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1 JOHDANTO
Idea opinnäytetyöhön syntyi syksyllä 2020. Minua kiinnostaa poliisin työssä erityisesti ennalta estävä
toiminta, jonka vuoksi minulta löytyi mielenkiintoa lähteä toteuttamaan opinnäytetyö, joka liittyy liikenteeseen ja jonka kohderyhmänä on alle kouluikäiset lapset. Valvoin harjoittelussani ohjaajani kanssa
useasti liikennettä taajama-alueella sekä koulun lähettyvillä. Pyrin vaikuttamaan liikenneturvallisuuteen positiivisesti sekä työni kautta että omalla toiminnallani liikenteessä.
Opinnäytetyöni käsittelee rovaniemeläisen päiväkoti Reppuressun esikouluikäisten eli 6-vuotiaiden
lasten käsityksiä liikenteestä ja liikennesäännöistä. Opinnäytetyön tarkoituksena on kerätä tietoa suoraan esikouluikäisiltä lapsilta ja kartoittaa, minkälainen tietotaito heillä on liikennesäännöistä, -merkeistä ja -käyttäytymisestä. Valmistin liikenneaiheisen esitysmateriaalin ja suoritin vierailun päiväkoti
Reppuressun esikouluikäisten ryhmään. Päiväkoti Reppuressu sijaitsee Rovaniemen ydinkeskustassa, joka on vilkkaasti liikennöity alue. Alkuperäisenä ideana oli vierailla useammassa päiväkodissa
ja saada tulosten vertailuun laajuutta, mutta Covid-19-pandemia muutti suunnitelmia ja vierailin vain
yhdessä päiväkodissa. Vierailussa täytyi ottaa huomioon turvallisuus ja huolehtia turvaväleistä sekä
käyttää kasvomaskia. Työn teoriaosuuden tarkoituksena on antaa käsitys lasten ja erityisesti esikouluikäisten lasten kehitystasosta. Käsittelen teoriaosuudessa myös liikennekasvatusta, lasten osallisuutta liikenneonnettomuuksiin sekä poliisin kytköstä liikennekasvatukseen ja -turvallisuuteen.
Liikennekasvatus osana varhaiskasvatusta on aina ajankohtainen, sillä esikouluikäiset siirtyvät pian
kouluun ja opettelevat kulkemaan itsenäisesti koulumatkoja. Tutkimuksessa tehtyjä johtopäätöksiä
voidaan hyödyntää päiväkoti Reppuressun esiopetuksessa ennen koulun alkua, mikäli johtopäätöksissä selviää aihekokonaisuuksia tai yksittäisiä asioita, mitä olisi vielä hyvä kerrata. Vieraillessani päiväkoti Reppuressussa esikouluikäisillä lapsilla oli enää kevät ja kesä edessä ennen kouluteiden
avautumista. Mikäli tutkimuksen lopussa ilmenee kerrattavia asioita, tavoitteena on, että viimeistään
tässä vaiheessa esikouluikäiset lapset oppisivat läpi käydyt asiat.
Selvittäessäni vierailun kohdetta havaitsin, että Covid-19-pandemian takia useissa päiväkodeissa on
vähennetty tai rajoitettu toistaiseksi kokonaan kaikkea ulkopuolista vierailua, kuten poliisin vierailuja.
Siksi koen opinnäytetyöni aiheen hyödylliseksi, sillä tutkimuksen aineiston keräämisen lisäksi vierailu
on ennalta estävää toimintaa esiintyessäni Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijana.

2 TEORIAPOHJA
Tutkin teoriaosuudessa aihetta käsitteleviä kirjoja, artikkeleita, tilastotietoja ja verkkosivuja. Kirjallisuutta varhaiskasvatukseen liittyvästä liikennekasvatuksesta oli vaikea löytää. Liikenneturvan sivuilta
löytyi paljon materiaalia lasten liikenneturvallisuuteen ja -kasvatukseen liittyen, joita hyödynsin opinnäytetyössäni. Hankin aineistoa opinnäytetyöhöni myös kirjallisista ja sähköisistä materiaaleista sekä
tutkimusmenetelmistä.
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2.1 Poliisi liikenteen turvaajana
Poliisilain (PolL 22.7.2011/872) 1 luvun 1 §:ssa määritellään poliisin tehtävät. Poliisin tehtäviin kuuluu
oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, kansallisen turvallisuuden suojaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Turvallisuuden ylläpitämiseksi poliisi toimii yhteistyössä muiden
viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. (PolL 1:1 §.) Kuten poliisilain 1 luvussa mainitaan, poliisin tehtäviin kuuluu yleisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen.
Ennalta estävään toimintaan sisältyy muun muassa liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuus ja ennalta estävä toiminta ovat tärkeitä etenkin lasten ja nuorten kanssa toimiessa. Liikenteen valvonnalla
suojataan lasten kouluteitä suojatiekäyttäytymisen sekä ajonopeuksien valvonnalla.
Ennalta estävä toiminta. Sisäministeriö on laatinut vuonna 2018 poliisin ennalta estävän työn strategian, Enskan, vuosille 2019–2023. Strategiassa määritellään poliisin ennalta estävän työn strategisista linjauksista sekä toiminnallisista tavoitteista vuosille 2019–2023. Poliisin ennalta estävällä toiminnalla ylläpidetään yhteiskunnan ja ihmisten turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja luottamusta
poliisiin puuttumalla varhain turvallisuutta heikentäviin tapahtumiin ja kehitykseen. Ennalta estävän
toiminnan näkeminen kustannustehokkaana osana toiminnan kokonaisuutta on tärkeää, niin yhteiskunnassa kuin poliisitoiminnassakin. Ennalta estävän toiminnan kautta vahvistetaan luottamusta ja
yhteyttä paikallisyhteisöihin. Ennalta estävän toiminnan strategiassa 2019–2023 painopisteihin kuuluvat rikollisuuden torjumisen lisäksi turvallisuuden edistäminen, hyvät palvelut, avoin toiminta sekä vaikuttavuuden edistäminen. (Sisäministeriö 2018, 4-7.)
Ennalta estävän toiminnan strategian strategisiin linjauksiin kuuluu eri väestöryhmien turvallisuuden
ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen. Tämän toteutuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että poliisi
on läsnä ja näkyy nuorten keskuudessa sekä toimii yhteistyössä vanhempien ja nuorten elämän tärkeiden aikuisten kanssa. Poliisi myös jatkaa ja kehittää yhteistyöstä eri oppilaitosten kanssa. Laillisuuskasvatuksen toteutumiseksi laaditaan sähköinen aineisto koulujen käyttöön opettajien opetuksen
tueksi. Poliisin positiivista läsnäoloa lisätään myös varhaiskasvatuksessa. (Sisäministeriö 2018, 1820.) Lähipoliisitoiminta tarkoittaa poliisin perustehtävien hoitamista laadukkaasti ja tehokkaasti lähellä
kansalaisia. Tavoitteena on luoda turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, vähentää ja ehkäistä rikollisuutta sekä järjestyshäiriöitä ja siten myös säilyttää poliisin myönteistä kuvaa ja hyvää luottamusta.
(Sisäministeriö, Poliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, luettu 25.1.2021.) Lähipoliisitoimintaan voi sisältyä asiantuntijatyötä, kuten koulupoliisi, nettipoliisi ja nuorisopoliisi (Poliisihallituksen julkaisusarja 1/2010).
Koulupoliisitoiminta. Koulupoliisin tehtävä on toimia yhdyshenkilönä koulun ja poliisin välisissä asioissa. Koulupoliisi vierailee koulussa ja antaa liikenne-, päihde- ja huumevalistusta sekä laillisuuskas-
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vatusta. Tärkein tehtävä koulupoliisilla on koulun turvallisuuden tukeminen ja sen ylläpitäminen. Yksittäisissä tapauksissa, kuten koulukiusaamistapauksissa, koulupoliisi antaa apua asian selvittämiseen,
mutta äkillisissä tilanteissa yhteydenotto tapahtuu kuitenkin hätänumeron kautta. (Peda.net – Koulupoliisi, luettu 10.3.2021.) Koulupoliisitoimintaan ei ole viime vuosina voitu panostaa riittävästi. Panostuksen vähäisyys johtuu poliisin nykyisistä resursseista. (Erkkilä 2019.) Raimo Erkkilä (2019) haastatteli artikkelissaan ”Koulupoliisi, tarpeellinen vai turhake?” koulupoliisitoimintaan liittyen neljän eri koulun rehtoria. Haastateltavat kertoivat, että koulupoliisin tulisi näkyä koulun arjessa ja nykyinen koulupoliisitoiminta tuntuu turhauttavalta ja tehottomalta, sillä poliisia tarvittaessa lähestyminen on tapahtunut hitaampia ja virallisia teitä. Yksi haastateltava kuitenkin mainitsee, että nykyinen Ankkuri-toiminta
mahdollistaa paremman yhteyden poliisiin ja on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei kuitenkaan korvaa aiempaa yksikkökohtaista koulupoliisitoimintaa. Yksi haastateltavista sanoo, että koulupoliisitoiminta on toimivaa edelleen tänä päivänä, mutta ei samalla tavalla säännöllistä, kuin aiemmin. (Erkkilä
2019.)
Liikenneturvallisuus. Liikenneturvallisuus on yksi tärkeä osa ennalta estävästä työstä. Poliisin liikenneturvallisuustyötä ja -valvontaa ohjaa valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi, joka on hyväksytty vuonna 2012. (Sisäministeriö 2018, 7.) Valtioneuvoston periaatepäätöksessä on lueteltu ”10 vastuullisuuden teesiä”, joista kuudes kohta on suojatieturvallisuuden parantaminen. Suojatieturvallisuuden parantaminen kuuluu yhtenä osana liikennevalvonnan lisäämiseen ja kehittämiseen liikennevalvonnan kehittämisohjelman ja automaattisen liikennevalvonnan lisäksi. Suojateillä tapahtuneiden jalankulkijoiden liikenneonnettomuuksien ja -kuolemien perusteella
suojatieturvallisuuden varmistaminen asetetaan poliisin liikenneturvallisuusstrategian painopisteeksi.
Poliisihallituksen tehtävänä on järjestää taajamaliikenteen valvontajaksoja suojatiesääntöjen noudattamisen parantamiseksi. (Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta
5.12.2012, 4.)
Myös poliisilla on rooli lasten ja nuorten liikennekasvatuksessa ja -turvallisuudessa. Poliisin liikennekasvatus on yleensä sidosryhmäyhteistyötä koulujen sekä päiväkotien kanssa. Lasten ja nuorten parissa olisi tärkeää toimia ennalta estävästi, ennen kuin mitään pahaa pääsee tapahtumaan. Liikenneturvallisuus on mielestäni yksi tärkeimpiä poliisin tehtäviä. Se ei koske vain lapsia ja nuoria, vaan sillä
turvataan kaikkia liikenteessä liikkujia. Vaikka liikennettä valvoessa poliisin haaviin jää usein ylinopeutta ajavia tai rattijuoppoja, pelkkä poliisin läsnäolo liikenteessä voi saada jonkun löysäämään kaasujalkaa tai antamaan tietä suojatietä ylittävälle. Tämä antaa kuvan liikenteessä liikkujille, että poliisi
valvoo ja turvaa.

6

2.2 Lapset liikenteessä
Lapset ovat läsnä liikenteessä monin tavoin. He voivat liikkua liikenteessä esimerkiksi jalan, pyörällä,
potkulaudalla sekä auton kyydissä, yksin tai aikuisen kanssa. Vaikka lapset kulkevat liikenteessä lähes päivittäin kouluun, suurin osa lasten liikenteessä liikkumisesta ei liity koulumatkoihin, vaan koulun
ulkopuolisiin toimintoihin, harrastuksiin, vapaa-ajan askareisiin, kyläilyihin, peleihin tai muihin aktiviteetteihin (European Commission 2002, 7).
Lasten kokemusten ja taitojen puutteet liittyvät riskitekijöihin liikenteessä. Riskien tiedostaminen ja
havainnointitaidot eivät ole kehittyneet sille tasolle, että lapsi ymmärtäisi liikenteen moninaisuuden.
Lasten käyttäytyminen liikenteessä on impulsiivista ja keskittyminen herpaantuu herkästi esimerkiksi
ohi ajavaan poliisiautoon. (Tuusula.fi, 3, luettu 10.3.2021.) Arvaamattomuuden takia lapset ovat riskitekijöitä liikenteessä, joita autoilijoiden ja muiden liikenteessä liikkujien tulisi aina varoa. Ajoneuvoa
kuljettavan varovaisuusvelvollisuudesta säädetään tieliikennelain (TLL 10.8.2018/729) 3 luvun 29 §:n
3 momentissa. Pykälän mukaan on noudatettava erityistä varovaisuutta lähestyttäessä ajoneuvolla
lasta tai muuta henkilöä, jolla on ilmeisiä vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä (TLL 3:29 §).
Tutkimukset osoittavat, että liikennemäärä, matkan pituus kouluun tai päivähoitoon ovat tärkeitä lapsen kuljetusmuodon valitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. Viimeisen 30 vuoden ajan vanhemmat ovat
rajoittaneet yhä enemmän lasten itsenäistä liikkumista liikenteessä. Syynä tähän on liikenneturvallisuuteen liittyvät huolet ja sopivien leikkipaikkojen puuttuminen. Vanhemmat kuljettavat lapset nykyään herkemmin suoraan määränpäähän, rajoittaen samalla lasten itsenäisyyttä ja mahdollisuutta kehittää tärkeitä taitoja, kuten tieliikenteessä käyttäytymistä, julkisen liikenteen käyttämistä ja ympäristön tutkimista. (DaCoTa 2012, 5.) Mitä enemmän lapsi pääsee liikkumaan liikenteessä, sitä paremmaksi lapsen turvallinen liikkuminen liikenteessä kehittyy. Alle kouluikäistä lasta ei tulisi päästää yksin
liikenteeseen, mutta kouluikäisen lapsen olisi hyvä opetella kulkemaan aikuisen kanssa opeteltuja
turvallisia kouluteitä, myös yksin.
Liikenneonnettomuustilastoja. Vuosina 2017–2019 keskimäärin kuusi 0–14-vuotiaista lasta kuoli ja
340 loukkaantui joka vuosi. Vuonna 2018 vakavasti loukkaantuneita lapsia oli 47. Loukkaantumisista
kaksi kolmesta tapahtui taajamissa ja yhdeksän kymmenestä menehtyi taajamien ulkopuolella. (Liikenneturva 2020, Lasten henkilövahingot tieliikenteessä.) Lasten kuolemantapauksista merkittävä
osa on tapahtunut liikenteessä. Vakavien onnettomuuksien riskit lapsille ovat jalan kulkiessa katua tai
tietä ylitettäessä. Yleisimmin onnettomuuksia sattuu kodin lähiympäristössä ja ne painottuvat kesäkuukausiin. (Liikenneturva, Lapset liikenteessä, luettu 4.2.2021.)
Liikenneturva on julkaissut 13.10.2020 Tilastokeskuksen tilastoimien eli poliisin tietoon tulleiden tieliikenneonnettomuuksien perusteella tilastokatsauksen alle kouluikäisten lasten henkilövahingoista tieliikenteessä. Kuvioissa on eroteltu tieliikenteessä kuolleet kuvio 1 ja loukkaantuneet kuvio 2 vuosina
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2010–2019 sekä henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2019 kuvio 3.
Alle kouluikäisillä lapsilla tarkoitetaan 0–6-vuotiaita. (Liikenneturva 2020, Tilastokatsaus 13.10.2020.)
Näistä tilastoista jäävät pois kaikki sairaalahoitoa tai terveyskeskuskäyntejä vaatineet liikenneonnettomuudet, jotka eivät ole tulleet poliisin tietoon, sillä vain poliisin tietoon tulleet onnettomuudet voidaan tilastoida (Liikenneturva, Lapset liikenteessä, luettu 3.2.2021).
Vuosina 2010–2019 tieliikenteessä loukkaantuneiden alle kouluikäisten lasten määrä on laskenut arviolta 40 prosenttia. Vuosina 2017–2019 loukkaantui keskimäärin 60 alle kouluikäistä lasta vuosittain
ja yksi loukkaantui vakavasti vuonna 2018. Katso lisää kuviosta 2. Alle kouluikäisiä lapsia kuoli vuosina 2017–2019 keskimäärin kolme vuosittain. Katso lisää kuviosta 1. (Liikenneturva 2020, Tilastokatsaus 13.10.2020.)
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Kuvio 1. Tieliikenteessä kuolleet 0–6-vuotiaat vuosina 2010–2019. (Lähde: Liikenneturva 2020, Tilastokatsaus 13.10.2020.)
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Tieliikenteessä loukkaantuneet alle kouluikäiset 2010–2019
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Kuvio 2. Tieliikenteessä loukkaantuneet 0–6-vuotiaat vuosina 2010–2019. (Lähde: Liikenneturva
2020, Tilastokatsaus 13.10.2020, luettu 3.2.2021.)
Kuviossa 3 erotellaan vuoden 2019 tilastot 0–6-vuotiaiden lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan. Autossa matkustaessa henkilövahinkojen osuus oli kolme neljästä. Henkilövahingoista jalankulkijoiden osuus oli 16 prosenttia ja pyöräilijöiden osuus yhdeksän prosenttia. (Liikenneturva 2020, Tilastokatsaus 13.10.2020.) Kuviossa 3 kerrotut onnettomuustyypit ovat samat ajosuunnat, kohtaaminen, risteävät ajosuunnat, jalankulkijaonnettomuudet, suistuminen ja muu. Tienkäyttäjillä tarkoitetaan jalankulkijaa, pyöräilijää ja autossa matkustajaa.
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Alle kouluikäisten lasten henkilövahingot tienkäyttäjän ja
onnettomuustyypin mukaan vuonna 2019
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Kuvio 3. 0–6-vuotiaiden henkilövahingot tienkäyttäjän ja onnettomuustyypin mukaan vuonna 2019.
(Lähde: Liikenneturva 2020, Tilastokatsaus 13.10.2020.)
Autossa matkustaessa tapahtui eniten henkilövahinkoja, jolloin yhdeksän kymmenestä uhrista menehtyi. Vastaava osuus loukkaantuneiden osalta oli kolme neljästä. Kohtaamisten eli nokkakolareiden
osuus on auton kyydissä tapahtuneista henkilövahingoista suurin (16 kappaletta), jolloin neljä viidestä
menehtyi. Saman ajosuunnan onnettomuuksissa henkilövahinkoja oli kymmenen kappaletta, joista
viidennes menehtyi ja kolmannes loukkaantui. Risteävien ajosuuntien onnettomuuksissa henkilövahinkoja oli yhdeksän kappaletta ja suistumisissa kahdeksan kappaletta, joista risteävien ajosuuntien
onnettomuuksissa loukkaantuneita oli lähes joka viides. (Liikenneturva 2020, Tilastokatsaus
13.10.2020.)
Vuosina 2017–2019 pyöräilijöinä ei kuollut alle kouluikäisiä lapsia, mutta yksi alle kouluikäinen jalankulkija menehtyi. Loukkaantuneista lapsista joka kymmenes oli pyöräilijöitä ja 16 prosenttia oli jalankulkijoita. Pyöräilijöillä kahdessa tapauksessa kolmesta onnettomuustyyppi oli risteys ja neljä kymmenestä henkilövahingosta tapahtui pyörätien ja ajoradan risteyksessä. Vaikka suurin osa jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtui tietä ylittäessä, henkilövahingot sattuivat alle kouluikäisille lapsille
useammin muualla kuin suojateillä. Risteyksessä loukkaantui joka kymmenes, kun taas kaksi kolmesta loukkaantui muualla kuin suojatiellä. (Liikenneturva 2020, Tilastokatsaus 13.10.2020.)
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2.3 Lapsen kehitys
Perehdyn tässä kappaleessa pääosin 5–6-vuotiaiden lasten ajattelun ja havainnointikyvyn kehitykseen. Tutkimusta tehdessä ja tuloksia tarkastellessa on tärkeää ymmärtää lapsen fyysisen ja henkisen kehityksen vaiheet.
2.3.1 Ajattelun kehityksen vaiheet
Sveitsiläinen Jean Piaget on muotoillut ajattelun perusmuotojen kehittymistä koskevan konstruktivistisen tulkinnan. Piaget’n kehityspsykologisen teorian mukaisesti ihmisen ajattelun sekä tiedon muodot
rakentuvat sen toiminnan ja vuorovaikutuksen pohjalta, jolla yksilö sopeutuu ympäristöönsä. (Lehtinen ym. 2016, 62.)
Piaget’n esittämässä esioperationaalisessa kehitysvaiheessa (n. ikävuodet 2–7) mielen rakenteet
ovat sidoksissa tiukasti kokemukseen. Symbolien käytön kehittyminen on keskeinen kognitiivisen kehityksen tekijä. Symbolien käytön pohjalla on ulkoisten tapahtumien ja visuaalisten havaintojen mentaalinen jäljittely. Sen ansiosta on mahdollista muistaa ja tuottaa uudelleen mielessä niitä asioita,
jotka liittyivät aikaisemmin konkreettiseen toimintaan. (Lehtinen ym. 2016, 69.) Havainto hallitsee siis
vielä ajattelua (Nummenmaa A.-R. & T. 1980, 16).
Konkreettisten operaatioiden vaiheessa (n. ikävuodet 7–11) lapsi alkaa käyttää operationaalista ajattelua, joka perustuu useiden eri tekijöiden samanaikaiseen huomioon ottamiseen, mentaalisten operaatioiden käänteisyyteen ja toisten ihmisten näkökulman huomioon ottamiseen. Piaget’n teorian mukaan siirtyminen konkreettisten operaatioiden vaiheeseen tarkoittaa merkittävää laadullista muutosta.
(Lehtinen ym. 2016, 69-70.)
Edellä kuvattua Piaget’n kehitysvaiheluokittelua on kritisoitu sen selkeistä väitteistä siitä, missä iässä
lapset ja nuoret pystyvät mihinkin suoritukseen. On osoitettu toistuvasti, että lapset yltävät konkreettisten operaatioiden tasoiseen ajatteluun jo paljon ennen seitsemättä ikävuottaan. Tässä yhteydessä
onkin tärkeää painottaa, että Piaget ei itsekään pitänyt ikärajoja kovin täsmällisinä vaan enemmänkin
esimerkinomaisina. (Lehtinen ym. 2016, 70.) Kehitysvaiheesta toiseen siirtyminen on vähitellen tapahtuva prosessi, eikä näitä vaiheita pidä tarkastella annettuina valmiina kokonaisuuksina. Nämä vaiheet luonnehtivat pitkää toiminnan kehityskulkua, jonka aikana lapsi hankkii käsitteellisen ja jäsentyneen kuvan ulkomaailmasta ja pystyy suunnittelemaan toimiaan sen mukaan. (Nummenmaa A.-R. &
T. 1980, 16.)
2.3.2 Havainnointikyky ja kehitys
Viiden ikävuoden jälkeen tulee vaihe, jossa lapsen kypsyneisyys näkyy selvästi kehityksen eri osaalueilla. Voimavarojen tunteminen ja niiden säännöstely on hallussa. Tämä kertoo lapsen tasapainoi-
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suudesta. Lapsi haluaa onnistumisen kokemuksia, jonka seurauksena hän uskaltaa kokeilla vaikeampiakin tehtäviä. Mielikuvitus kehittyy rikkaammaksi ja tunnelmien ja elämyksien ilmaiseminen onnistuu
niin elein kuin ilmeinkin. Kova jännitys tai harjoittelu ei vie lapselta iloa pois tai luo paineita täydellisestä osaamisesta. Lapsen joustava sopeutuminen uusiin tilanteisiin kertoo kypsyydestä. Uusien tilanteiden kohtaaminen on ennakkoluulottomampaa. (Jarasto & Sinervo 2000, 62-63.)
Viiden vuoden iässä kehittyy myös visuaalinen havainnointikyky. Käden ja silmän yhteistyö parantuessa lapsi osaa käyttää yhä enemmän silmän apua esimerkiksi palapelin palojen sopivuuden arvioinnissa. Muistikuvien määrällisyys ja laadullisuus lisääntyvät ja muistin kehitys näkyy selkeästi leikeissä. Pienet katkelmat muodostavat kokonaisuuden ja karttunut kokemus auttaa lasta seuraamaan
monimutkaisempaakin juonta. Lapsi haluaa oppia ymmärtämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja totuuden ja kuvittelun erottaminen onnistuu aiempaa paremmin. Lapsi osaa pohtia syyn ja seurauksen välistä suhdetta. Kokonaisuus kiinnostaa ja lapsi tekee paljon kysymyksiä puuttuvista yksityiskohdista.
Hän luottaa kysyessään, että aikuisilta löytyy aina kaikkeen vastaus. (Jarasto ym. 2000, 63-64.) Lapsi
haluaa kuulla vastauksen tiettyyn kysymykseen, eikä jaksa kuunnella liian monimutkaisia tai pitkiä
vastauksia. Monesti vastauksen perään tulee lapselta lisäkysymys, mikäli aihe vielä kiinnostaa häntä.
Näiden keskustelujen myötä lapsen käsitteellinen ajattelukyky kehittyy. (Kahri 2003, 37.)
Tässä iässä lapsi osoittaa ensimmäistä kertaa itsekritiikkiä. Lapsi haluaa aikuisen palautetta työstään
tai tekemisestään. Hän myös tarkkailee toisia ja jäljittelee toisten tekemisiä haalien samalla uusia kokemuksia. Puhumalla lapsi oppii ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja kysyminen on tässä ikävaiheessa selvemmin tiedon halua. Kielen rakenne muistuttaa yhä enemmän aikuisen käyttämää kieltä.
Lapsi alkaa erottaa yksittäisiä sanoja lauseista kokonaisuuden sijaan ja analysoi erottamiaan sanoja.
(Jarasto ym. 2000, 65-67.)
Kuusivuotiaana lapsen mielessä tapahtuu avartumista ympäristöön sopeutumisessa. Lähiympäristö
alkaa tulla tutuksi ja näin myös käsitys ympäröivästä maailmasta avartuu, joka tuo lapselle turvallisuuden tunnetta. Lapsi alkaa ymmärtää ajan jatkuvuutta sekä pystyy oivaltamaan ajan kulumista. Lapselle luetut kirjat ja sadut ovat tässä iässä mukavaa tekemistä, ja lapsi kiinnostuu jopa lukemaan
helppolukuisia kirjoja itse. Kirjaimet ja numerot alkavat olla hallussa. (Jarasto ym. 2000, 72-73.) Kuusivuotias voi lukea jo lyhyitä ja isotekstisiä kirjoja sekä piirtää jopa sarjakuvia puhekuplineen (Kahri
2003, 35).
Kuusivuotias lapsi on melkein jatkuvasti liikkeessä. Hänellä on tarvetta liikkua, venytellä, ojentaa jäseniä ja kurkotella, täten lattialla makaaminen onkin mieluisaa. Penkillä istuessa lapsi vaihtaa koko ajan
asentoa. Lapsi pystyy kuuntelemaan kaikesta touhuamisestaan huolimatta, eikä tämä tarkoita sitä,
että lapsi ei olisi kiinnostunut. Hänellä on vain ylen määrin tarvetta liikkua. (Jarasto ym. 2000, 72.)
Lapsi toimii ja on aktiivinen. Kehitys eri alueilla vaatii lasta harjoittelemaan, kokeilemaan ja etsimään
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toimintaa. Harjoittelua ja kokeilua ohjaa vahvasti lapsen oma mielenkiinto toimintaan. Lapsen kehitystä tukevat mm. leikki, sadut, musiikki ja liikunta. Toimiessaan lapsi oppii ja käsittelee omaa maailmaansa ja käy läpi omia tunteitaan. Toiminta kehittää myös lapsen minäkuvaa ja opettaa oivaltamaan
uusia näkökulmia. (Jarasto ym. 2000, 205.)
2.4 Liikennekasvatus osana varhaiskasvatusta
Opetushallituksen vuonna 2019 julkaisemassa varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuteen liittyvien asioiden vahvistamisen varhaiskasvatuksen tehtäväksi. Varhaiskasvatuksessa lapsia ohjataan toimimaan turvallisesti lähiluonnossa ja liikenteessä, jotka ovat varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä. (Opetushallitus 2019, 25-26.) Varhaiskasvatukseen suunnatut
liikennekasvatussuunnitelmat edistävät lähinnä turvallista liikkumista, kun taas koulun alkaessa lapsille opetetaan yhä enemmän liikennesääntöjä ja -merkkejä.
Opetushallituksen varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi eri kunnat ovat tehneet varhaiskasvatukseen
liikennekasvatussuunnitelmia tai -turvallisuussuunnitelmia, joita voi hyödyntää opetuksessa. Sisältö
voi kuitenkin vaihdella sen mukaan, mihin asioihin eri kunnat kokevat tarpeelliseksi kiinnittää huomiota liikennekasvatussuunnitelmissaan (Tiehallinto, Sievin liikenneturvallisuussuunnitelma, luettu
15.2.2021).
Liikennekasvatus on pitkäjänteistä, joka kestää vanhempien opeista sekä varhaiskasvatuksesta aina
koulutuksen toiseen asteeseen saakka. Varhaiskasvatuksessa liikennekasvatus sisältää enimmäkseen turvallisten toimintatapojen sekä perusteiden oppimista. Yhteistyö kodin ja ammattilaisten välillä
on tehokkain tapa varhaiskasvatuksen liikennekasvatuksessa. Liikennekasvatus on suuremmassa
roolissa mallina olemisessa, mitä pienempi lapsi on. Aikuisen merkitys roolimallina onkin erityisen tärkeä, sillä lapsi havainnoi aikuisen toimintaa. (Liikenneturva, Varhaiskasvatus, luettu 16.12.2020.)
Lapsista on mukavaa liikkua perheen kanssa esimerkiksi pyöräillen, retkeillen, kävellen tai hiihtäen
(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019).
Kasvatustapahtuma tarkoittaa sitä, että aikuinen ohjaa, opettaa ja opastaa lasta. Kysymys on enempi
siitä, että vanhemmat tarjoavat lapselle tilaisuuksia ympäristön jäsentämiseen ja näin edistävät lapsen mahdollisuuksia oppia. (Nummenmaa A.-R. & T. 1980, 11.) Kasvatus on siis vuorovaikutustapahtuma. On olennaista, että vanhemmat ja aikuiset ymmärtävät, mitä kehitystehtävää lapsi kulloinkin on
suorittamassa. Vaatimuksia asettaessa on myös ymmärrettävä se, missä kehitysvaiheessa tai kehitystasolla lapsi on. (Nummenmaa A.-R. & T. 1980, 21.)
Osa kunnista on laatinut liikennekasvatus- tai liikenneturvallisuussuunnitelman, jonka on määrä ohjeistaa kunnan liikennekasvatusta eri ikäryhmissä. Liikenneturvallisuustyötä kohdennetaan varhaiskasvatukseen, kouluihin ja oppilaitoksiin. Liikenneturva on kirjannut toimintaesimerkkejä, joita voi
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käyttää varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Varhaiskasvatuksessa liikennekasvatuksen linkittämiseksi päivähoidon arkeen annetaan esimerkiksi vuosikellomallien hyödyntäminen ja retkien, leikkien ja pelien järjestäminen. Liikenneturvallisuustyötä voi olla lasten kasvatukseen ja päiväkotiympäristön turvallisuuden huolehtimisen lisäksi myös aina johtamisesta toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen. (Liikenneturva 2020, Sivistyspalvelut.)
2.4.1 Esikouluikäinen liikenteessä
Aikuinen on lapselle roolimallina liikenteessä, sillä lapsi matkii ja oppii vanhemman tekemisistä. Tästä
syystä aikuisen tulisi toimia lapsen seurassa esimerkillisesti liikennesääntöjen noudattamisessa ja turvavyön, heijastimen ja pyöräilykypärän kaltaisten turvalaitteiden jokapäiväisessä käytössä. (Liikenneturva, Lapsen liikennekasvatus, luettu 25.1.2021.) Lapselle on tärkeää opettaa liikennemerkkien tuntemusta ja väistämissääntöjä, kun lapsi kasvaa ja lähtee mukaan liikenteeseen. Liikenneopin lisäksi
yhdessä liikenteeseen lähteminen kohentaa myös perheen sisäistä yhteenkuuluvuutta. (Vanhanen
2014, 211.)
5–6-vuotiaat ymmärtävät jo syy-seuraussuhdetta ja kykenevät keskittymään ympäröivään liikenteeseen aiempaa paremmin. Parasta liikenteessä liikkumisen opetusta on harjoittelu aivan oikeissa tilanteissa. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei lapsi ole vielä kykeneväinen valitsemaan turvallista kulkureittiä
itsenäisesti. Vanhemmalla on edelleen vastuu turvallisesta liikkumisesta liikenteessä sekä tien ylittämisestä. Kadun ylitys onkin riskialttiimpia paikkoja lapselle liikenteessä. Lapsi ei välttämättä osaa aina
pysähtyä tai katsoa molempiin suuntiin ennen kadun ylitystä. Tässä iässä pyörällä ajoa ilman apurattaita on hyvä alkaa jo harjoitella turvallisella alueella tai aikuisen seurassa. Lapsen tarkkaavaisuus ei
vielä ole tässä vaiheessa sillä tasolla, että lapsi voisi ajaa itsenäisesti pyörällä liikenteessä. Lapsen
ajatus saattaa ajautua herkästi johonkin muualle, kuten esimerkiksi kadun toisella puolella kävelevään koiraan. (Liikenneturva, Lapsen liikennekasvatus, luettu 25.1.2021.)
6–7-vuotiaat ovat oppineet jo liikenteeseen liittyviä käsitteitä sekä yksinkertaisia liikennesääntöjä.
Turvalliset toimintamallit ovat edelleen pääpainona opettamisessa. Tulevaa koulumatkaa tulisi alkaa
harjoitella yhdessä vanhemman kanssa, jonka myötä myös lapsen itsenäinen liikkumisalue kasvaa.
Käytännön harjoittelu sekä aikaisemmin opitun kertaaminen ovat tässä ikäluokassa tärkeää, sillä kokemus lisää turvallisen liikkumisen taitoa. Autojen nopeuden ja etäisyyden arviointi aiheuttaa vielä
vaikeuksia. Tähän voi auttaa konkreettisten rajojen asettaminen ”kun auto on tuon talon kohdalla, silloin ei enää saa lähteä ylittämään tietä”. Puhelimen käytöstä liikenteestä on hyvä muistuttaa. Mikäli
puhelinta tarvitsee käyttää matkan aikana, lasta voi neuvoa esimerkiksi pysähtymään sen ajaksi. (Liikenneturva, Lapsen liikennekasvatus, luettu 25.1.2021.)
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2.4.2 Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma
Vuoden 2015 elokuussa on valmistunut Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka työssä ovat olleet mukana kaikki Lapin kunnat, Lapin ELY-keskus ja Liikenneturva. Suunnitelmassa määritellään
visio ja tavoitteet vuosille 2019–2023. Visiona on kunnollisten kulkijoiden maa ja tavoitteena on, että
kenenkään ei tulisi loukkaantua tai kuolla vakavasti Lapin liikenteessä. Myös poliisi on sisällytetty yhtenä toimijana liikenneturvallisuustyön organisoinnin liikenneturvallisuusryhmään yhdessä Liikenneturvan, ELY-keskuksen, kuntien ja pelastuslaitosten kanssa. Liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyön aikana on laadittu hallintokuntakohtaiset vuosikellot, joissa on ideoita ruohonjuuritasolla työn
toteuttamiseen. (Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2018, 1-7).
Lapin liikenneturvallisuussuunnitelmassa on suunniteltu vuosikellot liikennekasvatuksen ja liikkumisen ohjauksen tueksi. Vuosikelloja on laadittu kaksi kappaletta jokaiseen hallintokuntaan. Vuosikelloissa on jaettu toimenpiteitä eri vuodenajoille. Toinen vuosikello sisältää liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita ja toinen liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä, joilla tarkoitetaan kävelyn, pyöräilyn sekä julkisen liikenteen käytön lisäämistä. Vuosikellojen toimenpiteet eivät ole velvoittavia, vaan toteutettavat
toimenpiteet saa päättää itse resurssien ja paikallisesti koettujen ongelmien perusteella. (Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2018, 12.) Lapin liikenneturvallisuussuunnitelmassa on runsaasti vuosikelloja aina neuvolasta järjestösektoriin, mutta käsittelen opinnäytetyöni aiheeseen liittyen vain esiopetuksen liikenneturvallisuus ja liikkumisen ohjaus -vuosikellot.
Esiopetuksen liikenneturvallisuus -vuosikellossa pääpainona on turvallisten toimintatapojen opettaminen, käytännön harjoittelu ja opitun kertaaminen. Esiopetuksen liikenneturvallisuus -vuosikellon lisäksi voi käyttää myös alempien koulutusasteiden liikenneturvallisuusmateriaalia. (Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2018, 17.) Vuosikellossa on kirjattu toukokuulle, ennen kesän pyöräilykautta,
pyörän turvavarusteisiin tutustumista. Kun taas vuoden pimeimpään aikaan, marraskuussa, on merkittynä heijastinpäivä, joka sisältää heijastintarkkailua ja -kiikarointia. Katso lisää kuvasta 1.
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Kuva 1. Esiopetuksen liikenneturvallisuus -vuosikello. (Lähde: Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma
2018, 17.)
Esiopetuksen liikkumisen ohjaus -vuosikelloon kirjatut toimenpiteet ja teemat voivat kohdistua esikouluikäisten lasten lisäksi heidän vanhempiinsa (Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2018, 18). Esimerkiksi huhtikuulle merkitty lähikoulun liikenneympäristöön tutustuminen on kirjattu toteutettavaksi
mahdollisuuksien mukaan esiopetuksen puitteissa, muutoin opastetaan vanhempia huolehtimaan tutustumisesta. Katso lisää kuvasta 2. Vuosikellossa toimenpiteet ovat liitetty osaksi leikkiä tai niissä
hyödynnetään toiminnallisuutta, kuten toukokuulle merkityssä pyöräilytaidon harjoittelussa. Siinä tarkoituksena on järjestää pihalle taitorata, jossa voidaan hyödyntää Pyöräilyliiton (2017) Pyöräleikkejä opasta. Huhtikuulle merkityllä pyöräilykurssilla on ehdotettu toteutettavaksi rasteja, joiden teemoina
voivat olla pyörän huolto, pyöräilykypärän käyttö, pyörän käsittelytaidot, pyörän turvavarusteet ja liikennesäännöt (Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2018, 18).
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Kuva 2. Esiopetuksen liikkumisen ohjaus -vuosikello. (Lähde: Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma
2018, 18.)
Lapin liikenneturvallisuussuunnitelman työryhmän laatimat vuosikellot liikenneturvallisuuden ja liikkumisen ohjauksen tueksi ovat käytännölliset varhaiskasvatukseen. Ne ovat riittävän selkeitä, joten niiden avulla varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on helppo sisällyttää liikennekasvatukseen liittyviä
asioita. Vuosikelloissa on ehdotettujen toimenpiteiden lisäksi annettu linkkilista aineistoihin ja toimenpidemalleihin, joita voi myös käyttää hyödyksi toimenpiteiden ohessa.
2.4.3 Rovaniemen kaupungin liikennekasvatussuunnitelma
Rovaniemen kaupunki on tehnyt ensimmäisen liikennekasvatussuunnitelman vuonna 2007, jonka on
ollut määrä ohjeistaa vuosien 2007–2013 liikennekasvatustyötä. Liikennekasvatussuunnitelman tavoitteena on ollut varmistaa työn jatkuvuus ja kaikkien ikäryhmien tavoittaminen liikennekasvatus-
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työllä. (Rovaniemen kaupunki 2007, 3.) Liikennekasvatussuunnitelmassa on myös ilmoitettu Rovaniemen liikenneturvallisuustyön lähivuosien tavoitteeksi mm. koulumatkojen turvallisuuden parantamisen
sekä kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisen (Rovaniemen kaupunki 2007, 9).
Rovaniemen kaupungin liikennekasvatussuunnitelmasta löytyy päivähoidolle ja neuvolalle oma toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelman mukaan 4–6-vuotiaille opetetaan liikennemerkkejä leikin ja
retkien yhteydessä. Retkien yhteydessä käydään myös läpi liikenteen väylillä liikkumista sekä liikkumisesta liikenteessä yleisesti. Esiopetuksessa liikennekasvatuksen toimintamalleina ovat turvallinen
liikkuminen jalankulkijana yhdessä esikouluryhmän kanssa ja vuodenaikojen vaihteluiden huomioonottaminen. Turvallisen liikkumisen lisäksi opetellaan myös turvavälineiden käyttöä. Rovaniemen kaupungin päivähoidon ja neuvolan toimintasuunnitelman vastuuhenkilöiksi ja yhteistyötahoiksi on merkitty päivähoidon henkilökunta, Liikenneturva sekä poliisi. (Rovaniemen kaupunki 2007, 12.)

3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen tietämys päiväkoti Reppuressun esikouluikäisillä on liikenteestä ja liikennesäännöistä. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa esikouluikäisten tietotaitoa liikenteessä liikkumisesta, liikennesäännöistä, -merkeistä ja -käyttäytymisestä. Tavoitteena on, että tutkimuksesta saatuja tuloksia voisi hyödyntää päiväkoti Reppuressun lisäksi myös
muiden Rovaniemen päiväkotien esiopetuksessa.
Opinnäytetyössäni on seuraavat tutkimuskysymykset, joihin on tarkoituksena löytää vastaukset tutkimuksen edetessä.
1. Osaavatko lapset liikkua turvallisesti liikenteessä?
2. Kuinka hyvin yleisimpien liikennemerkkien merkitys on lapsilla selvillä?
3. Ovatko lapset itse olleet liikenneonnettomuudessa tai onko heille tullut vastaan liikenteessä läheltä piti -tilanteita?
4. Missä lapset ovat saaneet liikennekasvatusta?
Materiaalissani turvallista liikkumista liikenteessä esittäviin liikennetilanteisiin sisältyy mm. suojatiesäännöt, tien turvallinen ylittäminen ja tien reunassa kulkeminen. Tarkoituksenani on näyttää myös
yleisimpiä liikennemerkkejä, joita esikouluikäisen lapsen olisi hyvä tietää. Näitä ovat mm. suojatie, yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä sekä STOP -liikennemerkit. Vastausten perusteella teen päätelmiä
siitä, miten liikennesääntöjen ja -merkkien tarkoitus on esikouluikäisillä selvillä.
Käyn läpi opinnäytetyössäni liikenneonnettomuustilastoja, joiden tueksi haluan selvittää, ovatko lapset olleet liikenneonnettomuudessa tai onko heille tullut läheltä piti -tilanteita liikenteessä. Ajatuksenani on myös selvittää, missä lapset ovat saaneet liikennekasvatusta eli ovatko he saaneet liikennekasvatusta päiväkodin lisäksi myös kotona tai jossain muualla.
18

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Käytin opinnäytetyössäni aineistonhankintamenetelminä haastattelua, osallistuvaa havainnointia sekä kyselyä. Osallistuvan havainnoinnin suoritin vierailun yhteydessä rovaniemeläisessä päiväkoti Reppuressussa.
Opinnäytetyössä käyttämäni haastattelun sekä kyselylomakkeen otanta eivät ole yhtä laajoja, kuin
tutkimuksellisen opinnäytetyön aineisto yleensä on. Käyttämäni menetelmät ovat kuitenkin luotettavia, sillä sain menetelmillä yksityiskohtaiset vastaukset kysymyksiini päiväkoti Reppuressun henkilökunnalta, jolla on tietämys ja näkemys päiväkodin käytännöistä ja opeista.
4.1 Haastattelu
Valitsin yhdeksi tutkimusmenetelmäksi haastattelun, sillä halusin selvittää ennen päiväkodilla vierailua, minkälaista liikennekasvatusta esikouluikäiset lapset ovat saaneet päiväkoti Reppuressussa.
Haastattelulla sain tarpeeksi yksityiskohtaiset vastaukset kysymyksiini. Tarkoituksenani oli selvittää,
kuuluuko esikouluikäisten liikennekasvatukseen turvallisen liikkumisen opettelun lisäksi myös liikennemerkkien ja -sääntöjen opettelua. Halusin myös selvittää, onko päiväkodilla liikennekasvatuksen
tukena jokin liikennekasvatus- tai opetussuunnitelma. Tämän haastattelun perusteella pystyin suunnittelemaan ja kohdentamaan päiväkodilla vierailussa käyttämääni materiaalia paremmin.
4.1.1 Haastattelu menetelmänä
Haastattelu tarkoittaa kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Laadullisessa menetelmässä
ei tehdä kysymyksiä, jotka edellyttävät valitsemaan annetuista vastausvaihtoehdoista, vaan vastaajan
annetaan jäsentää vastauksiaan omaehtoisesti. (Vilpas, luettu 21.12.2020.) Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusmenetelmän aineiston keruussa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomakkeita
valmiine vastausvaihtoehtoineen. Laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja sen
käyttäytymisen ja päätösten syitä. (Heikkilä 2014.)
Haastattelun voi tehdä strukturoituna, puolistrukturoituna tai teemahaastatteluna. Strukturoidussa
haastattelussa käytetään kaikilla haastateltavilla samoja kysymysten muotoilua ja järjestystä. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat samat, mutta haastateltava voi vastata kysymyksiin
omin sanoin. Teemahaastattelussa tutkija määrää haastattelun aihepiirit ja teemat, jotka käydään lävitse eri sanamuodoin ja joustavasti haastateltavan kanssa. (Harisalo ym. 2003, 28-29.)
4.1.2 Haastattelun suunnittelu
Suoritin haastattelun strukturoituna eli ennalta määritetyin kysymyksin. Käytin haastattelussa avoimia
kysymyksiä, jotka koskivat yleisesti päiväkodissa annettavaa liikennekasvatusta. Haastattelun kysy-
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mykset ovat opinnäytetyössä liitteenä. Katso lisää liitteestä 1. Valitsin haastateltavaksi rovaniemeläisen päiväkoti Reppuressun esikouluikäisten ryhmän johtajan, joka toimii esiopetuksessa varhaiskasvatuksen opettajana. Lähetin haastattelun kysymykset etukäteen haastateltavalle sähköpostitse, jotta
hän saisi tarpeeksi aikaa perehtyä kysymyksiin ja etsiä niihin vastauksia. Toteutin haastattelun Microsoft Teamsin välityksellä ja nauhoitin haastattelun myöhempää tarkastelua ja litterointia varten. Käsittelin aineistoa litteroimalla sen haastattelun jälkeen sekä tiivistin sen raportoitavaan muotoon.
Selvitin haastattelussa, ovatko päiväkoti Reppuressun esikouluikäiset lapset saaneet liikennekasvatusta ja kuinka varhaisessa vaiheessa liikennekasvatusta opettaminen aloitetaan. Minua kiinnosti
myös se, minkälainen liikennekasvatus on sisällöltään ja perustuuko liikennekasvatuksen opetus johonkin liikennekasvatussuunnitelmaan. Tarkemmin halusin selvittää, mitä liikennemerkkejä tai -sääntöjä esikouluikäisille lapsille on opetettu. Halusin myös selvittää, kuinka tärkeäksi haastateltava kokee
itse liikennekasvatuksen.
4.1.3 Haastattelun tulokset
Haastattelussa selvisi, että liikennekasvatus kuuluu päiväkoti Reppuressun esiopetuksen opetussuunnitelmaan osana turvallisuuskasvatusta. Liikennekasvatusta aletaan opettamaan ihan pienestä
pitäen ja jo alle 3-vuotiaiden ryhmässä kiinnitetään huomiota turvalliseen liikkumiseen käyttämällä turvaliivejä ja kulkemalla jonossa. 3–5-vuotiaiden ryhmässä ja esiopetusryhmässä käydään enemmän
läpi liikennesääntöjä keskustelujen kautta ja harjoitellaan niitä sitten vielä tarkemmin.
Haastattelussa kävi ilmi, että päiväkoti Reppuressun liikennekasvatuksen sisältöön kuuluvat liikkumisen taitojen ja sääntöjen opettelu. Esikouluikäisiä nuoremmilla lapsilla liikennekasvatukseen sisältöön
kuuluu pääsääntöisesti lähiympäristössä liikkumista kävellen eli turvallisen liikkumisen harjoittelua.
Esikouluikäisten ryhmässä syksykaudella painotetaan liikkumista pimeällä ja turvaliivien käyttöä lähiympäristössä kulkiessa. Kevätkaudella esikouluikäisille käydään läpi pyöräilyasiaa eli minkälainen
on turvallinen pyörä ja pyöräilykypärä.
Haastattelussa ilmeni, että pimeällä liikkumisen opettelun lisäksi syksyllä on käyty läpi jalankulkijaan
ja pyöräilijään liittyviä liikennemerkkejä. Käsiteltyjä liikennemerkkejä olivat suojatie, jalkakäytävä, pyörätie sekä jalankulku ja pyörällä ajo kielletty -merkit. Läpi käytyjä asioita olivat myös liikennevalot, joita
löytyy päiväkoti Reppuressun lähiympäristöstä. Liikennekasvatuksessa ovat mukana lorut, laulut ja
leikit.
Haastattelussa selvisi päiväkoti Reppuressun esiopetuksessa olevan käytössä Rovaniemen liikennekasvatussuunnitelma vuodelta 2007, Liikenneturvan turvakansio sekä Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen turvallisuuskasvatuksen vuosikalenteri, johon sisältyy myös liikennekasvatusta. Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen kalenteriin on kirjattu esimerkiksi lokakuulle liikkumista pimeällä, heijastinpäivä ja
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turvaliiviasioita, joita huomioitiin myös päiväkoti Reppuressussa syksyllä. Liikennekasvatuksessa hyödynnetään myös Liikenneturvan nettisivuilta löytyvää aineistoa.
Haastateltava kokee liikennekasvatuksen todella tärkeäksi. Hän kertoi turvallisen kulkemisen harjoittelun ja opettelun olevan tärkeää etenkin päiväkoti Reppuressussa, sillä päiväkoti sijaitsee Rovaniemen keskustan alueella. Haastateltava kertoi myös esikouluikäisten koulumatkan opettelun tärkeäksi,
sillä heillä on koulun aloittaminen edessä. Koulumatkan opettelu tapahtuu lähinnä huoltajien kanssa,
mihin päiväkodissa voidaan myös huoltajia kannustaa. Haastattelussa kävi ilmi, että päiväkoti Reppuressussa otetaan liikennekasvatuksessa huomioon, mikä lapsilla kiinnostaa, mihin lapset itse tarttuvat
tai mikä asia vaatii vielä tarkemmin läpi käymistä.
4.2 Osallistuva havainnointi
Osallistuva havainnointi valikoitui yhdeksi tutkimusmenetelmäksi tutkimuksen luonteen takia. Keräsin
tutkimustulokset päiväkodilla vierailusta osallistuvalla havainnoinnilla.
4.2.1 Osallistuva havainnointi menetelmänä
Kysely ja haastattelu kertovat, mitä henkilöt ajattelevat, tuntevat ja uskovat. Niiden avulla saadaan
selville, miten tutkittavat havaitsevat, mitä ympärillä tapahtuu. Ne eivät kuitenkaan kerro, mitä todella
tapahtuu. Havainnoinnin avulla saadaan tietoa, toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa.
(Hirsjärvi ym. 2009.) Tieteellisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat havainto, havainnointi ja havainnollistaminen. Havainnot ovat tutkimuskohteita. Aineiston keräämiseen ja uusien havaintojen
tuottamiseen käytetään havainnointia. Havainnollistamalla tutkimus ja uusi tieto tuodaan toisten tietoisuuteen ja arvioitavaksi tutkimustekstinä. (Vilkka 2006, 5.)
Havaintojen tekeminen on tarkasti suunniteltua ja saatu tieto tulee koota järjestelmällisesti. Aistit ovat
herkemmässä havaintojen teossa kuin tavallisissa arkitilanteissa. Koottavan tiedon tulee olla luotettavaa ja tarkkaa sekä sen tulee noudattaa ongelmanasettelua. Tältä menetelmältä edellytetään erityistä
ennalta suunnittelua, jotta tietojen kokoaminen on järjestelmällistä ja koottu tieto on luotettavaa ja
tarkkaa. (Metodix 2014, luku 9.1.1.) Eri havainnointimenetelmiä ovat suora havainnointi, strukturoitu
havainnointi, strukturoimaton havainnointi sekä osallistuva havainnointi.
Osallistuva havainnointi tarkoittaa sitä, että tutkija osallistuu tutkimuskohteensa toimintaan. Havainnointi tapahtuu useimmiten ennalta valitusta teoreettisesta näkökulmasta ja se on ennalta suunniteltu
valitun näkökulman avulla. Osallistuvan havainnoinnin avulla on tarkoitus saada tietoa siitä, millä tavalla tutkimuskohteen jäsenet noudattavat kuvailemaansa normia tai ihannetta. (Vilkka 2006, 44-45.)
Tutkija käyttää havainnoinnin perustana seuraavia kysymyksiä:
Mitä tässä tapahtuu?
Mikä on tärkeää ja olennaista tässä tilanteessa?
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Miten läsnäolijat itse kuvaavat tilannettaan, ja miten he itse sen ilmaisevat?
(Metodix 2014, luku 9.1.1.)
Osallistuva havainnointi voi olla aktiivista tai passiivista. Aktiivisessa havainnoinnissa tutkija vaikuttaa
aktiivisesti läsnäolollaan tutkittavaan ilmiöön. Passiivisessa havainnoinnissa tutkija on yksi muista
osallistujista, eikä vaikuta mitenkään tilanteen kulkuun. Oli kyseessä sitten aktiivinen tai passiivinen
havainnointi, tutkijan on pystyttävä erittelemään oma roolinsa ja sen vaikutus tilanteeseen sekä raportoimaan siitä, jotta hän pystyy arvioimaan tutkimuksensa luotettavuutta. (Metodix 2014, luku 9.1.1.4.)
Tutkija on osallistuvassa havainnoinnissa osallistuja, mutta samalla hän seuraa toisten käyttäytymistä. Täysin ulkopuoliseksi tilanteessa ei voi jättäytyä eli tutkija osallistuu toimintaan enemmän tai
vähemmän aktiivisesti. (Metodix 2014, luku 9.1.1.4.) Käytännössä tutkija osallistuu ryhmän elämään,
mutta tekee tutkittavilleen myös kysymyksiä (Hirsjärvi ym. 2009, 216). Osallistuvassa havainnoinnissa
tilanteen tarkkailu voi olla ensin kokonaisvaltaista ja vähitellen tutkija pääsee sisälle yksityiskohtiin.
On tärkeää, että tutkittavat tottuvat tutkijaan siinä määrin, ettei hänen läsnäolonsa vaikuta millään tavalla kiusalliselta. (Metodix 2014, luku 9.1.1.4.) Usein tutkijalle eli havainnoijalle muodostuukin tilanteessa jokin rooli (Hirsjärvi ym. 2009, 216).
Tutkija käyttää monia eri tapoja aineiston kokoamisessa. Muiden haastattelun ja havainnoinnin sekä
toimintaan osallistumisen lisäksi tutkija harjoittaa myös itsensä havainnointia. Tutkija voi koota dokumentteja ja käyttää havainnoinnissa apua nauhuria tai videota omien muistiinpanojen lisäksi tai tueksi. Kenttäaineistokirjaan aikajärjestyksessä kirjatut muistiinpanot lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. (Metodix 2014, luku 9.1.1.4.)
Osallistuvassa havainnoinnissa on kysymys verbaalisen kommunikoinnin lisäksi myös eleiden, ilmeiden, liikkeiden, hajujen ja mahdollisesti myös kosketuksen avulla tapahtuvasta kommunikoinnista.
Jotta olennainen informaatio välittyy tutkijalle, on hänen oltava tietoinen kaikista näistä kommunikoinnin kanavista. Menetelmässä ei tarvitse olla riippuvainen kohteen motivaatiosta tai halukkuudesta olla
tutkimuskohteena. (Metodix 2014, luku 9.1.1.5.)
4.2.2 Vierailun suunnittelu ja materiaalin valmistaminen
Suoritin vierailun Reppuressun päiväkodissa, jossa pidin liikenneaiheisen esityksen. Esitysmateriaalini tukena minulla oli muodostettuna kysymyksiä esityksen eri osa-alueista, jotka tukivat tutkimuskysymyksiäni. Aineistonkeruumenetelmänä käytin osallistuvaa havainnointia, joka on kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä. Osallistuvalla havainnoinnilla päätelmäni lasten liikennekäsitysten tasosta syntyivät siitä, mitä havaitsin lasten käytöksessä asiaa käsiteltäessä.
Ennen vierailua ja materiaalin suunnittelua selvitin päiväkodin esikouluikäisten ryhmän johtajalta esitietoja. Halusin saada selville muun muassa sen, millä lailla materiaali oli mahdollista esittää. Päiväkodilla oli käytössä televisio, johon sai liitettyä tietokoneen. Tämä helpotti materiaalini suunnittelua,
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sillä pystyin toteuttamaan sen PowerPoint -esityksenä, jonka koin itselleni vaivattomimmaksi tavaksi
visualisoida esitettävät asiat. Halusin myös selvittää, minkälainen ryhmä on kyseessä. Ryhmän johtajan mukaan lapset uskaltavat osallistua keskusteluun ja kyllä tai ei -vastauksiin peukku ylös tai alas menetelmä onnistuu lapsilta hyvin. Tämän perusteella sain vahvistusta ajatukseeni, että teen materiaalistani vuorovaikutteista. Halusin saada lapsia osallistumaan keskusteluun mahdollisimman paljon.
Vierailemassani ryhmässä oli yhteensä 12 esikouluikäistä lasta. Esitykseni kesto oli pituudeltaan noin
40 minuuttia. Vierailua oli seuraamassa kolme ryhmän ohjaajaa. Lapset olivat asettuneet puoliympyrään ja istuivat penkeillä.
Halusin selvittää, onko vierailu mahdollista videoida tutkimusmenetelmäni tueksi. Lähetin videointilupalomakkeet sähköpostitse ryhmän johtajalle ja hän toimitti ne eteenpäin ryhmän lasten vanhemmille.
Lomakkeessa kerroin videoinnin tarkoituksen olevan aineiston hankintamenetelmän ja tuloksien tarkastelun tueksi. Sain kaikilta lasten vanhemmilta myöntävän vastauksen videointilupaan, joten videoin vierailuni päiväkodilla. Käsittelin videoaineistoa katsomalla sen kokonaisuudessaan läpi ja luokittelemalla eri osa-alueet aikaleimojen mukaan.
Päätin, että vierailen päiväkodilla siviilivaatteet päällä. Koska käytössäni olevana menetelmänä on
osallistuva havainnointi, jossa teen havaintoja lasten sanomisten lisäksi myös eleistä, ilmeistä ja liikkeistä, halusin lasten keskittymisen pysyvän esitettävässä materiaalissa eikä poliisin virkapuvussa.
Materiaalin valmistaminen. Tuotin materiaalin PowerPoint -esityksen muodossa. Katso lisää liitteestä 3. Valmistamisessa otin huomioon esikouluikäisten lasten kehityksen tason, esityksen keston
sekä haastattelun tulokset. Muodostin erilaisia kategorioita, joita olivat liikennevalot, liikennemerkit,
tiellä kulkeminen, liikennetilanteet ja muuta tärkeää muistettavaa liikenteessä.
Päätin käyttää esityksessäni pääosin erilaisia animaatioita ja kuvia. Lapsi sisäistää opetetut asiat paremmin, kun kertomuksen tukena käytetään kuvia. Halusin välttää dioissa turhaa tekstiä, sillä 6-vuotias opettelee vasta lukemaan kirjoitettua tekstiä ja pitkien lauseiden lukeminen voi olla vielä haastavaa. Siksi kirjoitinkin muutamiin dioihin vain pääkohdat isoin kirjaimin ja tavutettuna, jotta lapset pystyisivät lukemaan ne mahdollisimman vaivatta. Tavoitteenani diojen tekstittömyydellä oli tuoda esitykseen enemmän interaktiivisuutta keskustelun muodossa. Vaikka minulla oli dioihin valmiina muistiinpanot ja kysymykset, tarkoituksenani oli pitää esitysmateriaali sellaisena, että se pystyisi elämään
lasten osallistumisen perusteella.
Muodostin esityksen tueksi avoimia kysymyksiä sekä käytin myös kyllä tai ei -vastausvaihtoehdoiltaan olevia kysymyksiä. Tavoitteenani oli, että jokainen lapsi saisi osallistua omasta halustaan keskusteluun, ei painostettuna. Kyllä tai ei -vastausvaihtoehtoihin tarkoituksenani on ohjeistaa lapsia
näyttämään peukkua ylös tai alas. Uskoin, että tällä tavalla lasten osallistumisen kynnys on matalampi, kuin vastaamalla kysymykseen puheella.
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Liikennevalot ja osa liikennemerkeistä olivatkin jo haastattelun perusteella lapsille tuttuja, mutta halusin silti ottaa ne esitykseeni mukaan. Liikennevaloista käyn läpi valojen eri vaiheet ja kysyn lopuksi
vihreän valon kohdalla, mitä pitää kuitenkin muistaa ennen tien ylitystä eli katsoa molempiin suuntiin,
tuleeko autoja. Valitsin esitykseeni suojatie, yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, jalankulku ja polkupyörällä ajo kielletty, pakollinen pysäyttäminen ja väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkit.
Haastattelun perusteella näistä liikennemerkeistä suurin osa oli lapsille jo tuttuja. Valitsin näyttämäni
liikennemerkit sillä perusteella, mitkä ovat Rovaniemen keskustassa yleisimpiä ja mitkä ovat tärkeimpiä tämän ikäiselle lapselle. En siis nähnyt tarpeelliseksi näyttää esimerkiksi kaikkia jalankulkua koskevia liikennemerkkejä, vaan valitsin Rovaniemellä yleisimmin nähdyn yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkin. Liikennemerkeistä kartoitan, kuinka moni on nähnyt liikennemerkit ja lopuksi kysyn, mikä liikennemerkki on kyseessä.
Tien reunassa kulkeminen on myös tärkeä osata. Kysyn lapsilta ennen kuvien näyttämistä, missä
reunassa olisi hyvä kulkea jalkakäytävällä sekä maantiellä. Kertaan maantiellä kulkemisen jalan sekä
pyöräillen. Katso lisää kuvasta 3. Lisäsin kuviin animaatioita, jotta lapset hahmottaisivat suunnat helpommin ja pystyisivät sisäistämään puhutun paremmin.

Kuva 3. Maantiellä kulkeminen. Kuva PowerPoint -esityksestä, kuvaan lisätty ympyröitä animaatioina.
(Kuvan kuvitus Jussi Kaakinen/Liikenneturva. Lähde: Liikenneturva 2020, Maantien laidassa.)
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Tärkeää muistettavaa liikenteessä -kategoriassa käyn läpi heijastimien ja pyöräilykypärän käytön kuvan sekä animaatioiden avulla. Lapset saavat tehdä ensin itse havaintoja kuvasta, jonka jälkeen kysyn heijastimista, polkupyörän valoista sekä pyöräilykypärästä. Katso lisää kuvasta 4. Nuolet tulevat
kuvaan animaationa jokaisen kysymyksen jälkeen. Käyn läpi myös turvavyön sekä -istuimet samassa
asiayhteydessä. Näytän turvavyön lisäksi kuvia turvaistuimista lapsille.

Kuva 4. Tärkeää muistaa liikenteessä. Kuva PowerPoint -esityksestä, kuvaan lisätty nuolianimaatioita. (Kuvan kuvitus Jussi Kaakinen/Liikenneturva. Lähde: Liikenneturva 2020, Näy ja näe.)
Liikennetilanteista käyn läpi yleisimmän eli tien ylityksen muutamalla eri kuvalla, jotka ovat esityksen
alussa sekä lopussa. Esityksessäni on kaksi kuvaa eri liikennetilanteista, jotka kuvaavat vaaran paikkoja. Annan lasten itse havainnoida kuvia ja kysyn, huomaavatko he itse kuvassa jotain vaaran paikkaa. Yhdessä vaarallisessa liikennetilanteessa on tien reunassa työskentelevä kaivuri, joka haittaa
näkyvyyttä niin, että lapsen on vaikea nähdä autoa ja auton kuljettajan lasta. Katso lisää kuvasta 5.
Toisena vaaran paikka -tilanteena on tyypillinen ”suojateiden giljotiini”, eli kaksikaistaiselle tielle on
suojatien eteen pysähtynyt auto ja toista kaistaa pitkin on tulossa toinen auto. Vaaran paikkojen läpi
käymisen jälkeen kartoitan lapsilta, onko joku ollut liikenneonnettomuudessa osallisena tai onko heillä
ollut liikenteessä jotain läheltä piti -tilannetta.
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Kuva 5. Vaaran paikkoja. Kuva PowerPoint -esityksestä, kuvaan lisätty huomiomerkki animaationa.
(Kuvan kuvitus Jussi Kaakinen/Liikenneturva. Lähde: Liikenneturva 2020, Suojatie.)
Esityksen lopussa tarkoituksenani on vielä kartoittaa lapsilta, onko heille kerrottu tai opetettu liikenteeseen liittyviä asioita päiväkodissa, kotona tai jossain muualla. Lopussa kysyn, oppivatko lapset jotain uutta tänään, mitä jäi päällimmäiseksi mieleen tai oli kivointa esityksessä. Loppuun annan myös
mahdollisuuden esittää vielä halutessaan kysymyksiä.
4.2.3 Osallistuvan havainnoinnin tulokset
Alkuun kerroin lyhyesti itsestäni ja sen jälkeen pidimme esittelykierroksen, jossa jokainen sai kertoa
oman nimen ja ikänsä. Lapsista oli havaittavissa jännitystä sekä innostusta. Yksi lapsista halusikin
kertoa jo heti alussa, että hän näki poliisiauton tullessaan aamulla päiväkotiin. Aloitin esityksen kahdella eri havainnointikuvalla, joista pyysin lapsia kommentoimaan, mitä kaikkea he näkevät kuvissa.
Valitsin alkuun nämä kaksi havainnoimiskuvaa, sillä halusin innostaa lapsia osallistumaan matalalla
kynnyksellä esitykseen. Lapset tekivät kuvista hyvin havaintoja ja kertoivat näkevänsä kuvissa mm.
ihmisiä, liikennemerkkejä sekä suojateitä. Toisesta kuvasta, jossa äiti ja lapsi ylittivät suojatietä, kysyin, mitä pitää muistaa tehdä ennen suojatien ylittämistä. Puolet lapsista viittasi tähän kysymykseen.
Yksi lapsista viittasi varovaisemmin ja valitsin hänet vastaamaan kysymykseen. Hän kuitenkin sanoi,
ettei muistanut, mitä oli sanomassa. Pyysin hänen vieressään olevaa lasta auttamaan, joka vastasi,
että pitää katsoa molempiin suuntiin. Tein sen jälkeen kaksi jatkokysymystä. Kysyin, riittääkö, jos katsoo vain toiseen suuntaan ja miksi pitää katsoa molempiin suuntiin. Näihin kysymyksiin viittaajia oli
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seitsemän. Sain ensimmäiseen kysymykseen oikean vastauksen ”ei” ja toiseen vastaukseen yksi viitanneista vastasi: ”Koska muuten auto tullee”. Tähän halusi vielä yksi lapsi lisätä: ”Sitten, jos ei kato
molempiin suuntiin, niin auto ajaa sieltä päälle”. Kysyin vielä, saako suojatien ylittää juoksemalla.
Pyysin lapsia vastaaman näyttämällä peukkua ylös tai alas. Kymmenen lapsista osallistui näyttämällä
peukkua alas ja yksi sanoi lopuksi ääneen ”kävellen”.
Liikennevalot olivat lapsille tuttuja. Kaikki viittasivat, kun kysyin, ovatko he nähneet liikenteessä liikennevaloja. Kysyin vuoron perään, saako tien ylittää, kun liikennevalo on punainen, keltainen ja vihreä.
Viittaajia oli kahdeksan punaisen valon kohdalla, kuusi keltaisen valon kohdalla ja yhdeksän vihreän
valon kohdalla. Vihreän valon kohdalla osa lapsista hengähti innokkaasti ja hymyili. Kädet myös nousivat aiempiin kysymyksiin verraten reippaammin ylös. Annoin vastausvuoron viittaamalla ja vastaukset olivat kaikki oikein. Jälkeenpäin videomateriaalia tutkiessa huomasin, että näihin kysymyksiin olisi
sopinut paremmin peukku ylös tai alas -vastausvaihtoehto.
Jokaisen esittämäni liikennemerkin kohdalla pyysin lapsia näyttämään peukkua käyttäen, ovatko he
nähneet liikennemerkin aikaisemmin. Sen jälkeen kysyin, mikä esittämäni liikennemerkki on. Esittämistäni liikennemerkeistä suojatie sekä yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä olivat ainoat liikennemerkit,
jotka kaikki lapset kertoivat nähneensä aiemmin. Jalankulku ja pyörällä ajo kielletty, STOP ja väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkeistä 9–10 lasta kertoi nähneensä liikennemerkin aikaisemmin.
Yhdeksän lapsista viittasi tietävänsä suojatie -liikennemerkin. Vastaajista heti ensimmäinen oli oikein.
Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkin kohdalla ainoastaan kolme viittasi tietävänsä, mikä
liikennemerkki on. Liikennemerkin tarkoitus oli selvillä, vaikka nimeä ei kukaan muistanut.
”En mää muista sen nimeä, mutta kyllä tiiän, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että siinä saa kävellä ja pyöräillä.” (Ryhmän yksi lapsista, 2021.)
Yhdeksän lapsista oli nähnyt jalankulku ja pyörällä ajo kielletty -liikennemerkin aikaisemmin. Kolme
viittasi tietävänsä, mikä liikennemerkki on. Vastaajista valitsemani lapsi kertoi merkin tarkoittavan sitä,
että ”ei saa mennä kävellen eikä pyörällä”. Yksi lapsista viittasi vielä ja vuoron saatuaan kertoi, että oli
vastaamassa samaa, kuin aiemmin vastannut. Kymmenen lapsista oli nähnyt STOP-merkin ja kuusi
lapsista viittasi tietävänsä liikennemerkin nimen. Ensimmäinen vastaus oli oikein. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkin oli nähnyt yhdeksän lasta. Kukaan ei viitannut, kun kysyin liikennemerkin nimeä, mutta yksi lapsista kertoi nähneensä liikennepuistossa monta kyseistä liikennemerkkiä.
Kysyin, tietävätkö lapset, keitä STOP ja väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkit koskevat.
STOP-liikennemerkin kohdalla oli useita viittaajia ja useita vastaajia. Muutama lapsi vastasi, että autoja, mutta kukaan ei osannut vastata polkupyöräilijöitä. Tämän jälkeen yksi lapsista viittasi ja kertoi
käyneensä kerran äidin ja veljen kanssa pyöräilemässä ja pysähtyneensä, kun oli nähnyt STOP27

merkin. Väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkin kohdalla oli viisi viittaajaa ja vuoroillaan
lapset osasivat kertoa liikennemerkin koskevan autoilijoita, mopoilijoita ja polkupyöräilijöitä.
Liikennemerkkien jälkeen kävi läpi tien reunassa kulkemista. Kysyin lapsilta, missä jalankulkukäytävällä tai pyörätiellä kuuluu kulkea. Lapsista kolme viittasi, joista ensimmäinen vastasi, että reunassa.
Kun kysyin, kummassa reunassa kuuluisi kulkea, lapsista vain yksi viittasi ja vastasi, että vasemmassa reunassa. Kerroin, että jalkakäytävällä saa kävellä kummassa reunassa vain. Tämän jälkeen
kysyin lapsilta, missä maantiellä kuuluisi kulkea kävellen. Lapsista kolme viittasi ja ensimmäinen vastasi ”autotien reunassa”. Kun kysyin, kummassa reunassa kuuluu kulkea, aiemmin samaan kysymykseen viitannut lapsi vastasi, että oikeassa reunassa. Kysyin myös, kumpaa puolta pyörällä kuuluu
ajaa autotiellä. Kaksi lapsista viittasi ja ensimmäinen vastasi, että oikealla. Viitanneista lapsista kaikki
ymmärsivät sen, että jalkakäytävällä ja tiellä kuuluu kulkea reunassa.
Seuraavaksi kävin läpi tärkeitä asioita, joita olisi hyvä muistaa liikenteessä. Tarkoituksenani oli kerrata heijastimien, pyöräilykypärän, turvavyön ja -istuimen käyttöä. Kysyin lapsilta, mitä pitää muistaa,
kun lähtee pimeällä liikenteeseen. Viittaajia oli seitsemän ja ensimmäisen viittaajan vastaus oli oikein.
Kysymyksen jälkeen keskustelimme, mihin kaikkialle heijastimia voi laittaa. Lapset kertoivat innokkaasti muun muassa näkemistään eri värisistä koirien valopannoista. Heijastimet herättivät aiheena
paljon keskustelua, lapset kuuntelivat aktiivisesti myös toisten lasten kommentteja ja kertoivat tämän
jälkeen omia kokemuksiaan.
Pyörän valot olivat myös tuttu aihe lapsille. Kysyin, mitä pyörässä pitää olla pimeällä. Kuusi lapsista
viittasi, joista ensimmäisen vastaus oli oikein. Viisi lapsista viittasi, kun kysyin, mitä valoja pyörässä
pitää olla. Ensimmäinen lapsi osasi kertoa, että etu- ja takavalot. Seitsemän lapsista viittasi, kun kysyin etu- ja takavalojen värejä. Vuorollaan lapset kertoivat, että edessä pitää olla valkoinen ja takana
punainen. Kysyin myös, mitä muuta pitää pyöräillessä käyttää. Kahdeksan lapsista viittasi ja ensimmäinen vastasi oikein eli pyöräilykypärää. Yksi lapsista osasi kertoa, että pyöräilykypärä pitää olla
päässä, ettei pää ”kolahda”, kun kaatuu. Moni lapsi myös kertoi vuorollaan, että he ovat nähneet pyöräilijöitä ilman kypärää. Keskustelimme myös pyöräilystä ylipäätään ja suurin osa lapsista osallistui
keskusteluun innokkaasti. Heijastimet ja pyörän valot vaikuttivat olevan edellistä aihetta helpompia,
sillä viittaajia oli useita ja kädet nousivat reippaammin ylös.
Kysyin, mitä autossa matkustajan pitää muistaa tehdä, ennen kuin auto lähtee liikkeelle. Viittaajia oli
yhteensä seitsemän. Ensimmäinen ja toinen vastaaja vastasivat ”ajaa” ja ”laittaa valot”. Luulen, että
kysymykseni asettelun vuoksi lapset eivät ihan heti ymmärtäneet, mitä tarkoitin. Kysyin tarkentavan
kysymyksen, että mikä tärkeä juttu matkustajan on muistettava ennen auton liikkeelle lähtöä. Tässä
vaiheessa kaksi alusta asti viitannutta lasta heiluttivat kättään innokkaasti ilmassa haluten vastata kysymykseen. Valitsin toisen näistä lapsista ja hän vastasi ”turvavyö”, jonka jälkeen myös toinen viitannut lapsi laski kätensä. Kysyin lapsilta, saako turvavyötä irrottaa ajon aikana. Kaikki lapsista näyttivät
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peukkua alas. Tämän jälkeen näytin kuvia erilaisista turvaistuimista ja keskustelimme lasten kanssa
niistä. Lapset kertoivat innokkaasti vuorollaan, minkälaisia turvaistuimia heillä on tai on ollut käytössä.
Viimeisenä aihekokonaisuutena kävin läpi vaaran paikkoja. Kysyin lapsilta, onko autotien vieressä
turvallista leikkiä. Jokainen lapsi näytti peukkua alas. Esitin jatkokysymyksen, minkä takia autotien
vieressä ei ole turvallista leikkiä. Lapsista viisi viittasi ja ensimmäinen vastasi, että ”jos menee vahingossa autotielle”. Kysyin, että jos autotien vieressä on aidattu leikkipaikka, niin onko siinä turvallista
leikkiä. Kaikki lapset näyttivät peukkua ylös ja osa vastasi ääneen ”on”.
Näytin lapsille kaksi kuvaa, jotka olivat kuvitettu suojatieltä. Ajatuksenani oli selvittää, näkevätkö lapset jotain vaaran paikkoja kuvissa. Toisessa kuvassa kaivuri on tien reunassa ja peittää suojatielle
menossa olevan lapsen näkyvyyden. Toisessa kuvassa on kaksikaistainen tie, jonka toiselle kaistalle
on pysähtynyt linja-auto ja toista kaistaa pitkin on tulossa henkilöauto. Ensimmäisen kuvan kohdalla
pyysin lapsia ensin ajattelemaan olevansa tietä ylittämässä oleva lapsi ja kertomaan, mitä pitäisi
muistaa, kun lähtee tietä ylittämään. Viisi lasta viittasi ja ensimmäinen vastasi, että katsoa tuleeko autoja. Kuvassa oleva lapsi oli ylittämässä tietä potkulaudalla. Kysyin, miten olisi järkevintä mennä potkulaudan kanssa suojatien yli. Kaksi lapsista viittasi ja ensimmäinen vastasi, että kantaa potkulauta.
Esitin jatkokysymyksen, että miksi potkulauta olisi hyvä kantaa tai taluttaa tien yli. Neljä lapsista viittasi. Kaksi ensimmäistä ei halunnutkaan vastata, mutta kolmas vastasi ”ettei kaadu siinä autotiellä”.
Seuraavaksi kysyin samasta kuvasta, että tunnistavatko lapset kuvasta mitään sellaista tilannetta,
mikä voisi olla vaarallinen. Lapsista kukaan ei viitannut, joten kysyin, mitä he havaitsevat kuvassa.
Kaksi lapsista vastasi autoja ja kaivinkoneen. Tämän jälkeen kerroin, että kaivinkone peittää näkyvyyttä niin paljon, että tietä pitkin ajava auto ei välttämättä näe suojatietä ylittävää lasta tai lapsi vastaavasti näe lähestyvää autoa. Toisen kuvan kohdalla pyysin lapsia taas ajattelemaan olevansa suojatietä ylittämässä oleva lapsi. Kysyin, että jos linja-auto on pysähtynyt suojatien eteen ja lähtisitte ylittämään suojatietä, niin onko jotain semmoista vaarallista, mitä siinä voisi tapahtua. Lapsista kaksi viittasi ja ensimmäinen vastasi ”no jäädä sen toisen auton alle”. Kerroin, että tämmöisissä tilanteissa
linja-auton vieressä ajava auton pitäisi myös pysähtyä suojatien eteen, mutta kaikki autoilijat ei sitä
silti muista, jonka takia olisi hyvä olla itse erityisen varovainen.
Kukaan lapsista ei viitannut, kun kysyin, onko jollakin ollut jotain jännittävää tilannetta liikenteessä tai
onko ollut liikenneonnettomuudessa. Lopuksi kysyin lapsilta, missä heille on kerrottu liikenteeseen
liittyvistä asioista. Neljä lapsista muisti, että päiväkodissa olisi käyty liikenteeseen liittyviä asioita läpi.
Seitsemän lasta muisti, että vanhemmat olisivat kertoneet liikenneasioista. Kukaan ei muistanut, että
jossain muualla kuin päiväkodissa tai kotona olisi kerrottu liikenteeseen liittyvistä asioista. Seitsemän
lapsista kertoi oppineensa jotain uutta liikenneasioista esityksen jälkeen. Kahdeksan lapsista viittasi
kertoen, että materiaalissa kaikki oli kivaa. Yksi lapsista kertoi, ettei kaikki ollut kivaa, mutta nosti diassa näkyneen linja-auton kivoimmaksi asiaksi.
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Esitykseen valitsemani kuvat olivat mielestäni onnistuneita, sillä ne herättivät lapsissa kiinnostusta.
Lapset halusivat kertoa kysymysteni lisäksi oma-aloitteisesti kokemuksiaan kuvissa havaitsemistaan
asioista ja näin eri aiheista syntyi keskustelua. Pyöräily oli keskustelun aiheena sellainen, johon osallistui eniten lapsia. Keskusteluun osallistuminen johtui varmasti osittain myös siitä, että lapsien keskuudessa oli jo rennompi ilmapiiri ja näin lapsilla oli helpompi kynnys kertoa omia kokemuksiaan.
Mielestäni lapsista suurin osa jaksoi keskittyä esityksen loppuun asti ja seurasi jokaista näyttämääni
diaa. Videota tarkastellessa havaitsin, että yhden lapsen keskittyminen herpaantui pariin otteeseen ja
hän käänsi kylkensä esitystä päin ja katseli ikkunasta ulos. Esitys oli tässä vaiheessa jo melkein lopussa, joten ymmärrän, ettei kaikki jaksaneet seurata niin tarkasti koko esityksen ajan. Videolta huomaa hyvin sen, että suurin osa lapsista liikkui omalla paikallaan asentoa vaihtaen tai venytellen. En
havainnut esittäessäni näin paljon liikehdintää, joten se ei tuntunut häiritsevältä. Mielestäni käyttämäni aika (noin 40 minuuttia) esitykseen oli juuri sopiva. Luulen, ettei kesto olisi voinut olla yhtään pidempi, sillä havaitsin videolta, että muutama lapsi haukotteli satunnaisesti esityksen puolen välin jälkeen. Minun oli vaikea arvioida esitykseen menevää aikaa etukäteen, sillä koin sen olevan riippuvainen myös lasten osallisuudesta. Onneksi minun ei tarvinnut erityisemmin kiirehtiä dioissani tai keskeyttää lasten kanssa keskustelua, kun ajattelin pitäväni esityksen maksimissaan 40 minuutin mittaisena.
4.3 Kyselytutkimus
Kyselytutkimus valikoitui yhdeksi tutkimusmenetelmäksi, sillä halusin saada palautetta vierailustani
päiväkodilla sekä käyttämästäni materiaalista. Jätin kyselylomakkeet päiväkodille vierailun päätteeksi.
4.3.1 Kyselytutkimus menetelmänä
Kysely on tapa kerätä itse aineistoa ja se tunnetaankin survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä.
Survey tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään
standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tietystä perusjoukosta. Standardoituus
tarkoittaa sitä, että kaikilta vastaajilta on kysyttävä asiat täsmälleen samalla tavalla. Kyselyllä voidaan
kerätä tietoja mm. käyttäytymisestä ja toiminnasta sekä uskomuksista, käsityksistä ja mielipiteistä.
Lisäksi kyselyllä voidaan pyytää arviointeja tai perusteluja toiminnoille tai mielipiteille. (Hirsjärvi ym.
2009, 193-197.)
Nykyään käytössä on monia survey-tutkimuksen tyyppejä. Surveyn avulla kerätty aineisto käsitellään
yleensä kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 193-194.) Kyselytutkimus voi olla myös kvalitatiivinen
menetelmä. Tällöin kyselytutkimuksessa avoimet kysymykset ovat useimmiten tekstiruutuja, joihin voi
antaa ainutlaatuisia vastauksia. Tällä tavalla vastaajat saavat sanoa juuri se, mitä he haluavat sanoa.
Näin tutkija voi saada selville ennakoimattomia mahdollisuuksia tai ongelmia tai saada käyttökelpoisia
siteerauksia. Vastaajilta kysytään avoimia kysymyksiä kyselytutkimuksessa, jotta saataisiin nopeasti
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tarvittu laadullinen tieto hypoteesin laatimiseksi. (Laadullisen tutkimuksen tekeminen, luettu
21.12.2020.)
Avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaista itseään omin sanoin. Niillä voidaan osoittaa, millainen
vastaajien tietämys on aiheesta ja mikä on keskeistä tai tärkeää vastaajien ajattelussa. (Hirsjärvi ym.
2009, 201.)
4.3.2 Kyselylomakkeen suunnittelu
Päiväkodissa vierailun päätteeksi jätin ohjaajille kyselylomakkeet. Katso lisää liitteestä 2. Kysymykset
koskivat vierailussa käyttämääni materiaalia ja vierailun toteutusta. Käytin kyselylomakkeessa avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeella oli tarkoitus saada nopeasti ja vaivattomasti suoraa palautetta
vierailusta, sitä seuranneilta ryhmän ohjaajilta. Kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtui nimettömänä. Noudin täytetyt lomakkeet seuraavalla viikolla päiväkodilta.
Vierailussani esikouluikäisten ryhmässä oli läsnä yhteensä kolme ohjaajaa, joten kyselylomakkeessa
vastaajia oli kolme kappaletta. Kaikki lomakkeet palautuivat täytettynä. Lomakkeessa oli kuusi
avointa kysymystä, joista kaikkiin kysymyksiin oli vastattu jokaisen vastaajan kohdalla. Käsittelin kyselylomakkeesta saadun aineiston luokittelemalla vastaukset lomakkeen kysymysten mukaan.
Halusin tietää, oliko vierailussa käyttämäni materiaali sekä vierailun kesto suunnattu ikätason mukaisesti esikouluikäisille. Omien havaintojeni tueksi halusin selvittää ohjaajilta, miten lapset osallistuivat
heidän mielestään keskusteluun. Halusin myös selvittää, mikä materiaalissani oli hyödyllisintä ja olisiko jotain liikenteeseen liittyviä asioita voinut käydä vielä läpi. Lopuksi halusin vielä tietää, kuinka tärkeänä ohjaajat kokevat itse liikennekasvatuksen päiväkodissa.
4.3.3 Kyselylomakkeen tulokset
Kaikkien vastaajien mukaan materiaali oli esikouluikäisille sopiva. Kaksi vastaajista kertoi lasten mielenkiinnon säilyneen hyvin koko esityksen ajan. Toinen vastaajista lisäsi, että lasten mielenkiintoa lisäsi se, kun materiaalissa oli uuttakin asiaa mukana jo aiemmin tuttujen juttujen lisäksi. Kaikki vastaajat olivat myös yhtä mieltä esityksen keston sopivuudesta. Kaksi vastaajaa lisäsivät, että lapset jaksoivat keskittyä ja kuunnella loppuun saakka.
Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että lapset osallistuivat keskusteluun hyvin. Yksi vastaajista
kirjoitti, että lapset olivat aktiivisia ja osallistuivat keskusteluun ahkerasti. Toinen vastaajista kirjoitti,
että tuokio oli vuorovaikutteista sekä esityksen selkeyden vuoksi lasten oli helppo seurata mukana ja
osallistua keskusteluun. Kolmannen vastaajan mukaan esityksessäni käyttämäni ”peukku ylös tai
alas” -vastausvaihtoehto oli hyvä, kun ujommatkin uskaltautuivat osallistumaan. Kolmas vastaaja lisäsi myös, että aihe kiinnosti lapsia ja he kertoivat omia kokemuksiaan.
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Kahden vastaajan mukaan materiaalissa oli hyödyllisintä kuvat. Niitä kuvailtiin hyviksi, selkeiksi sekä
värikkäiksi. Yhden vastaajan mukaan materiaalin käyttö oli selkeää ja johdonmukaista. Käytin materiaalissani pääsääntöisesti pelkkiä kuvia. Ajattelin, että lasten mielenkiinto säilyy paremmin yllä, kun
sisällytän materiaaliini mahdollisimman vähän tekstiä. Itse materiaalista kaksi vastaajista nosti esille
pimeällä heijastimien käytön sekä pyöräilykypärän käytön. Toinen vastaajista nosti esille vielä liikennemerkit ja -ohjeet, joista esimerkiksi kirjoitti: ”suojatiestä huolimatta täytyy katsoa molempiin suuntiin,
tuleeko autoja”.
Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että asiaa oli sopivasti. Tämä vahvisti näkemystäni siitä, että sain
sisällytettyä materiaaliini hyvin tärkeimmät asiat, tekemättä siitä kuitenkaan liian tuhtia pakettia esikouluikäisille. Yksi vastaajista lisäsi, että materiaalin asioita käydään läpi juuri eskarivuoden aikana.
Kaikki vastaajat kokivat liikennekasvatuksen tärkeänä tai todella tärkeänä osana varhaiskasvatusta.
Kaikista vastauksista nousi esille turvallisen liikenteessä liikkumisen tärkeys. Yksi vastaajista nostaa
esille, että päiväkodin sijaitessa keskustassa, he liikkuvat usein lähiympäristössä, jonka takia on tärkeää kiinnittää huomiota liikenneasioihin ja -kasvatukseen. Toisen vastaajan mukaan liikennekasvatus on tärkeää, jotta lapset osaavat koululaisina yksin liikenteessä varoa ja kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Vastaan seuraavaksi opinnäytetyössäni käytettyihin tutkimuskysymyksiin. Jaoin tutkimuskysymykset
alaotsikoihin turvallinen liikkuminen, liikennemerkit ja -valot ja osallisuus liikenneonnettomuuksiin ja
liikennekasvatus. Teen myös johtopäätöksiä omien havaintojeni perusteella lasten osallistumisesta
vierailuun.
5.1 Turvallinen liikkuminen
Suojatiesäännöt olivat lapsilla parhaiten hallinnassa heijastimien ja polkupyöräasioiden kanssa. Huomasin, että lapset viittasivat innokkaammin suojatietä koskeviin kysymyksiin. Innokkuus ilmeni sillä,
että lapset nostivat käden korkeammalle. Heijastimet innostivat useita lapsia osallistumaan keskusteluun, johon yli puolet ryhmän lapsista osallistuivat viittaamalla. Havaitsin lasten eleistä, kuten hymyistä ja katseista sekä minuun että puheenvuorossa oleviin lapsiin, että heijastimet ovat tuttua asiaa
lapsille. Johtopäätöksenä voi sanoa, että lapset osasivat suojatiesääntöihin, heijastimien käyttöön,
polkupyörän valoihin ja pyöräilykypärän käyttöön liittyvät asiat. Parhaiten mielessä oli suojatiesäännöt. Havaitsin, että lapset viittasivat innokkaimmin suojatietä koskeviin kysymyksiin. Innokkuus ilmeni
sillä, että lapset nostivat käden korkeammalle. Havaitsin lasten innokkuuden ja käden korkealle nostamisen kertovan myös vastaajan varmuudesta eli siitä, että vastaus on oikein. Tämä puolestaan kertoo siitä, että asioita on opetettu aiemmin ja ne ovat muistissa.
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Havaitsin vaaran paikkojen havaitsemisen liikenteessä olevan uutta asiaa lapsille. Esittämistäni liikennetilanteista kukaan ei huomannut sanoa kaivuria näköesteenä suojatiellä vaaralliseksi tilanteeksi,
mutta kaksikaistaisella tiellä, niin sanotussa ”suojateiden giljotiinissa”, yksi lapsi osasi kertoa vaaralliseksi tilanteeksi suojatien eteen pysähtyneen viereistä kaistaa pitkin tulevan toisen auton. Johtopäätöksenä voin siis sanoa, että liikenteen vaarojen havaitseminen on esikouluikäisillä vielä heikolla tasolla.
Jalkakäytävällä ja maantiellä kulkeminen sekä turvavyöasiat olivat osittain tuttua asiaa. Vaikka viittaajia oli vähän suhteessa ryhmän kokoon, minusta havaitsin turvavyön olevan kuitenkin tuttu asia, sillä
kaikki lapsista näyttivät peukkua alas kysyessäni, saako turvavyön irrottaa ajon aikana. Myös turvaistuimet herättivät paljon keskustelua ja useampi lapsi innostui kertomaan, millaisia turvaistuimia heillä
on tai on ollut käytössä. Havaitsin tien oikeilla puolilla kulkemisen lapsille uudeksi asiaksi. Johtopäätöksenä voi sanoa, että turvavyön käyttäminen ajon aikana on selvillä lapsille, mutta tien reunassa
kulkeminen ei ole kaikilla vielä hallussa. Tien oikealla puolella kulkeminen, kuten maantiellä jalan vasemmassa reunassa kulkeminen, oli uutta asiaa lapsille.
Haastattelussa selvisi esikouluikäisiä nuorempien lapsien liikennekasvatuksen olevan pääsääntöisesti turvallisen liikkumisen harjoittelua lähiympäristössä kävellen liikkuen. Esikouluikäisten ryhmässä
aletaan painottaa syksykaudella pimeällä liikkumista ja turvaliivien käyttöä lähiympäristössä kulkiessa. Kevätkaudella käydään pyörään ja pyöräilykypärään liittyviä asioita. Painopiste on kuitenkin
lähiympäristössä liikkumisen taitojen ja sääntöjen opettelua. Kyselylomakkeessa yksi vastaaja kertoi,
että materiaalissa oli uuttakin asiaa jo aiemmin tuttujen juttujen lisäksi. Tekemäni johtopäätökset esikouluikäisten taidoista turvallisesta liikkumisesta vastaavat haastattelusta ja kyselylomakkeesta saatuja tuloksia.
Huomasin, että en voi vastata suoraan tutkimuskysymykseeni, osaavatko päiväkoti Reppuressun esikouluikäiset lapset liikkua turvallisesti liikenteessä. Mielestäni päiväkoti Reppuressun esikouluikäisillä
on kokonaisuudessaan hyvä tietämys turvallisesta liikkumisesta liikenteessä. Ryhmän lasten taitoa
liikkua turvallisesti liikenteessä puolsivat suojatiesääntöjen, heijastimien käytön, polkupyörän valoihin,
pyöräilykypärän sekä turvavyön käyttöön liittyvien asioiden osaaminen. Ainoastaan liikenteen vaarojen havaitseminen ja tien oikealla puolella kulkeminen sekä jalan että pyörällä olivat uutta asiaa lapsille. Luulen, että näiden asioiden opettelun jälkeen ryhmän lapset omaavat hyvät taidot turvalliseen
liikkumiseen liikenteessä.
5.2 Liikennemerkit ja -valot
Liikennemerkeistä suurin osa lapsista kertoi nähneensä kaikki liikennemerkit aiemmin. Suojatie-liikennemerkki tuntui olevan lapsille tutuin. Liikennemerkkien nimet eivät olleet kovin tuttuja lapsille, mutta
suurimmassa osassa liikennemerkkejä lapset kertoivat niiden tarkoituksen ihan oikein. Ainoastaan

33

STOP-merkin kohdalla lapset eivät osanneet merkin koskevan myös pyöräilijöitä, mutta väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkin kohdalla pyöräilijätkin mainittiin. Liikennevaloista pystyin tulkitsemaan, että lapset osaavat valot hyvin, sillä kädet nousivat aina kysyessäni reippaasti ylös ja lapset
hymyilivät sekä osa hengähti innokkaasti vihreän valon kohdalla.
Haastattelussa selvisi, että esikouluikäisten lasten kanssa on käyty läpi juuri jalankulkijaa ja pyöräilijää koskevia liikennemerkkejä sekä liikennevalot. Otin haastattelussa mainittujen liikennemerkkien
lisäksi STOP- sekä väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkit esitykseen mukaan.
Johtopäätöksenä voi sanoa, että liikennevalot lapset tiesivät hyvin entuudestaan ja liikennemerkeistä
suojatie ja yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä -liikennemerkit olivat lapsille tuttua asiaa. Suurin osa
lapsista tunnisti jalankulku ja pyörällä ajo kielletty, STOP ja väistämisvelvollisuus risteyksessä -liikennemerkit, mutta niiden merkitys oli uutta asiaa suurimmalle osalle lapsista.
5.3 Osallisuus liikenneonnettomuuksiin ja liikennekasvatus
Kukaan lapsista ei kertonut olleensa osallisena liikenneonnettomuudessa tai heille tulleen vastaan
läheltä piti -tilanteita liikenteessä. Lapsista neljä muisti, että päiväkodissa olisi käyty liikenteeseen liittyviä asioita läpi ja seitsemän lasta muisti vanhempien kertoneen liikenneasioista heille. Kukaan ei
muistanut, että jossain muualla olisi käyty liikenneasioita läpi. Haastattelussa selvisi, että päiväkoti
Reppuressussa turvallista liikenteessä liikkumista opetetaan jo alle 3-vuotiaiden ryhmässä turvaliivien
käyttämisellä ja jonossa kulkemisella, ja koulumatkan opettelu tapahtuu lähinnä lapsen huoltajien
kanssa ja päiväkodissa voidaan huoltajia siihen myös kannustaa. Johtopäätöksenä voi sanoa sen,
että esikouluikäiset lapset ovat saaneet sekä päiväkodissa että kotona liikennekasvatusta.
5.4 Lasten osallistuminen
Lapset jaksoivat keskittyä hyvin esityksen loppuun asti. Vierailustani kuvaamaani videota tarkastellessa huomasi, että lapset liikkuivat paljon paikallaan esityksen ajan. Kuten teoriaosuudessakin käy
ilmi, kuusivuotiaat eivät malta istua paikallaan, vaan vaihtavat usein asentoa. Asennon vaihtaminen ei
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö lapsi olisi kiinnostunut, vaan kuusivuotiaalla lapsella on vain tarvetta
liikkua (Jarasto ym. 2000, 72). Paikalla liikkuminen ei mielestäni haitannut lasten keskittymistä, sillä
suurin osa lapsista jaksoi osallistua koko esityksen loppuun saakka. Kyselylomakkeen tulokset puoltavat myös havaintojani siitä, että lasten mielenkiinto säilyi loppuun saakka ja lapset osallistuivat aktiivisesti keskusteluun. Kahdeksan lasta kertoi lopuksi, että esityksessä kaikki oli kivaa. Uskon, että
mielenkiintoisen aiheen vuoksi lapsilla oli helppo keskittyä esitykseen.
Käden korkeudesta tein havaintoja siitä, kuinka varma lapsi oli vastauksestaan. Jos lapsi viittasi matalalla, saattoi hän takellella sanoissaan tai sanoa, ettei muistakaan, mitä oli sanomassa. Innokkaimmat loivat myös minuun intensiivisen katsekontaktin ja heiluttivat kättään. Aina, kun annoin vastausvuoron lapselle, jonka käsi oli korkealla, vastaus oli oikein. Kyllä tai ei -kysymyksissä osa lapsista oli
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niin innokkaita vastaamaan, että viittasivat ensin epähuomiossa ja huomasivat vasta sen jälkeen
näyttää peukkua. Lapset näyttivät rohkeasti oman mielipiteensä, kun pyysin vastaamaan kysymykseen näyttämällä peukkua ylös tai alas. Suurimmassa osassa kysymyksistä lapset olivat yhtä mieltä,
mutta he uskalsivat tuoda myös ilmi liikennemerkkien kohdalla, mikäli eivät olleet nähneet liikennemerkkiä aiemmin. Videota tarkastellessa näkee, että osa lapsista vilkuili oman vastauksen jälkeen,
mitä muut vastasivat. Sellaista en havainnut, että joku olisi muita tarkastellessaan vaihtanut vastaustaan toiseen.

6 POHDINTA
Liikennekasvatuksen merkitys korostuu, kun lapsen kasvuympäristön lähialueella on paljon liikennettä. Kyselylomakkeen vastauksien mukaan päiväkoti Reppuressussa on tärkeää kiinnittää huomiota liikennekasvatukseen, sillä päiväkoti sijaitsee Rovaniemen keskustassa, joka on vilkkaasti liikennöity alue. Päiväkoti Reppuressun esikouluikäisten ryhmän ohjaajat pitivätkin kaikki liikennekasvatusta tärkeänä tai todella tärkeänä. Varhaiskasvatuksessa liikennekasvatuksen sisältö on pääosin
turvallisen liikkumisen edistämistä, jonka yksi kyselylomakkeeseen vastannut kertoo kokevansa tärkeäksi, jotta lapset osaisivat yksin koululaisina varoa liikenteessä ja kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin.
Kodin ja varhaiskasvatuksen välisellä yhteistyöllä voidaan minimoida riskit lasten osallisuudesta liikenneonnettomuuksiin jalankulkijana tai pyöräilijänä. Varhaiskasvatuksessa esikouluikäisille aiemman opitun kertaus ja jalankulkijoita koskevien liikennemerkkien ja -sääntöjen opetus on tärkeää,
jotta tulevat koulumatkat olisivat turvallisia. Esikouluikäinen ei osaa vielä valita itse turvallisinta reittiä
liikenteessä, joten turvallisen koulumatkan opettelu on myös huoltajien vastuulla. Onnistuneella yhteistyöllä kodin ja päiväkodin välillä lapsi oppii tiedostamaan liikenteen vaarat, liikkumaan turvallisesti
liikenteessä ja varomaan muita liikenteessä liikkujia. Liikenneturvan 13.10.2020 julkaiseman tilastokatsauksen mukaan alle kouluikäisille lapsille tapahtui eniten henkilövahinkoja autossa matkustaessa. (Liikenneturva 2020, Tilastokatsaus 13.10.2020.) Näitä onnettomuuslukuja voidaan pyrkiä vähentämään oikeaoppisen turvalaitteiden käytön opettamisella.
6.1 Työn toteutus ja onnistuminen
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa rovaniemeläisen päiväkodin esikouluikäisten lasten tietotaitoa liikenteessä liikkumisesta. Halusin saada tietoa suoraan kohderyhmältä, joten järjestin päiväkodille vierailun. Vierailun aikana pidin liikenneaiheisen esitelmän, josta olin muodostanut valmiiksi kysymyksiä, joilla saisin vastauksia tutkimuskysymyksiini. Aineistoa keräsin näillä kysymyksillä sekä
osallistuvalla havainnoinnilla. Ennen vierailua hankin alkutietoja haastattelun avulla vierailemani ryhmän johtajalta. Lopuksi jätin ryhmän ohjaajille kyselylomakkeen, jossa käytin avoimia kysymyksiä. Kyselylomakkeen kysymyksistä osa käsitteli vierailun ja materiaalin onnistumista, ja niistä saadut vastaukset ovat myös työni onnistumisen arviointia.
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Aloitin opinnäytetyöprosessin vuoden 2020 syksyllä, jolloin tein opinnäytetyösuunnitelman. Alussa
tarkoitukseni oli suunnata opinnäytetyö 5–6-vuotiaisiin ja kerätä aineisto vierailusta kvantitatiivisella
menetelmällä. Ensimmäisen seminaarin jälkeen selvitin hieman, mikä voisi olla paras menetelmä kerätä aineistoa vierailusta. Sain tähän apua ja vaihdoin menetelmäksi osallistuvan havainnoinnin. Samalla myös rajasin kohderyhmääni ainoastaan esiopetukseen, eli kuusivuotiaisiin. Tutkimuskysymykseni tarkentuivat luonnollisesti prosessin edetessä, mutta ne vastasivat kuitenkin suurimmilta osin
opinnäytetyösuunnitelmaan kirjaamiani tutkimuskysymyksiä. Opinnäytetyöprosessini on pysynyt aikataulussaan, vaikka vierailun ajankohta venähti alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle. Tähän osasyynä oli Covid-19-pandemia, jonka huomioon ottaminen viivästytti aikatauluja. Pandemia rajoitti
myös sitä, että pääsin vierailemaan vain yhdessä päiväkodissa. Alun perin tarkoituksena oli, että olisin voinut vierailla useammassa päiväkodissa ja vertailla niistä saamia tuloksia keskenään.
Valitsemani menetelmät olivat onnistuneita tutkimukseni tavoitteisiin nähden. Haastattelun avulla sain
tietoa kyseisen päiväkodin liikennekasvatuksen sisällöstä ja tasosta ennen materiaalin valmistamista
ja vierailun toteuttamista. Kyselylomakkeella sain avoimilla kysymyksillä palautetta vierailustani ja
käyttämästäni materiaalista. Kyselylomakkeen vastaukset vahvistivat päätelmiäni siitä, että lapset
osallistuivat keskusteluun ja olivat aktiivisia. Yksi vastaaja mainitsi peukku ylös tai alas -vastausvaihtoehdon hyväksi, kun ujommatkin uskaltautuivat osallistumaan. Lomakkeen vastauksien perusteella
onnistuin sisällyttämään materiaaliin tärkeimmät asiat ja hyödyllisimmäksi asiaksi mainittiin erityisesti
kuvien käyttö.
Osallistuva havainnointi oli haastava menetelmänä toteuttaessani vierailun yksin, ilman apuvoimia.
Osallistuvassa havainnoinnissa videointi oli hyvä tutkimustuloksia tarkastellessa, sillä en kirjoittanut
esitykseni aikaan muistiinpanoja ylös. Ajattelin, että muistiinpanojen tekeminen esityksen aikana olisi
vienyt minulta liikaa keskittymistä pois sekä lapsista että esityksestä. Vierailun jälkeen kirjoitin ajatukseni ja havaintoni mahdollisimman pian paperille ylös, jotta pystyisin tarkastelemaan niitä myöhemmin videon ohella.
Opinnäytetyön avulla sai käsityksen siitä, mitä vierailemani päiväkoti Reppuressun esikouluikäiset
lapset osaavat liikenteeseen liittyen ja mitä olisi hyvä vielä kerrata, ennen kouluun siirtymistä. Toki
esimerkiksi pyöräilyyn liittyviä asioita käsitellään vasta keväällä, niin kuin haastattelussakin kävi ilmi ja
Lapin liikenneturvallisuussuunnitelman vuosikelloissa on ehdotettu. Tekemiäni johtopäätöksiä voi
hyödyntää vierailemassani päiväkodissa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.
6.2 Työn luotettavuuden arviointi
Käytin mahdollisimman paljon avoimia kysymyksiä, kuten esimerkiksi ”Mitä näet kuvassa?” ja niiden
tukena kyllä/ei-vastausvaihtoehdoiltaan olevia kysymyksiä. Joskus kysymysten asettelu oli myös toisin päin. Lapset kuuntelivat tarkasti kertomaani. Yksiselitteisesti ei voi sanoa, että kaikki, jotka viittasi-
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vat, tiesivät oikean vastauksen, sillä kaikkien vastauksia en pystynyt ottamaan jokaiseen kysymykseen. Minulle tuli aidosti sellainen kuva, että jos lapsi ajatteli tietävänsä vastauksen kysymykseen,
hän viittasi. Pyrin valitsemaan vastaajista vuoron perään eri lapsia, jotta kaikki saisivat vastata ainakin
yhteen kysymykseen ja saisin mahdollisimman kattavan otannan ryhmän lapsista. Tein havainnon,
että ainoastaan yksi lapsista ei viitannut esityksen aikana kertaakaan kysymyksiin, mutta osallistui
kyllä peukulla näytettäviin kyllä/ei-vastausvaihtoehtoihin. Peukku ylös tai alas -vastausmenetelmä oli
hyvä menetelmä käytettäväksi esikouluikäisille lapsille, sillä ujoinkin lapsi uskalsi osallistua sitä kautta
vastaamaan kysymyksiin. Tämän jälkeen saattoi seurata myös avoimia kysymyksiä, johon pystyi halutessaan vastaamaan viittaamalla.
Käytössäni olevan tutkimusmenetelmän osallistuvan havainnoinnin takia, minun olisi kannattanut
käydä tutustumassa ryhmään muutaman kerran, ennen vierailua ja materiaalin esittämistä. Huomasin, että varsinkin alkuun lapset olivat jännittyneitä, joka saattoi osaltaan vaikuttaa lasten osallistumiseen. Jännitys karisi mielestäni kyllä aika nopeasti, kun lapset uskaltautuivat osallistumaan keskusteluun huomatessaan, että muutkin lapset kertovat omia ajatuksiaan.
Jälkeen päin videota ja tuloksia tarkastellessa huomasin, etten valinnut esityksen aikana parhaimpia
vastausvaihtoehtoja kaikkiin kysymyksiin. Materiaali vei osittain keskittymistä lapsista pois ja huomasin, että joissakin kohdissa en käyttänyt parasta mahdollista vastausvaihtoehtomenetelmää. Muutamissa kysymyksissä, esimerkiksi liikennevaloissa, olisi tullut tarkempia tuloksia, mikäli olisin pyytänyt
lapsia näyttämään peukkua ylös tai alas. Vaikka lapset osallistuivatkin aktiivisesti viittaamalla useisiin
kysymyksiin, ei pelkkä viittaus kerro sitä, tietääkö lapsi oikean vastauksen kysymykseen. Eli olisin
saanut osittain kattavampia tuloksia, mikäli olisin käyttänyt kaikissa kyllä/ei -vastausvaihtoehdoiltaan
olevissa kysymyksissä peukku ylös tai alas -menetelmää.
Tämä opinnäytetyöni kasvatti tietämystäni poliisin ammatissa, kun kohderyhmänä olivat lapset ja liikenne. Vaikka tarkoitukseni oli kerätä vierailun aikana tietoa esikouluikäisten lasten taidoista liikenteessä, samalla minulla oli mahdollisuus muistuttaa lapsia liikennesäännöistä ja -merkeistä sekä turvallisesta käyttäytymisestä liikenteessä. Johtopäätöksien mukaan olin sisällyttänyt materiaaliini myös
uutta asiaa ja niiden läpi käyminen kasvatti ryhmän lasten liikenneosaamista entisestään. Seitsemän
ryhmän lapsista kertoi oppineensa vierailun päätteeksi jotain uutta. Yhtenä tavoitteenani olikin, että
lapset oppisivat materiaalin avulla läpi käydyt asiat vierailun aikana. Saamani palautteen mukaan
sekä omien havaintojeni perusteella voin sanoa, että myös esitysmateriaalini oli kokonaisuudessaan
onnistunut. Tämä puolestaan vahvistaa käyttämääni tutkimusmenetelmää ja tuloksien tarkastelua.
Koen tärkeäksi sen, että päiväkodilla vierailu oli tutkimuksen lisäksi myös osa ennalta estävää toimintaa, vaikka vierailinkin päiväkodissa siviilivaatteet päällä.
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LIITE 1: HAASTATTELURUNKO
Ovatko esikouluikäiset lapset saaneet liikennekasvatusta päiväkodissanne?
Kuinka varhaisessa vaiheessa liikennekasvatusta aletaan opettamaan päiväkodissanne?
Millainen päiväkotinne liikennekasvatus on sisällöltään?
Mitä liikennemerkkejä tai -sääntöjä esikouluikäisille lapsille on opetettu päiväkodissanne?
Perustuuko opetuksenne johonkin liikennekasvatussuunnitelmaan?
Kuinka tärkeäksi koet itse liikennekasvatuksen?
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LIITE 2: KYSELYLOMAKE
Kysely ryhmän ohjaajille:

1. Oliko materiaali esikouluikäisille sopiva?

2. Oliko esityksen kesto sopiva?

3. Miten lapset osallistuivat mielestäsi keskusteluun?

4. Mikä materiaalissa oli hyödyllisintä?

5. Mitä liikenteeseen liittyviä asioita olisi voinut käydä vielä läpi?

6. Kuinka tärkeänä koet itse liikennekasvatuksen osana varhaiskasvatusta?
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LIITE 3: VIERAILUN POWERPOINT -ESITYKSEN DIAT
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(Dia sisältää animaation.)
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(Dia sisältää animaation.)
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(Dia sisältää animaation.)
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(Dia sisältää animaation.)
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(Dia sisältää animaation.)
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(Dia sisältää animaation.)
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