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1  JOHDANTO 

Vuodesta 2001 lähtien Suomen liikenneturvallisuustyötä on ohjannut tieliikenteen turvalli-

suusvisio: "Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä". Visiosta 

huolimatta liikenteessä kuolee vuosittain satoja ja loukkaantuu tuhansia ihmisiä. (Liikenne- 

ja viestintäministeriö 2012: 6, 12.) Viimeisen kolmen vuoden aikana liikenteessä on kuollut 

keskimäärin kolme ja loukkaantunut yli 160 alakouluikäistä lasta vuosittain (Liikenneturva 

2019c). On siis selvää, että liikenneturvallisuutta on pyrittävä parantamaan jatkuvasti.  

 

Liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa ja liikenneturvallisuustyötä tehdäänkin laajassa 

yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa. (Poliisi 2019a.) Liikenneonnettomuuksia voidaan 

ennakoida ja ehkäistä, ja tässä työssä asennekasvatus ja koulutus ovat tärkeässä roolissa 

(Dellinger – Sleet 2010: 87; Tolvanen 2018: 43). Liikenneturvallisuustyö on osa poliisin 

ennalta estävää toimintaa ja poliisi toimii liikenneturvallisuuden kehittämiseksi yhteistyössä 

useiden eri tahojen kanssa. Liikennekasvatus on myös säädetty osaksi perusopetusta. Lii-

kennekasvatukseen suhtautuminen on yleisesti myönteistä ja sitä toivotaan kouluihinkin jär-

jestettäväksi enemmän (Pöysti 2014). Poliisin nykyisten rajallisten resurssien vuoksi perin-

teinen lähipoliisitoiminta ei kuitenkaan enää ole arkipäivää, eikä ole itsestään selvää, että 

poliisi vierailee kouluissa ja osallistuu sillä tapaa liikennekasvatustyöhön. Kuitenkin sille 

olisi kysyntää ja tarvetta.   

 

Askolan alakoulu päätti järjestää liikennepäivän ja pyysi poliisia osallistumaan tapahtumaan.  

Me opinnäytetyön aihetta etsineet poliisiopiskelijat tartuimme innolla Itä-Uudenmaan polii-

silaitoksen ennalta estävän toiminnan yksikölle esitettyyn pyyntöön ja saimme lopulta suun-

nitella ja järjestää koko liikennepäivän. Askolan koulussa on samassa kiinteistössä sekä ala- 

että yläkoulu ja liikennepäivä järjestettiin vain alakoululle, vuosiluokille 1-6. Ideoita ja ma-

teriaalia päivään haettiin Liikenneturvalta sekä Pyöräliitolta. Pyrimme siihen, että tämän 

opinnäytetyön pohjalta on mahdollista suunnitella ja järjestää samantapainen liikennepäivä 

alakouluikäisille ja miksei nuoremmille tai vanhemmillekin.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS 

Opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja järjestää Askolan alakoululle liikennepäivä, 

jossa annetaan oppilaille tietoa liikenneturvallisuudesta ja liikenteessä liikkumisesta sekä 

tehdään niihin liittyviä toiminnallisia tehtäviä. Liikennepäivän tavoitteena on saada oppilaat 

itse pohtimaan liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja ja omaa liikennekäyttäytymistään 

sekä tarjota heille konkreettisia kokemuksia tehtävien kautta, ja näin edistää liikenneturval-

lisuutta. Oppilaille on tarkoitus jakaa materiaalia myös kotiin vietäväksi ja viedä tätä kautta 

tietoa ja toivottavasti myös keskustelua liikenneturvallisuudesta koteihinkin. Liikennepäivän 

suunnittelussa on tarkoitus huomioida Askolan paikalliset erityispiirteet liikenteeseen liit-

tyen sekä koulun toiveet päivän sisällöstä.  

 

Aihetta kartoitetaan liikenneturvallisuuden, liikennekasvatuksen ja poliisin ennalta estävän 

toiminnan näkökulmasta. Työssä käsitellään yleisesti liikenneturvallisuutta, liikennekasva-

tusta sekä poliisin ennalta estävää toimintaa ja sen tavoitteita. Kyseessä on toiminnallinen 

opinnäytetyö, johon kootaan teoriatietoa aiheeseen liittyen sekä kuvataan tarkasti liikenne-

päivän suunnittelu ja järjestäminen. Liitteeksi kootaan päivää varten kerätty ja tuotettu ma-

teriaali sekä koululta saatu palaute. Tavoitteena on, että tämän opinnäytetyön pohjalta saa 

ideoita ja vinkkejä vastaavanlaisen päivän järjestämiseen. Opinnäytetyö toteutetaan yhteis-

työssä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta estävän toiminnan yksikön sekä Askolan kou-

lun kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Liikenneturvan ja Pyöräliiton kanssa. 

 

Liikennekasvatuksesta on aikaisemminkin tehty opinnäytetöitä, mutta aivan vastaavanlaista 

ei ole vielä tehty. Liikennekasvatus on kuitenkin aiheena aina ajankohtainen. Joka vuosi uu-

det koululaiset aloittavat koulutiensä ja liikkuvat ensimmäisiä kertoja itsenäisesti muun lii-

kenteen seassa, eikä liikenneasioiden kertaus ole ikinä pahitteeksi vanhemmillekaan koulu-

laisille tai aikuisille.  
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3 LIIKENNETURVALLISUUS 

Liikenneturvallisuus koskettaa jokaista tiellä liikkujaa kulkutavasta riippumatta. Liikenne-

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi rakennettu liikenneympäristö, ajoneu-

vot, olosuhteet, lainsäädäntö, kuljettajat, muut tienkäyttäjät ja tiellä liikkujat. Liikennetur-

vallisuutta voidaan kehittää ja liikenneturvallisuustyötä tehdäänkin laajassa yhteistyössä 

useiden eri tahojen, viranomaisten ja järjestöjen, kanssa. (Poliisi 2019a.)  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama tieliikenteen turvallisuusvisio kuuluu seuraa-

vasti: "Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä". Liikennetur-

vallisuusvision lisäksi Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikenneturvallisuus-

työlle turvallisuustavoitteen: Liikenneturvallisuus parantuu jatkuvasti siten, että liikenne-

kuolemien määrä puolitetaan ja loukkaantumisten määrää vähennetään neljänneksellä vuo-

teen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. Liikenneturvallisuuden parantaminen on myös 

kansainvälisesti yhteinen tavoite, ja Suomi tavoittelee liikenneturvallisuudessa paikkaa Eu-

roopan parhaiden maiden joukossa. Vuonna 2010 Suomen sijoitus Euroopan liikennetur-

vallisuusvertailussa oli sija 11. Tämä oli hieman heikompi kuin aiemman vertailun sija 9. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2012: 6, 12.) 

 

3.1 Liikenneonnettomuudet 

Liikenneonnettomuuksien määrä on paremmin rakennettujen teiden, parempien autojen ja 

tehokkaan tiedotuksen ansiosta vähentynyt. Kuitenkin liikenneturvallisuutta on pyrittävä 

parantamaan jatkuvasti. (Tolvanen 2018: 43.) Liikenneonnettomuuksia voidaan ennakoida 

ja ehkäistä, ja tässä työssä asennekasvatus ja koulutus ovat tärkeässä roolissa (Dellinger – 

Sleet 2010: 87; Tolvanen 2018: 43).  

 

Vaikka jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekuolemien ja loukkaantuneiden määrä on 

pienentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, on liikenteessä viimeisen kolmen vuoden 

aikana kuollut keskimäärin kolme ja loukkaantunut yli 160 alakouluikäistä vuosittain. 

Näistä liikennekuolemista ja loukkaantumisista neljä kymmenestä tapahtui pyöräilijöille, 

yli kolmannes autossa matkustaneille ja lähes viidennes jalankulkijoille. Loukkaantumi-

sista kaksi kolmesta tapahtui taajamissa. Suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden hen-
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kilövahingoista tapahtui tietä ylittäessä ja 60 prosenttia loukkaantui suojatiellä. Joka kol-

mas loukkaantuminen tapahtui risteyksessä. (Liikenneturva 2019a; Liikenneturva 2019b; 

Liikenneturva 2019c.)   

 

Onnettomuuksien pääsyynä on yleensä tienkäyttäjän syystä tai toisesta tekemä virhe. Virhe 

voi johtua puutteellisesta valppaudesta, varomattomuudesta, tarpeettomasta hätäreaktiosta, 

uhkarohkeudesta tai taitamattomuudesta. Myös tienkäyttäjän asennoitumisella on suuri mer-

kitys; itsekeskeisyys ja aggressiivisuus näkyvät liikenneonnettomuustilastoissa ja tekevät lii-

kenteestä epämiellyttävää ja tavallista vaarallisempaa. Turvallisen ja sujuvan liikenteen läh-

tökohtana on se, että muihin tiellä kulkeviin voi luottaa. Jokaisen tienkäyttäjän tulisikin aset-

taa liikenteessä muiden huomioon ottaminen omien etujen edelle. (Tolvanen 2018: 43–44.)  

 

3.2 Eri toimijat liikenneturvallisuuden alalla 

Liikenneturvallisuus ja sen edistäminen kuuluu monelle eri sektorille ja toimijalle, ja tulok-

sellinen työ edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. (Heltimo – Korhonen 2016: 3; Lii-

kenneturva a.) Uudenmaan alueella merkittäviä toimijoita liikenneturvallisuuden alalla ovat 

kunnat ja kaupungit, ELY-keskus, Liikenneturva ja poliisi. Lisäksi liikennejärjestelmäsuun-

nittelusta vastaavat tahot eli maakuntien liitot ja Helsingin seudun liikenne (HSL) osallistu-

vat liikenneturvallisuustyöhön. (Lautala – Korhonen – Ruonakoski 2012: 18.) 

 

Eri toimijat osallistuvat liikenneturvallisuustyöhön hieman eri tavoin ja eri näkökulmista. 

Uudenmaan ELY-keskuksen työ painottuu liikenneympäristön turvallisuuden kehittämi-

seen. Kunnat vastaavat asuin- ja liikenneympäristön suunnittelusta ja kehittämisestä. Poliisin 

vastuulla puolestaan on liikenteen valvonta. Liikenneturva toimii alueellisen toiminnan tu-

kena tiedotus- ja koulutusasioiden asiantuntijana. Myös monet kansalaisjärjestöt, katsastus-

asemat ja muut yksityiset toimijat vaikuttavat omalla työllään tienkäyttäjien asenteisiin ja 

riskeihin liikenteessä. Lisäksi poliisin, lääkärin, käyttäytymistieteen, ajoneuvo- ja liikenne-

tekniikan asiantuntijoiden yhteinen tutkinta tuottaa kehittämisehdotuksia tieliikenteen tur-

vallisuuden parantamiseksi, kun tutkijalautakunnat Suomessa tutkivat kaikki tieliikenteen 

kuolonkolarit. (Lautala – Korhonen – Ruonakoski 2012: 18.) 

 



6 

 

 

3.3 Askolan alueen erityispiirteet 

Askola on Itä-Uudellamaalla sijaitseva kunta, jonka väkiluku oli vuonna 2018 4958 henki-

löä. (Tilastokeskus 2019.) Vuosina 2012–2016 Askolassa tapahtui yhteensä 104 poliisin tie-

toon tullutta tieliikenneonnettomuutta, joista 30 johti henkilövahinkoon (kuolemaan tai louk-

kaantumiseen). 73 prosenttia näistä onnettomuuksista tapahtui taajama-alueen ulkopuolella. 

Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä on asukaslukuun suhteutettuna 

enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Kuntalaisten mielestä keskeisiä ongelmakohtia 

ovat jalankulku- ja pyöräteiden riittämättömyys, jatkuvuuden puute ja teiden huono kunto, 

valaistuksen puute, näkemien riittämättömyys, maanteiden ja katujen huono kunto ja talvi-

kunnossapito. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.) 

 

Noin kuukausi ennen liikennepäivän järjestämistä Askolassa tapahtui paljon uutisoitukin lii-

kenneonnettomuus, jossa nuori mies kuoli henkilöauton ulosajossa. Auto suistui mutkassa 

ulos tieltä, törmäsi puhelinpylvääseen ja päätyi lopulta ojaan katolleen. Autossa oli onnetto-

muushetkellä neljä henkilöä; kolme miestä ja yksi nainen. Takapenkillä istunut noin 20-vuo-

tias mies menehtyi jäätyään puristuksiin autoon. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta ja au-

ton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaa-

rantamisesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja kahdesta vammantuottamuksesta. (Lind-

roos 2019; Karvala 2019.) Tästäkin syystä liikennepäivän järjestäminen ja liikenneturvalli-

suuden käsittely oli erittäin ajankohtaista Askolassa.  

 

4 LIIKENNEKASVATUS 

Liikennekasvatus on laaja kokonaisuus ja sitä toteutetaan useiden eri tahojen yhteistyönä. 

Keskeistä liikennekasvatuksessa on paikallisuus, toiminnallisuus, tavoitteellisuus, ongel-

manratkaisu, jatkuvuus ja yhteistyö kotien kanssa. (Liikenneturva c.) Liikennekasvatuksessa 

tavoitteena on liikennekäyttäytymistä ja liikenneturvallisuutta edistävien taitojen, tietojen ja 

asenteiden kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kaikissa koulutusmuodoissa. Lähtökohtana 

ovat oppijan ikä, liikenneympäristö, oppijan kokemukset, liikkumistarpeet ja yksilölliset tai-

dot. (Opetushallitus 2019.) 

 

Liikenneturva selvitti kahdessa kyselyssä vuonna 2014 suhtautumista liikennekasvatukseen 

ja lasten ja nuorten liikennekäyttäytymiseen. Toinen kysely suunnattiin yli 15-vuotiaille ja 
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toinen kouluikäisten vanhemmille. Kyselyissä esiin nousi se, että suhtautuminen liikenne-

kasvatukseen on myönteistä ja sitä toivottaisiin kouluihin enemmän. Erityistä panosta tar-

vitsisi nuorten liikennekasvatus ja -valistus. Liikennekasvatus koetaan kodin ja koulun yh-

teiseksi asiaksi ja vanhempien toiveissa oli, että koulussa testattaisiin keskeisten liikenne-

sääntöjen osaamista. Turvalaitteiden, kuten kypärän ja turvavyön käyttöön suhtauduttiin 

pääsääntöisesti myönteisesti ja varsinkin alakouluikäisten kanssa liikenneasioista keskustel-

tiin myös kotona. (Pöysti 2014.) 

 

4.1 Perusopetuksen opetussuunnitelmat 

Koulujen perusopetuksesta säädetään Perusopetuslaissa, Perusopetusasetuksessa, Oppilas- 

ja opiskelijahuoltolaissa sekä Valtioneuvoston asetuksessa 422/2012. Perusopetuslaki aset-

taa raamit oppilaan oppivelvollisuuteen ja perusopetuksen sisältöön. Laissa pureudutaan pe-

rusopetuksen tavoitteisiin ja eri-ikäisten oppilaiden tuntikohtaiseen opetussuunnitelmaan. 

Laki myös turvaa jokaiselle lapselle kuuluvan oikeuden maksuttomaan perusopetukseen. 

(Perusopetuslaki 21.8.1998/628.) 

 

Perusopetusasetuksessa säädetään kolmesta keskeisestä perusopetukseen liittyvästä koko-

naisuudesta; opetus ja työaika, oppilaan arviointi ja oppilaan oikeusturva. Opetus ja työaika 

pitää sisällään opetuksen konkreettisen järjestämisen, ryhmien muodostamisen ja päivittäi-

sen työmäärän jakautumisen eri-ikäisillä oppilailla. Oppilaan arvioinnissa kerrotaan, miten 

oppilasta arvioidaan opintojen aikana sekä vuosittaisesta päättöarviosta. Arvioinnin suorit-

taja ja tieto arviointiperusteista löytyy myös perusopetusasetuksesta. Oppilaan oikeusturvan 

osiossa säädetään rehtorin ja opettajan päätösvallasta erilaisissa tilanteissa ja niin ikään op-

pilaan arvioinnin uusimisesta ja oikaisumahdollisuudesta. (Perusopetusasetus 

20.11.1998/852.) Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki puolestaan antaa ohjeet peruskoulussa, lu-

kiossa tai ammatillisessa koulutuksessa olevan oppilaan tai opiskelijan opiskeluhuoltoon. 

Lain tarkoituksena on huolehtia opiskelijoiden terveydestä ja hyvinvoinnista, edistää oppi-

laitosten ja kodin välistä yhteistyötä, mahdollistaa varhainen tuki sitä tarvitsevalle ja turvata 

opiskeluhuoltopalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu. (Oppilas- ja opiskeluhuolto-

laki 1287/2013.) 

 

Valtioneuvoston asetus 422/4012 säätää perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakun-

nallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta. Opetuksen valtakunnallisina tavoitteina 

pidetään kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. (Valtioneuvoston asetus 
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422/4012.) Opetushallitus on antanut valtakunnallisen määräyksen, Opetussuunnitelman pe-

rusteet, jonka mukaan paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Määräys antaa yhtenäisen 

pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten edistää koulutuksen tasa-arvoa koko 

maassa. Kunnat ja koulut laativat lisäksi omat opetussuunnitelmansa, jotka ohjaavat opetusta 

tarkemmin ja huomioivat paikalliset tarpeet ja näkökulmat. (Opetushallitus 2019b; Opetus-

hallitus 2019c.) Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön esi-, perus- ja lisäopetuksessa 

elokuussa 2016. Liikenneturva on omalta osaltaan kommentoinut opetussuunnitelmia liiken-

nekasvatuksen näkökulmasta ja tarjoaa suunnitelmiin sopivia materiaaleja liikennekasvatuk-

sen tueksi. (Liikenneturva d.) 

 

Yksikään edellä mainituista laeista tai asetuksista ei erittele mitenkään liikennekasvatusta. 

Liikenneturvan itse asettamana tavoitteena on saada perusopetukseen 4 tuntia liikennekas-

vatusta jokaisena lukuvuonna läpi peruskoulun. Pyrkimys on opettaa lapset ja nuoret itse-

näiseen ja turvalliseen liikkumiseen lähiympäristössä, neuvoa turva- ja suojavälineiden käyt-

töön sekä tukea lasta ja nuorta omien taitojen kehittämiseen kävelijänä ja pyöräilijänä. (Lii-

kenneturva d.) Liikenneturva on kehittänyt liikennekasvatuksen vuosikellon, joka auttaa ryt-

mittämään liikennekasvatusaiheet ajankohtaisesti lukuvuoteen. Ideana on, että keväällä, ke-

sällä, syksyllä ja talvella on yksi tunti liikenneturvallisuusopetusta, jolloin käsitellään vuo-

denaikaan liittyviä ajankohtaisia liikenneturvallisuusasioita. Liikenneturva tarjoaa valmiit 

materiaalit perusopetuksen käyttöön. (Liikenneturva e.) 

 

4.2 Liikennekasvatus Askolan koulussa 

Askolan koulussa liikennekasvatus on huomioitu opetussuunnitelmassa, jossa on määritelty, 

kuinka paljon oppilaille tulee tarjota liikennekasvatusta sekä minkälaisia teemoja kunkin 

ikäryhmän kanssa tulisi käsitellä. Askolan koulussa on myös laadittu yhteistyössä Liikenne-

turvan ja Destia Oy:n kanssa Askolan koulun liikenneturvallisuuskäsikirja. Käsikirja on osa 

Askolan kunnan tilaamaa Askolan koulureittien turvallisuus -hanketta. Käsikirjassa on ope-

tussuunnitelman lisäksi esitelty eri kulkumuodot ja nostettu esiin niihin liittyviä tärkeitä huo-

mioita. Käsikirjassa on kartoitettu myös eri koulumatkareittejä ja tuotu esiin oppilaiden itse 

tekemiä huomioita mahdollisista vaaranpaikoista eri reiteillä. Lisäksi on käsitelty vanhem-

pien roolia liikennekasvatuksessa sekä koulun saattoliikenne- ja pihajärjestelyjä. (Askolan 

koulun liikenneturvallisuuskäsikirja.)  
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Askolan koulussa liikenneopetus kuuluu laaja-alaiseen oppimiskokonaisuuteen L3 Itsestä 

huolehtiminen ja arjen taidot. Alakoulussa liikenneopetus on sisällytetty ympäristöoppiin. 

Liikennekasvatuksen tulee keskittyä erilaiset liikenneympäristöt huomioiden kaikkiin kul-

kumuotoihin ja liikennetilanteisiin, joita lapset arkipäiväisessä liikkumisessaan kohtaavat. 

(Askolan koulun liikenneturvallisuuskäsikirja.)  

 

5 POLIISIN ENNALTA ESTÄVÄ TOIMINTA 

Poliisin ennalta estävä toiminta on laissa poliisin tehtäväksi säädettyä toimintaa, jolla yllä-

pidetään yhteiskunnan turvallisuutta ja torjutaan rikoksia puuttumalla varhain turvallisuutta 

heikentäviin tapahtumiin ja kehitykseen (Sisäministeriö 2019b: 9; Poliisi 2019b). Poliisin 

ennalta estävä toiminta muodostuu ennalta estävästi suoritetusta jokapäiväisestä poliisitoi-

minnasta ja erityistoiminnasta. Erityistoiminnassa ensisijaisena tavoitteena on ennalta estä-

vän turvallisuuden parantaminen ja sitä toteutetaan tietojohtoisesti, eli siinä hyödynnetään 

poliisin eri keinoin aktiivisesti hankittua, saatua ja analysoitua tietoa. (Poliisi 2019b.) Polii-

sin ennalta estävä toiminta on myös taloudellisesti kannattavaa, sillä jo tapahtuneiden rikos-

ten ja häiriöiden vahinkojen korjaamisesta ja syyllisten saattamisesta vastuuseen aiheutuu 

paljon kuluja (Sisäministeriö 2019b: 9).  

 

Poliisin ennalta estävää erityistoimintaa on esimerkiksi juurikin opinnäytetyön aiheena ole-

van liikennepäivän ja liikennekasvatuksen järjestäminen, joka voidaan luokitella lähipoliisi-

toiminnaksi. Nykyisten rajallisten resurssien vuoksi ei ole enää arkipäivää, että poliisi osal-

listuu tai toteuttaa tällaista erityistoimintaa. Sille kuitenkin on kysyntää ja tarvetta. 

 

5.1 Ennalta estävän toiminnan strategia 

Sisäministeriö on laatinut poliisin ennalta estävän toiminnan strategian vuosille 2019–2023. 

Strategiassa määritellään mitä on ennalta estävä työ, strategian tavoitteet, ennalta estävän 

työn kohteet sekä strategiset linjaukset 2019–2023. Keskeisessä osassa strategian toimeen-

panossa on yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. Poliisihallitus laatii sisäminis-

teriön ohjeiden mukaan toimeenpanosuunnitelman strategiakaudelle ja sitä tarkistetaan vuo-

sittain. Suunnitelma sisältää arviointikriteerit ja mittarit tulosten seuraamiseksi ja ennalta 

estävän toiminnan kehityksen seurannan tukemiseksi. Poliisihallitus ohjaa poliisilaitoksia 

strategian toimeenpanossa ja poliisilaitokset puolestaan vastaavat siitä, että strategia toi-

meenpannaan osana poliisilaitoksen toimintaa. (Sisäministeriö 2019a.) 
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5.2 Ennalta estävän toiminnan muodot 

Ennalta estävä näkökulma sisältyy kaikkeen poliisityöhön, mutta ennalta estävän toiminnan 

strategiassa poliisin ennalta estävällä toiminnalla tarkoitetaan erityistoimintaa, jonka tavoit-

teena on suunnitelmallisesti estää rikoksia ja turvallisuutta heikentäviä häiriöitä. Tämä en-

nalta estävä työ on johdettua ja ennalta suunniteltua, ja sitä tekevät siihen erikoistuneet po-

liisit päätoimisesti. (Sisäministeriö 2019b: 19.) Poliisin ennalta estävän toiminnan strategi-

assa on määritelty työmuotoja, joilla ennalta estävää työtä toteutetaan. Niiden tavoitteena on 

varmistaa toiminnan tehokkuus, laatu ja vaikuttavuus. Työmuotoja ovat lähipoliisitoiminta, 

moniammatillinen työ, paikallinen ongelmanratkaisu (POR) ja huolta aiheuttavat henkilöt 

(HAH). (Sisäministeriö 2019b: 20–22.) 

 

Näkyvän lähipoliisitoiminnan tavoitteena on, että poliisi on osa paikallista yhteisöä, poliisi 

tunnetaan ja poliisiin luotetaan. Toiminta ylläpitää vuorovaikutusta paikallisyhteisöjen 

kanssa ja samalla lisää poliisin tietoa ympäristön tapahtumista. Toimintaympäristön muut-

tuminen on asettanut myös ennalta estävän toiminnan organisoinnille uusia haasteita. Ennen 

poliisilaitokset olivat pienempiä ja toimivat pienillä alueilla ja yksittäiset poliisimiehet saat-

toivat toimia kylä- tai korttelipoliiseina. Nykyisin tämä ei enää ole resurssien kannalta mah-

dollista. On kuitenkin keskeistä jatkaa lähipoliisitoiminnan tavoitteisiin ja periaatteisiin pe-

rustuvaa toimintaa, jotta poliisi olisi jatkossakin läsnä ja osa paikallisia yhteisöjä. (Sisämi-

nisteriö 2019b: 20.) 

 

Moniammatillista työtä on kehitetty Suomessa 1990-luvun lopulta lähtien, ja sen tavoitteena 

on tuoda yhteen eri viranomaisten ja järjestöjen toimintoja ja osaamista. Asiakkaalle toi-

minta näyttäytyy usein kohdennettuna ns. yhden luukun periaatteella toimivana palveluna. 

Tavoitteena on, että tunnistetaan yksilöiden ja perheiden ongelmien taustalla olevia syitä ja 

pyritään vaikuttamaan niihin, ei pelkästään syiden seurauksiin. Esimerkkinä moniammatil-

lisesta työstä voidaan mainita Ankkuri- ja Marak-toiminta. Ankkuritoimintaan kuuluu nuor-

ten rikoskierteen varhainen katkaisu, väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy sekä joillakin 

alueilla myös perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvät tapaukset. Sisäministeriö ja poliisi vas-

taavat ankkuritoiminnata, ja sitä toteutetaan kaikkien poliisilaitosten alueella. Marak puoles-

taan on moniammatillinen riskinarviointimenetelmä tai -työkalu, jonka avulla tunnistetaan 

uusiutuvan parisuhdeväkivallan uhreja ja parannetaan heidän turvallisuuttaan. Moniamma-
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tillisena yhteistyönä voidaan tehdä riskinarviointi ja luoda turvasuunnitelma. Marak-toimin-

nan koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa kaikkien poliisilaitosten alueella toimiva Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. (Si-

säministeriö 2019b: 20–21.) 

 

Paikallisella ongelmanratkaisulla (POR) tarkoitetaan työmuotoa, jossa poliisi ratkaisee tur-

vallisuusongelmia paikallisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kyseessä voi olla pieni-

kin alue, esimerkiksi kauppakeskus, ja siellä ilmennyt ongelma ratkaistaan yhdessä suunni-

teltujen toimenpiteiden avulla. Jotta tällainen paikallinen ongelmanratkaisu on mahdollista, 

poliisi tarvitsee toimivat ja pysyvät yhteistyöverkostot ja viestintäkanavat, joiden kautta saa-

daan tietoa kehittyvistä ongelmista tarpeeksi aikaisin. Ongelmanratkaisua varten kootaan 

tarpeelliset paikalliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa ongelma on mahdollista ratkaista. 

Nämä yhteistyökumppanit voivat olla niin viranomaisia, järjestöjä kuin yhteisöjäkin. (Sisä-

ministeriö 2019b: 21–22.)  

 

Huolta aiheuttavalla henkilöllä (HAH) tarkoitetaan henkilöä, jonka käyttäytymisen tai elä-

mäntilanteen perusteella on ilmennyt erityinen huoli, joka vaatii lisäselvityksiä. Tällaisissa 

tilanteissa vaaditaan usein eri viranomaisten yhteistyönä tekemiä, rikoksia ennalta estäviä 

toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää rikoksia ja henkilön käyttäytymisen kärjisty-

mistä. Huolta aiheuttavan henkilön seurantaa ja riskienhallintatoimenpiteitä jatketaan kun-

nes henkilön vaarallisuuden aiheuttama uhka on poistunut tai väkivallan riski on matala, eikä 

henkilön toiminta enää aiheuta erityistä huolta. Työmuotoa käytetään Keskusrikospoliisissa 

ja poliisilaitoksilla, ja se edellyttää tiivistä yhteistyötä keskeisten viranomaisten, kuten ter-

veydenhuollon ja Rikosseuraamuslaitoksen, kanssa. (Sisäministeriö 2019b: 22.) 

 

5.3 Haasteet  

Jotta ennalta estävä työ olisi tuloksellista ja vaikuttavaa, korostuvat toiminnassa strateginen 

ohjaus, johdonmukainen ja luova johtaminen kaikilla organisaation tasoilla, toimintaa tu-

keva esimiestyö, ammatillinen osaaminen sekä tulostavoitteiden asettaminen, seuranta ja ra-

portointi sekä valtakunnallisesti, alueellisesti että paikallisesti. Keskeisimpiä haasteita työlle 

ovat sen vähäiset resurssit ja ennalta estävää työtä väheksyvät asenteet. Ennalta estävää työtä 

ei koeta yhtä arvokkaaksi kuin muuta poliisityötä. Ennalta estävän työn tulosten osoittami-

nen on usein vaikeaa ja vaatii pidempää seurantaa. Työn tulos on usein se, että jokin asia ei 
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tapahdu, eikä se näin ollen näy tilastoissa samalla tavalla kuin esimerkiksi selvitetty rikos tai 

annettu luparatkaisu. (Sisäministeriö 2019b: 10.)  

 

6 LIIKENNEPÄIVÄN SUUNNITTELU 

Liikennepäivän suunnittelu aloitettiin yhteistyössä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta 

estävän toiminnan yksikön (EET) ja Askolan alakoulun kanssa. Askolan alakoulu oli esittä-

nyt Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle pyynnön, jossa toivottiin poliisin osallistuvan Askolan 

koulussa järjestettävään liikennepäivään. Me opiskelijat olimme aikaisemmin tiedustelleet 

opinnäytetyön aiheita Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta, jossa olimme työharjoittelussa, ja 

EET välitti tämän heille tulleen pyynnön meille. Tartuimme pyyntöön innolla, sillä halu-

simme tehdä juurikin työelämälähtöisen toiminnallisen opinnäytetyön.  

 

Aloitimme päivän suunnittelun hyvin nopealla aikataululla. Hyväksytimme ensin aiheen Po-

liisiammattikorkeakoululla ja järjestimme sitten ensimmäisen suunnittelutapaamisen EET:n 

ja Askolan koulun kanssa. Koska saimme aiheen huhtikuussa 2019 ja liikennepäivä oli tar-

koitus järjestää vielä toukokuussa ennen koulujen kesälomaa, päädyimme siihen, että kar-

toitamme teoriatietoa ja materiaalia aihetta varten sekä suunnittelemme ja järjestämme lii-

kennepäivän ensin ja laadimme tämän varsinaisen kirjallisen tuotoksen vasta päivän järjes-

tämisen jälkeen.  

 

Ensimmäisessä tapaamisessa EET:n ja Askolan koulun kanssa kartoitettiin yhdessä päivälle 

raamit ja sovittiin tapahtumalle ajankohta sekä työnjako. Sovimme, että me opiskelijat vas-

taamme kokonaisuudessaan päivän suunnittelusta ja toteutuksesta EET:n avustuksella. 

Suunnittelun avuksi kartoitimme tarkasti koulun toiveet ja odotukset päivän suhteen. Koulun 

yhteyshenkilö kertoi mitä he päivältä odottavat ja toivovat. Hän kertoi, että etenkin pyöräily 

on ajankohtainen ja tarpeellinen aihe käsitellä, koska niin monet oppilaat kulkevat kouluun 

pyörällä. Lisäksi koulun lähiristeys on haastava ja moni on kohdannut siinä erilaisia vaara-

tilanteita. Ensimmäisen suunnittelutapaamisen jälkeen suunnittelimme päivän tarkan sisäl-

lön ja ohjelman, joka hyväksytettiin vielä EET:n yhdyshenkilöllä sekä Askolan alakoululla 

ennen päivän järjestämistä.  

 

Suunnitteluvaiheessa kävimme myös tutustumassa Askolan kouluun, jotta tietäisimme, min-

kälaiset tilat meillä olisi käytettävissämme. Tämä helpotti suunnittelua ja sujuvoitti myös 
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itse liikennepäivän aloitusta, kun tiloihin tutustumiseen ei enää tällöin kulunut aikaa. Suun-

nittelukäynnillä keskusteluissa opettajien kanssa esiin nousivat vaaranpaikat koulun lähiym-

päristössä. Opettajat kertoivat, että haasteena on paikoittainen erillisten kevyenliikenteen 

väylien puuttuminen, korkeat ajonopeudet sekä vilkasliikenteinen ja haastava risteys koulun 

edessä.  

 

6.1 Teemojen valinta 

Päivään suunniteltiin kolme rastia, joiden teemat olivat pyöräily, vaaranpaikat liikenteessä 

ja tarkkaavaisuus liikenteessä. Teemojen valintaan vaikuttivat vahvasti koululta tulleet toi-

veet. Lisäksi pohdimme mahdollisia rastien teemoja yhdessä EET:n sekä Liikenneturvan 

kanssa. Otimme suunnitteluvaiheessa yhteyttä Liikenneturvaan, sillä se tarjoaa paljon eri-

laista materiaalia liikennekasvatukseen kaikkien käytettäville. Liikenneturva on valtakun-

nallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on lisäksi 58 eri alojen jäsenyhteisöä 

(Liikenneturva b). Liikenneturva toimii yhteistyössä näiden järjestöjen ja alan viranomaisten 

kanssa (Liikenneturva b). Kävimme Liikenneturvan toimistolla tutustumassa koulutusohjaa-

jan johdolla Liikenneturvan materiaaleihin ja heidän tekemäänsä liikennekasvatustyöhön. 

Koska Liikenneturva tarjosi loistavia materiaaleja vapaaseen käyttöön, emme nähneet tar-

peelliseksi kehittää omia materiaaleja, vaan päätimme hyödyntää Liikenneturvan materiaa-

leja. Valittuamme rastien teemat ja suunniteltuamme rastien sisällön, tilasimme materiaalit 

rasteille Liikenneturvasta.  

 

Koululta toivottiin aiheeksi erityisesti pyöräilyä, koska niin moni oppilas tulee kouluun päi-

vittäin pyörällä. Päätimme nostaa esiin pyöräilykypärän käytön ja polkupyörän varusteet. 

Polkupyörän tarkastusta varten saimme Pyöräliitolta käyttöön polkupyörän katsastuskortin. 

Tiedustellessamme mahdollisia liikenteen vaaranpaikkoja koulun lähiympäristöstä, kerrot-

tiin koululta sen vieressä olevan haastava risteys, jossa ilmenee ongelmia lähes päivittäin. 

Tästä syystä päätimme ottaa yhden rastin aiheeksi tämän risteyksen; sen ongelmakohdat ja 

keskeiset liikennesäännöt. Lisäksi Liikenneturvan vierailulla esiin nousi tarkkaavaisuus lii-

kenteessä; kuinka kahden asian tekeminen yhtä aikaa vaikuttaa havainnointiin ja käyttäyty-

miseen liikenteessä. Päätimme nostaa sen kolmannen rastin aiheeksi. 
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6.2 Oppimistavoitteet 

Lähtökohtana koko päivän suunnittelussa oli kehittää sellaisia rasteja ja tehtäviä, jotka he-

rättäisivät oppilaita itse ajattelemaan ja pohtimaan liikennekäyttäytymistään. Tarkoituksena 

oli tehtävien kautta tarjota konkreettisia kokemuksia ja mahdollisuus tehdä uusia havaintoja 

ja oivalluksia, ja näin edistää liikenneturvallisuutta. Lisäksi rastien tuli olla tarpeeksi yksin-

kertaisia ja helposti toteutettavia, jotta rajallinen aika saadaan hyödynnettyä tehokkaasti. Ja 

toki rastien tuli olla myös sellaisia, että toiminta on oppilaille mielekästä ja innostavaa. 

 

Rastien oli tarkoitus olla myös keskenään erilaisia ja tarjota erilaisia virikkeitä, jotta oppi-

minen olisi mielekästä ja monipuolista jokaiselle. Itse aiheiden ohessa rasteilla oli tarkoitus 

harjoitella myös muita tarvittavia taitoja, kuten ryhmätyöskentelytaitoja, ohjeiden kuuntelua, 

keskustelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Sen lisäksi, että aiheita käsiteltiin päivän ai-

kana, pyrkimyksenä oli viedä liikenneturvallisuustietoa ja keskustelua liikenneturvallisuu-

desta oppilaiden koteihin jakamalla heille mukaan materiaalia aiheesta. Tärkeimmäksi ta-

voitteeksi asetimme sen, että päivän teemoja käsiteltäisiin oppilaiden mielestä mielenkiin-

toisella tavalla ja he innostuisivat itse pohtimaan aiheita vielä päivän jälkeenkin.  

 

7 LIIKENNEPÄIVÄN TOTEUTUS 

Keväällä 2019 Askolan alakoulussa oli luokat ensimmäisestä kuudenteen saakka ja oppilaita 

on yhteensä noin 170. Kaikkia muita vuosiluokkia ol yksi, paitsi kolmansia luokkia kaksi. 

Koulussa oli myös kolme erityisryhmää, joiden oppilaat osallistuivat päivään muiden luok-

kien mukana oman luokkatason mukaisesti. Liikennepäivään osallistui koko alakoulu ja ai-

kaa meillä oli käytettävissä kello yhdeksästä kolmeentoista. Päädyimme aikatauluttamaan 

päivän siten, että aamupäivä oli tarkoitettu 1.-3.-luokille ja iltapäivä 4.-6.-luokille. Näin 

saimme järjestettyä sopivat rastit eri-ikäisille oppilaille sekä toteutettua ohjauksen rasteille. 

Päivään osallistui meidän opiskelijoiden lisäksi EET:n ylikonstaapeli, joka toimi yhden ras-

tin ohjaajana.  

 

7.1 Rastien sisältö 

Päivään suunniteltiin siis kolme erilaista rastia, joiden aiheet olivat pyöräily, vaaranpaikat 

liikenteessä ja tarkkaavaisuus liikenteessä. Jokaiseen rastiin sisältyi tehtäviä ja keskustelua 
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aiheesta. Rasteilta jokainen sai myös mukaansa aiheeseen liittyvää materiaalia kotiin vietä-

väksi. Pyöräily ja vaaranpaikat liikenteessä -rastit järjestettiin luokkatilassa ja tarkkaavai-

suusrasti ulkona koulun pihalla. Jokaisella kolmella rastilla oli ohjaajana toinen meistä po-

liisiopiskelijoista tai EET:n ylikonstaapeli. Otimme jokainen ohjattavaksemme yhden rastin, 

jonka ohjasimme kaikille ryhmille. Tällä tavalla jokaisen rastin sisältö ja ohjaus oli varmasti 

kaikille ryhmille sama. Kaikkia muita luokkatasoja oli vain yksi luokka paitsi kolmasluok-

kalaisia kaksi. He kiersivät aina samaa rastia samanaikaisesti, mutta eri tiloissa, ja tästä joh-

tuen toimivat rasteilla puolet ajasta opettajajohtoisesti ja puolet ajasta poliisiopiskelijoiden 

tai ylikonstaapelin johdolla. Emme nähneet järkeväksi yhdistää luokkia, jotta työrauha säi-

lyisi paremmin pienemmässä ryhmässä. Tämä oli myös opettajien toive. 

 

Pyöräilyrastilla käsiteltiin pyörällä liikkumista liikenteessä, pyöräilykypärän käyttöä ja pol-

kupyörän varusteita. Materiaaleina rastilla oli Liikenneturvan pyöräilykypärä-esite ja Pyö-

räliiton polkupyörän katsastuskortti. Rastilla oli keskustelua aiheesta ja lisäksi järjestettiin 

kananmunakypärä-demo, jonka tarkoituksena on havainnollistaa pyöräilykypärän käytön 

hyötyjä pudottamalla kananmuna noin polven korkeudelta lattialle ilman kypärää, jolloin 

kananmuna hajoaa ja sen jälkeen kananmunakypärän sisään laitettuna, jolloin kananmuna 

pysyy pudotuksessa ehjänä. Pyöräilykypärä-esitteessä on ohjeet sopivanlaisen pyöräilyky-

pärän valintaan ja kypärän sopivaksi säätämiseen. Polkupyörän katsastuskortin avulla on 

mahdollista tarkastaa oman polkupyörän kunto. Pyöräilykypärä-esite ja polkupyörän katsas-

tuskortti jaettiin kaikille mukaan kotiin, ja tarkastus jäi kaikille omalla ajalla tehtäväksi. Ta-

voitteena rastilla oli saada oppilaat itse miettimään pyörällä liikkumiseen liittyviä turvalli-

suusseikkoja, antaa tietoa polkupyörän varusteista sekä antaa tietoa pyöräilykypärän käytön 

hyödyistä ja havainnollistaa asiaa demon avulla.  

 

Vaaranpaikat liikenteessä -rastilla käsiteltiin liikenteen vaaranpaikkoja koulun lähiympäris-

tössä, liikennesääntöjä liikennevisojen avulla sekä turvalaitteita autossa. Rasti aloitettiin kes-

kustelulla koulun risteyksestä ja siinä mahdollisesti sattuneista vaaratilanteista. Sen jälkeen 

oppilaat saivat työstää liikennevisoja pareittain tai pienryhmissä ja lopuksi käytiin vastauksia 

läpi ja jaettiin kotiin vietävät materiaalit. Rastilla materiaaleina käytettiin Liikenneturvan 

liikennevisoja ja ottamaamme valokuvaa sekä tekemäämme piirrosta koulun lähiristeyk-

sestä. Lisäksi rastilla jaettiin kotiin vietäväksi Liikenneturvan Jalankulkija/ Autoilija -esit-

teet. Tavoitteena rastilla oli ohjata oppilaita itse havainnoimaan vaaranpaikkoja liikenteessä 

ja ennakoimaan tilanteita, saada oppilaat pohtimaan liikennesääntöjä sekä antaa oppilaille 
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liikenneturvallisuustietoa myös kotiin vietäväksi. 1.-3.-luokkalaisille jaettiin lisäksi Turva-

pupu-tarrat mukaan kotiin ja luokassa oli mahdollista mitata pituutensa pituusmittajulisteen 

avulla nähdäkseen tulisiko autossa käyttää vielä jonkinlaista turvaistuinta. Näiden tarkoituk-

sena oli havainnollistaa sitä, että alle 135 cm pitkän tulisi käyttää autossa turvaistuinta. 

 

Tarkkaavaisuus liikenteessä -rastilla käsiteltiin keskittymistä ja tarkkaavaisuutta liiken-

teessä; miten onnistuu kahden asian tekeminen yhtä aikaa ja miten se vaikuttaa havainnointi- 

ja reagointikykyyn. Materiaaleina rastilla käytettiin Liikenneturvan tarkkaavaisuuslabyrint-

tia ja 4.-6.-luokilla lisäksi Kaksi asiaa yhtä aikaa -tehtävää. Rastin tavoitteena oli auttaa op-

pilaita itse oivaltamaan ja havaitsemaan tarkkaavaisuuteen liittyviä seikkoja ja haasteita, oh-

jata heitä pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja esimerkiksi puhelimen käyttöä lii-

kenteessä liikkuessaan sekä antaa konkreettinen kokemus ja havainnollistaa sitä, miten kah-

den asian tekeminen yhtä aikaa vaikuttaa tekemiseen ja havainnointiin.  

 

Rasteilla käytetyn materiaalin lisäksi jätimme koululle Liikenneturvan Jalan ja pyörällä -

oppaan, jossa on keskeisiä jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyviä liikennesääntöjä. Pyysimme, 

että luokkien opettajat järjestäisivät kukin omalle luokalleen pienen kertaustunnin liikenne-

päivästä, ja opas oli tarkoitettu tukimateriaaliksi tätä kertaustuntia varten. Pyysimme myös, 

että tuon kertaustunnin yhteydessä opettajat kokoaisivat luokkakohtaisen palautteen päivästä 

laatimaamme palautelomaketta hyödyntäen. 

 

7.2 Aikataulutus 

Koko päivään oli varattu aikaa yksi alakoulun koulupäivä kello yhdeksästä kolmeentoista. 

Koska meitä opiskelijoita oli vain rajallinen määrä ja jotta kokonaisuus pysyisi sopivan yti-

mekkäänä ja hallittavana, päädyimme jakamaan päivän kahtia. 1.-3.-luokat osallistuivat lii-

kennepäivään aamupäivällä ja 4.-6.-luokat iltapäivällä. Pohdimme, että näin oppilaat myös 

jaksavat keskittyä paremmin, kun päivä on sopivan ytimekäs. Jokainen luokka kiersi läpi 

kolme rastia, joihin jokaiseen oli varattu aikaa 20 minuuttia ja siihen sisältyi myös seuraa-

valle rastille siirtymiseen vaadittava aika. Myös ajan rajallisuuden vuoksi päädyimme siihen, 

ettei rasteja voi olla enempää kuin kolme.  
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7.3 Päivän kulku 

Liikennepäivä aloitettiin sekä aamupäivän että iltapäivän ryhmien kanssa yhteisellä aloituk-

sella ja päätettiin yhteiseen lopetukseen koulun aulassa. Aloituksessa esittäydyimme ja ker-

roimme mitä päivä pitää sisällään sekä annoimme käytännön ohjeita päivää varten. Päivän 

suunnitelman, aikataulun, rastien tarkat ohjeet ja materiaalit olimme toimittaneet etukäteen 

koululle, jotta koulun henkilökunta olisi etukäteen hyvin selvillä päivän kulusta. Sekä yhtei-

sessä aloituksessa että lopetuksessa oppilailla oli mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavia 

kysymyksiä, joita olisi riittänyt pidempäänkin kuin aikataulu antoi myöden. Aloituksessa 

kerroimme lyhyesti mitä rasteilla tullaan tekemään ja mistä mikäkin rasti löytyy. Lopetuk-

sessa kokosimme lyhyesti mitä oppilaille jäi päivästä mieleen.  

 

8 LIIKENNEPÄIVÄN ARVIOINTI JA PALAUTE 

8.1 Palaute Askolan alakoululta 

Palautteen suhteen liikennepäivän ajankohta oli koululle haastava. Olimme toivoneet opet-

tajia järjestämään luokkakohtaisen kertaustunnin liikennepäivästä. Kertaustunnilla olisi ollut 

tarkoitus käydä läpi mitä päivän aikana opittiin, mikä oli mieluisaa ja mikä haastavaa. Pol-

kupyörän katsastuskortti ja muu materiaali jaettiin tarkoituksella kotiin vietäväksi, jotta päi-

vän sisällöstä tulisi kotona keskusteltua. Kertaustunnilla oli sitten tarkoitus käydä läpi, oliko 

polkupyörän katsastuksessa tullut esiin puutteita ja minkälaista keskustelua kotona oli syn-

tynyt perheen ja ystävien kesken. Kaikki opettajat eivät suoraan maininneet palautteessa oli-

vatko pitäneet oppilaille kertaustuntia liikennepäivän jälkeen, mutta palautteiden muotoi-

luista pystyi päättelemään, että todennäköisesti vain kolme opettajaa seitsemästä oli järjes-

tänyt oppilaille kertaustunnin. Tähän vaikutti varmasti liikennepäivän ajankohta, joka sijoit-

tui toukokuun puoliväliin, eli aivan kouluvuoden viimeisille ja kiireisimmille viikoille.  

 

Emme määrittäneet palautteen antamiselle mitään viimeistä palautuspäivää, mutta oletimme 

saavamme palautteen ennen koulussa alkavaa kesälomaa. Näin ei kuitenkaan käynyt vaan 

useampi opettaja palautti lomakkeen vasta myöhemmin kesällä. Opettajat pahoittelivat kii-

reistä aikataulua juuri toukokuun lopulla ennen kesälomaa. Samoista syistä myös oppilaille 

järjestettävä palautetunti oli jäänyt osalla pitämättä. Vaikka palautteet tulivatkin myöhem-

min kuin oletimme, se ei onneksi vaikuttanut opinnäytetyön kirjoittamiseen joustavan aika-

taulun vuoksi. 
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Pyöräilyrastin teemoina olivat pyöräilykypärän käyttö, kanamunakypärädemo sekä polku-

pyörän katsastuskortti. Kotiin viemiseksi rastilta sai kypärän säätämiseen liittyvän ohjeis-

tuksen ja polkupyörän katsastuskortin. Pyöräilykypärän käyttämisen tärkeyttä havainnollis-

tava kanamunakypärädemo oli jäänyt vakuuttavasti kaikkien oppilaiden sekä myös opetta-

jien mieleen. Suurin osa lapsista oli maininnut pyöräilyrastin mielenkiintoisimmaksi. Pyö-

räilyrastilla ei ollut oppilaille itsenäistä tekemistä vaan kuunteluoppilaana olemista. Kana-

munakypärädemolla pyrittiin elävöittämään opetusta ja kompensoimaan ei niin aktiivista 

rastia. Opettajilta tulikin palautetta, että olisi ollut mukavaa, jos tällä rastilla oppilaat olisivat 

itse saaneet kokeilla kanamunakypärän käyttöä tai jos lasten kanssa olisi ohjeistetusti sää-

detty heidän omat pyöräilykypäränsä.  

 

Pyöräilyrastin osalta muutama opettaja mainitsi myös, että polkupyörän katsastuskortti olisi 

ollut tehokkaampaa täyttää koululla ohjeistetusti. Näin varmasti olisi ollutkin, mutta aika-

taulusyistä meillä ei ollut mahdollisuutta katsastuttaa lasten omia polkupyöriä koululla. 

Emme myöskään voineet vaatia kaikkia lapsia saapumaan pyörällä kouluun, tai tuomaan 

poliisin varakalustoa mukana katsastusta varten. Juuri tämä polkupyörän katsastuskortti oli 

se tärkein kotiläksyksi ajateltu asia koko liikennepäivän sisällöstä. Meitä tulevia poliiseja 

lämmitti kuitenkin eniten yhden opettajan palaute siitä, että liikennepäivän jälkeisellä vii-

kolla yksi luokka oli lähtenyt pyöräretkelle ja kaikilla lapsilla oli automaattisesti ollut pyö-

räilykypärät päässä eikä kypärän käyttämisen tärkeydestä tarvinnut edes erikseen keskus-

tella.  

 

Vaaranpaikat liikenteessä -rastilta tuli lähes pelkästään positiivista palautetta. Liikennesään-

töjen kertaus koettiin riittävän haastavaksi, mutta mielekkääksi puuhaksi. Opettajien kerto-

man mukaan oli hyvä, että oppilaat saivat ensin itse aktiivisesti pohtia vastauksia liikenne-

sääntövisaan ja vasta lopuksi vastaukset käytiin yhdessä läpi poliisiopiskelijan kanssa. Kou-

lun lähiristeyksestä tehty suurennettu piirros koettiin tärkeäksi. Risteys puhuttaa koulussa ja 

moni joutuu ylittämään koulun läheisen tien tullessaan pyörällä kouluun. Eräs opettaja mai-

nitsi, että oli hyvä, kun risteyksen liikennesäännöt käytiin ohjatusti läpi, koska koulun kanssa 

ei yhdessä käytetä kyseistä risteystä, vaan liikutaan jalan toiseen suuntaan koululta. Moni 

oppilas kuitenkin joutuu käyttämään risteystä tullessaan kouluun tai vapaa-ajalla.  

 

1.-3.-luokkalaisille oli rastilla myös pituusmittaus liittyen turvaistuimen käyttöön. Tämä 

teema sai palautteeksi sekä risuja että ruusuja. Osa opettajista oli kommentoinut, että lapset 



19 

 

 

mittailivat omaa pituuttaan ja toisiaan innokkaasti ja että, pituusmittauksella tuli hyvin konk-

retisoitua turvaistuimen käyttötarkoitusta. Toisaalta pari opettajaa pohti, että kokiko alamit-

taiset oppilaat pituusmittauksen ahdistavaksi ja epämiellyttäväksi ja oliko mahdollisesti no-

loa, jos oli vielä vähän lyhyempi ja tarvitsee turvaistuinta autossa. Pääsääntöisesti palaute 

oli kuitenkin positiivista ja opettajat kokivat, että rastin teemat olivat kehittäviä lapsille. Lap-

set aktivoituvat itse miettimään liikenteessä turvallisesti liikkumista. 

 

Kolmannella rastilla teemana ollut tarkkaavaisuus liikenteessä osoittautui haasteelliseksi. 

Kehuja tuli siitä, että lapset pääsivät ulos, onneksi sää oli suotuisa ja rasti päästiin suoritta-

maan koulun pihalla. Olimme varautuneet suorittamaan kyseisen rastin koulun liikuntasa-

lissa, mikäli on huono sää. Ohjeistuksen ymmärtäminen rastilla oli useammalle luokalle han-

kalaa. Vaikka rastin ohjaaja sai hyvää palautetta jämäkästä otteesta lapsiin, rastin sisältö oli 

ehkä liian haastava suorittaa annetussa ajassa. Osa opettajista olisi toivonut tälle rastille 

enemmän aikaa suorittaa, koska ohjeistuksessa meni pidempään, kauemmin kuin osasimme 

suunnittelussa ottaa huomioon. Vaikka moni lapsi ei ehkä suorittanutkaan labyrinttiä aivan 

ohjeistuksen mukaisesti, oli rastin teema kuitenkin koettu hyvin havainnollistavaksi. Kun 

yritti lukea lapusta ohjeita ja suorittaa labyrinttiä ja samaan aikaan kävellä kukkaistutuslaa-

tikoiden lähellä, olivat lapset havahtuneet siihen, kuinka vaikeaa on tehdä useampaa asiaa 

samaan aikaan.  

 

Päivän aikataulu tuli pitkälti koulun puolelta. Suunnitellessamme päivän sisältöä pohdimme 

pitkään, otammeko päivään kolme vai neljä eri rastia. Näin jälkikäteen mietittynä oli hyvä 

päätös ottaa vain kolme ja keskittyä vähän pidempään yhteen aiheeseen. Opettajilta tuli hy-

vää palautetta rastien pituudesta. Koettiin, että 20 minuuttia yhtä aihetta kohti oli riittävän 

pitkä aika, että aiheeseen ehti paneutua, mutta toisaalta keskittyminen ei ehtinyt herpaantu-

maan. Tarkkaavaisuus liikenteessä -rastille olisi toivottu enemmän aikaa haastavan ohjeis-

tuksen vuoksi.  

 

Suunnittelimme ryhmille yhteisen aloituksen ja lopetushetken. Tästä tuli runsaasti hyvää pa-

lautetta, oli mukavaa, että lapset pääsivät kyselemään muutamia kysymyksiä poliisin työstä 

liikenneteeman ohella. Myös päivän kulku kokonaisuudessaan tuli selväksi niin opettajille 

kuin oppilaillekin. Toki kysymyksiä poliisin työstä olisi riittänyt vielä valtavasti lisää, mutta 

aikataulusyistä jouduimme katkaisemaan kyselytuokion aika pikaisesti ja ohjeistamaan luo-

kat siirtymään rasteille. 
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Suunnitteluvaiheessa mietimme olisiko järkevää pitää ryhmiä samoissa tiloissa ja kierrättää 

ohjaajia, näin säästyisi siirtymiseen kuluvaa aikaa. Toinen vaihtoehto oli siirtää ryhmiä pai-

kasta toiseen ohjaajien pysyessä samoissa luokissa. Päädyimme jälkimmäiseen vaihtoehtoon 

ja se osoittautui selkeästi paremmaksi kuin ensimmäinen. Opettajat kertoivat, että siirtymi-

nen virkisti lapsia, kun ei tarvinnut istua paikallaan samassa luokassa koko ajan. Uuden tee-

man aloittaminen uudessa tilassa sai lapset paneutumaan aiheeseen terävämmin. Ohjeistus 

oli riittävän selkeää ja jokainen luokka tiesi mihin tilaan ja mille rastille siirtyy seuraavaksi. 

Onnistuimme kierrättämään ryhmiä sujuvasti, eikä siirtymisiin tuhraantunut ylimääräistä ai-

kaa.  

 

Yleisesti ottaen koko liikennepäivästä tuli lähinnä positiivista palautetta. Päivän teemat oli-

vat ajankohtaisia ja kiinnostavia ja sopivan haastavia alakouluikäisille. Käytännön järjestelyt 

toimivat ja jokainen luokka pääsi suorittamaan kaikki rastit. Päivä oli onnistuneesti suunni-

teltu. Opettajat kertoivat, että liikennepäivä ja poliisin työ oli herättänyt paljon keskustelua 

koulussa ja asioita oli jääty pohtimaan pidemmäksikin aikaa. Päivä toi mukavaa vaihtelua 

perusopetukseen ja toivottiin, että tällainen päivä voitaisiin järjestää jokaisena lukuvuonna. 

  

8.2 Oma arviointi 

Kaiken kaikkiaan päivän järjestäminen oli meille ehdottomasti positiivinen kokemus. Meillä 

ei kummallakaan ollut aiempaa kokemusta vastaavanlaisen päivän järjestämisestä ja siihen 

nähden suoriuduimme siitä mielestämme hyvin. Perusteellinen suunnittelu auttoi varmasti 

välttämään pahimmat virheet ja tiivis yhteistyö Askolan alakoulun ja Itä-Uudenmaan polii-

silaitoksen EET:n kanssa antoivat korvaamatonta apua päivän toteutukseen. Valitsemamme 

teemat olivat mielestämme ajankohtaisia ja selvästi kiinnostavia myös oppilaiden mielestä. 

Oppilaat olivat ehkä jopa yllättävänkin innokkaita ja osallistuivat päivään antaumuksella. Jo 

etukäteen pohdimme paljon ajan riittävyyttä ja olisi ollut hyvä, jos aikaa olisi ollut edes vä-

hän enemmän käytettävissä. Toisaalta nyt päivä oli tiivis paketti ja täynnä tekemistä, eivätkä 

oppilaat ehtineet väsähtää tai kyllästyä ennen sen loppumista. Vaikka aikataulu oli tiivis, 

pysyimme siinä hyvin ja päivä toteutui sujuvasti. 

 

Tarkkaavaisuus liikenteessä -rasti koettiin yleisesti hankalaksi ja siinä kaikille ryhmille käy-

tetty tarkkaavaisuuslabyrintti onkin haastava. Mikäli nyt järjestäisimme vastaavan päivän 

uudestaan, pohtisimme olisiko tehtävä korvattavissa muulla vastaavalla mutta helpommalla 
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tehtävällä. Rastin aika on kuitenkin todella rajallinen eikä ole tarkoituksenmukaista, että oh-

jeistukseen kuluu huomattava aika kokonaisajasta.  

 

Askolan alakoulu oli pienenä kouluna erinomainen kohde tällaisen päivän järjestämiselle. 

Mikäli kyseessä olisi ollut isompi koulu, olisi päivä täytynyt toteuttaa aivan toisella tapaa, 

koska meitä rastien ohjaajia oli käytettävissä vain kolme. Suuremmalle joukolle vastaavaa 

päivää järjestettäessä, olisi mietittävä rastien toteutus taas aivan uudella tavalla.  

 

Opinnäytetyön toteuttamisen aikataulu oli alkuun tiivis, johtuen siitä, että saimme aiheen 

niin lähellä itse päivän järjestämisen ajankohtaa. Tästä huolimatta ehdimme suunnitella päi-

vän huolella, emmekä kokeneet tiukkaa aikataulua ongelmaksi. Tämä myös vastaa käytän-

nön työelämää, ja antoi meille hyvää kokemusta siitä, että töissä aika on usein kortilla ja työt 

täytyy siitä huolimatta saada tehdyksi annetussa ajassa.  

 

8.3 Työn hyödynnettävyys jatkossa 

Käyttämämme materiaalit, tekemämme rastikortit ja palautelomake ovat työn liitteenä, joten 

niiden pohjalta on mahdollista järjestää vastaavanlainen liikennepäivä. Toki osallistujien lu-

kumäärä, ikä ja tilat aiheuttavat aina omat haasteensa ja ohjeita on sovellettava tapauskoh-

taisesti. Samoin käytettävissä olevien ohjaajien määrä antaa jo heti raamit tapahtuman jär-

jestämiselle. Liikenneturva varmasti päivittää ja kehittää jatkuvasti uusia materiaaleja, jol-

loin juuri näitä meidän käyttämiämme materiaaleja ei välttämättä enää ole saatavilla. Myös 

ajankohtaisia teemoja on mietittävä vuodenajan ja ympäristönkin asettamien haasteiden mu-

kaan ja paikallisuus on huomioitava liikennekasvatuksessa. Opinnäytetyöhömme tutustu-

malla voi kuitenkin saada ideoita liikennepäivän järjestämiseen ja se voi auttaa välttämään 

ongelmia, joihin me törmäsimme päivää järjestäessämme. Joka tapauksessa liikennekasva-

tus ja liikenneturvallisuus ovat aina ajankohtaisia aiheita, ja tällaisten liikennepäivien järjes-

tämiselle löytyy aivan varmasti kysyntää.  
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9 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää Askolan alakoululle liikennepäivä, jonka 

tavoitteena oli opettaa Askolan alakoulun oppilaita liikkumaan liikenteessä turvallisesti. Lii-

kennepäivän tarkoituksena oli antaa lapsille tietoa liikenneturvallisuuden perusasioista ja 

rasteilla suoritettavien tehtävien avulla saada lapset itsenäisesti pohtimaan liikenneturvalli-

suuteen liittyviä seikkoja. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös se, että työhön tutustumalla 

olisi mahdollista järjestää samantapainen liikennepäivä. 

 

Alun perin liikennepäivän järjestämisen idea tuli koululta ja he olivat kovin mielissään, kun 

poliisi ylipäätään pystyi osallistumaan päivään. Se, että me opiskelijat lopulta suunnitte-

limme ja järjestimme koko päivän, oli kaikille osapuolille mieluisa ja hyödyllinen vaihto-

ehto. Alusta saakka teimme tiivistä yhteistyötä myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta 

estävän toiminnan yksikön edustajan kanssa. Nopeasti saimme sovittua tapahtumalle päivä-

määrän ja saimme koululta suuntaa antavan aikataulun. Otimme heti suunnittelun aloitettu-

amme yhteyttä Liikenneturvaan sekä Pyöräliittoon, joista keräsimme tarvittavat materiaalit 

päivän toteuttamiseksi.  

 

Valitsimme päivän toteutusmuodoksi rastit. Rasteilla annettiin opetusta yhdessä koulun 

opettajien kanssa sovituista teemoista ja oppilaat pääsivät itse suorittamaan aiheisiin liittyviä 

tehtäviä. Tehtävien ja kotiin vietävän materiaalin avulla pyrimme antamaan oppilaille konk-

reettisia kokemuksia, kuinka oppia liikkumaan liikenteessä turvallisesti. Koululta saa-

mamme palautteen mukaan onnistuimme teemojen valinnoissa, joita pidettiin ajankohtaisina 

ja lähiympäristö huomioiden juuri Askolan koulun oppilaille tärkeinä. Suurin osa oppilaista 

oli myös hyödyntänyt kotiin vietävää materiaalia ja tehnyt esimerkiksi polkupyörälle katsas-

tuksen perheenjäsenten tai ystävien kanssa. Tämä oli meille järjestäjille ilo kuulla, koska 

liikennepäivän tärkeimpänä tavoitteena oli saada aktivoitua lapset itse tekemään ja mietti-

mään liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. 

 

Päivän toteutuksen suurin haaste oli varsin tiukka aikataulutus, josta selvisimme kuitenkin 

kunnialla. Etukäteen tarkasti suunniteltu aikataulu ja koulun henkilökunnan ohjeistus saivat 

kiitosta koulun väeltä. Emme olisi pystyneet toteuttamaan päivää ilman Askolan koulun 

opettajien apua. Askolan koulu pienenä kouluna antoi loistavat puitteet tällaisen tapahtuman 

järjestämiseen varsinkin näin ensikertalaisille. Mikäli kyseessä olisi ollut isompi koulu, olisi 
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päivä pitänyt toteuttaa aivan toisella tapaa. Saimme päivän järjestämisestä paljon hyvää pa-

lautetta ja koemme myös itse onnistuneemme päivän suunnittelussa ja järjestämisessä kiitet-

tävästi. Päivän järjestäminen myös antoi meille lisää käytännön työkokemusta ja valmiuksia 

tulevaan ammattiimme.  

 

Toivomme, että työstämme saa vinkkejä vastaavanlaisen päivän järjestämiseen ja työtämme 

hyödynnetään jatkossa muiden koulu- tai päiväkotivierailujen yhteydessä. Askolan alakoulu 

toivoi, että liikennepäiväidea rantautuisi myös toisiin kouluihin ja lapset saisivat tärkeää op-

pia liikenteessä turvallisesti liikkumisesta sekä mahdollisuuden tutustua poliisin ammattiin. 

Ennalta estävän toiminnan yksikön jäsen puolestaan kertoi, että poliisia kysytään kouluille 

erilaisiin tilaisuuksiin verrattain paljonkin, mutta rajallisten resurssien vuoksi poliisi pystyy 

osallistumaan vai murto-osaan. Tämänkin vuoksi koimme itse opinnäytetyön teon ja liiken-

nepäivän järjestämisen merkitykselliseksi ja mielekkääksi.  
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Liite 2. Aikataulu ja rastikortit 

 

AIKATAULU 
 

AAMUPÄIVÄ 1.-3.-luokat klo 9.00–10.30 

9.00–9.15 YHTEINEN ALOITUS  

Aulan portaikko, kaikki 1.-3.-luokat 

 1.-LUOKKA 2.-LUOKKA 3.-LUOKAT 

9.15–9.35 PYÖRÄILY 

Oma luokka 

VAARANPAIKAT 

Oma luokka 

TARKKAAVAISUUS 

Ulkona/ liikuntasali 

9.35–9.55 VAARANPAIKAT 

Oma luokka 

TARKKAAVAISUUS 

Ulkona/ liikuntasali 

PYÖRÄILY 

Omat luokat 

9.55–10.15 TARKKAAVAISUUS 

Ulkona/ liikuntasali 

PYÖRÄILY 

Oma luokka 

VAARANPAIKAT 

Omat luokat 

10.15–10.30 YHTEINEN LOPETUS  

Aulan portaikko, kaikki 1.-3.-luokat 

 

 

ILTAPÄIVÄ 4.-6.-luokat klo 11.00–12.30 

11.00–11.15 YHTEINEN ALOITUS  

Aulan portaikko, kaikki 4.-6.-luokat 

 4.-LUOKKA 5.-LUOKKA 6.-LUOKKA 

11.15–11.35 PYÖRÄILY 

Oma luokka 

TARKKAAVAISUUS 

Ulkona/ liikuntasali 

VAARANPAIKAT 

Oma luokka 

11.35–11.55 TARKKAAVAISUUS 

Ulkona/ liikuntasali 

VAARANPAIKAT 

Oma luokka 

PYÖRÄILY 

Oma luokka 

11.55–12.15 VAARANPAIKAT 

Omat luokat 

PYÖRÄILY 

Oma luokka 

TARKKAAVAISUUS 

Ulkona/ liikuntasali 

12.15–12.30 YHTEINEN LOPETUS  

Aulan portaikko, kaikki 4.-6.-luokat 
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PYÖRÄILY 

 

- Pyörällä liikkuminen liikenteessä 

- Pyörän varusteet 

- Pyöräilykypärän käyttö 

- 3.-luokat puolet ajasta opettajajohtoisesti 

 

TAVOITE: 

- Saada oppilaat itse miettimään pyörällä liikkumiseen liittyviä turvallisuusseikkoja 

- Antaa tietoa polkupyörän varusteista 

- Antaa tietoa pyöräilykypärän käytön hyödyistä ja havainnollistaa asiaa demon 

avulla 

 

MATERIAALIT: 

- pyöräilykypärä-esite 

- polkupyörän katsastuskortti 

- kananmunakypärä-demo (poliisiopiskelija) 

 

RASTIN KULKU:  

- Keskustelu pyöräilykypärän käytöstä ja pyörän varusteista  

- Poliisiopiskelija havainnollistaa pyöräilykypärän käytön hyötyjä kananmunakypä-

rädemolla 

- Jaetaan oppilaille pyöräilykypärä-esite ja polkupyörän katsastuskortti kotiin vietä-

väksi, jotta jokainen voi kotona säätää oman kypäränsä sopivaksi sekä tarkistaa 

pyörän kunnon ja varusteet 

- 3.-luokat: opettajajohtoisesti aloittava luokka voi aloittaa keskustelun kypärän käy-

töstä ja pyörän varusteista opettajan kanssa materiaalien kautta ja lopuksi kananmu-

nakypärädemo, toiselle 3.-luokalle ensin demo ja sitten keskustelu opettajajohtoi-

sesti 
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VAARANPAIKAT LIIKENTEESSÄ 

 

- Vaaranpaikat lähiympäristössä; koulun risteys 

- Liikennevisat, liikennesääntöjen pohtiminen 

- Turvalaitteet autossa 

- 3.-luokat puolet ajasta opettajajohtoisesti 

 

TAVOITE: 

- Ohjata oppilaita itse havainnoimaan vaaranpaikkoja liikenteessä ja ennakoimaan 

tilanteita 

- Saada oppilaat pohtimaan liikennesääntöjä  

- Antaa oppilaille liikenneturvallisuustietoa myös kotiin vietäväksi 

 

MATERIAALIT: 

- Liikennevisat 

- Koulun risteys (kuva/ piirros) 

- Jalankulkija/ Autoilija -esitteet kotiin mukaan 

- 1.-3.-luokille pituusmittaus + Turvapupu-tarrat kotiin mukaan 

 

RASTIN KULKU: 

- Keskustelu koulun risteyksestä ja sen vaaranpaikoista ja liikennesäännöistä, onko 

sattunut mahdollisesti vaaratilanteita, kuva tai piirros havainnollistamassa 

- Oppilaat saavat työstää liikennevisoja pareittain tai pienryhmissä ja lopuksi käy-

dään läpi vastauksia  

- Jalankulkija/ Autoilija -esitteet jaetaan mukaan kotiin vietäviksi  

- 1.-3.-luokille jaetaan lisäksi Turvapupu-tarrat ja pituusmittajulisteen avulla on mah-

dollisuus mitata tulisiko kunkin oppilaan vielä käyttää turvaistuinta autossa. Alle 

135 cm pitkän tulee käyttää autossa turvaistuinta. Tarrassa myös turvapupu.net-

osoite, jossa erilaisia liikenneturvallisuuteen liittyviä pelejä lapsille 

- 3.-luokat: opettajajohtoisesti aloittava luokka aloittaa jakamalla kotiin jaettavat ma-

teriaalit ja pituusmittauksella. Lisäksi voi aloittaa tekemään liikennevisoja pareit-

tain/ pienryhmissä ja lopuksi keskustelu koulun risteyksestä ja liikennevisoista po-

liisiopiskelijan johdolla. Toisella 3.-luokalla ensin liikennevisojen teko ja niistä 

sekä koulun risteyksestä keskustelu poliisiopiskelijan johdolla, lopuksi jaetaan mu-

kaan jaettavat materiaalit ja voi käydä mittaamassa oman pituutensa.   
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TARKKAAVAISUUS LIIKENTEESSÄ 

 

- Ulkona/ Liikuntasalissa 

- Keskittyminen ja tarkkaavaisuus liikenteessä 

- Miten onnistuu kahden asian tekeminen yhtä aikaa ja miten se vaikuttaa havain-

nointi- ja reagointikykyyn 

- Jokaiselle oma kynä mukaan! 

- 4.-6.-luokkalaiset oma puhelin mukaan ajanottoa varten 

 

TAVOITE: 

- Auttaa oppilaita itse oivaltamaan ja havaitsemaan tarkkaavaisuuteen liittyviä seik-

koja ja haasteita  

- Ohjata oppilaita pohtimaan omaa liikennekäyttäytymistään ja esimerkiksi puheli-

men käyttöä liikenteessä liikkuessaan 

- Antaa konkreettinen kokemus ja havainnollistaa sitä, miten kahden asian tekeminen 

yhtä aikaa vaikuttaa tekemiseen ja havainnointiin 

 

MATERIAALIT: 

- tarkkaavaisuuslabyrintti 

- 4.-6.-luokille lisäksi kaksi asiaa yhtä aikaa -tehtävä  

 

RASTIN KULKU: 

Tarkkaavaisuuslabyrintti: Samalla kun kävellään eteenpäin ympäri kenttää tai salia, piir-

retään labyrinttia ja tehdään siihen symbolein merkittyjä tehtäviä (pyörähdä ympäri, ota 

kolme askelta taaksepäin, seiso hetki yhdellä jalalla).  

1.-3.-luokat kävelevät kaikki samaan suuntaan esim. myötäpäivään ja toimivat pareittain 

niin, että toinen suorittaa ja toinen seuraa suorittajan toimintaa ja tekee siitä havaintoja. Sit-

ten roolien vaihto ja lopuksi keskustelu parin kanssa mitä huomioita tekivät toistensa toi-

minnasta. 

 4.-6.-luokat suorittavat labyrintin jokainen itsenäisesti, mutta tehtävää vaikeutetaan siten, 

että puolet kävelevät myötäpäivään ja puolet vastapäivään.  

Kaksi asiaa yhtä aikaa -tehtävä (4.-6.-luokat): Työskentely pareittain, toinen suorittaa ja 

toinen ottaa aikaa. Ensin suorittaja kirjoittaa tehtäväkortille omille riveilleen lauseen, Kun 

ajat, aja ja järjestyksessä numerot 1-11. Pari ottaa aikaa ja tulos merkitään korttiin. Sitten 

sama suorittaja kirjoittaa saman lauseen ja numerot omille riveilleen yksi kirjain tai nu-

mero kerrallaan; yläriville K, alariville 1, yläriville u, alariville 2 jne. Pari ottaa taas aikaa 

ja tulos merkitään korttiin. Lopuksi verrataan näiden kahden suorituksen aikoja keskenään 

ja pohditaan mistä tuo ero johtuu. (Kahteen asiaan keskittyminen yhtä aikaa on vaikeaa, 

käytetty aika lisääntyy, laatu heikkenee ja stressi lisääntyy.) 
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LIIKENNEPÄIVÄ 16.5.2019 / PALAUTELOMAKE 

Askolan alakoulu 

Henna Salomaa ja Hilppa Viiliäinen 

 

Pyydämme teiltä palautetta 16.5. järjestetystä liikennepäivästä. Toivomme, että opettajat ke-

räävät kertaustunnin yhteydessä oppilailta luokkakohtaisen palautteen ja sen lisäksi kirjaavat 

omat mietteet päivästä. Näin palautelomakkeita pitäisi kerääntyä meille vähintäänkin 7 kap-

paletta. Toivomme myös, että erityisoppilaat pääsevät kertomaan mielipiteensä päivästä. 

Heidän kommenttinsa voi sisällyttää luokkakohtaisiin lomakkeisiin tai erityisryhmien opet-

tajat voivat myös laatia myös oman lomakkeen. Lomakkeen kysymykset ovat hyvin avoimia 

ja suuntaa antavia. Toivomme, että saamme runsaasti palautetta, jotta voimme viedä kehi-

tysideoita eteenpäin seuraavia tapahtumia varten.  

 

1 RASTIT 

 

1.1 Pyöräily (kypärä, kanamunakypärä-demo, polkupyörän katsastuskortti) 

 

 Mitä oppilailla jäi mieleen rastista? Olisiko toivonut jotain enemmän tai vähem-

män? Oliko tekemistä ja teoriaa sopivassa suhteessa? Oliko vaikeustaso sopiva, 

pystyikö toimintaa mukauttamaan niin, että jokaisella oli mahdollisuus osallistua ja 

oppia uutta? Tavoite rastilla oli antaa tietoa aiheesta ja auttaa oppilaita itse pohti-

maan aihetta, toteutuiko tämä? 

 Opettajan kommentit rastilta  

 

1.2 Vaaranpaikat liikenteessä (lähiristeys, liikennesääntöjä, 1.-3.-luokkien pituusmit-

taus) 

 

 Mitä oppilailla jäi mieleen rastista? Olisiko toivonut jotain enemmän tai vähem-

män? Oliko tekemistä ja teoriaa sopivassa suhteessa? Oliko vaikeustaso sopiva, 

pystyikö toimintaa mukauttamaan niin, että jokaisella oli mahdollisuus osallistua ja 

oppia uutta? Tavoite rastilla oli antaa tietoa aiheesta ja auttaa oppilaita itse pohti-

maan aihetta, toteutuiko tämä? 

 Opettajan kommentit rastilta 
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1.3 Tarkkaavaisuus liikenteessä (labyrintti ja 4.-6.-luokkien kaksi asiaa samaan ai-

kaan -tehtävä) 

 

 Mitä oppilailla jäi mieleen rastista? Olisiko toivonut jotain enemmän tai vähem-

män? Oliko tekemistä ja teoriaa sopivassa suhteessa? Oliko vaikeustaso sopiva, 

pystyikö toimintaa mukauttamaan niin, että jokaisella oli mahdollisuus osallistua ja 

oppia uutta? Tavoite rastilla oli antaa tietoa aiheesta ja auttaa oppilaita itse pohti-

maan aihetta, toteutuiko tämä? 

 Opettajan kommentit rastilta 

 

2 AJANKÄYTTÖ 

 

 Oppilaiden ajatuksia rastien pituudesta? Oliko aika liian lyhyt, pitkä vai sopiva? 

Jaksoivatko oppilaat omasta mielestään keskittyä rastilla opetettaviin asioihin koko 

20 minuutin ajan? Oliko päivän pituus kokonaisuudessaan lyhyt, pitkä vai sopiva? 

 Opettajan kommentit rastien ajankäytöstä 
 

3 KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT 

 

 Miten oppilaat kokivat yhteisen aloituksen? Oliko rastien/luokkien välillä siirtymi-

nen sujuvaa ja vaivatonta vai olisiko ollut helpompaa olla vain yhdessä luokassa 

kaikki kolme rastia? 

 Opettajan kommentit käytännön järjestelyistä 

 Opettajat, jotka myös itse olivat rastilla vetäjänä: Koitko saaneesi riittävästi tietoa 

rastista etukäteen? Oliko ohjeistus riittävän selkeä ja ymmärrettävä? 

 Olivatko rastien teemat hyödyllisiä ja kiinnostavia, jäikö jokin oleellinen tai tar-

peellinen teema puuttumaan? 
 

4 KERTAUS/PALAUTETUNTI 

 

 Olivatko oppilaat keskustelleet rastien aiheista kotona ja täyttäneet polkupyörän 

katsastuskorttia? Oliko mukavaa saada materiaalia kotiin vietäväksi vai olisiko 

koulussa opiskelu riittänyt? Kokivatko oppilaat lyhyen kertauksen hyödylliseksi? 

 Opettajan kommentit kertaus/palautetunnista 

 

 

5 VAPAA SANA  

 

Vapaa sana tapahtumasta, järjestelyistä ja rastien ohjaajista. Kirjoittakaa tähän kaikki mitä 

vielä oppilaiden tai opettajien mieleen tulee. 

 

KIITOS PALAUTTEESTA! 


