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In spite of the positive developments in road safety in recent years, the number of casualties 
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ent conditions. Restrictions imposed on individual drivers are considered justified if used as 
sanctions for offences.  
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The working group proposes that a new type of reprimand procedure related to police process-
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be reduced to 0.2. Further proposals of the working group include the ensuring of road safety 
education in basic and in secondary level education and better involvement of young people in 
traffic safety education. 
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1. Johdanto 
 
Tämän työn tavoitteena on arvioida erilaisia keinoja, joilla nuorten kuljettajien liikenne-
turvallisuutta voitaisiin parantaa. Työn tarkoituksena on kuvata tiiviisti mahdollisuuksia 
vaikuttaa nuorten liikenneturvallisuuteen. 
 
Aikataulullisesti työ osuu yhteen uuden vuosia 2011–2015 koskevan valtakunnallisen lii-
kenneturvallisuussuunnitelman laadintatyön ja valmisteilla olevan ajokorttilainsäädännön 
kokonaisuudistukseen sisältyvän kuljettajatutkintouudistuksen kanssa. Tämä työ palvelee 
siten samalla näitä molempia töitä. 
 
Nuorten liikenneturvallisuuden erilliseen tarkasteluun on vahvoja perusteita. Vaikka tielii-
kenteen turvallisuus on parantunut nykyisellä valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunni-
telman suunnitelmakaudella, niin nuorten, 15–24-vuotiaiden, kuolemat ja loukkaantumi-
set eivät ole vähentyneet. Nuorten liikennekuolemissa menetetään eniten elinvuosia. 
 
Nuorilla on selvästi muita kuljettajia suurempi onnettomuusriski. Riskien kasautuman on 
arvioitu johtuvan usean eri mekanismin yhteistuloksena. Osa riskeistä selittyy kokemat-
tomuudella ja muilla nuorille yhteisillä tekijöillä, osa perustuu yksilölliseen riskinottoon. 
 
Erityisesti nuorilla kuljettajilla vasta kehittymässä olevalla ajotaidolla ja ajotyylillä on 
olennainen merkitys onnettomuuksissa. Ajamisen taitoja voidaan opettaa ja oppia niin 
kuin mitä tahansa taitoja. Kuljettajan ajotyyli on yhteydessä hänen persoonaansa ja sen 
kautta onnettomuuteen joutumiseen. Ajotyyliin on vaikea vaikuttaa. 
 
Nuorten kuljettajien puutteita on selvitetty useissa tutkimuksissa. Nuoret kohdistavat 
katseensa ajaessaan lähelle ja kapealle alueelle, heillä on ongelmia ajolinjan seuraami-
sessa, he suuntaavat tarkkaavaisuutensa epäoleellisiin kohteisiin, heillä toimintojen au-
tomatisoituminen on kesken, he arvioivat vastaan tulevan auton nopeuden samaksi kuin 
oma nopeus ja heillä on vaarojen tunnistamisessa puutteita. 
 
Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä on käyty läpi ai-
emminkin. Vuonna 2002 liikenne- ja viestintäministeriön asettama työryhmä pohti keino-
ja nuorten kuljettajien onnettomuusriskin alentamiseksi (LVM:n julkaisuja 16/2002). Työ-
ryhmä kokosi aineistoa siitä, mitä nuorten kuljettajien onnettomuusriskistä tiedetään ja 
mitä asialle on eri aloilla tehtävissä. Työryhmä painotti koulujen, kuljettajakoulutuksen ja 
seuraamusjärjestelmän rooleja. Koulumaailmassa luodaan pohja liikenneturvallisuuden 
arvostukselle, kuljettajakoulutuksella kehitetään uuden kuljettajan edellytyksiä toimia 
liikenteessä ja rikkomuksista määrättävillä uskottavilla seuraamuksilla tuetaan koko jär-
jestelmää. 
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2. Nuorten liikenneturvallisuustilanne 
 
Viime vuosien tieliikenteen suotuisasta turvallisuuskehityksestä huolimatta nuorten tur-
vallisuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta 2000-luvulla (taulukko 1 ja liite 1).  
Nuorten osuus tieliikenteen kaikista henkilövahingoista on noussut lähes 10 %-yksikköä 
2000-luvulla. Nuorten tilanne suhteessa muihin on siten heikentynyt. 
  
Turvallisuuskehitys; 
15–24–vuotiaat 

1990–1999 
(ka/v) 

2000–2004 
(ka/v) 

2005–2009 
(ka/v) 

vuosi 2009 

Kuolleet 106 85 80 73 
Loukkaantuneet 2894 2620 2959 3018 

Taulukko 1. Nuorten liikenneturvallisuuskehitys 
 
Joka neljäs tieliikenteessä menehtynyt ja joka kolmas loukkaantuneista on nuori. Nuor-
ten riski joutua auton kuljettajana kuolonkolariin on kolminkertainen muihin kuljettajiin 
verrattuna. 
 
Eniten henkilövahinkoja nuorille tapahtuu mopolla ja henkilöautolla liikuttaessa. Heille 
sattuu myös eniten alkoholionnettomuuksia. Nuorten vakaviin onnettomuuksiin liittyy 
tyypillisesti kova vauhti, alkoholin käyttö ja se, että turvavöitä ei ole kiinnitetty. He yliar-
vioivat helposti omaa suorituskykyään. 
 
Turvallisuudesta piittaamaton ajotapa näkyy etenkin nuorten kuolonkolareissa. Tutkija-
lautakuntien mukaan yli 70 %:ssa niistä kysymys on ollut tahallisesta riskinotosta: on 
ajettu yli 20 km/h ylinopeutta, alkoholia on ollut veressä yli rangaistavuuden rajan, tur-
valaitteita ei ole käytetty tai on ajettu ilman ajo-oikeutta. Turun yliopistossa tehdyn ana-
lyysin mukaan 18–20-vuotiaiden yöajan kuolonkolareissa on vain 12–15 prosenttia sellai-
sia kuljettajia, jotka eivät ole rikkoneet edellä mainittuja liikenteen sääntöjä. Nuorten lii-
kennekuolemista puolet tapahtuu ilta klo 10:n ja aamu klo 6:n välisenä aikana. Autossa 
on yleensä mukana kavereita. Tyypillinen onnettomuus on suistuminen eli ulosajo.  
 
Väestöön suhteutettuna nuorten kuolemanriski suistumisonnettomuuksissa on lähes kol-
minkertainen koko väestöön verrattuna (kuva 1). Kuolemanriski kohtaamisonnettomuuk-
sissa on lähes kaksinkertainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet iän ja onnettomuustyypin mukaan 100 000 henkeä koh-
den (keskiarvo vuosilta 2005–2008). (Tilastokeskus ja Liikenneturva). 
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Rattijuopumuskolareissa vahingoittuu paljon nuoria; selvästi eniten henkilövahinkoja ta-
pahtuu 18-vuotiaille (kuva 2). Seuraavaksi suurimpia ikäryhmiä ovat 19–20-vuotiaat ja 
21–23-vuotiaat. Kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa noin joka 
kolmas nuori kuljettaja on ollut alkoholin vaikutuksen alaisena (vähintään 0,5 ‰). Näis-
tä noin joka kolmas on ajanut ilman ajo-oikeutta. 
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Kuva 2. Henkilövahingot rattijuopumustapauksissa vahingoittuneen iän mukaan, kumula-
tiivinen kertymä 2005–2008. (Tilastokeskus ja Liikenneturva).  
 
Viime vuosina mopoilun suosio on kasvanut vuosi vuodelta ja mopoilusta aiheutuneet 
henkilövahingot ovat olleet jyrkässä kasvussa (kuva 3). Mopo-onnettomuuksien taustalla 
on usein liian suuri tilannenopeus. Mopojen virittäminen on yleistä. Pohjoismaisessa tut-
kimuksessa lähes puolet suomalaispojista ja noin 15 % tytöistä kertoi moponsa olevan 
viritetyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Mopoilijoiden ja henkilöautoilijoiden henkilövahingot iän mukaan vuosina 2003 ja 
2008 (Tilastokeskus ja Liikenneturva). 
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3. Vuoropuhelu asiantuntijoiden ja nuorten kanssa 
 
Työryhmä selvitti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuteen liittyviä taustatekijöitä sekä 
näkökohtia ja toimenpideideoita kahdessa kuulemistilaisuudessa. Ensimmäisessä kuule-
mistilaisuudessa työryhmä keskusteli nuoriso- ja perhealan, alkoholivalistuksen sekä lii-
kennealan asiantuntijoiden kanssa tavoitteena saada tietoa nuorten käyttäytymisestä ja 
hyviksi havaituista toimintatavoista nuorten tavoittamiseksi ja nuoriin vaikuttamiseksi. 
Lisäksi tavoitteena oli saada näkemyksiä julkisuudessa esillä olleista ehdotuksista, kuljet-
tajakohtaisten rajoitusten toimivuudesta sekä mahdollisia tuoreita ideoita nuorten kuljet-
tajien liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi. 
 
Toisessa tilaisuudessa oli koolla nuorisojärjestöjä ja tahoja, jotka toimivat nuorten kes-
kuudessa ja joilla on kokemusta nuorten kanssa toimimisesta. Tilaisuudella pyrittiin sel-
vittämään nuorten tuntoja ja näkemyksiä nuorten kuljettajien liikenneturvallisuudesta ja 
siitä, miten sitä voitaisiin parantaa nuorten omatoimisuuteen perustuvilla keinoilla.  
 
Näissä tilaisuuksissa tuli esille tarve ottaa nuoret vahvemmin mukaan liikenneturvalli-
suustyöhön. Autonkuljettajina nuoret yleensä tuntevat säännöt, mutta eivät tunnista on-
nettomuusriskejä ja seurauksia. Tilaisuuksissa tuotiin vahvasti esille nuorten omatoimi-
suuden kannustaminen sekä uusien menetelmien, erityisesti ryhmäkeskustelujen ja ver-
taisopetuksen hyödyntäminen. Myös vanhempien roolia ja esimerkkiä pidettiin tärkeänä. 
Nuoria ei pidä nähdä ongelmana vaan nuoret ovat tärkeässä roolissa, kun ratkaisuja etsi-
tään. 
 
Yksinomaan nuoriin kuljettajiin kohdistuvia rajoituksia ei pidetty perusteltuina. Niiden 
käyttöönotto koettiin pikemmin epäluottamuksena. Itsenäisyyttä kohti kasvavaa nuorta 
tulisi kannustaa kantamaan vastuuta. Sääntöjen rikkomisen seuraukset on oltava nuorel-
le selvät ja seuraukset tuntuvia. Mahdollisten rajoitusten on liityttävä rikkomuksiin. Uusil-
le kuljettajille kohdistettavat toimenpiteet eivät saisi estää harjoittelua erilaisissa olosuh-
teissa. 
 
Kuulemistilaisuuksissa painotettiin myös asennekasvatuksen ja koulutuksen roolia. Tär-
keänä pidettiin nuorten, kodin, koulujen ja järjestöjen yhteistyön merkitystä ja erilaisten 
toimintatapojen monipuolista käyttämistä ja liikenteen turvallisuusasioiden jatkuvaa yllä-
pitämistä.  
 
Mopoiluun liittyen tuotiin vahvasti esille pakollisen mopokorttikoulutuksen tarve. Nuori 
tarvitsee sekä tiedollista ja taidollista että asenteisiin vaikuttavaa opetusta. Lisäksi näh-
tiin tärkeänä löytää keinoja vahvistaa vanhempien tietämystä mopoilun riskeistä ja mo-
pojen virittämisen seurauksista. Tätä puoltaa myös se, että mopokortin suorittaja on vie-
lä alaikäinen. 

4. Keinoja nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi 
 
Työryhmä on kartoittanut nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuteen liittyvää taustama-
teriaalia. Lisäksi se on arvioinut eri yhteyksissä esiin tuotuja nuorten kuljettajien liiken-
neturvallisuuteen liittyviä näkemyksiä ja toimenpide-ehdotuksia. Arvioinnissa on hyödyn-
netty myös työryhmän järjestämissä asiantuntija- ja nuorisojärjestökuulemisissa esiin 
nousseita näkökohtia ja -kantoja. 
 
Työryhmä on jaotellut keinoja neljään ryhmään 

 nopeuden hillintä 
 rajoitukset ja rikkomuksiin puuttuminen 
 mopokortti ja mopojen virittäminen 
 koulutus ja valistus 
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Nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi on esitetty erilaisia kuljettajakohtaisia ra-
joituksia. Työryhmän järjestämissä kuulemistilaisuuksissa pelkästään nuoriin kuljettajiin 
kohdistuviin rajoituksiin suhtauduttiin kuitenkin kielteisesti. Pienen riskiryhmän käyttäy-
tymisen perusteella ei tulisi rangaista koko ikäryhmää. 

4.1 Nopeuden hillintä 

 
Työryhmän mielestä nopeuksiin vaikuttaminen on erittäin tärkeä turvallisuustoimi. Työ-
ryhmä pitää nopeuden kuljettajakohtaista rajoittamista mahdollisena seuraamustoimen-
piteenä. Nuorten kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella nuoret ovat valmiit hyväksy-
mään sen, että rikkomuksista seuraa tiukkoja seuraamuksia. Rikottuaan toistuvasti sään-
töjä, uusi kuljettaja voitaisiin määrätä käyttämään teknistä nopeusrajoitinta tai esimer-
kiksi satelliittipaikannukseen (GPS) perustuvaa ajoneuvon seurantajärjestelmää. 
 
Ajoneuvon seurantajärjestelmien, esimerkiksi GPS-pohjaisten järjestelmien hyödyntämi-
seen ja kehittämiseen liittyy mahdollisuuksia, joiden toimivuutta työryhmän mielestä on 
tarpeen tutkia ja selvittää. Niitä on Suomessa jossain määrin kokeiltu ja testattu mm. 
taksiliikenteessä ja ajo-opetustilanteissa. Automaattisista ajopäiväkirjoista on olemassa 
kaupallisia sovelluksia. Pohjois-Savossa on käynnistymässä kokeilu, jonka tavoitteena on 
arvioida, kuinka nuorten ajotapoihin voidaan vaikuttaa ajotottumusten seuraamisen avul-
la. Siinä hyödynnetään digitaalista ajoseurantalaitetta, joka rekisteröi auton tapahtumat 
(voimakkaat kiihdytykset, jarrutukset, ajonopeudet). Tutkimuksessa kerätään kokemuk-
sia nuorten kuljettajien suhtautumisesta digitaalisen ajoseurantalaitteeseen. 
 
Työryhmä suhtautuu kielteisesti ehdotukseen siitä, että kaikille uusille kuljettajille mää-
rättäisiin alempi nopeusrajoitus – joko ilman ulospäin näkyvää merkkiä tai osoitettuna 
kuljettajakohtaisella merkillä (ns. 80 km/h:n lätkä). Yleiseen kuljettajakohtaiseen nope-
usrajoitukseen liittyy turvallisuuden kannalta monia kysymyksiä.  Mitä yhtenäisempi lii-
kennevirran nopeus on, sitä turvallisempaa ajaminen on. Kuljettajakohtaista rajoitusta 
olisi voitava valvoa tehokkaasti, jotta se vaikuttaisi myönteisesti nuorten kuljettajien lii-
kennesääntöjen noudattamiseen. Kuljettajakohtaista rajoitusta ei voida valvoa automaat-
tisilla valvontalaitteilla. Työryhmä totesi lisäksi, että huomattava osa vakavista onnetto-
muuksista sattuu tilanteissa, joissa ajonopeus on ollut huomattavasti suurempi kuin suu-
rin sallittu nopeus. Kuljettajakohtaista rajoitusta osoittavaa 80 km/h:n lätkää on myös 
pidetty leimaavana. 

4.2 Mopokorttikoulutus ja mopojen virittäminen 

 
Nykyisin mopokortin saaminen edellyttää kuljettajatutkinnon teoriakokeen hyväksyttyä 
suorittamista. Pakollista opetusta ei ole.  
 
Mopokorttikoulutuksen ja siihen liittyvän tiedollisen ja taidollisen koulutuksen merkitystä 
painotettiin vahvasti kuulemistilaisuuksissa. Nuorten mielestä nykyisen mopokortin suo-
rittamisesta saa heikot eväät liikenteeseen. Myös nuorten parlamentti otti huhtikuussa 
2010 kantaa mopokortin ajokokeen puolesta. 
 
Onnettomuustilastot osoittavat tarvetta lisätä mopoilijoiden tietoja ja taitoja. Mopoilijalle 
on tarpeellista antaa tietoa mopoilun riskeistä, kuten virittämisen seurauksista. Myös 
nuorten mopoilijoiden vanhempien tietämystä mopoilun turvallisuudesta tulee lisätä. Mo-
pokoulutus tulisi järjestää siten, että nuorten vanhemmat osallistuisivat siihen esimerkik-
si koulutuksen alussa kuulemaan ja keskustelemaan mopoilusta. 
 
Viritetyllä mopolla tieliikenteessä ajaminen on laitonta. Mopojen viritysmahdollisuuksia on 
useita ja viritystapojen valvonta on hankalaa. Kuulemistilaisuuksien perusteella ennen 
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kaikkea vanhempien tietoisuutta virittämisen riskeistä ja seurauksista olisi syytä paran-
taa. Huomiota tulisi kiinnittää myös mopojen maahantuojien ja myyntiliikkeiden infor-
mointiin. 
 
Virittämisen seurauksia tunnetaan huonosti. Virittämisestä kiinni jäämisen kustannukset 
voivat olla yhteensä yli tuhat euroa. Kustannukset koostuvat sakoista, veroista ja liiken-
nevakuutusmaksuista. Seurauksena voi olla myös ajokielto ja moottoripyörän tai auton 
ajokortin lykkääntyminen. 
 
Pohjoismaisena yhteistyönä tehdyssä tutkimuksessa viritetyllä mopolla ajaneista nuorista 
yli 80 prosenttia ilmoitti, että heidän vanhempansa tietävät mopon olevan viritetty. Pojat 
virittävät yleensä moponsa itse. Tytöistä yli puolet vastasi, että heidän vanhempansa oli-
vat virittäneet mopon. 

4.3 Rajoitukset ja rikkomuksiin puuttuminen 

 
Suomen ajokieltojärjestelmässä ajokielto määrätään rikkomusten vakavuuden ja luku-
määrän perusteella. Seuraamus ankaroituu portaittain. Vakavimmat johtavat ajokieltoon 
jo yhden rikoksen perusteella ja lievemmät rikkomukset toistuvina. Tuomioistuin määrää 
rattijuopumusrikoksiin ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneelle 
kuljettajalle ajokiellon tai ehdollisen ajokiellon. Muista rikoksista ja rikkomuksista poliisi 
määrää kuljettajalle ajokiellon tai antaa varoituksen. Kuljettajalle lähetetään muistutus-
kirje yhtä rikkomusta ennen kuin ajokielto on määrättävissä toistuvien rikkomusten pe-
rusteella. 
 
Jo nykyisin uusien kuljettajien toistuviin rikkomuksiin puututaan muita kuljettajia her-
kemmin. Tämä koskee kaikkia uusia kuljettajia lyhytaikaisen ajokortin voimassaoloaika-
na, ei siis pelkästään nuoria. 
 
Työryhmä pitää tärkeänä, että uusien kuljettajien valvontaa tehostetaan ja että rikko-
muksia seurataan. Niihin tulee voida puuttua herkemmin kahden ensimmäisen vuoden 
ajan riippumatta lyhytaikaisen ajokortin voimassaoloajasta. 
 
Poliisin puhuttelulla on mahdollista vaikuttaa kuljettajan myöhempään ajokäyttäytymi-
seen. Työryhmän mielestä poliisin ajokieltoasian käsittelyä varten tulisi rikkomuksiin 
syyllistyneiden uusien kuljettajien puhutteluun kehittää yhtenäinen sisältörunko. Puhut-
telun vähimmäiskesto voitaisiin myös määritellä. Tämä voitaisiin toteuttaa kokeiluna, 
jonka perusteella menettelyä voitaisiin kehittää edelleen ja arvioida sen laajentamiseen 
liittyviä resurssikysymyksiä. 
 
Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi on esitetty erilaisia pelkästään 
nuorille kuljettajille kohdistettuja kieltoja ja rajoituksia. Näitä ovat esimerkiksi yöajo- tai 
viikonloppuajokielto tai kielto ajaa ikätovereiden kanssa. Työryhmän mielestä täysi-
ikäisen ihmisen oikeutta liikkua ei ole perusteltua rajoittaa esimerkiksi vuorokauden ajan 
tai viikonpäivän mukaan. Uusilla kuljettajilla on oltava mahdollisuus harjaannuttaa ajotai-
toaan erilaisissa olosuhteissa. Tällaisia rajoituksia on käytetty yleensä niissä maissa, jois-
sa ajo-oikeuden voi saada jo 16-vuotiaana. Silloin kyseessä on tavallisesti ajokokelas-
kortti ja rajoitukset päättyvät, kun kuljettaja täyttää 18 vuotta. 
 
Lisäksi on esitetty avattujen alkoholipullojen kieltämistä ajoneuvoissa. Tätä työryhmä pi-
tää valvonnan kannalta ongelmallisena. 
 
Nuorille kuljettajille on ehdotettu myös kokeneita kuljettajia alhaisempaa rattijuopumuk-
sen promillerajaa. Ehdotus perustuu siihen, että kokemattomilla uusilla kuljettajilla, joista 
suurin osa on nuoria, on muita suurempi onnettomuusriski jo alhaisilla veren alkoholipi-
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toisuuksilla. Alkoholi vaikuttaa voimakkaimmin sellaisiin kuljettajan toimintoihin, jotka 
eivät ole vähäisen ajokokemuksen takia vielä automatisoituneita. 
 
Työryhmä pitää parempana vaihtoehtona, että promillerajaa laskettaisiin kaikille kuljetta-
jille, ei pelkästään uusille. Kaikkia koskeva promillerajan alentaminen olisi painokas viesti 
siitä, että alkoholi ja ajoneuvon kuljettaminen eivät kuulu yhteen. 
 
Tutkimusten mukaan promillerajan laskeminen 0,5:stä alemmas on tieliikenteen turvalli-
suuden näkökulmasta tehokas toimenpide ja valtaosa kansasta pitää sitä myönteisenä 
toimenpiteenä. Siitä hyötyisivät eniten uudet/nuoret kuljettajat, joiden osuus rattijuopu-
muksesta aiheutuvista henkilövahingoista on suurin eli 30 %.  
 
Promillerajan laskemisen yhteydessä tulisi poliisille hankkia siirrettäviä tarkkuusalkomet-
rejä ja ajoneuvotietokoneita sekä nopeuttaa seuraamuskäsittelyä ja varmistaa, että 
alemman promillerajan valvonta ei vie resursseja vakavampien liikennerikkomusten val-
vonnalta. 
 
Nuorten kuljettajien rattijuopumuksiin on työryhmän mielestä syytä puuttua mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa rattijuopumusrikoksesta 
määrättävien rangaistusten tiukentamista. Uusi kuljettaja voitaisiin määrätä jo ensim-
mäisestä rattijuopumusrikoksesta käyttämään alkolukkoa. 
 
Nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi on myös ehdotettu turvalaitteiden käyttö-
pakon tiukennusta. Työryhmä pitää turvalaitteiden (turvavyö sekä moottoripyörä- ja mo-
pokypärä) käytön edistämistä kaikkien ikäryhmien liikenneturvallisuuden kannalta tär-
keänä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien arvion mukaan vuosina 2004–2008 
tutkituissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuolleista 41 % (268 hlöä) olisi voinut 
pelastua kuolemalta käyttämällä turvavyötä tai kypärää. Työryhmä esittää, että turva-
laitteiden käyttämättömyys tulee ottaa yhtenä tekijänä huomioon ajokieltoon johtavien 
toistuvien rikkomusten laskennassa.  

4.4 Koulutus ja valistus 

4.4.1 Liikennekasvatus kouluissa ja oppilaitoksissa 

 
Perheen ja kodin merkitys on tärkeä lasten liikenneasenteiden muokkautumisessa. Päi-
väkodin ja koulun antamalla liikennekasvatuksella, jota tehdään yhteistyössä kotien 
kanssa, on tärkeä merkitys elinikäisen liikennekasvatuksen ja lasten ja nuorten turvalli-
sen liikkumisen kannalta. Opettajien valmennusta liikenneasioiden käsittelyyn tulee te-
hostaa liikennekasvatuksen varmistamiseksi.   
 
Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet antavat hyvät lähtökohdat liikennekasva-
tuksen toteuttamiseen. Koulujen väliset erot liikennekasvatuksessa ovat kuitenkin suuria.  
Nykyisellään liikennekasvatuksen määrä käytännössä vähenee yläkoulussa. Liikenneasi-
oiden käsittelyn tarve ei kuitenkaan vähene.  Sen sisällöt vain muuttuvat sitä mukaa, 
kun lasten ja nuorten liikkumisympäristö laajenee ja liikkuminen lisääntyy ja monipuolis-
tuu. Moottoriajoneuvojen kuljettaminen tuo mukanaan uusia riskejä, haasteita ja vastuu-
ta. 
 
Työryhmän mielestä liikennekasvatuksen asema perusopetuksessa on turvattava opetus-
suunnitelman perusteita uudistettaessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Liikenne-
kasvatus tulisi sisällyttää tiettyjen oppiaineiden tavoitteisiin sekä osaksi yhtä ainekoko-
naisuutta kuten tähänkin asti. Liikennekasvatusta on tarpeen antaa vähintään neljä oppi-
tuntia jokaisella peruskoulun vuosiluokalla. Liikenneturvallisuuden tulisi näkyä myös kou-
lun arvoissa ja toimintakulttuurin kuvauksissa. 
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Toisen asteen (lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten) opetuksessa liikennekasvatus to-
teutuu epätasaisesti ja satunnaisesti erilaisina teematilaisuuksina ja asiantuntijoiden vie-
railuina. Niitä koskevassa uudessa opetussuunnitelmassa liikenteen turvallisuusasioiden 
käsittelyä tulisi merkittävästi lisätä.  
 
Nuorisojärjestöjen kuulemisissa pidettiin tärkeänä nuorten omatoimisuuden kannusta-
mista ja uusien menetelmien käyttöön ottoa. Toisen asteen ja korkeakouluopetuksessa 
liikenteen turvallisuusaiheita olisi mahdollista käsitellä mm. liikenneturvallisuuden tee-
mapäivinä, opinnäytetöissä ja poikkitieteellisinä teemoina. Myös oppilaskuntia tulisi akti-
voida liikenneasioissa.  
 
Liikenneturva on käyttänyt uusina keinoina nuorten valistuksessa mm. ryhmäkeskustelu-
ja ja vertaisopetusta esimerkiksi puolustusvoimissa. Liikenneonnettomuuksissa vammau-
tuneet nuoret ovat käyneet oppilaitoksissa kertomassa omasta tapauksestaan. Tunteiden 
kautta vaikuttaminen on osoittautunut koskettavaksi keinoksi käsitellä liikenteen turvalli-
suuskysymyksiä.   

4.4.2 Perusteleva valistus ja asenteisiin vaikuttaminen 

 
Työryhmän järjestämissä kuulemistilaisuuksissa korostui asennekasvatuksen ja koulu-
tuksen merkitys. Nuoret yleensä tuntevat säännöt, mutta ajamisen riskejä ei tunnisteta 
eikä onnettomuuksien seurauksia tunneta. Ne tulisi ottaa viestinnän ydinaiheiksi.  
 
Liikennekasvatuksen ohella nuoriin vaikuttamisessa tulee käyttää monipuolisia keinoja. 
Kampanjoiden tehtävänä on nostaa ongelmat esiin ja keskusteltaviksi. Nuorten lähipiirillä 
kuten perheellä ja kavereilla on usein ratkaiseva merkitys viestien perille saamisen kan-
nalta. Niiden kautta tulevat viestit koetaan luotettaviksi. Myös järjestöjen ja nuorisoyh-
teisöjen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeässä osassa. Ne voivat toimia väylinä nuorten 
saamiseksi mukaan turvallisuustyöhön tarjoamalla vertaistoimintaan perustuvia työtapo-
ja.  
 
Kuulemistilaisuudessa painotettiin nuoren oman ajattelun käynnistämisen ja asioiden 
oman oivaltamisen merkitystä. Nuorten kiinnostus kestävän kehityksen edistämiseen ja 
ilmastonmuutoksen torjumiseen tarjoaa yhteistä pintaa myös tieliikenteen turvallisuuden 
edistämiselle (liikkumisen vähentäminen, kulkumuotovalintaan vaikuttaminen ja älytek-
niikan hyödyntäminen). Tätä voidaan hyödyntää sekä valistuksessa että keinona tarjota 
nuorille mahdollisuutta osallistua liikenteen suunnitteluun.  
 
Nuorten liikenneturvallisuutta voidaan parhaiten edistää kehittämällä koko liikennejärjes-
telmää. Tiestön parantaminen, lainsäädännön uudistaminen, valvonnan tehostaminen ja 
ajoneuvojen kehittäminen ovat siinä keskeisiä keinoja. Niiden hyväksymistä ja omaksu-
mista voidaan edesauttaa tarjoamalla niille viestinnällä riittävät perustelut ja toimintaoh-
jeet. Kuulemistilaisuuksien perusteella myös nuoret ovat valmiita hyväksymään koviakin 
keinoja turvallisuuden parantamiseksi, kunhan niiden perusteista ja merkityksestä anne-
taan riittävästi ja avoimesti tietoja. 

4.4.3 Kuljettajaopetus 

 
Vireillä olevan ajokorttilainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on valmisteltu 
myös kuljettajakoulutusuudistusta B-korttia varten. 
 
Uudistuksen pohjaksi on tehty laaja taustatyö, jonka perusteella ollaan esittämässä, että 
kuljettajakoulutuksessa lisättäisiin ajo-opetuksen määrää. Ensimmäisen ja toisen vaiheen 
väliin jäävää niin sanottua välivaihetta lyhennettäisiin ja sen merkitystä korostettaisiin 
aktiivisena harjoittelu- ja itsearviointivaiheena. Opetuslupaopetuksessa autokoulun ja 
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kodin yhteistyötä lisättäisiin. Kuljettajaopetuksessa painopistettä siirrettäisiin teknisestä 
ajoneuvon käsittely- ja liikennetilanteiden hallintaopetuksesta ennakoivampaan ja pohti-
vampaan suuntaan. Työryhmä pitää näitä esityksiä tärkeinä. 

5. Työryhmän ehdotukset 
 
Työryhmän keskeisenä näkemyksenä on, että nuoria ei tule nähdä vain liikenteen ongel-
mana vaan heillä on myös tärkeä rooli liikenteen ongelmien ratkaisemisessa. Nuoria ei 
tule nähdä yhtäläisenä joukkona eikä heidän ongelmiaan voida ratkaista yksittäisillä toi-
menpiteillä. Työryhmä ei pidä perusteltuna kaikkien nuorten liikkumisen rajoittamista. 
Nuorilla on oltava mahdollisuus harjaannuttaa ajotaitoaan erilaisissa olosuhteissa. 
 
Työryhmä yhtyy vuonna 2002 toimineen työryhmän näkemyksiin, että kaikkien nuorten 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tehokkaimmin yleiset liikenneturvallisuutta parantavat 
toimenpiteet. Liikennejärjestelmän on kokonaisuutena oltava turvallinen myös nuorille, 
joiden kuljettajakokemus on vähäistä. Liikennerikkomuksiin on puututtava nykyistä her-
kemmin, nopeammalla menettelyllä ja uskottavilla seuraamuksilla. Näillä keinoilla vaiku-
tetaan erityisesti nuoriin riskikuljettajiin, mutta niiden tarkoitus on myös ohjata kaikkien 
nuorten ajotapoja. 
 
Työryhmän kannanotot ja ehdotukset ovat seuraavat: 
 

I. Työryhmä pitää välttämättömänä seuraavien asioiden toteuttamista ajo-
korttilainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä 

 
 Kuljettajakoulutusuudistuksessa ajo-opetuksen määrää lisätään. 

o Autokouluissa ajo-opetuksen määrää lisätään. 
o Ensimmäisen ja toisen vaiheen väliin jäävää välivaihetta lyhennetään ja 

sen merkitystä korostetaan aktiivisena harjoittelu- ja itsearviointivaiheena. 
o Opetuslupaopetuksessa autokoulun ja kodin yhteistyötä lisätään. 

 
 Mopokortin saaminen edellyttää pakollista koulutusta ja nykyistä laajempaa 

tutkintoa. Mopokoulutus tulisi järjestää siten, että nuorten vanhemmat osallis-
tuisivat siihen esimerkiksi koulutuksen alussa kuulemaan ja keskustelemaan 
mopoilusta. Mopoilijalle ja tämän vanhemmille tuotetaan tietopaketti turvalli-
sesta ajamisesta ja mopojen virittämisen riskeistä ja seurauksista. 

 
 Uusien kuljettajien valvontaa tehostetaan ja rikkomuksia seurataan ja nii-

hin puututaan herkemmin kahden ensimmäisen vuoden ajan riippumatta ly-
hytaikaisen ajokortin voimassaoloajasta. 

 
 Turvalaitteiden käyttämättömyys otetaan huomioon ajokieltoon johtavien 

toistuvien rikkomusten laskennassa. 
 
II. Työryhmän muut ehdotukset 

 
 Poliisin ajokieltoasian käsittelyyn liittyvää puhuttelumenettelyä kehitetään 

siten, että rikkomukseen syyllistyneen uuden kuljettajan puhutteluun kehite-
tään yhtenäinen sisältörunko ja mahdollisesti vähimmäiskesto. Menettely to-
teutettaisiin uusille kuljettajille kokeiluna. (SM) 

 
 Uusi kuljettaja voidaan määrätä käyttämään alkolukkoa jo ensimmäisestä 

rattijuopumusrikoksesta. (LVM) 
 
 Pidemmällä aikavälillä kehitetään ja otetaan seuraamustoimenpiteenä käyt-

töön esimerkiksi satelliittipaikannukseen perustuvia ajoneuvon seurantajär-

 



  17 

jestelmiä, jotka raportoivat kuljettajan rikkeistä ja joilla voidaan seurata mis-
sä, millä nopeudella ja millä ajotavalla kuljettaja ajaa. (LVM/uusi valtakunnal-
linen liikenneturvallisuussuunnitelma) 

 
 Kaikkien kuljettajien promillerajaa lasketaan 0,2:een. Tämä edellyttää siir-

rettävien tarkkuusalkometrien ja ajoneuvotietokoneiden hankkimista, seuraa-
muskäsittelyn nopeuttamista ja sitä, että valvonta ei vie resursseja vakavam-
pien liikennerikkomusten valvonnasta. (OM) 

 
 Liikennekasvatuksen asema perusopetuksessa ja toisen asteen opetukses-

sa on turvattava opetussuunnitelman perusteita uudistettaessa ja opettajien 
täydennyskoulutuksessa. Liikennekasvatusta on tarpeen antaa vähintään neljä 
oppituntia jokaisella peruskoulun vuosiluokalla. Liikenneturvallisuuden tulisi 
näkyä myös koulun arvoissa ja toimintakulttuurin kuvauksissa. 
(OPM/OPH/Liikenneturva) 

 
 Otetaan nuoret vahvemmin mukaan liikenneturvallisuustyöhön. Kehite-

tään vertaistoimintaan perustuvia toimintatapoja ja käynnistetään vuoropuhe-
lua nuorisojärjestöjen ja kuntien nuorisotyön kanssa. Kannustetaan nuoria 
omatoimisuuteen mm. hyödyntämällä sosiaalista mediaa. 
(OPM/OPH/Liikenneturva) 
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LIITE 1 
 

Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva.

Tieliikenteessä kuolleet nuoret 
(keskimäärin 82 kuollutta vuodessa, mikä on 23 % tieliikenteessä kuolleista vuosina 2005-2008)

3

 
 
 
 
 

Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva, tilastointiperusteet muuttuneet vuosina 1995 & 2003.  

Tieliikenteessä loukkaantuneet nuoret
(keskimäärin n. 2 944 loukkaantunutta vuodessa, mikä on 34 % tieliikenteessä loukkaantuneista vuosina 2005-2008)

7

 
 

 



  

 

19 

LIITE 2 
 
 
KUULEMISTILAISUUKSIIN OSALLISTUJAT 
 
Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuutta koskeva asiantuntijakuuleminen lii-
kenne- ja viestintäministeriössä 5.3.2010 
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