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Lasten liikenneturvallisuus on 
aikuisten vastuulla
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Ihminen tekee 

liikenteessä virheitä ja 

kestää huonosti 

onnettomuuksien 

seurauksia.

Siitä ei pitäisi rankaista 

kuolemalla tai vakavalla 

loukkaantumisella.

Liikkuminen on 

järjestettävä siten, ettei 

säntillisen kansalaisen 

tarvitse kuolla tai 

vakavasti loukkaantua.

AJATTELUTAPA

JAETTU VASTUU

NOLLAVISIO



Liikenneturvallisuuskulttuurin portaat 
yhteiskunnassa

26.10.20175

PATOLOGINEN

REAKTIIVINEN

BYROKRAATTINEN

PROAKTIIVINEN

GENERATIIVINEN

Kampanjoi-

ta/ 

reaktiivisia 

interventioi-

taHinta, joka 

meidän täytyy 

maksaa 

liikkuvuudesta

Instituutiot/ 

Ohjelmat/ 

laillinen 

viitekehys

Turvallisuus-

taso/ jatkuva 

paranta-

minen

Turvallisen 

systeemin 

ylläpito

Aika

The ladder applied in road sector by Dr. Belin based on Westrum R 2004 Qual Saf Health 

Care 2004; 13 (Suppl II): ii22 – ii27. Hudson P (2007) Safety Science 45 697-722



Vanhempien kokemuksia koulumatkoista
Yli puolet koki lapsensa koulutien jollain tavoin 

vaaralliseksi

Melkein kaikki kertoivat, että koulumatka on riittävän 

turvallinen jotta lapsi voi kulkea itsenäisesti 

Lähes kaikki kertoivat harjoitelleensa koulumatkaa 

yhdessä lapsen kanssa

Vanhempien keinoja parantaa lasten turvallisuutta

Neuvonta ja harjoittelu

Saattaminen

Turvallisten reittien valinta

Turvalaitteiden käyttö

Lapsi autolla kouluun

Reitin vaarallisuus, yhteinen matka, kehno sää, talvella useammin
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Lasten kokemuksia koulumatkoista
Kivointa koulumatkoissa kaverit, luonto ja liikunta

Nurjana puolena liikenteeseen ja liikennejärjestelyihin 

liittyvät asiat

Autoilijoiden tarkkaamattomuus ja tien ylittäminen

Auraamattomat ja liukkaat tiet sekä jalkakäytävän ja pyörätien puute

Pelottavina koettiin pimeät polut ja puuttuva valaistus

Lasten toiveet aikuisille

Keskittykää ajamiseen

Maltilliset nopeudet 

Kunnioittakaa suojateitä

Lasten oma käyttäytyminen

Vähemmän kännykkää

Enemmän heijastimia

Suojatiellä tarkkana
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Aktiiviset koulumatka

Hyötyjä

Arkiliikunta lisääntyy

Edesauttaa keskittymistä

Taidot liikenteestä karttuvat liikkumalla 

liikenteessä

Haasteita

Turvattomat tai turvattomaksi koetut reitit

Kiire?
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Lasten ja nuorten liikenne-
turvallisuuden parantaminen

Liikenneympäristö

Turvalliset reitit

Poikkeusolojen (rakennustyömaat, tietyöt) huomioiminen ja 

tiedottaminen

Muut tienkäyttäjät

Aikuisten vastuullinen toiminta

Valvonta

Turvalaitteiden käyttö

Kävellen, pyörällä ja autossa

Liikennekasvatus

Vanhemmat ja koulu yhdessä

Lapsen ikä ja edellytykset huomioiden
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Lapsella on oikeus liikkua 
turvallisesti liikenteessä!
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Taidot kehittyvät vähitellen ja 
harjoittelemalla

Vanhemmat 

Yhdessä liikenteessä

Oman lapsen taitojen arviointi

Vähitellen itsenäiseksi

Koulumatkan harjoittelu kävellen/pyörällä

Kävelevä tai pyöräilevä koulubussi/kimppakyyti

Osa matkasta itsenäisesti

Koulu

OPS velvoittaa

Suunnitelmallinen, pitkäjänteinen liikennekasvatus

Yhteistyö vanhempien kanssa

Turvallisuutta arvostava kulttuuri
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Turvalliset koulumatkat ovat monen osatekijän summa

Turvallinen liikenneympäristö

Turvalliset ajoneuvot

Turvalliset ja turvallisuutta 

arvostavat liikkuja

Aktiivista, itsenäistä liikkumista 

edistetään

Turvallisilla reiteillä

Kulkutapavalinnoilla

Liikennekasvatuksella
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Mitä isot edellä, 
sitä pienet perässä

- jokainen aikuinen on malli
liikennekäyttäytymisessä

sääntöjen noudattamisessa
kulkutapojen valinnassa

turvalaitteiden käyttämisessä
toisten huomioimisessa
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