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1  JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä käsitellen suomalaisten nuorten riskialtista käyttäytymistä liiken-

teessä. Pyrin selvittämään, mikä saa nuoret käyttäytymään riskialttiimmin liikenteessä 

muihin ikäryhmiin verrattuna sekä miten tällainen riskialtis käyttäytyminen näkyy liiken-

teessä. Lisäksi tutkin millä tapaa nuorten riskialttiuteen liikenteessä puututaan ja onko vai-

kuttamisen keinot riittävät. Yhdistyneet kansakunnat eli YK määrittelee nuoruuden 15-24 

ikävuoden välille (Nuoret YK:n asialistalla ja toimijoina, YK 2017). Puhuttaessa nuorista 

koskee se siis edellä mainittua ikäryhmää. Tuohon ikäryhmään sijoittuu myös niin kutsuttu 

nuori aikuinen, joka on iältään 18-24-vuotias. Perehdyn opinnäytetyössä myös jonkin ver-

ran sukupuolten väliseen eroon liikennekäyttäytymisessä sekä liikenneonnettomuuksissa. 

Opinnäytetyöllä halutaan lisätä ihmisten tietoisuutta tutkitusta aiheesta, etenkin vaikutta-

misen mahdollisuuksista. Opinnäytetyöllä halutaan myös lisätä nuorten tietoisuutta ja tur-

vallisuutta minimoimalla omasta toiminnasta aiheutuvia riskejä liikenteessä.  

 

Tutkimuksen tarkoitus on etsiä vastauksia nuorten käyttäytymisen syihin ja taustatekijöi-

hin, jotka altistavat riskeihin ja onnettomuuksiin liikenteessä. Tämän lisäksi selvitän vai-

kuttamiskeinoja nuorten riskialttiiseen käyttäytymiseen. Tuon esille nuorten liikenneonnet-

tomuuksien määriä eri vuosina ja niiden pohjalta selvitän, onko onnettomuuksien syihin 

jokin muita painavampi tekijä. Pyrin siis löytämään saaduille tuloksille syitä ja taustateki-

jöitä, jotka niihin ovat mahdollisesti vaikuttaneet. Käytän tutkimuksessani tilastojen esit-

tämiseen havainnollistavia taulukoita ja avaan niiden pohjalta tekemiäni huomioita myös 

sanallisesti.  

 

Nuorten liikenneonnettomuudet ovat olleet verrattaessa aiempiin vuosiin jo laskussa jonkin 

aikaa. Tästä huolimatta nuoret ovat keskimäärin riskialttiimpia liikenteessä kuin muut ikä-

ryhmät. Opinnäytetyöni kohdistuminen nuoriin on mielestäni merkittävää, sillä joka kol-

mas tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista on nuori. Ottaen huomioon sen, että 

nuorten osuus Suomen väestöstä on vain 12 prosenttia, on loukkaantuneiden määrä liian 

suuri suhteutettuna pieneen osuuteen väestöstä. (Nuoret (15-24) liikenteessä, luettu 

10.1.2019.) Liikenneturvan vuoden 2019 tilastokatsauksessa kerrotaan nuorten tyypillisim-

pien tieliikenneonnettomuuksien olevan tieltä suistumisonnettomuudet, joihin liittyy usein 

rattijuopumus. Nuoret henkilöt yliarvioivat usein omia ajotaitojaan ja ottavat muita enem-

män riskejä. Nuorten kuljettajien suhteutettu kuolemanriski liikenteessä verrattuna muuhun 

väestöön onkin yli kolminkertainen. Tieliikenneonnettomuuksien rattijuopumustapauksissa 
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kuolleista ja loukkaantuneista yli kolmannes on nuoria henkilöitä. (Liikenneturva, tilasto-

katsaus 2019.) 

 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja käyttämäni tutkimusmenetelmä 

on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Haastateltavia on kolme, jotka kukin ovat ammattin-

sa kautta hieman eri tavalla tekemisissä liikenteessä liikkuvien nuorten kanssa. 

 

Teoriaosuudessa käsittelen nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ker-

ron myös nuoruuden ikävaiheesta, joka mielestäni avaa myös käsitystä siitä, mikä saa nuo-

ren käyttäytymään ylipäätänsä riskialttiimmin muihin ikäryhmiin verrattuna. Lisäksi käsit-

telen nuorten liikenneonnettomuuksia eri tilastojen ja julkaisujen pohjalta sekä nuorten 

liikenneonnettomuuksien syitä. Teoriaosuuden jälkeen avaan tutkimuksen toteutusta, jossa 

kerron mm. tarkemmin käyttämistäni tutkimusmenetelmästä opinnäytetyössäni sekä haas-

tateltavista. Tämän lisäksi olen pohtinut opinnäytetyöni luotettavuutta. Viimeiset pääluvut 

pitävät sisällään tulosten kokoavan lopputarkastelun ja pohdinnan.  

 

2 RISKIALTIS NUORI LIIKENTEESSÄ 

Tässä luvussa käsitellään sitä, mikä saa nuoren käyttäytymään riskialttiisti liikenteessä eli 

liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Jotta ylipäätänsä saataisiin käsitys nuoren 

riskikäyttäytymisestä, olen tutkinut nuoruuden ikävaihetta. Nuoret kuljettajat, etenkin mie-

het liitetään riskiryhmään ja näin ollen heitä pidetään riskikuljettajina liikenteessä. On 

myös muistettava se tosiseikka, että vaikka nuorten kuljettajien kuolemanriski on korkea, 

valtaosa nuorista ei kuulu siihen riskiryhmään, jonka ajotyyli on riskihakuinen ja siten al-

tistaa onnettomuuksille. (Liikenneturva, tilastokatsaus 2019.) 

2.1 Nuoruuden ikävaihe 

Nuoruus on siirtymistä lapsuusajasta aikuiseksi, joka on monelta osin haavoittuvaa aikaa.  

Tähän kehityskulkuun liittyvät useat eri muutosvaiheet kuten fyysinen kasvu, ajattelun 

kehittyminen sekä sosiaaliset tekijät. Nuoren ristiriitaiseen elämänvaiheeseen kuuluvat 

mahdollisuudet, odotukset, vapaus ja erinäiset uhkakuvat. Iän kartuttua vastuun määrä kas-

vaa. (Nurmi ym. 2014, 142.) 

 

Nuori tuntee halua kuulua joihinkin viiteryhmiin. Sitoutumista viiteryhmien arvostuksiin 

ohjaa yleensä vaatimukset ja herkistynyt häpeä. Nuorta pelottaa torjutuksi tai häväistyksi 
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tuleminen, jolloin oletettuja vaatimuksia vastaan esiintyminen on vaikeaa. Häpeäntunne on 

yhteydessä läheisesti hyväksytyksi tulemisen yllytykseen tai tarpeeseen. Jotta nuori tuntee 

itsensä hyväksytyksi saattaa hän tarttua tekoihin, joilla voi olla ikäviä seurauksia. Joskus 

myös pelkkä uteliaisuus saattaa johtaa näihin tekoihin. Nuorella on korostunut tarve olla 

hyväksytty tai arvostettu jossain porukassa. Tästä tarpeesta johtuen nuori käyttäytyy uh-

makkaasti ja uhkarohkeasti. Nuori ajautuu monesti ristiriitaisiin tilanteisiin omien viite-

ryhmien keskellä, sillä häneen kohdistuu myös yhä enemmän aikuisten maailman vaati-

mukset. (Turunen 2005, 117.) Nuorella ei ole vielä samaa terävyyttä tietoisuudesta mitä 

aikuisella. Hän elää usein hetkessä, tässä ja nyt eikä ajattele asiaa sen pidemmälle (Turu-

nen 2005, 124). 

 

Toistuvasti liikennerikoksiin syyllistyvä nuori on todennäköisesti saanut vanhemmiltaan 

sellaisen kasvatuksen, ettei hän ole oppinut ottamaan vastuuta ympäristöstään. Tällaisen 

nuoren vanhempien on todettu olevan melko vähän kiinnostuneita ympäristöstään. Nuoren 

riskikuljettajan kasvaessa vanhemmaksi, saattaa hän pyrkiä manipuloimaan ja hallitsemaan 

muita ihmisiä käyttäen autoaan aseena. Tällainen nuori on usein kova puhumaan ja muu-

tenkin ulospäin suuntautunut ja arvion mukaan intohimoinen keskustelu autoa kuljettaessa 

lisää riskejä liikenteessä. (Mattila 2005, 72-73.) 

 

Nuori havainnoi ympärillään olevien ihmisten toimintoja ja toimintojen seurauksia. Tällöin 

puhutaan mallioppimisesta. Yrittämisen ja erehtymisen sijaan on edellä mainittu keskei-

sempi oppimismuoto. Muilta otetaan mallia asenteista, mielipiteistä ja arvostusten kohteis-

ta. Mallioppimisen kautta opitaan erilaisia tapoja selviytyä erilaisista tilanteista, jolloin 

voidaan kokea tunnetiloja ilman, että itse varsinaisesti osallistutaan toimintaan. Malliop-

pimisessa on kaksi päämuotoa; toisten ihmisten toiminnasta saatujen palkkioiden ja ran-

gaistusten havainnointi sekä toiminnan jäljittely. Oppimista tapahtuu parhaiten silloin, kuin 

oppija samaistuu malliinsa eli kokee mallin jollakin tapaa samanlaiseksi kuin itse on. Esi-

merkkinä omilta ikätovereilta ja omilta vanhemmilta saadaan helposti vaikutteita. (Luuk-

kanen 2002, 10.) 

 

2.2 Nuorten liikenneonnettomuuksiin vaikuttavat tekijät 

Nuoren kuljettajan onnettomuusriski pienenee ajokokemuksen myötä. Ensimmäistä 

vuottaan ajavien liikennevahinkomäärät suhteutettuna ajokorttien määrään on va-

kuutustilastojen mukaan kolminkertainen verrattuna kolme vuotta ajaneisiin. Nuori, 
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vasta ajokortin saanut kuljettaja ei aina osaa kiinnittää huomiota vaaratilanteita ai-

heuttaviin seikkoihin. (Liikenneturvakeskus, VALT-nuorisoraportti 2016.) Ensim-

mäisen kuuden kuukauden aikana uuden kuljettajan todennäköisyys joutua liiken-

neonnettomuuteen on suurimmallaan. Tähän vaikuttavat eniten ajokokemuksen ja 

oman toiminnan hallinnan puute. (Ajokortti-info, uuden kuljettajan riskiosaaminen, 

luettu 25.1.2019.) 

 

Kuvio 1. Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot sekä ensimmäisen ajokortin saaneiden 

kuljettajien (yksityiseen liikenteeseen rekisteröidyillä henkilöautoilla) aiheutetut vahingot 

suhteutettuna suoritettujen kuljettajatutkintojen määriin vuosina 2009-2014 (Liikenneva-

kuutuskeskus, VALT-nuorisoraportti 2016). 

Kuvio 1 osoittaa vuosina 2009-2014 liikennevakuutuskeskuksen korvaamat vahin-

got suhteutettuna em. vuosina suoritettujen kuljettajatutkintojen määriin, jotka on 

suhteutettu 1000 ajokorttia kohden. Kuviosta voidaan yleisesti havaita, että vuonna 

2014 ajokortin saaneiden, niin henkilövahingot kuin muut vahingot ovat kolminker-

taiset verrattuna kuljettajiin, jotka ovat saaneet kuljettajatutkinnon vuonna 2012 eli 

ajokortti on ollut heillä jo kolme vuotta. Vuonna 2014 vasta kortin saaneiden yhtei-

nen vahinkojen määrä (mukaan lukien henkilövahingot sekä muut vahingot) on 27 

kappaletta kun taas kolme vuotta kokeneimmilla kuljettajilla se on vain 9 kappalet-

ta. Kuviosta voidaan myös havaita selkeä vahinkojen laskun määrä mitä kauemmin 

ajokortti on ollut hallussa eli mitä enemmän kokemusta kuljettajana on tullut. Ku-
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viossa on myös yleisesti vuosina 2009-2014 tapahtuneiden nuorten kuljettajien va-

hinkojen määrät. Vuonna 2014 vasta ajokortin saaneiden henkilövahinkojen määrä 

on 504 kappaletta kun taas vuonna 2012, jolloin kokemusta ajamiseen on tullut 

kolme vuotta, on luku enää 157. Siitä ajokokemuksen karttuessa vuonna 2009 ajo-

kortin saaneiden henkilövahingot ovat 86 kappaletta.  

Ajokokemuksen ohella riskejä lisää nuoreen ikään kuuluva puuttuva elämänkoke-

mus (Nuoret (15-24) liikenteessä, luettu 10.1.2019.). Mattilan mukaan (2005, 72-

74.) nuori kuljettaja on mielijohteidensa armoilla ja hän saattaa esimerkiksi yrittää 

korvata huonoa menestystään ja puutteitaan pätemällä vaarallisen väärällä tavalla 

liikenteessä. Nuoren ollessa yksin liikenteessä autollaan saattaa hän olla hyvinkin 

turvallinen kuljettaja, mutta kun kavereita on kyydissä näyttämisen halu kasvaa.  

Liikenneturvan tutkimuksen mukaan nuoret pitävät liikenteeseen liittyviä lakeja 

erittäin tarpeellisina. Suurimpina riskeinä liikenneturvallisuudelle pidetään huma-

lassa ajamista, ylinopeutta ja näyttämisen halua. Pienimpinä riskeinä taas pidetään 

turvavöiden käyttämättömyyttä ja kavereiden yllytystä. Nuoret suhtautuvat erittäin 

kielteisesti etenkin humalassa ajamiseen. Silti 13 prosenttia nuorista on sitä mieltä, 

että on hyvä kuljettaja myös alkoholin vaikutuksenalaisena. (Nuoret (15-24) liiken-

teessä, luettu 10.1.2019.)  

2.3 Liikennekasvatus 

Harva ymmärtää täysin, mitä liikennekasvatuksella käytännössä tarkoitetaan. Liikennetur-

van mukaan liikennekasvatus on paljon muutakin kuin vaan läjä erilaisia sääntöjä ja kielto-

ja. Siihen liittyy turvallisuus, ennakointi, vastuullisuuteen kasvaminen, terveysriskien tun-

nistaminen ja niiden välttäminen, eettinen ja sosiaalinen näkökulma, muiden huomioimi-

nen ja kulkutapojen valinnat. Liikennekasvatus tuottaa tulosta parhaiten silloin, kun sitä 

toteutetaan yhteistyössä koko ympäröivän yhteisön kanssa. Keskeisiä asioita siinä on pai-

kallisuus, toiminnallisuus, tavoitteellisuus, ongelmanratkaisu, jatkuvuus ja yhteistyö kotien 

kanssa. Liikennekasvatuksen menetelmissä korostuu oppilaiden oma toiminnallisuus, on-

gelmanratkaisu ja yhteistyö. (Liikennekasvatus, luettu 13.1.2019.) 

 

Liikenneturvallisuus on laaja kokonaisuus, jonka toteutumisesta vastaavat lukuisat eri ta-

hot. Siihen vaikuttavia tekijöitä ovat rakennettu liikenneympäristö, ajoneuvot, olosuhteet, 

lainsäädäntö, kuljettajat, muut tienkäyttäjät ja tiellä liikkujat. Poliisin rooli liikenneturvalli-
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suuden luomisessa ja ylläpidossa on keskeinen. Poliisi valvoo liikennettä yhdessä Rajavar-

tiolaitoksen sekä Tullin kanssa. (Poliisi 2019, liikenneturvallisuus ja valvonta.) 

 

Nuorten asenteisiin ja käyttäytymiseen liikenteessä voidaan vaikuttaa erilaisia keinoja ja 

lähestymistapoja käyttämällä, joita ovat: tieto ja tosiasia, omakohtainen kokeminen ja tun-

teisiin vetoaminen. Jotta liikenneturvallisuustyö onnistuisi, vaatii se nuoren hyväksyntää ja 

osallisuutta. Nuorten mielestä kiinnostavia ja vaikuttavia liikennekasvatuksen muotoja ovat 

autokoulu sekä esimerkiksi liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen nuoren omakohtai-

nen kertomus tapahtuneesta. Etenkin riskejä ottavat nuoret toivoisivat valistukselta rajum-

paa näkökulmaa, kuten kuvia todellisista onnettomuustilanteista. (Nuorten liikennekasva-

tus – Keinoja ja kanavia tavoittamiseen, luettu 12.1.2019.) 

 

2.4 Ajokielto 

Suomessa ajokielto määräytyy rikkomusten lukumäärään tai yksittäisen rikkomuksen va-

kavuuteen. Ajokieltoon voidaan määrätä yhden vakavan rikkomuksen tai useamman lie-

vemmän rikkomuksen jälkeen. Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen 

ajokieltoon ottamalla ajokortin tai kuljettajatutkintatodistuksen haltuun, mikäli on toden-

näköisiä syitä epäillä ajo-oikeuden haltijan syyllistyneen esimerkiksi aiemmin mainittuihin 

rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen sekä törkeään liikenneturvallisuuden 

vaarantamiseen. (Poliisi 2019, ajokieltoon määrääminen.) Väliaikaiseen ajokieltoon mää-

räämisestä säädetään Ajokorttilain 7 luvun 70 pykälässä.  

 

3 NUORTEN LIIKENNEONNETTOMUUDET 

Nuorten liikenteessä tapahtuneet onnettomuudet ovat vähentyneet selkeästi viimeisten 

kymmenen vuoden aikana. Määrällisesti onnettomuudet ovat vähentyneet lähes puolella, 

mutta silti onnettomuuksien määrä on huomattava. Suomessa on 15-17-vuotiaiden riski 

menehtyä liikenteessä suurempi kuin muissa Pohjoismaissa. Eniten henkilövahinkoja sat-

tuu tämän ikäryhmän pojille mopo-onnettomuuksissa, kun taas saman ikäisille tytöille 

henkilöauton matkustajana. (Nuoret (15-24) liikenteessä, luettu 10.1.2019.)  
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Viimeisen vuosikymmenen aikana on kuljettajantutkintojen määrä laskenut jonkin verran. 

Kuitenkaan tämä määrällinen ero ei ole niin suuri, että sillä olisi merkittävää vaikutusta 

nuorten liikenneonnettomuuksien laskuun.  

 

Uusi ajokorttilaki (387/2018) astui voimaan 1. heinäkuuta 2018, jonka tarkoituksena on 

alentaa ajokortin hintaa ja mahdollistaa yksilöllisempi koulutus. Ajokorttilain uudistus on 

tullut niin vasta voimaan, että vielä ei voida sanoa kuinka se vaikuttaa uusien kuljettajien 

riskialttiuteen liikenteessä. Sen tavoitteena kuitenkin on, että autokoulusta valmistuisi lii-

kenteen riskeihin entistä valmiimpia kuljettajia. 

 

3.1 Liikennekulttuurin kehitys 

Suomi on jatkanut tasaista kehitystä kohti jatkuvasti turvallisempaa liikennekulttuuria. 

Suomen tieturvallisuus on parantunut koko ajan jo 40 vuoden ajan. Ottaen huomioon vielä 

sen, että liikennemäärä on myös kaksinkertaistunut, tiemme ovat 10 kertaa turvallisemmat 

kuin esimerkiksi vuonna 1972. Tuolloin itse presidentti Urho Kekkonen kauhisteli myös 

Suomen suuria tiekuoleman määriä. ” Toivon todella, että vuoden 1973 aikana ryhdytään 

ennakkoluulottomasti toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi maassamme”, 

totesi presidentti Kekkonen uudenvuoden puheessaan 1.1.1973. Kuolleiden määrä tielii-

kenteessä oli 70-luvulla viisinkertainen nykypäivään verraten. Vuonna 2016 poliisin Lii-

kenneturvakeskuksen johtajana toimineen Dennis Pastersteinin mukaan tehtiin Helsingissä 

vuonna 2014 mahdollisesti jonkinlainen ennätys, sillä pääkaupunkiseudulla ei puolen vuo-

den aikana tapahtunut ainuttakaan kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. (Yle 2016, 

luettu 25.2.2019.) 

 

3.2 Rikosoikeudellinen vastuuikäraja 

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on Suomessa 15-vuotta. Rangaistusvastuun edellytykse-

nä on, että tekijä on teon hetkellä täyttänyt 15-vuotta ja on syyntakeinen (RL 3:4 1 mom.). 

Syyntakeisuus tarkoittaa riittävää henkistä kypsyyttä ja terveyttä. Alle 18-vuotiaalla ei kui-

tenkaan ole täyttä rikosvastuuta. Rikoslain 6 luvun 8§:n (13.6.2003/515) mukaan jos rikos 

tehdään nuorena henkilönä, on ikä perusteena rangaistusasteikon lieventämiselle. Nuoren 

tekemä rikos katsotaan usein johtuvan hänen kypsymättömyydestänsä ja ajattelematto-

muudesta ja liian ankara rikosoikeudellinen puuttuminen saattaisi olla vahingollista nuoren 

kypsymiselle. Rikoslain 6 luvun 10a§:n (10.4.2015/401) mukaan alle 18-vuotiaana tehdys-
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tä rikoksesta tuomitaan nuorisorangaistukseen, jos sakon katsotaan olevan riittämätön ran-

gaistus. Arviointia tehdessä keskeisiä perusteita ovat rikoksen vakavuus, tekijän syyllisyys 

ja aiemmat rikokset. Nuori voidaan tuomita myös ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 

mutta ainoastaan erittäin painavista syistä johtuen.  

 

3.3 Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet 

Kun nuoria kuljettajia verrataan koko väestöön, on nuorten kuljettajien kuolemanriski 

kolminkertainen Vuonna 2018 tieliikenteessä menehtyneistä oli 15-24-vuotiaita noin vii-

dennes ja loukkaantuneista kolmannes. Viimeisen kolmen vuoden aikana loukkaantui kes-

kimäärin noin 1800 nuorta liikenteessä ja menehtyi noin 45. Henkilöautoissa loukkaantui 

lähes puolet ja menehtyneitä oli 70 prosenttia. Joka neljäs liikenteessä loukkaantuneista 

nuorista oli mopoilijoita ja menehtyneiden mopoilijoiden määrä oli 5 prosenttia kokonais-

määrästä. Menehtyneiden moottoripyöräilijöiden osuus oli 13 prosenttia. Vaikka nuorten 

kuljettajien kuolemanriski on korkea, valtaosa nuorista ei kuulu siihen riskiryhmään, jonka 

ajotyyli on riskihakuinen ja siten altistaa onnettomuuksille. (Liikenneturva, tilastokatsaus 

2019.) 

 

 

Kuvio 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet vuosina 2009-2017 (Liikenneviraston tilastoja 9-2018, 

36). 

 

Kuvioon 2 on Liikenneviraston tekemän tilaston pohjalta koottu tieliikenneonnettomuuk-

sissa loukkaantuneet vuosina 2009-2017. Sininen pylväs kuvaa yleisesti kaikkia ikäluokkia 
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ja oranssi pylväs nuoria (15-24-vuotiaat). Kuviosta voidaan havaita, että kaikkina vuosina 

on nuorten osuus loukkaantuneista noin kolmannes. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden 

määrä on laskenut tasaisesti lukuun ottamatta vuotta 2011, jolloin loukkaantuneiden määrä 

hieman kasvoi lukemaan 7931. Kuitenkin taas vuonna 2012 lasku jatkui ja tuolloin määrä 

oli 7088. Nuorten määrä tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista on laskenut myös 

tasaisesti vuodesta 2009 vuoteen 2017 lukuun ottamatta pientä poikkeusta vuonna 2011. 

Tuolloin nuorten osuus loukkaantuneista on ollut 2833 kun taas aiempana vuonna määrä 

on ollut 2755. Kuitenkin vuonna 2012 on nuorten loukkaantuneiden määrä 2284 jo alhai-

sempi kuin vuonna 2010 jolloin määrä oli 2755. 

 

 

 

Kuvio 3. Tieliikenneonnettomuuksissa kuolleet vuosina 2009-2017 (Liikenneviraston tilastoja 9-

2018, 36.) 

 

Kuvioon 3 on Liikenneviraston tekemän tilaston pohjalta koottu tieliikenneonnettomuuk-

sissa kuolleet vuosina 2009-2017. Sininen pylväs kertoo kaikkien ikäluokkien kuolemaan 

johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja oranssilla pylväällä on eritelty tästä määrästä nuor-

ten (15-24-vuotiaat) osuus. Vuonna 2011 on kuolleiden yleinen määrä (292) suurempi kuin 

vuonna 2009, mutta taas vuonna 2012 määrä (255) on pienempi kuin aiempina vuosina. 

Poikkeus laskuun löytyy myös vuonna 2015 jolloin kuolleita on 35 enemmän kuin vuonna 

2014. Määrä laskee taas vuonna 2016 ja vuonna 2017 ollaan jo samassa kuolleiden mää-

rässä kuin vuonna 2014. Myös nuorten osalta on havaittavissa laskua, mutta poikkeusvuo-

det ovat nostaneet myös nuorten kuolleiden määrää. Vuonna 2011 kuolleiden nuorten mää-
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rä on ollut 65, kun taas aiempana vuonna 2010 se on ollut 61. Vuonna 2014 ollaan päästy 

lukuun 44, mutta seuraavana vuonna on luku jo 55 ja vuoteen 2017 ei vieläkään luku (45) 

ole pienempi kuin vuonna 2014. Kuitenkin kun karkeasti vertaa vuotta 2009 vuoteen 2017 

on nuorten tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä selkeästi pienempi.  

 

 

Kuvio 4. Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden nuorten määrä vuosina 

2009-2017 (Liikenneviraston tilastoja 9-2018, 36).  

 

Kuvioon 4 on kerätty vuosina 2009-2017 tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden 

sekä kuolleiden nuorten määrät. Kuviosta voidaan havaita, että kuolleiden määrä kyseisinä 

vuosina ei ole ollut yhtä tasaisesti laskussa kuin loukkaantuneiden. Kuvion perusteella tu-

lee selkeämmin esille se, että kuolema onnettomuuden seurauksena on myös jonkin verran 

sattumanvarainen erilaisissa onnettomuuksissa. Kuolleiden nuorten määrä on suhteessa 

loukkaantuneiden määrään niin paljon pienempi, että kuolleissa muutaman uhrin ero saat-

taa tehdä jo vuositasolla poikkeavan näkymän. Tiettyinä vuosina tapahtuneet nousut ovat 

sen verran pienet, että niiden syntyyn ei ole välttämättä mitään selkeää syytä, vaan onnikin 

voi vuositasolla vaikuttaa tilastoihin. Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden mää-

rä kertoo tasaisuudellaan sen, että varsinaisia poikkeamavuosia ei ole, vaan loukkaantunei-

den määrän väheneminen on tapahtunut tasaisesti vuodesta 2009 vuoteen 2017.  
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Kuvio 5. Mopoilijoiden ja autoilijoiden liikenteessä tapahtuneet henkilövahingot vuonna 2018 iän 

mukaan (Liikenneturva, tilastokatsaus 2019). 

 

Kuvio 5 osoittaa vuonna 2018 tapahtuneet henkilövahingot ikäperusteisesti. Siihen on eri-

telty sekä mopoilijoiden henkilövahingot että henkilöautossa tapahtuneet henkilövahingot. 

Kuviosta voidaan havaita nuorten henkilövahinkojen olevan suuremmat suhteessa muihin 

ikäluokkiin. Mopoilijoilla on selkeästi henkilövahinkoja suurin määrä 15-vuoden iässä, 

jolloin mopoilijoiden henkilövahinkoja on sattunut 199. Siitä ylöspäin onkin havaittavissa 

selkeä lasku ja yli 18-vuotiaiden mopoilijoiden liikennevahingot ovatkin jo todella vähäi-

siä. Henkilöautossa tapahtuneet henkilövahingot alkavat selkeästi kasvamaan 15-vuoden 

iän jälkeen ja huippu tulee 18-vuoden ikäisenä, jolloin henkilöautossa on sattunut 163 hen-

kilövahinkoa. 18-vuodesta ylöspäin mentäessä alkaa tapahtua laskua, mutta ei kuitenkaan 

niin jyrkästi kuin mopoilijoilla. 20-25-vuotiaiden henkilövahingot henkilöautossa ovat 100 

ja 50 välillä, josta sitten iän kasvettua luku jää keskimäärin alle 50 henkilövahingon.  

 

4 NUORTEN LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN SYYT 

Tässä kappaleessa käsitellään nuorten riskikäyttäytymisen ilmenemismuotoja liikenteessä. 

Nuorten vakaville liikenneonnettomuuksille on tyypillistä ylinopeus, tieltä suistuminen, 

turvavöiden käyttämättömyys, rattojuopumus, kuljettajana nuori mies ja ajankohtana kesä-

viikonloppu (Nuoret (15-24) liikenteessä, luettu 10.1.2019). Tieliikennerikoksista, niiden 

tunnusmerkistöistä ja rangaistavuudesta säädetään rikoslain 23 luvussa.  

 

Vuonna 2016 Liikennevakuutuskeskuksen tekemän VALT-nuorisoraportin mukaan vuosi-

na 2010-2014 tapahtui kesällä selkeästi suurin osa nuorten kuljettajien kuolemaan johta-
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neista onnettomuuksista. Tutkittaessa ajokeliä, kuivalla kelillä tapahtuu noin 70 prosenttia 

nuorten kuljettajien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista. (Liikennevakuutuskeskus, 

VALT-nuorisoraportti 2016.) Tästä voisi siis päätellä, että huonot keliolosuhteet eivät ole 

lisäävä tekijä nuorten onnettomuuksissa. Päinvastoin, huonoilla keliolosuhteilla nuori kul-

jettaja aiheuttaa vähemmän onnettomuuksia kuin hyvällä kelillä.  

 

Liikennevakuutuskeskuksen 2016 VALT-nuorisoraportti tarkastelee myös 18-24-

vuotiaiden osallisuutta liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien vuosina 2010-2014 

tutkimassa kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa sekä liikennevakuutuksesta 

samoina vuosina korvatuissa vahingoissa. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat 

ovat tutkineet näinä vuosina 1007 moottoriajoneuvossa olleen kuolemaan johtanutta onnet-

tomuutta, joista nuori kuljettaja on ollut onnettomuuden aiheuttaja 188 tapauksessa (19%). 

Tutkituissa onnettomuuksissa on ollut mukana 1604 kuljettajaa, joista nuoria oli 248 kul-

jettajaa (15%). Yleisin nuoren aiheuttama onnettomuustyyppi on tieltä suistuminen (47%).  

 

4.1 Rattijuopumus 

Viimeisen kolmen vuoden aikana tieliikenteen rattijuopumustapauksissa kuolleista ja louk-

kaantuneista kolmannes on nuoria (Liikenneturva, tilastokatsaus 2019). Tyypillinen ratti-

juopon liikennevahinko tapahtuu kesäisenä viikonloppuna, jolloin keliolosuhteet ovat hy-

vät. Kuljettajana on useimmiten nuori mies, joka on saanut vasta ajokortin ja matkustajana 

autossa on alkoholia nauttivia kavereita. Kuljettaja ajaa liian suurella nopeudella kaartee-

seen, myöhästyy ohjauksessa, ajautuu pientareelle, tekee liian voimakkaan ohjausliikkeen 

ja joutuu sivuluisuun, auto suistuu tieltä ja pyörii ympäri. Turvavöitä ei ole kiinnitetty, kul-

jettaja ja matkustaja satuttavat päänsä ja saavat sisäelinvammoja. Kuolema tulee tukehtu-

malla oksennukseen tai puristumalla auton alle. (Mattila 2005, 74-75.)  

 

Rikoslain 23 luvun 3 ja 4 §:n (20.12.2002/1198) mukaan rattijuopumuksella tarkoitetaan 

moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettamista alkoholin vaikutuksen alaisena 

veren alkoholipitoisuuden ollessa ajon aikana tai sen jälkeen vähintään 0,5 promillea tai 

uloshengitysilmassa on alkoholia vähintään 0,22 milligrammaa litrassa. Törkeässä ratti-

juopumuksessa rajat ovat 1,2 promillea alkoholia veressä tai uloshengitysilmassa alkoholia 

0,53 milligrammaa litrassa. Rattijuopumuksella tarkoitetaan myös moottorikäyttöisen ajo-

neuvon kuljettamista silloin kun kuljettajan veressä on ajon aikana tai sen jälkeen huu-

mausainetta. Rikoslain 23 luvun 3§:n 3 momentissa mainitut muut huumaavat aineet tar-
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koittavat sellaisia huumausaineita, joita huumausainelaissa ei ole mainittu. Rikoslain 23 

luvun 12§:n 2 kohdan mukaan tuolloin on kyse suorituskykyä heikentävistä lääkkeistä. 

Suorituskykyä heikentäviä lääkkeitä voivat olla esimerkiksi kolmiolääkkeet, joissa voi yh-

tenä osana olla huumausaineeksi luokiteltavaa ainetta. Lääkepakkaukset ovat merkitty pu-

naisella kolmiolla. Kolmiolääkkeiden käytön rangaistavuus arvioidaan sen mukaan, onko 

lääkettä käytetty asianmukaisesti ja onko tehtävän vaatima suorituskyky huonontunut tun-

tuvasti. (Lappi-Seppälä 2008, 596-597.) 

 

Liikenneturva on tehnyt vuonna 2015 kyselyn 15-20-vuotiaille nuorille, jossa kysyttiin 

nuorten tietoisuutta siitä, onko heidän kaverinsa ajaneet joskus autoa humalassa. Kyselyyn 

osallistui noin 700 nuorta, joista 37 prosenttia vastasi kyllä, 32 prosenttia ei ja loput 31 

prosenttia ei osannut sanoa. (Nuorisotutkimus 2015.) 

 

 

Taulukko 1. Vuosina 2013-2017 kuolemaan johtaneet alkoholionnettomuudet moottoriajoneuvoilla 

(OTIn ennakkotiedot alkoholionnettomuuksista 2017). 

 

Taulukko 1 osoittaa vuosina 2013-2017 rattijuoppojen aiheuttamat kuolemaan johtaneet 

moottoriajoneuvo-onnettomuudet iän mukaan. Alle 26-vuotiaiden osuus alkoholionnetto-

muuksista vuonna 2017 on ollut 24 prosenttia. Taulukosta voidaan havaita selkeää laskua 

em. ikäryhmän osuudesta alkoholionnettomuuksiin vuodesta 2013 (34%) vuoteen 2017 

(24%). 20-vuotiaiden tai sen alle prosenttimäärä on noussut vuonna 2014 (16%) aiempaan 

vuoteen verrattuna, jolloin luku on ollut 15. Ikäluokka 61 tai siitä vanhempien osuus alko-

holionnettomuuksista on selkeästi pienempi kuin alle 26-vuotiaiden. Näiden kahden ikä-

ryhmän välillä olleita ikäryhmiä mielestäni ei voi verrata samanlailla, sillä niiden tutkittu 

ikäluokka on selkeästi laajempi kuin muiden.  

 

4.2 Ylinopeus 

Nuorille kuljettajille on tyypillistä ylinopeus ja turvavyön käyttämättömyys. Onnettomuus-

riski kasvaa silloin kun kyydissä on kuljettajan lisäksi muita henkilöitä. Nuorelle tulee 



16 

 

tuolloin tarve näyttää sekä kilpailla, jolloin riskit kasvavat huomattavasti. Nuorille on myös 

tyypillistä yliarvioida omia ajotaitojaan. (Nuoret (15-24) liikenteessä, luettu 10.1.2019.) 

Nuorten aikuisten (18-24-vuotiaat) vuosina 2010-2014 kuolemaan johtaneita liikenneon-

nettomuuksia tutkiessa tulee ylinopeuden merkitys jälleen esille. Tuolloin 67 prosenttia 

moottorikulkuisen ajoneuvon kuljettajana toimineista nuorista miehistä on ajanut vähintään 

ylinopeutta 10 kilometriä tunnissa. Nuorten naiskuljettajien osuus vastaavissa tapauksissa 

on 35 prosenttia. (Liikennevakuutuskeskus, VALT-nuorisoraportti 2016.) 

 

4.3 Turvavyön käyttämättömyys 

Turvavyö on tärkein turvavaruste moottorikäyttöisessä ajoneuvossa. Liikenneturvan mu-

kaan turvavöiden käyttö määrättiin Suomessa pakolliseksi liikenteessä vuonna 1975. Tur-

vavyön käyttö takapenkillä suojaa käyttäjän lisäksi etupenkillä matkustavia. Törmäyksen 

syntyessä, jos takapenkillä matkustava ei ole turvavöissä on olemassa riski, että hän ruhjoo 

alleen etupenkillä matkustavan. Turvavyö varmistaa siis, ettei käyttäjä pääse seurauksena 

törmäyksestä lentämään, vaan pysyy paikallaan. (Mattila 2002, 111.) Tästä huolimatta pi-

tävät nuoret turvavyön käyttämättömyyttä yhtenä pienimmistä riskeistä liikenneturvalli-

suudelle (Nuoret (15-24) liikenteessä, luettu 10.1.2019).  

 

 

Taulukko 2. Vuosina 2010-2014 nuorten aikuisten turvavyön käyttö kuolemaan johtaneissa liiken-

neonnettomuuksissa (Liikennevakuutuskeskus, VALT-nuorisoraportti 2016). 

Liikennevakuutuskeskuksen VALT-nuorisoraportti sisältää tilaston, jossa on kerrottu vuo-

sina 2010-2014 nuorten aikuisten (18-24-vuotiaat) turvavyön käytöstä kuolemaan johta-

neissa liikenneonnettomuuksissa. Tilaston perusteella voi havaita, että yli 60 prosenttia niin 

kuljettajista kuin matkustajista on onnettomuushetkellä ollut ilman turvavyötä. Poikkeuk-

sena nuoret naiskuljettajat, joiden prosenttiluku on ollut 29. Raportissa on tutkittu myös 
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sitä, olisiko nämä kuolleet selvinneet, jos turvavyö olisi ollut käytössä. Karkeasti laskettu-

na noin puolet olisivat selvinneet. On kuitenkin huomioitava, että turvavyön käytöstä ei ole 

kaikkien kuolleiden osalta tietoa, sillä tiedot on laskettu ainoastaan tiedossa olevista ta-

pauksista.  

4.4 Väsymys 

Vuonna 2013 Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan etenkin nuorten miesten nu-

kahtamisriski liikenteessä on suurempi verrattaessa vanhempiin ikäryhmiin. Akuutti unen-

puute vaikuttaa voimakkaammin nuoriin. Kuten tyypillistä on, nuoret nukkuvat usein liian 

vähän ja nuoret miehet myös liikkuvat autolla paljon yöaikaan. Vähäinen ajokokemus ja 

jaksamisen yliarviointi voi johtaa rattiin nukahtamiseen. Ryhmäpaine myös voi saada ai-

kaan sen, että nuori kuljettaja jatkaa ajamista uneliaisuudesta huolimatta. Yli 24 tunnin 

valveillaolo heikentää ajokykyä merkittävästi ja onkin verrattavissa yhden promillen hu-

malaan. (Väsymys, luettu 15.12.2018.) 

 

4.5 Nuoret miehet riskikuljettajia 

Liikenneturvan tekemän tilastokatsauksen mukaan (2019) viimeisen kolmen vuoden aikana 

liikenteessä menehtyi 45 nuorta. Menehtyneistä neljä viidestä oli miehiä. Nuorten mieskul-

jettajien ajotyylille on tavanomaista korkeat ajonopeudet, lyhyet turvavälit, liikennesääntö-

jen vähättely, humalassa ajaminen ja turvavyön käyttämättömyys. Naisten ajaminen taas 

on usein rauhallisempaa, varovaisempaa ja muut liikenteessä huomioivampaa. Miesten 

ajotyylille tyypillinen kilpaileminen ja aggressiivisuus puuttuu naisilta. (Nuoret (15-24) 

liikenteessä, luettu 10.1.2019.) Miesten selvä yliedustus liikenneonnettomuuksissa aiheut-

taa sen, että useimmat riskitutkimukset kohdistuvat miehiin (Mattila 2002, 69). Nuorten 

miesten kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa kahdella kolmesta on ollut onnettomuus-

hetkellä ylinopeutta vähintään 10 kilometriä tunnissa. Nuorilla naiskuljettajilla taas vain 

joka kolmannella syy on ollut ylinopeus. (Nuoret (15-24) liikenteessä, luettu 10.1.2019.) 

 

Vuosina 2010-2014 nuorten kuljettajien (18-24-vuotiaat) aiheuttamista kuolemaan johta-

neista liikenneonnettomuuksista miesten osuus on ollut 88 % ja naisten osuus loput 12 %. 

Liikennevakuutuksesta korvattujen henkilövahinkojen osuus taas on ollut tasaisempi. 

Nuorten miesten osuus on ollut 58 prosenttia ja nuorten naisten 47 prosenttia. Tämä kor-

vattujen henkilövahinkojen lukema ei kuitenkaan kerro sitä, onko aiheuttaja nuori mies vai 

nainen (Liikennevakuutuskeskus, VALT-nuorisoraportti 2016).  



18 

 

 

 

Taulukko 3. Nuorten (18-24-vuotiaat) aiheuttamien onnettomuuksien riskejä ja taustoja vuosina 

2010-2014 (Liikennevakuutuskeskus, VALT-nuorisoraportti 2016). 

 

Taulukossa 3 on eritelty riskejä ja taustoja vuosina 2010-2014 moottoriajoneuvossa olleen 

kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, jotka nuori kuljettaja on aiheuttanut. Taulukkoon 

on myös eritelty nuorten miesten ja naisten osuus. Nuorten miesten osuus nuorten aiheut-

tamista onnettomuuksista on ollut 88 prosenttia tutkittuina vuosina. Kuvaan on myös eritel-

ty yleisimpiä riskitekijöitä, joiden seurauksena kuolemaan johtanut onnettomuus on tapah-

tunut. Siitä voidaan havaita yleisesti yleisiä riskitekijöitä tarkasteltaessa, että nuorten mies-

ten osuus niissä on keskimäärin suurempi. Ainoastaan havaintovirheissä nuorten naisten 

osuus on nuoria miehiä suurempi. Rattijuopumustapauksissa taas nuorten miesten osuus on 

selkeästi suurempi kuin naisten. Vuosina 2010-14 kuolemaan johtaneista alkoholionnetto-

muuksista nuorten miesten osuus on 40 prosenttia ja nuorten naisten 10 prosenttia. Nuorilla 

miehillä 67 prosentilla on ylinopeutta vähintään 10 kilometriä tunnissa ja nuorilla naisilla 

35 prosentilla. Taulukosta voidaan havaita myös, että nuorilla miehillä on huomattavasti 

enemmän aikaisempia liikennerikkomuksia taustalla naisiin verrattuna.  

 

Nuori mieskuljettaja kykenee halutessaan ajamaan taitavasti ja rauhallisesti esimerkiksi 

autokoulussa. Kuljettajan ollessaan yksin, saattaa hän ottaa ajaessa pari pulloa olutta. Vielä 
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varsinkin, jos kyydissä on muita, on näyttämisenhalu niin suuri, että autokoulun taitavasta 

ja rauhallisesta kuskista tulee liikenteessä riskialtis kuljettaja. (Mattila 2002, 26.) 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa tarkastelen opinnäytetyössäni käyttämää tutkimusmenetelmää sekä tutki-

mustehtäviä. Tutkimustehtävät tulisi muotoilla selkeästi heti tutkimuksen alkuvaiheessa, 

sillä ne määrittävät tutkimuksen tarkoituksen ja suunnan. Laadullisessa tutkimuksessa on 

tyypillistä välttää sanaa ”ongelma” ja siksi tutkimusongelman sijaan asetetaan tutkimusteh-

täviä. (Hirsjärvi ym. 2009, 125-126.) Opinnäytetyöni alkuvaiheessa asetin tutkimustehtä-

vät, joiden pohjalta lähdin rakentamaan teoriaosuutta.  

 

Tutkimukseni on kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Käyttämäni tutkimusmenetelmä 

on puolistrukturoitu teemahaastattelu. Kerron käyttämästäni tutkimusmenetelmästä tar-

kemmin luvussa 5.2.    

 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tyypillistä, että niin kutsuttu tutkimusongelma muuttuu 

tutkimuksen edetessä. Sanaa ”ongelma” vältetään ja puhutaan mieluummin tutkimustehtä-

västä. Tutkimustehtävän asettaminen ja muotoilu on usein vaikeampaa, kun sen ratkaisu. 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara. 2009, 125-126.) Tutkimusongelma tai tutkimustehtävä muu-

tetaan yhdeksi tai useammaksi tutkimuskysymykseksi, jotta tutkimusprosessi helpottuisi 

(Kananen 2017, 61). Tutkimukseni tutkimusongelma on nuorten riskialtis käyttäytyminen 

liikenteessä. Olen muuttanut ongelman tutkimuskysymyksiksi.  

Tutkimukseni tutkimuskysymykset ovat: 

- Mikä saa nuoren käyttäytymään riskialttiimmin liikenteessä verraten muihin ikä-

ryhmiin? 

- Millä tavoin nuorten riskialtis käyttäytyminen näkyy liikenteessä? 

- Millä tavoin nuorten riskialttiuteen liikenteessä puututaan? 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Laadullisessa lähestymistavassa tarkoituksena on saada selville ihmisten kertomia asioita 

heidän itsensä kuvailemana. Käyttäessä laadullista menetelmää saadaan yksityiskohtaista 
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tietoa tutkittavasta asiasta.  Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on pyrkiä tutkimaan 

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa kuvataan todellista elämää. 

Tyypillisiin piirteisiin kuuluu valita tarkoituksenmukaisesti jokin kohdejoukko sekä suosia 

ihmistä tiedon keruun instrumenttina. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2009, 161-164.) Laa-

dullisen tutkimuksen suhde teoriaan on välttämätön. Sanaa teoria terminä voidaan miettiä 

monelta kantilta. Opinnäytetyössäni sillä tarkoitetaan viitekehystä, tutkimuksen teoreettista 

osuutta. Nämä muodostuvat käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista. (Tuomi 2018, 

23-24.)  

 

Haastattelu on yksi laadullisen tutkimuksen yleisimmistä aineistonkeruumenetelmistä. Sii-

nä tärkeintä on saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta aiheesta. Haastattelun etuna 

on joustavuus, jolloin kysymykset voidaan esittää siinä järjestyksessä kuin tutkija katsoo 

tarpeelliseksi. Haastateltavalle olisi hyvä antaa ainakin tutkimusteemat etukäteen, jotta 

tiedonsaanti varmistuu. Valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli tutkitta-

vasta ilmiöstä jo tiedettyyn. (Tuomi 2018, 83-85, 88.) Kvalitatiivisessa lähestymistavassa 

olen käyttänyt tutkimusmenetelmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelun 

teemat olen rakentanut teoriatiedon pohjalta. Teemahaastattelu on sopiva tutkimusmene-

telmä tutkittaessa heikosti tiedustettuja asioita tai arkoja aiheita (Hirsjärvi, Hurme 2001, 

28-31, 35).  

 

Tutkimukseni teoriaosuutta rakentaessani olen tutkinut liikenneturvan julkaisemia tilasto-

katsastuksia ja julkaisuja, Liikenteen turvallisuusviraston tilastoja, Tilastokeskuksen tilas-

toja sekä Liikennevakuutuskeskuksen raportteja. Nämä julkaisut ja raportit sisältävät tilas-

toja ja taulukoita nuorten liikenneonnettomuuksista, niin kuolemaan johtaneista kuin louk-

kaantumiseen johtaneista. Lisäksi ne sisältävät onnettomuuksien syitä, joita olen myös tut-

kimuksessani analysoinut. Onnettomuuksien syitä tutkiessa olen avannut niihin liittyviä 

lakikohtia. Olen tutkinut nuorten liikennekäyttäytymistä ja nuoruuden ikävaihetta käyttäen 

teoriapohjana aiheisiin liittyvää kirjallisuutta.  

Parhaat vastaukset tutkimustehtäviini sain mielestäni käyttämällä haastattelua tutkimusme-

netelmänä. Teemahaastattelussa tutkittavasta aiheesta oli hyvä päästä keskustelemaan va-

paasti. Tuolloin haastattelujen aikana pystyi kysymään tarkentavia kysymyksiä sekä mah-

dollisesti jatkokysymyksiä, joita haastattelun aikana tuli mieleen. Lisäksi riski ymmärtää 

jokin asia väärin on kasvotusten pienempi. Alkuun suunnittelin haastatteluteemat, jotka 

annoin haastateltaville tiedoksi ennen itse haastattelua. Tein myös jokaiselle haastateltaval-

le oman haastattelurungon, jota tarvittaessa käytin apuna haastattelussa. 
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5.3 Kohdejoukko 

Tutkimuksen kuvailun kohde tulee olla mielenkiintoinen. Jotta kohde voitaisiin määritellä 

tarkkaan, edellyttää se hyvin jäsentynyttä kuvausta. (Mäkelä 1992, 42-43.) Laadullisessa 

tutkimuksessa kohdejoukkona ovat yleensä ihmisten muodostamat ryhmät tai yksittäinen 

ihminen. Ryhmiä voi olla esimerkiksi yritys, yhteisö tai jokin tapahtuma. (Kananen 2017, 

55-56.) Tutkimuksessani kohdejoukko on liikenteessä riskialttiisti käyttäytyvät nuoret (15-

24-vuotiaat), joita käsitellään perusjoukkona. Jotta saisin tutkimuskysymyksiini vastauksia 

olen valinnut yksittäisiä ihmisiä haastateltaviksi.  

 

Saadakseni teoriapohjan lisäksi vastauksia nuorten riskialttiiseen käyttäytymiseen liiken-

teessä, olen valinnut haastateltavaksi nuorten kanssa tekemisissä olevia henkilöitä. Kaikki 

kolme haastateltavaa ovat työnsä kautta tekemisissä liikenteessä liikkuvien nuorten kanssa. 

Jokaisen näkökulma on todennäköisesti hieman erilainen asiaan, joka mielestäni on tutki-

mukseni sisällön kannalta hyvä asia.  

 

Ensimmäinen haastateltava on Raahen Antin autokoulun omistaja Terho Saari, joka on 

toiminut autokoulun opettajana kymmeniä vuosia. Tarkoituksena on siis saada autokoulun 

opettajan näkökulmaa nuorten liikennekäyttäytymiseen. Mielestäni autokouluilla on suuri 

merkitys tulevien kuljettajien liikenneasenteiden muokkaamisessa sekä tehokkaan havain-

noinnin rakentamisessa. Tutkimustulokseni kannalta näen Saaren näkökulman aiheeseen 

erittäin oleellisena. 

 

Toinen haastateltava on neuropsykologi Sari Kukkamaa, joka toimii tällä hetkellä Pohjois-

Pohjanmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa. Tutkijalautakunta tutkii kaikki 

kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet sekä jonkin verran myös vakavia liikenneon-

nettomuuksia. Kukkamaalta pyrin saamaan tietoa siitä, mikä saa nuoren käyttäytymään 

riskialttiisti liikenteessä, syitä nuorten liikenneonnettomuuksien suureen määrään sekä 

mielipidettä nykyiseen vaikuttamisen tasoon. Näen Kukkamaan aidon mielenkiinnon ja 

vaikuttamisen halun vähentää nuorten riskialttiutta opinnäytetyöni sisällön kannalta erittäin 

merkittävänä.  

 

Kolmas haastateltava on Ylivieskan liikennepoliisi ylikonstaapeli Jukka-Pekka Ojala. Oja-

lalla on yli 20 vuoden työkokemus liikennepoliisina. Suoritin harjoittelun liikennejakson 

Ylivieskan liikennepoliisin mukana ja tuolloin kiinnitin huomiota siihen, kuinka paljon 
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olimme tekemisissä nuorten kanssa. Tarkoitukseni on saada tietoa Ojalalta siitä, mikä po-

liisin mielestä saa nuoret käyttäytymään liikenteessä riskialttiimmin muihin ikäryhmiin 

verrattuna ja onko poliisin nykyiset keinot riittävät ennaltaehkäisemään nuorten liikenne-

onnettomuuksia.  

 

5.4 Haastattelun teemat 

Tutkimukseni sisältää kolme teemaa: 

1. Nuorten riskialtis käyttäytyminen liikenteessä. 

2. Nuorten riskikäyttäytymisen ilmenemismuodot liikenteessä. 

3. Vaikuttaminen nuorten riskikäyttäytymiseen liikenteessä. 

Näiden teemojen pohjalta laadin haastateltavalle avoimia haastattelukysymyksiä. Täysin 

samaa haastattelurunkoa en voinut haastateltaville käyttää, sillä haastateltavien taustat 

eroavat aika selkeästi toisistaan. Yhteistä haastateltavilla kuitenkin on se, että jokainen 

heistä on ammattinsa puolesta tekemisissä liikenteessä liikkuvien nuorten kanssa. Haasta-

teltavien haastattelukysymykset löytyvät opinnäytetyön liiteosiosta. Teemahaastattelussa 

kaikkein oleellisinta on se, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee 

tutkimukselle keskeisten teemojen varassa. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa nämä 

haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat. (Hirsjärvi & 

Hurme 2018, 48.) 

 

Ensimmäisessä teemassa halusin selvittää haastateltavien ajatuksia siitä, mistä nuorten ris-

kialtis käyttäytyminen heidän mielestään johtuu. Toisessa teemassa taas halusin selvittää, 

miten nuorten riskikäyttäytyminen ilmenee liikenteessä ja mistä nuorten liikenneonnetto-

muudet haastateltavien mielestä johtuvat. Kolmannessa teemassa selvitin, kuinka asiaan on 

puututtu sekä olisiko haastateltavien mielestä mahdollista vähentää jollakin tapaa nuorten 

riskialttiutta liikenteessä sekä nuorten liikenneonnettomuuksia. 

  

5.5 Teemahaastattelun toteuttaminen 

Jotta saataisiin toimiva haastattelurunko olisi hyvä järjestää esihaastatteluja. Esihaastattelu-

jen myötä voi haastattelurunkoa vielä tarvittaessa muokata ja ylipäätänsä saada käsitystä 

haastattelun kestosta ja kysymysten järkevästä asettelusta. Esihaastatteluja pidetäänkin 

teemahaastattelun välttämättömänä osana. (Hirsjärvi & Hurme 2018, 72-73.) Järjestin kak-

si esihaastattelua ennen varsinaista haastattelua. Toinen haastateltava esihaastattelussa oli 
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autokoulun opettaja ja toinen poliisi. Esihaastattelujen pohjalta sain haastattelurunkooni 

lisää kysymyksiä sekä käsitystä haastattelujen kestosta.  

 

Teemahaastattelun yksi tärkeä edellytys on saada hyvä kontakti haastateltavaan. Haastatte-

lupaikan tulisi olla rauhallinen ja haastateltavalle mielekäs paikka, jossa ei ole turhia häi-

riötekijöitä. Tyypillistä on myös antaa haastateltavan itse päättää missä haastattelu toteute-

taan. (Hirsjärvi & Hurme 2018, 73-74.) Yhden haastateltavan kohdalla jouduimme turvau-

tumaan puhelinhaastatteluun hänen kiireellisyytensä vuoksi. Kahdelle muulle haastatelta-

valle ehdotin haastattelupaikaksi heidän työpaikkaansa, sillä koin sen ympäristönä suotui-

saksi haastattelun kannalta. Haastateltavat saivat itse työpaikalla päättää tilan, jossa haas-

tattelu tehtiin. Haastattelut toteutettiin työpaikkojen taukotiloissa, jotka loivat rennon ilma-

piirin ja näin ollen mielestäni toimivat hyvinä tiloina haastatteluille.  

 

Äänitin jokaisen haastattelun, mukaan lukien myös puhelinhaastattelun, jotta pystyin myö-

hemmin vielä kuuntelemaan haastattelut uudelleen sekä litteroimaan ne. Näin varmistin, 

että saan haastatteluista kaiken hyödyllisen tiedon talteen sekä sen, että haastattelu oli su-

juvaa. Ennen haastattelun alkua varmistin, että äänitys sopi haastateltaville. Käytin ääni-

tykseen puhelinta eikä se mielestäni häirinnyt haastattelun kulkua millään tapaa.  

 

5.5.1 Puhelinhaastattelu 

Puhelinhaastattelun etuna on se, että se säästää tutkijan sekä haastateltavan aikaa sekä 

mahdollisia matkakuluja tutkijan osalta. Tähän liittyy myös se, että puhelinhaastattelulla 

voidaan tavoittaa kiireinen ja kaukana asuva haastateltava helpommin.  Puhelinhaastattelua 

käyttäessä on kuitenkin tärkeää, että haastateltavaan ollaan yhteydessä ennen haastattelua, 

jolloin sovitaan ajankohta varsinaisen haastattelun toteuttamiselle. Lisäksi kysymykset 

olisi hyvä olla mahdollisimman lyhyitä. Puhelinhaastattelusta kuitenkin puuttuu kasvok-

kain tehdyssä haastattelussa näkyvät vihjeet, jotka tarjoavat haastatteluun kontekstin. Voi 

olla myös vaikea välillä tietää, ymmärtääkö haastateltava kysymyksen oikein. (Hirsjärvi & 

Hurme 2018, 64-65.) Yksi haastateltavista oli lomalla, jolloin puhelinhaastattelu oli käy-

tännössä ainoa keinoa saada haastattelu tehtyä.  
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5.6 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

Tutkimus on onnistunut, jos sillä saadaan luotettavat vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimukselle on tärkeää asettaa selkeät tavoitteet, jotta tutkii oikeaa asiaa. Validiteetilla 

tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä ja reliabiliteetilla luotettavuutta. Tutkimuksen validiut-

ta tulee tarkastella heti tutkimuksen alkupuolella. Huolellinen suunnittelu, tarkoin harkittu 

tiedonkeruu sekä perusjoukon tarkka määrittely takaa tutkimuksen pätevyyden. Tutkimuk-

sen tulokset eivät saa myöskään olla sattumanvaraisia, vaan tutkimusta tehdessä tulee olla 

koko ajan tarkka ja kriittinen. Tällöin puhutaan tutkimuksen reliabiliteetista, tulosten tark-

kuudesta. Tutkimuksen tulosten tulisi olla riippumattomia itse tutkijasta, jolloin siinä täy-

tyisi näkyä objektiivisuus eli puolueettomuus. (Heikkilä 2010, 29-31.) 

 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu pääosin internetistä saatujen tilastojen 

ja raporttien tarkasteluun ja analysointiin. Internetistä saatu tieto ei välttämättä aina ole 

luotettavaa, sillä siellä olevia tekstejä ei käytännössä valvota. Tällöin on tärkeä olla kriitti-

nen sieltä tulevan tiedon suhteen. Olen käyttänyt työssäni pääasiassa luotettavien tutkimus-

laitosten julkaisuja, kuten Tilastokeskus, liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto ja 

Liikennevakuutuskeskus. Olen kuitenkin huomannut, että monilla sivuilla asiasta saatetaan 

kertoa hyvin tietävän oloisesti, vaikka todellisuudessa tieto ei pidä täysin paikkansa. Näin 

ollen koko tutkimukseni ajan lähtökohtainen suhtautumiseni internetistä saatuun tietoon on 

ollut kriittistä. Opinnäytetyöni validiutta tarkastelin heti alkuun määrittelemällä tarkan pe-

rusjoukon, 15-24-vuotiaat liikenneonnettomuuksissa mukana olleet nuoret. Tuolloin päätin 

myös, että raporttien ja tilastojen tutkiminen tapahtuu vain luotettavien sivustojen pohjalta.  

 

Käyttämäni tutkimusmenetelmä saattaa joltain osin vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään paljastamaan tutkittavien käsityksiä tutkittavasta 

aiheesta. Tutkijan tulee kuitenkin olla tietoinen siitä, että hän itse vaikuttaa saatavaan tie-

toon jo tietojen keruuvaiheessa. Kyse on tutkijan tulkinnoista ja käsitteistöistä, johon tut-

kittavan käsityksiä yritetään sovittaa. Tällöin keskeiseksi validiuden muodoista nousee 

rakennevalidius. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkijan on pystyttävä uskottavasti perustele-

maan menettelynsä, sen miten hän on päätynyt kuvaamaan tutkittavien käsityksiä ja maa-

ilmaa. Reliaabeliuden käsitettä pohtiessa keskitytään enimmäkseen tutkijan toimintaan eli 

siihen onko kaikki käytössä oleva aineisto otettu huomioon ja onko litteroitu oikein. Haas-

tattelussa voi myös käydä niin, että haastattelija ohjaa huomaamattaan haastateltavaa ha-

luamaansa suuntaan. (Hirsjärvi & Hurme 2018, 189.) Kuitenkin mielestäni, jos nämä asiat 
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tiedostaa ennen haastattelua, pystyy niihin varautumaan ja välttämään niitä haastattelun 

aikana.  

 

Haastattelujen jälkeen varmistin litteroinnin reliaabeliuden kuuntelemalla äänitteet heti 

haastattelun jälkeen, jolloin myös tein litteroinnin. Lisäksi kuuntelin äänitteet vielä myö-

hemmin uudelleen ja varmistin, että olin litteroinut asiat niin kuin ne haastattelussa olivat 

tulleet esille.  

 

5.7 Aineiston analysointi 

Aineistoa analysoidessa pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja ylei-

sessä muodossa. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellista aineiston lukemista ja siihen tu-

tustumista, oleellisten materiaalien keräämistä ja esille tuomista sekä aineistoon perustuvaa 

pohdintaa. Haastattelut kuunnellaan, jonka jälkeen ne litteroidaan eli aukikirjoitetaan. 

Kaikki tutkimukselle epäolennainen tieto karsitaan pois. Seuraavaksi voidaan saatu aineis-

to ryhmitellä. Samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmitellään omiksi luokiksi ja samalla 

etsitään eri haastattelujen käsitteiden mahdollisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. 

Lisäksi haastatteluista saatuja tietoja verrataan myös tutkimuksen teoreettiseen viitekehyk-

seen. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103, 109.) Laadullisessa tutkimuksessa aineiston runsaus 

ja elämänläheisyys tekevät itse analysointivaiheesta mielenkiintoisen ja samalla haastavan. 

Näin ollen analysointivaiheeseen voidaan käyttää hyvinkin paljon aikaa. (Hirsjärvi ym. 

2009, 225.) 

 

Haastattelusta saadun aineiston analysointi onnistuu parhaiten, kun aloittaa sen mahdolli-

simman pian haastattelun jälkeen. Tällöin sisältö on vielä tuoreessa muistissa ja tutkijan 

motivaatio korkeampi. Aineiston purkaminen ja tarkastelu olisi hyvä tehdä heti haastatte-

lun jälkeen. Jos jokin tieto vaatii täydennystä tai selvennystä on se helpommin tehtävissä 

heti haastattelujen jälkeen. Kuitenkin joihinkin ongelmiin saattaa olla hyvä ottaa ajallista 

etäisyyttä. (Hirsjärvi & Hurme 2018, 135.) Suoritin litteroinnit heti haastattelujen jälkeen. 

Se tuntui jotenkin automaatiolta ja luontaiselta, jotta saisi haastattelun niin sanotusti paket-

tiin. Aloitin litteroinnin heti ensimmäisen kuuntelun yhteydessä. Yllätyksenä tuli, kuinka 

paljon litterointi vei aikaa. Tämän jälkeen kuuntelin äänitteet uudelleen ja varmistin, että 

olin litteroinut oikein. Vielä myöhemmin, kun olin haastatellut kaikki kolme haastateltavaa 

kuuntelin äänitteet vielä kertaalleen läpi. 
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Haastattelut tapahtuivat peräkkäisinä päivinä, jolloin pääsin analysoimaan aineistoa hyvin 

pian haastattelujen jälkeen. Mielestäni haastattelujen vertailu onnistui parhaiten tulostamal-

la kaikki litteroinnit. Tästä huolimatta sain huomata, että eroavaisuuksien ja yhtäläisyyk-

sien löytäminen ei ollutkaan niin nopeaa ja helppoa mitä olin kuvitellut. Kuitenkin kun 

paneuduin asiaan kunnolla ilman kiirehtimistä, sain koottua mielestäni eheän lopputulok-

sen.  

 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksessa saatuja tuloksia. Haastattelututkimukseen osallis-

tui kolme haastateltavaa. Jokainen haastateltava on ammattinsa kautta tekemisissä liiken-

teessä liikkuvien nuorten kanssa. Haastateltavien taustat ovat toisistaan poikkeavia, jonka 

näen tutkimukseni kannalta erittäin hyvänä asiana, sillä näin saan erilaisia näkökulmia tut-

kimukseeni. 

 

Haastattelu eteni teemojen mukaisessa järjestyksessä, mutta kuten teemahaastattelulle on 

tyypillistä, elivät haastattelukysymysten järjestys ja muoto haastattelun aikana. Käsittelen 

kysymyksiä asettamieni teemojen mukaisesti. Etsin yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia 

haastattelujen vastauksien välillä. Lisäksi vertaan haastattelussa saamiani vastauksia tutki-

mukseni teoreettiseen viitekehykseen. Mukana on myös omaa pohdintaa ja analysointia. 

Tutkimuksen tulkinnan yhteydessä käytän haastateltavien luvalla heidän omia nimiään.  

 

6.1 Nuoren riskialtis käyttäytyminen liikenteessä 

Ensimmäisessä haastatteluteemassa pyrin kysymyksillä saamaan haastateltavien mielipitei-

tä siitä, mistä nuorten riskialtis käyttäytyminen liikenteessä voisi johtua. Lisäksi selvitin 

onko haastateltavien mielestä nuorten miesten ja naisten välillä riskikäyttäytymisessä eroja.  

 

Kysyin autokoulun opettajalta Terho Saarelta eroja eri ikäisten autokoulua käyneiden lii-

kennekäyttäytymisissä. Esille tuli se, että vanhemmat ihmiset haluavat oppia turvallisiksi 

kuljettajiksi liikenteessä ja ottavat nuoria paremmin huomioon muut liikenteessä. Van-

hemmille turvallisuus liikenteessä on tärkeää eikä heillä ole enää samanlaista näyttämisen 

halua kuljettajina kuin nuorilla. Seuraavaksi kysyin nuorten naisten ja miesten liikenne-

käyttäytymisen eroja autokouluvaiheessa. Saaren mukaan nuoret naiset ovat keskimäärin 

valmiimpia ottamaan ohjeita ja neuvoja vastaan ja ylipäätänsä ovat varovaisempia liiken-
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teessä. Nuorilla naisilla on miehiä enemmän halu ajaa liikenteessä turvallisesti. Nuorilla 

miehillä taas esiintyy näyttämisen halua jo autokouluvaiheessa ja etenkin jos kyydissä on 

opettajan lisäksi muita oppilaita, niin paineet kasvavat. Saaren mukaan nuorten asenteisiin 

vaikuttaa myös se, minkälaista esimerkkiä vanhemmat antavat. Hänen mielestään ne auto-

kouluun tulijat, jotka ovat ajaneet esimerkiksi pelloilla autolla ja hallitsevat ajamisen hyvin 

ovat niitä, joille asennekasvatuksen rooli on tärkein. Saari kuvailee taitavia kuljettajia seu-

raavasti: 

Se on todennäköisesti se, joka vetää sen lämän tiskiin ja ottaa huiput jossakin 

vaiheessa. Se ei siis ole suora yhtälö, mutta monesti on näin. Ajokokeen täl-

lanen kuljettaja pääsee kyllä todennäköisesti helposti läpi, mutta sitten onkin 

se, joka ottaa niitä riskejä selkeesti liikenteessä myöhemmin. 

  

Neuropsykologi Sari Kukkamaan mielestä kokemuksen puute tulee esille etenkin tuoreiden 

kuljettajien osalla. Ei niinkään ajotaito vaan se, kun siihen yhdistetään esimerkiksi suuret 

nopeudet niin nuori kuljettaja ei pysty kokeneemman kuljettajan tavoin hallitsemaan tilan-

netta. Kuitenkin eniten Kukkamaan mielestä nuorten riskialttiiseen käyttäytymiseen vai-

kuttaa aivojen keskeneräisyys. Aivojen kehittymistä tapahtuu 25-vuotiaaksi asti ja käyttäy-

tymistä säätelevät yksiköt kypsyvät viimeisenä. Nuorilla miehillä ne kypsyvät nuoria naisia 

hitaammin. Tuota ikää vanhemmat eivät käyttäydy enää niin riskialttiisti. Kukkamaan mie-

lestä nuoren käyttäytymiseen liikenteessä vaikuttaa myös se, millaisissa oloissa hän on 

kasvanut. Jos perheessä on opittu siihen, että esimerkiksi autolla suurilla nopeuksilla aja-

minen on kivaa, näkyy se myös nuoren käytöksessä kuljettajana. Aivojen keskeneräisyy-

destä johtuen nuorilla ei ole niin hyviä valmiuksia toimia tunnepitoisissa tilanteissa kuin 

vanhemmilla ihmisillä. Kukkamaa kuvailee asiaa seuraavanlaisesti: 

Nuorella kun alkaa tuntua joltakin niin se menee herkemmin toimintaan. Jos 

siihen liittyy vielä semmonen pikkusen riskejä ottava ja elämyksenhaluinen 

persoonallisuus, semmonen joka haluaa mahtavia kokemuksia niin ne yh-

teensä tekee sitä riskiä nimenomaan nuorilla.  

 

Kukkamaa kertoo, ettei kukaan ole varsinaisesti tutkinut mikä on se selittävä ero nuorten 

naisten ja miesten välillä. Puhutaan myös paljon siitä, kuinka eri lailla tyttöjä ja poikia kas-

vatetaan. Erilaista käytöstä sallitaan ja esimerkiksi hyvänä poikamaisena merkkinä pide-

tään reippautta ja rämäpäisyyttä. Tyttöjä taas kehutaan, kun on kiltti ja hoivaava. Biologi-

nen fakta kuitenkin tässä asiassa on se, että tyttöjen aivot kehittyvät poikia nuorempana. 

 

Liikennepoliisi Jukka-Pekka Ojalalta kysyttäessä nuorten riskialttiudesta kertoo hän, että 

nuoret eivät näe liikenteessä olevia vaaroja realistisesti. Ajamisessa korostuu näyttämisen-

halu ja omien ajotaitojen yliarvioiminen. Lisäksi kun auto on täynnä nuorisoa niin silloin 
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halutaan ottaa kuljettajana roolia. Kokemattomuus peilautuu sillä, että nuoret eivät tiedosta 

liikenteen riskejä. Heillä on vähän sellaista yltiöpäistä rohkeutta. Ojalan mielestä monet 

nuoret ovat ajotaidollisesti hyvällä tasolla, mutta ennalta-arvaamattoman tilanteen tullessa 

tilanteeseen reagoimisessa ja sen ratkaisemisessa näkyy kokemattomuus. Ojalan mielestä 

nuorten asenteisiin vaikuttaa myös vanhempien esimerkki. Se arvomaailma mikä vanhem-

milta saadaan, luo perustan kaikelle. Kunnioitus esimerkiksi liikennesääntöjä kohtaan pitää 

lähteä kotoa. Takapenkillä oleva pieni lapsi tai nuori saa ne vaikutteet vanhemmiltaan. Oja-

la on pistänyt merkille sellaisen asian keskustellessaan ihmisten kanssa, että sillä hetkellä 

tapahtuu muutos nuoren aikuisen ajatusmaailmassa, kun hän vie ensimmäistä kertaa pientä 

lastansa koulutiellä. Silloin ruvetaan miettimään omaakin käyttäytymistä liikenteessä ja 

ylipäätänsä liikennettä kokonaisuutena.  

 

Terho Saari ja Jukka-Pekka Ojala ovat yhtä mieltä siitä, että nuorten riskialtis käyttäytymi-

nen johtuu näyttämisen halusta. Tämän lisäksi kaikkien haastattelussa tuli esille taustateki-

jöiden merkitys. Kun ollaan porukassa niin paineet kasvavat. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, 

että perheellä ja ympäristöllä on merkitys nuorten asenteisiin liikenteessä. Myös nuoren 

kuljettajan kokemattomuus nähtiin merkittävänä asiana. Sari Kukkamaan mielestä kuiten-

kin suurin vaikuttava tekijä nuorten riskialttiiseen käyttäytymiseen löytyy aivoista ja niiden 

keskeneräisyydestä, joka näkyy tunteiden käsittelemisessä. Kappaleessa 2.2 Nuorten lii-

kenneonnettomuuksiin vaikuttavat tekijät Mattilan mukaan nuori kuljettaja on mielijoh-

teidensa armoilla. Samassa kappaleessa käsitellään myös tuoreiden kuljettajien liikenneva-

hinkoja, jossa myös kokemattomuus tulee esille. Kappaleessa 2.1 Nuoruuden ikävaihe Tu-

rusen mukaan nuorelta puuttuu samanlainen tietoisuuden terävyys, mikä aikuisilla on. Sa-

massa kappaleessa kerrotaan mallioppimisesta ja siitä, kuinka nuoren vastuunottaminen 

ympäristöstä pohjautuu vanhempien kasvatukseen. Ojala kertoo haastattelussaan, että hä-

nen mielestään nuoret eivät näe liikenteessä olevia vaaroja realistisesti. Yhtä mieltä teo-

riapohjan kanssa oltiin myös siitä, että nuoret miehet ovat nuoria naisia riskialttiimpia lii-

kenteessä.  

Näen monissa tekijöissä yhtäläisyyksiä omaan käyttäytymiseeni nuoruudessa sekä siihen, 

mitä nykyään näkee nuorissa. Etenkin kokemattomuuden myötä muiden liikenteessä liik-

kuvien havainnointi on näkynyt puutteellisena niiden nuorten suhteen, kenen kanssa on 

ollut tekemisissä. Myös tunteiden johdosta heti toimiminen muistuu mieleen omasta nuo-

ruudesta.  
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6.2 Riskikäyttäytymisen ilmenemismuodot liikenteessä 

Toisessa haastatteluteemassa pyrin selvittämään haastateltavien näkemyksiä siitä, mitkä 

ovat mahdollisia syitä nuorten liikenneonnettomuuksiin ja millaisia ovat yleisimmät riski-

käyttäytymisen ilmenemismuodot. Saaren mukaan haasteita nuorilla miehillä tulee esimer-

kiksi nopeuden kanssa. Naisilla riskit liittyvät enemmän vähäiseen kokemukseen liiken-

teessä sekä auton tekniseen hallittavuuteen, mutta ne ovat kuitenkin merkittävästi pienempi 

paha verraten miesten riskinhakuiseen ajamiseen. Lisäksi autokoulussa joudutaan nykyään 

entistä enemmän kiinnittämään huomiota siihen, että nuori oppii kuljettamaan autoa ”tie-

toisesti”. Tällä tarkoitetaan sitä, että ajaessa keskitytään ajamiseen eikä muihin asioihin 

kuten puhelimeen.  

 

Sari Kukkamaa kertoo, että nuorten onnettomuuksissa kasaantuu useasti erilaiset riskiteki-

jät kuten ylinopeus, ikä ja rattijuopumus. Monen kohdalla löytyy sellaisia taustatekijöitä 

joiden johdosta käytös on ollut impulsiivista ja rajatonta. Voi esimerkiksi olla merkintöjä, 

että koulussa on kiinnitetty jo lapsena huomiota aggressiivisuuteen ja ylivilkkauteen. Näin 

ollen nämä nuoret eivät ole olleet ”puhtaita” terveydenhuollon potilaskertomuksen mu-

kaan. Tutkiessamme näitä asioita taakse päin niin monen kohdalla oli nähtävissä, että on-

nettomuus oli tulossa, sillä näillä nuorilla oli riski jo valmiiksi olemassa. Onnettomuus on 

vain se kerta, kun kaikki riskitekijät ovat huipussaan. Nämä nuoret ovat todennäköisesti 

ajaneet aikaisemminkin useaan kertaan esimerkiksi humalassa ja ylinopeutta. Tuolloin kui-

tenkin kaikki on mennyt hyvin, jolloin nuorelle syntyy harha siitä, että hän olisi hyvä kuski 

ja tämä on mahtavaa. Kukkamaan mukaan nuoruuden ikään kuuluu ylipäätänsä auktoriteet-

tien kyseenalaistaminen. Sitä ollaan vähän kaikkea vastaan ja selvitetään mitä tämä maail-

ma on ja miten täällä toimitaan. Kukkamaa kertoo myös haastattelussaan ymmärtäneensä 

nuorten hurjastelun johtuvan myös osittain siitä, että se on kivaa ja sen kautta saa paljon 

kavereita. Nuorilla se ei ole niinkään sitä, että ärsyyntyisi muista tiellä liikkujista. Kukka-

maalla oli myös sellainen tuntuma, että nuorten autoilu suuntautuu enemmän ilta- ja yö-

aikoihin ja se nähdään sellaisena vapaa-ajan tekemisenä.  

Myös Jukka-Pekka Ojalan mukaan onnettomuuksiin liittyy vahvasti liian suuri nopeus. 

Ojalan mielestä asia peilautuu siihen, ettei ajatella mitä riskejä nopeuden nostaminen tuo. 

Ojala kuvasi tilannetta seuraavasti: 

Ei tiedosteta sitä, että siellä liikenteessä on muitakin ja vaikka on hiljainen tie 

niin sieltä voi tulla joku. Ei huomioida sitä, että aina on olemassa riski ja vaa-

ra, että tulee eteen ennalta-arvaamattomia tilanteita ja vaaroja. Sitten jos no-
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peudet on siellä 150 km/h niin ei siinä ole enää sitte mitään tehtävissä eli peli 

on sillo jo menetetty.  

 

Luvussa 4 Nuorten liikenneonnettomuuksien syyt käsitellään ylinopeuden lisäksi mm. ratti-

juopumusta. Liikenneturvan tilastokatsauksen mukaan tieliikenneonnettomuuksien ratti-

juopumustapauksissa joka kolmas on nuori. Kuitenkin haastateltavat tuovat ylinopeuden 

merkityksen selkeimmin esille tekijänä nuorten liikenneonnettomuuksiin. Aiemmin maini-

tussa luvussa kerrotaan ylinopeuden olevan hyvinkin yleinen nuorten liikenneonnetto-

muuksissa. Saaren haastattelussa nousee esille myös nykyään etenkin nuorten keskuudessa 

ongelmana näyttäytyvä puhelimen käyttö ajaessa. 

 

Itse näen myös ylinopeuden suurimpana ongelmana. Tilanteeseen saattaa toki liittyä turva-

vyön käyttämättömyys tai jokin muu tekijä, mutta onnettomuuden tosiasiallinen syy on 

liian suuri nopeus, jolloin tilanne karkaa käsistä.  

6.3 Vaikuttaminen nuorten riskikäyttäytymiseen liikenteessä 

Kolmannessa teemassa selvitin haastateltavien kantaa siihen, mikä on nykyinen vaikutta-

misen taso nuorten riskikäyttäytymiseen liikenteessä sekä liikenneonnettomuuksien syn-

tyyn. Lisäksi selvitin onko haastateltavien mielestä nykyistä vaikuttamisen tasoa mahdol-

lista parantaa.  

 

Saaren mukaan autokouluilla on asennekasvatuksessa merkittävä rooli. Autokoulussa kiin-

nitetään erityishuomiota nuorten asenteisiin ja haluun toimia turvallisena kuljettajana. Nuo-

ret on saatava ymmärtämään, että ajamisen takia ei kannata pilata omaa tai muiden elämää. 

Tämän lisäksi opettamisessa kiinnitetään erityishuomiota oikeanlaiseen ja tehokkaaseen 

havainnointiin sekä nopeuden merkitykseen. Nykyään etenkin painotetaan sitä, että ajaessa 

keskitytään ajamiseen eikä tehdä muuta, esimerkiksi käytetä puhelinta. Jos saadaan nuori 

”tietoisesti” ajamaan autoa, niin ollaan turvallisella puolella.  

 

Tämän asian yhteydessä kysyin Saarelta mitä mieltä hän on 1.heinäkuuta 2018 voimaan 

tulleesta ajokorttilain uudistuksesta (387/2018). Hyvänä Saari näkee sen, että autokoulun 

opetusmalli yksinkertaistui sekä hinnat periaatteessa laskivat. Mahdottomana yhtälönä Saa-

ri kuitenkin pitää sitä, että lakiuudistuksen myötä ajokokeen pituus kasvoi, kun taas auto-

koulun teoriatunnit poistettiin käytännössä kokonaan sekä ajo-opetus puolitettiin. Ajotut-

kinnon tarkoitus on mitata oppilaan valmiutta liikenteeseen, jolloin tutkinto on haastavam-

pi ja virheen mahdollisuus suurempi. Kuitenkin autokoulun pakolliset ajotunnit taas puolit-
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tuivat, jolloin on täysin mahdotonta keretä pienemmässä ajassa opettaa samat asiat yhtä 

hyvin kuin aikaisemmin. Aiemmin mainittu tärkeässä roolissa oleva kuljettajan asennekas-

vatus jää myös pienemmälle huomiolle. Teorian opiskelu jää täysin opiskelijan omalle vas-

tuulle. Saaren mukaan hylättyjen tutkintojen myötä uusijoiden määrä on noussut huomat-

tavasti. Tässä tullaan taas siihen tilanteeseen, että tutkinnon uusinnoista joudutaan maksa-

maan uudelleen joka kerta sekä halutessa myös lisäopetustunneista. Saaren mukaan 10 % 

oppilaista on niitä, jotka pärjäävät nykyisellä opetusmäärällä, mutta loput 90 % tarvitsisivat 

lisäopetusta.  

 

Saaren henkilökohtainen mielipide oli se, että pahinta lakiuudistuksissa oli mopokortteihin 

liittynyt muutos. Pakollinen teoriaopetus, ajo-opetus ja ajokoe poistettiin ja jäljelle jäi vain 

käsittelykoe. Mopokortti on ensimmäinen ajokortti ja tuolloin opetuksessa tehdään tärkein 

pohjatyö. Tuolloin kun kävisi mopokortin saamiseen liittyvät opetustunnit perusteellisesti, 

niin nykyinen ajokorttilain uudistus saattaisi toimiakin. Yhteenvetona Saaren mielestä la-

kiuudistus ei millään tapaa tuo ainakaan liikenteen riskeille valmiimpia kuljettajia. Hän 

näkee mahdollisena nuorten liikenneonnettomuuksien kasvun. Terhon mukaan nykyistä 

vaikuttamista nuorten riskikäyttäytymiseen liikenteessä voidaan parantaa lisäämällä pakol-

lista ajo-opetuksen määrää.      

 

Jukka-Pekka Ojala näki myös asennekasvatuksen oleellisena asiana vaikuttamisessa. Oja-

lan mielestä kuitenkin kunnioitus niin liikennesääntöjä kuin muitakin pykäliä kohtaan läh-

tee kotoa. Vanhempien esimerkki ja se, millainen arvomaailma kotona on luo sen perustan 

lapselle ja nuorelle. Tähän asiaan panostamalla Ojalan mukaan voidaan parantaa vaikutta-

misen tasoa. Poliisin osalta Ojala näkee ajokiellon tehokkaimpana keinona. Ihminen, joka 

noudattaa ajokieltoa ottaa kyllä opiksi asiasta, huomatessaan tehneensä jokapäiväisestä 

elämästä hankalampaa. Tilanne konkretisoituu siinä, kun joutuu auton sijaan ottamaan vie-

restä polkupyörän. Ongelmana Ojala pitää sitä, että kaikki ihmiset eivät välitä ajokiellosta 

vaan ajavat koko ajan ajokiellosta huolimatta. Tällainen käytös kertoo välinpitämättömyy-

destä liikennesääntöjä ja lakia kohtaan. Tässä asiassa pitäisi panostaa valvontaan. Ajokiel-

lossa olevalla pitäisi olla selkeästi pelko kiinnijäämisen riskistä. Poliisin valvonnasta pu-

huttaessa Ojala tuo esille sen haasteellisuuden nykypäivänä. Kun poliisi rupeaa tekemään 

jotain valvontaa, niin tieto leviää nuorten kesken someryhmissä, jolloin asiasta ollaan tie-

toisia.  
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Ajokorttilain uudistuksesta kysyttäessä Ojala näkee lakiuudistuksen negatiivisena asiana. 

Ojalan mielestä autokouluilla on asennekasvatuksessa suuri rooli. Tavattaessa vasta ajokor-

tin saaneita huomaa sen, että asennekasvatusta pitäisi olla enemmän autokoulussa. Ajotaito 

ei niinkään tule esille vaan asenneongelmat. Ojala perustelee asiaa seuraavasti:  

Jos sitä turvallisuutta halutaan kehittää, niin kyllä siihen asennepuoleen pitäi-

si panostaa autokouluvaiheessakin. Autokoulussa kyllä osataan vaikuttaa tä-

hän asiaan ja opettaa asennekasvatusta ja sitä vastuuta autonratissa. Kunhan 

siihen saatais paneutua kunnolla. Ja nyt ku siellä vähennettiin opetusta niin se 

nyt varmasti jää meleko retuperälle ja tulevaisuus sen sitten näyttää mihin se 

sitten johtaa. Näin jos pitäis tällä kokemuksella sanoa, niin mielestäni asiassa 

ei mennä parempaan suuntaan.  

 

Sari Kukkamaa myös kommentoi nykyistä ajokorttilain uudistusta. Hänen mukaansa auto-

koululla nähtiin aika iso kehitystyö vuosia sitten kun autokoulu oli kolmivaiheinen. Kuk-

kamaa muistelee tällä olleen suotuisia vaikutuksia. Nyt kun autokoulun opetusmäärää vä-

hennettiin niin aika sitten näyttää mahdolliset muutokset nuorten riskeihin liikenteessä liit-

tyen.  

 

Sari Kukkamaan mukaan nykyinen vaikuttamisen taso ei ole riittävä. Kukkamaan mukaan 

meillä ei ole varsinaisesti sellaista millä pyrittäisiin vaikuttamaan liikennesääntöjen rikko-

misesta kiinni jääneen nuoren käytökseen ja siihen, että nuori joutuisi ajattelemaan käytös-

tään. Kukkamaan mielestä sakko tai ajokielto ei auta oikeasti siihen, että nuori miettisi 

miksi hän toimi niin ja mitkä olivat tunteet, joiden vallassa hän lähti toimimaan ja mitä 

mahdollisesti voisi tehdä, ettei niin enää kävisi. Lisäksi asenteisiin vaikuttaminen eli ym-

märtääkö nuori minkä vaaran aiheuttaa käytöksellään muille.  

 

Kukkamaa kertoi olevansa paljon tekemisissä Euroopan kollegoiden kanssa ja Keski-

Euroopassa on tämän asian suhteen ihan hyvät järjestelmät. Esimerkiksi saksankielisissä 

maissa ajokiellon yhteydessä määrätään lääketieteellispsykologiseen arvioon, jossa käy-

dään paljon läpi sitä, onko asenne ja luonne oikea. Jos arviossa näyttäytyy, ettei ole ope-

tuksesta huolimatta oppinut mitään eikä muuta toimintaansa niin ajokorttia ei palauteta. 

Kukkamaan mielestä Suomessa tällaisen asian puute johtuu siitä, että muualla Euroopassa 

on liikennepsykologian oppiala mitä meillä ei ole. Suomessa ei ole sellaista ammattiryh-

mää tai tahoa, joka voisi tarjota tällaista palvelua. Pitäisi löytää jokin taho, joka innostuisi 

järjestämään oikean hankkeen ja tarttuisi asiaan. Mitään ei tarvitse alkaa keksimään uudes-

taan, sillä Euroopassa on tämän asian suhteen monenlaisia systeemejä, joiden pohjalta osa-

taan sanoa, mikä toimii ja mikä ei. Kukkamaan mielestä Suomessa nähdään paljon vaivaa 
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autojen ja teiden tekniseen kehittämiseen. Kuitenkaan taas sitten psykologeilta ei kysytä 

mitään, vaikka niitä on todella paljon. Kukkamaan mielestä liikenne on vielä aika tekninen 

ala.  

 

Haastattelujen vastauksista tulee ilmi, että nykyinen vaikuttamisen taso ei ole riittävä ja 

sitä voitaisiin parantaa. Kullakin haastateltavalla oli oma mielipiteensä siihen, mikä on 

tällä hetkellä riittävää ja missä pitäisi parantaa. Ajokorttilain uudistus nähtiin pääosin nega-

tiivisena asiana nuorten liikenteen riskeihin vaikuttamisessa. Haastateltavat olivat yhtä 

mieltä siitä, että autokoulun opetusmäärän lisääminen vähentäisi nuorten riskialttiutta lii-

kenteessä ja näin ollen liikenneonnettomuuksien määrää.  

 

Olen myös sitä mieltä, että nykyinen vaikuttamisen taso ei ole riittävä. Aina on parantami-

sen varaa ja ajokorttilain uudistuksen muutokset eivät mielestäni tue sitä, että liikenteeseen 

valmistuisi entistä valmiimpia nuoria. Halvempi hinta toimii niille, jotka ovat valmiiksi 

teknisesti hyviä kuljettajia. Heidän opetuksessaan ei tarvitse kiinnittää huomiota auton tek-

niseen käsittelyyn, jolloin opetus liikenteessä voidaan aloittaa heti. Nämä kuljettajat pääse-

vät tutkinnon todennäköisesti ensimmäisellä kerralla läpi. Sitten kuitenkin ne, jotka tarvit-

sisivat enemmän opetusta niin maksavat uusimisista ja lisätunneista, jos haluavat niitä. 

Siinä sitten voi miettiä, onko hinta enää halvempi kuin aiemmin.  Näen myös Kukkamaan 

ajatuksen vaikuttamisen parantamiseen erittäin hyvänä. Jos tällainen taho saataisiin Suo-

meen, edistäisi se mielestäni huomattavasti nuorten riskialttiuden vähenemistä liikenteessä.  

 

7 TULOSTEN LOPPUTARKASTELU 

Tutkimukseni tarkoitus oli etsiä vastauksia nuorten käyttäytymisen syihin ja taustatekijöi-

hin, jotka altistavat riskeihin ja onnettomuuksiin liikenteessä. Tämän lisäksi tutkin vaikut-

tamiskeinoja nuorten riskialttiiseen käyttäytymiseen. 

 

Selvitin myös nuorten liikenneonnettomuuksien määriä vuosina 2009-2018. Liikenneon-

nettomuuksia tutkiessa tarkoitus oli myös selvittää, onko liikenneonnettomuuksissa tapah-

tunut muutoksia näinä vuosina. Tulokset osoittivat, että vuonna 2018 joka kolmas tielii-

kenneonnettomuuden osallinen on nuori. Niin nuorten liikenneonnettomuudet kuin mui-

denkin ikäryhmien liikenneonnettomuudet ovat olleet laskussa vuodesta 2009 vuoteen 
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2018, lukuun ottamatta muutamaa poikkeusvuotta, kuten vuotta 2015. Kuitenkaan varsi-

naisesti nuorten liikenneonnettomuudet eivät ole vähentyneet suhteessa muihin ikäryhmiin.  

 

Kaikki haastateltavat ovat työnsä kautta tekemisissä liikenteessä liikkuvien nuorten kanssa. 

Haastateltavat ovat yhtä mieltä siitä, että nuoret ovat riskiryhmä liikenteessä ja heidän mu-

kaansa nuoret miehet ovat riskialttiimpia kuin nuoret naiset. Nuorten käyttäytymiseen näh-

dään vaikuttavan kokemattomuus kuljettajana sekä näyttämisen halu. Lisäksi esille tulee 

perheen ja ympäristön merkitys sen suhteen, millainen asenne nuorella on liikenteeseen.  

 

Kukin haastateltava painottaa hieman eri tekijöitä, joka on ymmärrettävää, sillä heidän 

taustansa ovat toisistaan hyvin poikkeavat. Neuropsykologi Sari Kukkamaan haastattelussa 

nousee vahvasti esille nuorten aivot ja niiden kehittymisen keskeneräisyys vaikuttavana 

tekijänä. Kukkamaan mukaan nuori ei pysty käsittelemään tunteitaan samalla tapaa kuin 

vanhempi ihminen, joka näkyy riskialttiina käyttäytymisenä liikenteessä.  Mattilan mukaan 

(2005, 72) nuori kuljettaja elää mielijohteidensa armoilla. Autokoulun opettaja Terho Saari 

painottaa taas asennekasvatuksen merkitystä. Nuorten asenteet näkyvät vahvasti liikentees-

sä ja vaikuttavat heidän käyttäytymiseensä. Liikennepoliisi Jukka-Pekka Ojalan mukaan 

taas arvomaailma luo perustan nuoren käytökselle. Se millä tapaa nuoren kotona on opetet-

tu kunnioittamaan liikennesääntöjä ja lakeja heijastuu nuoren käytökseen liikenteessä. Oja-

lan mielestä myös nuori ei tiedosta eikä näe liikenteen vaaroja realistisesti. Turunen (2005, 

124) näkee myös nuorelta puuttuvan samanlainen terävyys tietoisuudesta mikä aikuisella 

on. Mattilan mukaan (2005, 72-73) toistuvasti liikennerikoksiin syyllistyvä nuori on saanut 

todennäköisesti vanhemmiltaan sellaisen kasvatuksen, ettei hän ole oppinut ottamaan vas-

tuuta ympäristöstään.  

 

Kun kysyttiin nuorten riskikäyttäytymisen ilmenemismuotoja liikenteessä tuli kaikkien 

haastateltavien vastauksissa esille ylinopeuden merkitys onnettomuuksissa. Vuosina 2010-

2014 oli nuorista mieskuljettajista 67 prosentilla onnettomuushetkellä ylinopeutta (Liiken-

nevakuutuskeskus, VALT-nuorisoraportti 2016). Saaren mukaan jo autokouluvaiheessa 

joudutaan kiinnittämään etenkin miesten kohdalla erityishuomiota nopeuksiin. Tämän li-

säksi Saari kertoo, että nuori pitäisi saada ajamaan ”tietoisesti” liikenteessä, jolloin keskit-

tyminen täytyisi pitää ajamisessa eikä se saisi herpaantua puhelimeen tai vastaavaan.  

Kukkamaan mielestä nopeuden lisäksi nuorten liikenneonnettomuuksissa kasaantuu useasti 

muitakin riskitekijöitä, kuten rattijuopumus ja ikä.  
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Kukkamaa ottaa myös esille joidenkin nuorten kohdalla vaikuttavat taustatekijät, jotka 

lisäävät impulsiivista ja rajatonta käytöstä. Tällaisia taustatekijöitä ovat esimerkiksi ter-

veydenhuollon potilaskertomuksessa esille nousseet aggressiivisuus ja ylivilkkaus. Kuk-

kamaan mukaan tällaiset nuoret ovat ennen onnettomuutta todennäköisesti ajaneet aiem-

minkin suurilla nopeuksilla humalassa. Onnettomuus on vain se kerta, kun kaikki riskiteki-

jät ovat huipussaan. Kukkamaalla oli myös sellainen käsitys, että nuorten kuljettajien suu-

ret vauhdit johtuvat paljolti siitäkin, että se nähdään kivana tekemisenä ja sen kautta saa 

uusia kavereita. Nuoret ilmeisesti ajelevat paljon iltaisin ja yöaikaan vapaa-ajallaan. Vuon-

na 2013 Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan nuoret miehet liikkuvat autolla pal-

jon yöaikaan, joka näkyy suurena nukahtamisriskinä (Väsymys, luettu 15.2.2018). Ojalan 

mielestä onnettomuuksien syntyyn peilautuu se, että ei osata ajatella mitä riskejä nopeuden 

nostaminen tuo.  

 

Kaikkien haastateltavien mielestä nykyistä vaikuttamisen tasoa nuorten riskikäyttäytymi-

seen voitaisi parantaa. Jokaisen haastattelussa 1. heinäkuuta 2018 voimaan tullut ajokortti-

lain uudistus (387/2018) nähtiin negatiivisena asiana. Etenkin Saari ja Ojala näkivät auto-

koulun opetuksen vähentämisen lisäävän nuorten riskialttiutta liikenteessä. Molempien 

mielestä autokouluilla on tärkeä rooli liikennekasvatuksessa ja opetustuntien vähenemisen 

myötä jää asennekasvatus väistämättä vähemmälle huomiolle.  

 

Ojala näkee, että ajokielto on poliisin paras vaikuttamisen keino. Kehitettävää olisi siinä, 

minkä verran valvotaan sitä, että ajokiellon aikana ei ajeta autoa. Ojala myös mainitsi sen, 

että tämä on haasteellista poliisin resurssien vuoksi. Kukkamaan mielestä taas sakko ja 

ajokielto ei ole riittävä vaikuttamisen keino. Kukkamaan mukaan vaikuttamista pitäisi tulla 

lääketieteellispsykologisen arvion myötä, joka toteutettaisi ajokiellon yhteydessä. Tuolloin 

nuori joutuisi miettimään tekemistään ja käymään sitä läpi eri näkökulmista sekä sen mah-

dollisia seurauksia. Kukkamaa kertoi, että tällainen toimintamalli on käytössä Euroopan 

saksankielisissä maissa. Se vain pitäisi saada Suomeenkin jonkin tahon alle, joka rupeaisi 

työstämään ja ajamaan asiaa eteenpäin.  

 

8 POHDINTA 

Heti tutkimuksen alkuvaiheessa sain huomata, että ylinopeus ja rattijuopumus ovat yleistä 

myös nuorilla. Nuorten kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa liian suurella 

osalla on ylinopeus onnettomuuteen vaikuttavana tekijänä. Vakavimmissa nuorten liiken-
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neonnettomuuksissa, jossa kuljettajana on nuori, on liian useasti kuljettaja rattijuoppo. 

Omia ajotaitoja yliarvioidaan ja tutkimustulosten perusteella osa nuorista pitävät jopa itse-

ään hyvänä kuljettajana alkoholin vaikutuksen alaisena (Liikenneturva, luettu 1.10.2019). 

Oikeanlainen asenne, tilannenopeus ja havainnointi ovat todella tärkeitä. Jos nämä kaksi 

asiaa ovat kohdallaan, onnistuu välttämään huomaamattakin monien liikenneonnettomuuk-

sien synnyn.  

 

Olen tyytyväinen opinnäytetyöhön ja mielestäni onnistuin sen tekemisessä. Sain suhteelli-

sen eheän lopputuloksen ja vastauksen tutkimuskysymyksiin. Tutkimukseni on hyvin ajan-

kohtainen ja tärkeä asia. Tutkimuksen alussa minulla oli selkeät tavoitteet sen suhteen, 

mitä tutkimukselta haluan. Kohdejoukko oli nuoret, joka pysyi koko tutkimuksen ajan. 

Alkuperäiset tutkimuskysymykset muuttuivat hieman tutkimuksen edetessä. Lisäksi alku-

peräisen suunnitelman mukainen tutkimusmenetelmä muuttui. Kuitenkin mielestäni sain 

loppujen lopuksi luotua selkeät tutkimuskysymykset, joihin sain vastaukset käyttämälläni 

tutkimusmenetelmällä.  

 

Jossain vaiheessa työtä pohdin, että olisi ollut hyvä tehdä jokin kysely itse nuorilta asiaan 

liittyen. Päätin kuitenkin pysyä alkuperäisen suunnitelman mukaisessa tutkimusmenetel-

mässä, teemahaastattelussa. Itse haastattelutilanteet olivat onnistuneita, joka kertoo sen, 

että haastattelun teemat ja teemojen pohjalta luodut tutkimuskysymykset olivat onnistunei-

ta. Tutkimuksen haastavimmaksi osioksi osoittautui haastattelujen analysointi, yhtäläi-

syyksien ja eroavaisuuksien löytäminen. Mielestäni tämä johtui siitä, etten käyttänyt haas-

tateltaville yhtä samaa haastattelurunkoa. Kuitenkin mielestäni eri haastattelurunkojen laa-

timinen kullekin haastateltavalle osoittautui tiedon kannalta merkitykselliseksi. Haastatel-

tavien tausta olivat niin erilaiset, että samalla haastattelurungolla olisi vastaukset todennä-

köisesti jääneet liian suppeiksi.  

 

Valmiiksi nuorten onnettomuuksista olevat liikenneturvan, Liikenteen turvallisuusviraston, 

Tilastokeskuksen sekä Liikennevakuutuskeskuksen tilastot osoittautuivat tiedonkeruume-

netelmänä erittäin kattaviksi ja niiden pohjalta oli hyvä rakentaa tutkimuksen teoriapohjaa. 

Nuorten käyttäytymiseen liittyvä kirjallisuus osoittautui myös erinomaiseksi tiedonlähteek-

si. Mielestäni tutkimukseni teoriapohja oli tarpeeksi laaja ja näin ollen palveli tutkimuksen 

tarkoitusta.  
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Neuropsykologi Sari Kukkamaan haastattelussa esille tulleen hankeidean myötä jatkotut-

kimuksena aiheeseen voisi tehdä jonkinlaisen kirjallisuuskatsauksen. Tällä selvitettäisi 

mitä tietoa nuorten mieleen vaikuttamisesta on jo olemassa, esimerkiksi kuinka lääketie-

teellispsykologinen arvio vaikuttaa nuorten riskialttiuteen liikenteessä. Euroopassa on asi-

an suhteen jo monenlaisia järjestelmiä ja siellä tiedetään mitä kannattaa tehdä ja mitä ei.  
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LIITTEET 

Teemojen pohjalta laatimani haastattelukysymykset Antin autokoulun opettajalle Terho 

Saarelle: 

- Onko eri ikäisillä autokoulua käyvillä eroja liikennekäyttäytymisessä? 

- Mitkä ovat yleisimmät asiat, joihin joutuu kiinnittämään tarkemmin huomiota nuor-

ten autoilijoiden opetuksessa liikenteessä? 

- Onko autokouluvaiheessa havaittavissa nuorten naisten ja miesten välillä eroja lii-

kennekäyttäytymisessä? 

- Onko mielestäsi asian suhteen menty parempaan suuntaan? 

- Mitä mieltä olet viimekesän ajokorttilain uudistuksesta? 

- Kuinka tärkeänä vaikuttajana näet autokoulun nuorten asennekasvatuksessa? 

- Voidaanko sinun mielestäsi jollain tapaa vielä vaikuttaa nykyistä paremmin nuorten 

liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseksi? 

Haastattelukysymykset neuropsykologi Sari Kukkamaalle: 

- Mikä mielestäsi saa nuoret käyttäytymään riskialttiimmin liikenteessä muihin ikä-

ryhmiin verrattuna? 

- Ovatko nuoret miehet mielestäsi riskialttiimpia kuin nuoret naiset? 

- Mitkä ovat yleisimmät syyt nuorten liikenneonnettomuuksille? 

- Onko mielestäsi nykyinen vaikuttamisen taso nuorten liikenneonnettomuuksien eh-

käisemiseksi riittävä? 

- Millä tapaa vaikuttamista voisi parantaa entisestään? 

- Näetkö, että poliisilla on riittävät työkalut nuorten liikenneonnettomuuksien ehkäi-

semiseen? 

Haastattelukysymykset Liikennepoliisina toimivalle Ylikonstaapeli Jukka-Pekka Ojalalle: 

- Ovatko mielestäsi nuoret riskialttiimpia liikenteessä muihin ikäryhmiin verrattuna? 

- Mistä mielestäsi nuorten riskialtis käyttäytyminen johtuu? 

- Mitkä ovat yleisimmät nuorten riskeistä johtuvien liikenneonnettomuuksien syyt? 

- Onko mielestäsi nykyinen vaikuttamisen taso nuorten liikenneonnettomuuksien eh-

käisemiseksi riittävä? 

- Näetkö, että poliisilla on riittävät työkalut nuorten liikenneonnettomuuksien ehkäi-

semiseen? 

- Onko ajokielto tai sakko mielestäsi riittävä menetelmä ehkäisemään nuorten liiken-

nerikkomusten uusimista? 


