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Liikenneturvallisuuskokeilu suunnitteilla? Muista
myös hankeavustus
Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustusten haku tälle vuodelle
on käynnistynyt ja hakemuksia voi jättää 1.9.2017 asti. Avustuksia voi
hakea erityisesti koulumatkojen turvallisuutta ja liikenneturvallisuutta
kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta käsitteleviin hankkeisiin.
Valtioneuvoston asetus (1207/2016) säätää tieliikenteen turvallisuustoiminnan
edistämiseen myönnettävistä valtionavustuksista. Valtionavustusta myönnetään
yleisavustuksina ja hankeavustuksina. Yleisavustus on tarkoitettu lailla säädettyjen
tehtävien hoitamiseen.
”Hankeavustus on suunnattu vastaavasti alueellisen liikenneturvallisuustyön tarpeisiin. Sitä voi hakea alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin
kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin”,
kertoo valtionavustuksia koordinoiva johtava asiantuntija Annu Korhonen.

Liikenneturvallisuuden hankerahaa uudenlaisen toiminnan kehittämiseen ja
kokeiluun sekä tutkimuksiin
Hankeavustuksella halutaan tukea uudenlaisten toimintatapojen ja ideoiden
kokeilua ja käyttöönottoa. Hankeavustuksella voidaan tukea myös liikennekäyttäytymisen, liikennejärjestelmän tai liikenteen turvallisuustiedon parantamiseen liittyvää soveltavaa tutkimusta, joka pureutuu erityisesti alueellisen ja
paikallisen liikenneturvallisuustyön teemoihin. Hankeavustuksella ei ole tarkoitus
rahoittaa liikenneturvallisuustyön vakiintunutta perustoimintaa.
Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat, kuntayhtymät sekä muut voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Kokeilu- ja kehittämishankkeiden osalta hyväksyttävinä kustannuksina pidetään suunnittelusta, projektinhallinnasta ja toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tutkimushankkeiden osalta hyväksyttäviä kustannuksia ovat tutkimuskustannukset. Hankeavustusta ei kuitenkaan myönnetä kokeiluihin tai tutkimuksiin liittyvien liikenneinfrastruktuuri-investointien rahoittamiseen.
Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.9.2017. Hakemus tulee toimittaa
sähköpostilla osoitteisiin kirjaamo@trafi.fi ja valtionavustus@trafi.fi.
Hakemus tehdään hakulomakkeella. Hakulomakkeesta ja sen liitteistä tulee ilmetä
kaikki avustuksen myöntämiseen tarvittavat tiedot. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustuksen hakulomake ja hakuohje 2017:
https://www.trafi.fi/tieliikenne/turvallisuustyon_valtionavustus/hankeavustus

Vuoden 2017 erityisteemoina koulumatkat ja poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyö - toiveissa tuloksia, joista muutkin hyötyvät
Vuodelle 2017 toivotaan hankehakemuksia erityisesti seuraavista tieliikenteen
turvallisuuden kannalta tärkeistä teemoista:
 Koulumatkojen turvallisuus
 Liikenneturvallisuus osana kuntalaisten hyvinvointia
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Ensimmäisen teeman taustalla on monissa kunnissa ajankohtaiset koulumatkojen
turvallisuuteen liittyvät huolet. Toisella teemalla halutaan tuottaa uutta tietoa
poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyön tueksi kunnissa.
Hakemukset voivat kohdistua myös muihin paikallisen liikenneturvallisuuden
ongelma-aihepiireihin, mutta edellä esitettyjä teemoja tullaan priorisoimaan
avustuspäätöksiä tehtäessä. Tavoitteena on rahoittaa sellaisia hankkeita, joista
saatavia tuloksia, kokemuksia ja konsepteja tai tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla.
Lisätietoja
Lisätietoa valtionavustuksesta sekä hankeavustuksen hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät osoitteesta www.trafi.fi/valtionavustus.
Ruotsinkieliset hakuohjeet ja -lomakkeet ovat saatavissa viikon 26 lopulla.
johtava asiantuntija Annu Korhonen p. 029 534 5229, valtionavustus@trafi.fi
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