallisuussuunnitelmassa asetetaan tiukat tavoitteet vakavien liikenneonnettomuuksien määrän vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty monipuolinen toimenpideohjelma. Suunnitelman toteutumista on seurattu parin vuoden välein ja
vuoden 2021 aikana käynnistyy suunnitelman laajempi päivitys (erillinen
hanke).
Liikenneturvallisuuskoordinaattorimallia pilotoitiin Loimaan seudulla
vuonna 2020 (pois lukien Oripään kunta) ja sen tuloksena kuntiin perustettiin liikenneturvallisuustyöryhmät sekä luotiin muutoinkin pohjaa systemaattiselle eri ikä- ja liikkujaryhmät kattavalle liikenneturvallisuustyölle.
Toimintamalli koettiin hyödylliseksi ja sille toivottiin jatkoa niin ELY:n kuin
kuntien taholta.
Liikenneturvallisuuskoordinaattorityö mahdollistaa kuntien liikenneturvallisuustyön jatkuvan kehittymisen sekä tukee tavoitetta pitää kunnat Viiden
tähden liikenneturvallinen kunta tasolla 4–5 (https://www.doria.fi/handle/10024/121988).
Liikenneturvallisuuskoordinaattorin pääasiallisena tehtävänä on avustaa ja
tukea Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuustyöryhmiä ja eri toimialoja käytännön liikenneturvallisuustyössä (kokoontumiset, tapahtumat ja
tempaukset, liikennekasvatus, viestintä, asiantuntijatuki teknisissä asioissa jne.). Koordinaattori avustaa myös liikenneturvallisuustyön seurantaan liittyvissä tehtävissä (tilastot, toimenpiteet jne.).
Työn kustannuksiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen osuus on 30 % ja
kuntien kesken väkiluvun suhteessa jaettavaksi jää 70 %. Marttilan osuus
kustannuksista on vuosittain 418 eur + alv.

Päätös:

Päätän, että Marttila osallistuu yhteistyöhön liikenneturvallisuuskoordinaattorimallissa vuosina 2021–2023

Liitteet:

Tarjous Loimaan seudun kuntien liikenneturvallisuuskoordinaattorityö vuosina 2021–2023.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunta, Tekninen lautakunta
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

19.1.2021

Tiedoksiantopäivä

19.1.2021

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

