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Liikennekasvatus 

● Liikennekasvatuksella tarkoitetaan 
liikenneturvallisuuteen vaikuttamista 
koulutuksen, valistuksen ja tiedottamisen 
keinoin 

● Tavoitteena on parantaa osaamista ja vaikuttaa 
liikennekäyttäytymiseen 

● Jokaiselle kansalaiselle tulee antaa riittävät 
tiedot, taidot ja valmiudet suoriutua 
liikenteessä ilman vahinkoja 

● Kunnilla on mahdollisuus tarjota elinikäistä 
liikennekasvatusta alkaen neuvoloista jo ennen 
lapsen syntymää jatkuen katkeamatta 
vanhustyöhön saakka 
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• Perustuslaki turvaa jokaiselle kansalaiselle 
oikeuden turvalliseen elinympäristöön  
• Jokaisella Suomen kansalaisella on 

oikeus turvallisuuteen 
• Vastuu turvallisesta ympäristöstä on 

sekä kunnilla että valtiolla 

• Sisäisen turvallisuuden ohjelma on 
valtioneuvoston periaatepäätös, jossa 
hallitus määrittelee poikkihallinnolliset 
keskeiset turvallisuuden tavoitteet ja 
toimenpiteet.  
• Pyritään eri turvallisuustyötä tekevien 

yhteistyön parantamiseen 
• Liikkumisen turvallisuus on määritelty 

omana kokonaisuutena 
• Huomio mm. pelastusvalmiuteen, 

päihteiden käytön vähentämiseen ja 
asenteisiin 

 

Turvallisuus taataan perustuslaissa 

Presenter
Presentation Notes
Liikenneturvallisuustyön tarve on määritelty perustuslaissa ja kaikilla kansalaisilla pitää olla oikeus turvalliseen elinympäristöön sekä vapaaseen ja turvalliseen liikkumiseenPerustuslakiSisäisen turvallisuuden ohjelma



Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 

● Onnettomuus syntyy prosessien, olosuhteiden ja suojauksien 
pettäessä ja yhdistyessä vaaralliseen käyttäytymiseen 

● Yhteiskunta rakentaa suojakerroksia turvaksemme 
liikenteessä 
● Lait ja asetukset 
● Valvonta 
● Tieympäristön turvallisuus 
● Ajoneuvojen turvallisuus  
● Liikennekasvatus 

● Onnettomuus tapahtuu, kun                                            
suojaukset on ohitettu 

● Keskeinen vaikuttava tekijä on                                                 
ihmisen oma käyttäytyminen 
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Presenter
Presentation Notes
Reisonin reikäjuustomalli. (Henriksen et al. 2008, Reason et al. 2001) Teoksesta Pöllänen, Liikenneturvallisuus opetusmonisteOnnettomuuksien syntyä on tutkittu useissa tutkimuksissa. Yhteistä on nähdä onnettomuus useiden tekijöiden kasautumana tai kuten kuvassa suojakerroksien läpäiseminäSuojakerroksia ovat mm. lait liikenteestä, tiestöstä, kuljettajista ja ajoneuvoista sekä normit, joiden mukaan tiestöä rakennetaanValvovia tahoja ovat poliisin ohella mm. ajoneuvokatsastusTapoja ohittaa suojaukset ja aiheuttaa onnettomuus ovat esim. riskinotto, väsymys, epävarmuus ajojärjestyksestä, toisen tienkäyttäjän jääminen huomaamatta, vilkun käyttämättömyys, Liikennekasvatuksella luodaan tärkeä suojakerros



Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma  

● Kunnassa liikenneturvallisuustyötä ohjaa 
oma suunnitelmansa 

● Suunnitelma sisältää kuvaukset 
● nykytilasta 
● toiminnan tavoitteista 
● organisoinnista 
● toiminnan sisällöstä, keinoista ja 

toteuttajista 
● toiminnan tuloksellisuudesta ja 

seurannasta 

● Suunnitelmaan voidaan liittää mukaan 
esim. liikkumisen ohjaus  sekä kävelyn ja 
pyöräilyn edistäminen 

● Paikallisuus on syytä huomioida 
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Presenter
Presentation Notes
Liikennekasvatussuunnitelman on hyvä olla paikalliset olot huomioivaEsimerkkejä liikennekasvatussuunnitelmista:http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=453dc7d9-88b6-4d42-af93-4bb9b9a7e474http://itatoimija.iwn.co/tiedostot/Pohjois-Savo/Iisalmen_liitu_kvt.pdfhttp://www.sipoo.fi/easydata/customers/sipoo/files/2011_keke/liikenne/raportti_sipoo_nettiin.pdfVoi olla erillinen suunnitelma tai osa laajempaa liikenneturvallisuus- tai kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelmaaTärkeää on, että suunnitelman toteuttajat osallistuvat suunnitelman laatimiseen ja näin sitoutuvat mukaan liikenneturvallisuustyöhön



Liikennekasvatussuunnitelman sisältö 

 Henkilökunnan osaamisen ja liikenneturvallisuusasenteen parantaminen 
 Liikenneturvallisuusmateriaalin saatavuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen 

 Kohderyhmän liikenneturvallisuusasenteiden parantaminen 

 Turvavälineiden käytön lisääminen 

 Liikennesääntöjen osaaminen ja noudattaminen 
 Oman liikkumisen huomioiminen (omat edellytykset ja osaaminen) 
 Liikkumisen valinnat (kulkutapa) 
 Toisten liikkumisen huomioiminen (esimerkkinä oleminen, toisten 

auttaminen) 
 

Edellytykset hyvälle toteutukselle: 
• Toiminta yhdistettävissä jokapäiväiseen toimintaan 
• Toteutus taloudellisesti, ajallisesti ja henkilöresurssien puolesta 

mahdollista 
• Toiminta mielekästä ja mahdollista saada kohderyhmä innostumaan 
• Toteuttaja hallitsee asiansa 
• Vuosittain tarkennettavissa 
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Presenter
Presentation Notes
Liikennekasvatuksessa täytyy aina ensin rakentaa perusta, josta työtä tehdäänPerustan muodostavat työtä tekevien osaaminen ja oikeat sekä riittävät työkalut liikenneturvallisuustyöhönKohderyhmän osalta tulee aloittaa asenteista jatkaa siitä passiiviseen turvallisuuteen (turvalaitteiden käyttö) sitten aktiiviseen turvallisuuteen (käyttäytyminen ja osaamin) ja kun tämä on tehty kouluttaa muut huomioivia tien käyttäjiä, jotka ovat tietoisia valinnoistaan ja osaavat toimia myös esimerkkeinä



Liikennekasvatuksen keinot 

● Henkilökunnan osaaminen 

● Liikenneturvallisuustyön materiaali 

● Koulutus ja taitojen kehittäminen 

● Valistus 

● Motivointi  

● Kilpailut 

● Tiedotus 

● Ennakointi ja varautuminen 
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Presenter
Presentation Notes
Runsaasti toimintamalleja käytännön ohjeissa kuntien liikenneturvallisuustyöhön http://alk.tiehallinto.fi/liikenneturvallisuus/kuntienlt.htm



Ikäryhmien onnettomuustilastot 
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Ikä Yhteensä JK PP Mopo MP HA kulj HA matk Muu
0-5 23 19 % 5 % 0 % 0 % 0 % 70 % 6 %
6-9 52 21 % 32 % 1 % 0 % 0 % 42 % 5 %
10-14 118 12 % 38 % 20 % 3 % 1 % 23 % 4 %
15-17 654 2 % 5 % 57 % 14 % 1 % 17 % 3 %
18-20 468 3 % 5 % 2 % 3 % 52 % 29 % 6 %
21-24 278 4 % 7 % 2 % 9 % 44 % 26 % 8 %
25-34 181 5 % 8 % 2 % 11 % 46 % 19 % 10 %
35-44 145 5 % 10 % 2 % 11 % 46 % 15 % 11 %
45-54 132 7 % 13 % 2 % 10 % 43 % 14 % 12 %
55-64 107 10 % 15 % 2 % 4 % 41 % 17 % 13 %
65-74 101 13 % 19 % 2 % 1 % 37 % 21 % 7 %
75- 92 22 % 18 % 2 % 0 % 35 % 18 % 5 %
Yhteensä 158 7 % 11 % 11 % 8 % 34 % 20 % 8 %

Tienkäyttäjä
Loukkaantuneet tienkäyttäjäikäryhmän 100 000 henkilöä kohden, keskiarvo vuosille 2006-2009

Presenter
Presentation Notes
Lähde…



Liikennekasvatusta on 
tärkeää tehdä 
herkkyyskausina 

8 

Presenter
Presentation Notes
Kuva: Kati Kiiskilä ja Marko Mäenpää, Tiehallinnon ASTAR -hanke ”Nuorten tarpeet liikkujaryhmänä”



Liikenneonnettomuus voi sattua kenelle 
tahansa 
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● Liikenneonnettomuuksissa on monta 
selittävää tekijää 

● Merkittävään osaan moottoriajoneuvojen 
kuolonkolareista liittyy kuljettajan 
riskinottoa –riskinottoa pitää pyrkiä 
estämään 

● Estokeinoja ovat mm. poliisivalvonnan 
tehostaminen, alkolukko, 
ajoneuvotekniset keinot turvavyöttömän 
ajon estämiseksi ja ISA-järjestelmien 
(Älykkäät nopeudensäätelyjärjestelmät) 
käyttöönotto 

● Liikenneturvallisuutta pystytään edelleen 
parantamaan monin tavoin 

 
Tutkijalautakuntatyöllä pyritään 
löytämään onnettomuuksien syyt ja 
parantamisehdotukset 
 
Tutkijaryhmän arvio (N 496): 
•60 kuljettajaa olisi säilyttänyt ajoneuvon 
hallinnan ajovakausjärjestelmän (ESP) avulla 
•70 kuljettajaa olisi olisi auttanut vireystilaa 
valvova hälytin 
•50 auton renkaiden kuluneisuus 
myötävaikutti onnettomuuden syntyyn 
•24 kuljettajaa olisi hyötynyt etäisyystutkan 
käytöstä 

 

Presenter
Presentation Notes
Kolariväkivalta tutkimuksissa on tutkijalautakunta-aineistojen perusteella selvitetty onnettomuuksien taustalla olevia syitä



Turvalaitteiden käyttö 

● Onnettomuuden seurauksia voidaan 
lieventää käyttämällä turvalaitteita.   

● Aktiivisilla turvalaitteilla pyritään estämään 
onnettomuuden syntymistä ja passiiviset 
turvalaitteet auttavat lieventämään 
henkilövahinkoja.  

● Turvalaitteiden käytöllä on ollut merkittävä 
vaikutus liikenneturvallisuuden 
paranemisessa  

● Turvavyön antaman suojan arvioidaan 
olevan lähes viisikymmentä prosenttia.  

● Pyöräilijöiden kuolemat vähenisivät puoleen, 
jos kaikki Suomen pyöräilijät käyttäisivät 
kypärää. 
 

Turvalaitteet olisivat 
voineet pelastaa 

vuosina 2004-2008 
yhteensä 354 
henkilöä eli 

keskim.71 henkilöä 
vuodessa 

50 henkilöä 
eli 43% 

36 henkilöä 
eli 45% 

268 
henkilöä eli 

41% 
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Presenter
Presentation Notes
Aktiiviset ja passiiviset turvalaitteetLaatikoissa ihmishenkien määrä, joka olisi voitu viidessä vuodessa pelastaa sekä % osuus turvalaitetta käyttämättömistä kuolleista



Heijastin 

● Tieliikennelain 42§ mukaan jalankulkijan on pimeän aikana 
tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista 
heijastinta. 

● Heijastimella varustettu jalankulkija havaitaan ajoissa 

● Heijastin on tärkeä myös taajamassa, erityisesti pimeään 
lumettomaan aikaan 
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Presenter
Presentation Notes
Linkki lisätietoihin http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/index.php



Pyöräilykypärä 

● Tieliikennelain 90§ mukaan, polkupyöräilijän on 
ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista 
suojakypärää 

● Tutkimusten mukaan pyöräilykypärän käyttö 
vähentää kuolemanriskiä 73 prosentilla ja 
aivovammariskiä lähes 90 prosentilla  

● Kypärän tulee olla sopivan kokoinen ja kiinnitetty 
huolellisesti, ettei se mahdollisessa 
onnettomuudessa lennä pois päästä 
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Presenter
Presentation Notes
Pyöräilykypärän käyttö vaihtelee maakunnittain 30-40 % välilläLinkki lisätietoihinhttp://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/index.phpLinkki seurantatietoihinhttp://www.liikenneturva.fi/www/fi/tutkimus/liikennekayttaytymisen_seuranta/index.php



Moottoripyöräilijän ja mopoilijan kypärä 
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● Tieliikennelain 89 § mukaan 
moottoripyöräilijän ja mopoilijan sekä 
heidän matkustajansa on ajon aikana 
käytettävä malliltaan 
tyyppihyväksyttyä suojakypärää 

● Kypärän on oltava tyyppihyväksytty, 
joko 

● ECE-säännön n:o 22 mukaan ECE-
hyväksymismerkintä kypärässä on  iso E-kirjain 
ympyrän sisällä.  

● Tai amerikkalaisen standardin FMVSS 
218 mukaan  
Amerikkalaisen standardin merkintä on  isot DOT-
kirjaimet.  

 

 

 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
Linkki lisätietoihin



Turvavyö 

● Tieliikennelain 88 § mukaan istuinpaikalle asennettua 
turvavyötä on käytettävä – myös linja-autoissa. 

● Oikein kiinnitetty turvavyö pitää ihmisen istuimellaan ja 
estää häntä iskeytymästä auton koviin sisäosiin 
törmäystilanteissa. 

● Eri maissa tehtyjen tutkimusten mukaan turvavyön 
käytöllä kuolemat vähenevät puoleen ja 
loukkaantumiset lievenevät tai estyvät kokonaan. 

 

14 

Presenter
Presentation Notes
Lisätietoahttp://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/index.phpSeurantahttp://www.liikenneturva.fi/www/fi/tutkimus/liikennekayttaytymisen_seuranta/index.php



Lasten kuljettaminen autossa 

● Alle 135 –senttisen lapsen on 
aina autossa käytettävä painon ja 
kokonsa mukaista turvalaitetta  

● Lasta ei saa kuljettaa etupenkin 
turvaistuimella selkä ajosuuntaan, 
jos paikka on varustettu 
etuturvatyynyllä eikä turvatyynyä 
voi luotettavasti kytkeä pois 

● Alle kolmevuotiasta lasta ei saa 
kuljettaa autossa koskaan ilman 
turvalaitetta. Taksissa 
kaikenikäiset lapset voivat 
kuitenkin matkustaa 
takaistuimella turvavöissä 
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Presenter
Presentation Notes
http://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/index.php



Alkolukko on 

● Ajonestolaite, joka mittaa kuljettajan uloshengitysilman 
alkoholi-pitoisuuden ajoon lähdettäessä. 

● Pakollinen tilausliikenteenä ajettavissa koulu- ja 
päiväkotikuljetuksissa. 

● Tehokas keino estää rattijuopumus, siksi sitä käytetään 
myös vapaaehtoisesti niin yritysten, kuntien kuin 
yksityisten henkilöiden ajoneuvoissa. 

●  Rattijuopumukseen syyllistyneelle vaihtoehto 
ehdottomalle ajokiellolle. 
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Presenter
Presentation Notes
Alkolukko laki 360/2005TraFin selvitys alkolukon käyttövelvoitteen laajentamisesta: http://www.trafi.fi/tieliikenne/ajokortit_ja_tutkinnot/alkolukko



Ajonopeudet 

● Tieliikennelain 23§ mukaan ajoneuvon kuljettajan tulee 
sovittaa nopeutensa sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus 
edellyttää 

 Huomioitava: tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon 
kuormitus, kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. 

 Ajonopeudella on merkitystä kuljettajan reaktioaikana 
kuljetun matkan ja jarrutusmatkan lisäksi myös 
onnettomuuksien määrään ja siihen kuinka vakavia ovat 
onnettomuuden seuraukset.  
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Presenter
Presentation Notes
Linkki seurantatietoihinhttp://www.liikenneturva.fi/www/fi/tutkimus/liikennekayttaytymisen_seuranta/index.php



Ajonopeudet ja turvaväli 

● Ajonopeuksilla ja turvavälillä on suuri merkitys 
liikenneturvallisuuteen 

● Nopeusrajoitusjärjestelmän avulla luodaan 
tarkoituksenmukaiset nopeusrajoitukset erilaisiin 
liikenneympäristöihin. Väylän suhde maankäyttöön ja 
väylän liikenteellisestä tehtävästä määrittävät sopivan 
nopeustason 

● Asunto-, keskusta- ja työpaikka-alueilla tulee 
käytettävien ajonopeuksien olla selvästi alhaisempia kuin 
pääväylien nopeuksien 

● Kevyen liikenteen järjestelyt ovat sitä vaativampia mitä 
korkeammat ovat autojen nopeudet. 
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Presenter
Presentation Notes
Lisätietoahttp://www.liikenneturva.fi/www/fi/turvatieto/index.phpLinkki seurantatietoihinhttp://www.liikenneturva.fi/www/fi/tutkimus/liikennekayttaytymisen_seuranta/index.php



Ihmisen havaintokyky 

● Ihmisen havaintokyky liikenteessä heikkenee iän myötä 

● Lasten havaintokyky ja ympäristön hahmottaminen on 
puutteellista 

● Oma nopeus on suhteutettava aina liikenneympäristöön 
ja omaan osaamiseen 
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Turvallisuustapahtumat 

● Valmiita tapahtumamalleja löytyy 
kaikille ikäryhmille alle 
kouluikäisistä ikäihmisiin 

● Toimintamalleja löytyy 
Liikenneturvalta, kunnista sekä 
liikenneturvallisuustoimijoilta 

● Turvaa Tenaville on yksi esimerkki 
tapahtumapäivästä 
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Tapahtumapäivä , jossa 
koulunkäyntiä aloittelevat 
oppilaat opettelevat 
liikennekäyttäytymistä ja 
turvallista koulumatkaa 

 

Presenter
Presentation Notes
Yksi esimerkki liikennekasvatustyöstäMalleja liikenneturvallisuustapahtumista on runsaasti ja niitä on suunnattu eri-ikäisille



5 Muistettavaa asiaa tältä kalvosarjalta 

● Turvallisuus ja turvallisuustyö taataan perustuslaissa 

● Jokaiselle kansalaiselle tulee turvata perusvalmiudet 
selviytyä liikenteessä 

● Kunnalla on mahdollisuus tarjota elinikäistä 
liikennekasvatusta 

● Eniten vakavia liikenneonnettomuuksia sattuu 15-20 vuotiaille 

● Turvalaitteet olisivat pelastaneet viime vuosina 70 
ihmishenkeä / vuosi 
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