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1 Johdanto 

Vuosina 2009–20131 kuljettajatutkinnon ajokokeen läpäisi ensimmäisellä yrityskerralla 

Suomessa 18–20-vuotiaista nuorista vuosittain keskimäärin 70 %. Samalla ajanjaksolla 

teoriakokeen läpäisi ensimmäisellä yrityskerralla vastaavasti keskimäärin noin 80 % 

kaikista siihen osallistuneista 18–20-vuotiaista. Vaikka nuoret pärjäävät kuljettajatutkinnon 

molemmissa kokeissa varsin hyvin, aiheuttavat he (erityisesti miehet) paljon 

onnettomuuksia ja heidän onnettomuusriskinsä on koko väestöön nähden keskimääräistä 

suurempi. (Löytty 2014.)  

Vuosina 2009–2013 tapahtui kaikkiaan 736 moottoriajoneuvossa olleen henkilön 

kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joiden aiheuttajana oli henkilö- tai pakettiauton 

kuljettaja, jolla oli voimassa oleva ajo-oikeus. Vastaava luku jalankulkijan tai 

polkupyöräilijän kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa oli 68. Kaikista näistä 

onnettomuuksista nuorten, 18–24-vuotiaiden, aiheuttamia oli 26 %. 

(Onnettomuustietorekisteri 2016.) Koska eri-ikäisten kuljettajien ajokilometrimääristä ei 

ole saatavilla luotettavia tietoja, on onnettomuusmäärät suhteutettava esimerkiksi samaisen 

ikäryhmän väestöosuuteen, joka vuoden 2013 lopussa oli 11 % vähintään 18-vuotiaista 

suomalaisista (Väestörakenne). Nuoret, 18–24-vuotiaat, olivat siis selvästi yliedustettuina 

kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. 

Suhteessa onnettomuusmääriin ja nuorten liikenneturvallisuustilanteeseen ovat 

ajotutkinnon läpäisyosuudet varsin ristiriitaiset: suurin osa nuorista läpäisee ajotutkinnon 

ensimmäisellä yrityskerralla tullen näin arvioiduksi liikenteessä vastuullisiksi kuljettajiksi, 

jotka osaavat huomioida turvallisuuden, sosiaalisuuden sekä ekologisuuden erilaisissa 

liikennetilanteissa sekä soveltaa oppimiaan ajamisen perustaitoja itsenäisesti. Tämän 

lisäksi ajotutkinnon läpäisseiden on ”varmistettu” kykenevän tunnistamaan ja arvioimaan 

mahdollisia riskejä sekä omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle. 

(Kuljettajantutkinnon ajokoe 2016.) Voidaankin kysyä, onko Suomessa käytössä oleva 

ajotutkinto sellainen, että sillä pystytään todella mittaamaan kuljettajan kykyä liikkua 

turvallisesti ja vastuullisesti liikenteessä. Kysymys on ollut esillä alan asiantuntijoiden 

keskuudessa useasti (esim. Katila & Keskinen 2003; Löytty 2014) ja se on erityisen 

ajankohtainen nyt, kun vireillä on ajokorttilain muutos, jossa pohditaan muun muassa 

                                                 
1 Vuoden 2013 tilaston aikaväli on 19.1.–31.12.2013. 
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siirtymistä tutkintopohjaiseen kuljettajaopetusmalliin ja viranomaisten vahvistamasta 

opetussuunnitelmasta luopumista (Hallituksen esitys 2017). 

Siitä huolimatta, että kuljettajatutkinnon puutteet turvallisen ajokäyttäytymisen 

kokonaisvaltaisen arvioinnin suhteen on tiedostettu, on tutkinnon ja siihen liittyvien 

arviointikriteerien kehittäminen ”turvallista ja vastuullista” kuljettajaa ilmaisevaksi hyvin 

hankalaa. Tämä ongelma koskee myös muita aloja ja tutkintoja, joiden avulla esimerkiksi 

henkilön riskikäyttäytyminen tulisi pystyä tunnistamaan. Katila & Keskinen (2003, 6–7) 

ovat todenneet, että yksittäisissä, lyhytkestoisissa, koetilanteissa on vaikea mitata 

arvioitavan henkilön tyypillistä käyttäytymistä sekä muun muassa asenteita. Tuntiessaan 

tutkintokriteerit kokelas voi hetkellisesti toimia niiden asettamien vaatimusten mukaisesti 

saavuttaakseen tavoitteensa, vaikka hän todellisuudessa toimisi täysin päinvastaisesti. 

(Katila & Keskinen 2003, 6–7.) Haasteellisuudestaan huolimatta kuljettajatutkintoa tulisi 

pyrkiä kehittämään siten, että se mittaisi yhä paremmin muun muassa kuljettajan 

potentiaalista riskikäyttäytymistä sekä asenteita (Katila & Keskinen 2003, 43–44). 

Erityisesti nuorilla vakavien onnettomuuksien taustalla on usein tahallista 

riskikäyttäytymistä (esimerkiksi päihteiden käyttö sekä ylinopeus tai liian suuri 

tilannenopeus) (Onnettomuustietorekisteri 2016). 

Jotta ajotutkintoa pystyttäisiin kehittämään, tulee sen nykyinen toiminta vahvuuksineen ja 

heikkouksineen tuntea. Kuljettajaopetusta ja -tutkinnon sisältöä on arvioitu muun muassa 

laadullisesti suhteessa Suomen kuljettajaopetuksen perustana käytettävään GDE-malliin 

(Goals for Driver Education) (Katila & Keskinen 2003) ja toisaalta tarkasteltu uusien 

kuljettajien tutkinto- sekä liikennemenestystä ajouran ensimmäisenä vuonna indeksin 

avulla (esim. Kalenoja & Tuominen 2016). Toistaiseksi ei löydy kuitenkaan tutkimustietoa 

siitä, mitataanko nykyisellä kuljettajatutkinnolla taitotietoja niillä ajamisen osa-alueilla, 

joilla nuorilla, liikenteessä itsenäisesti ajavilla, esiintyy ongelmia. Toisaalta, ovatko 

onnettomuutta edeltäneessä ajosuorituksessa tehdyt virheet luonteeltaan ylipäänsä 

enemmän ajamisen operationaaliseen vai strategiseen puoleen liittyviä? 

Tämän työn päätavoitteena on tarkastella laajasti nuorille kuljettajille tapahtuneita 

kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 2000-luvulla ennen ajo-opetuksessa tehtyjä 

merkittäviä muutoksia. Tämän lisäksi arvioin työssä, millaisia kuljettajatutkinnon sisältö 

sekä arviointikriteerit ovat suhteessa tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Pohdin myös, mihin 

suuntaan kuljettajatutkintoa tulisi tulevaisuudessa kehittää.  
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Käytän tarkasteluni viitekehyksenä ajokäyttäytymisen laajennettua hierarkkista mallia, 

jonka taustoja ja yhteyksiä nykyiseen suomalaiseen kuljettajatutkintojärjestelmään 

kartoitan kirjallisuuskatsauksella. Ajokäyttäytymisen laajennetussa hierarkkisessa mallissa 

kuljettajan ajosuoritusta jäsennetään neljällä keskenään vuorovaikutteisella ja suhteessa 

hierarkkisella tasolla: 1) Ajoneuvon käsittely, 2) Liikennetilanteiden hallinta, 3) Ajamisen 

tavoitteet ja tilanne, 4) Elämän tavoitteet ja elämän taidot (Keskinen 1996). Kuvaan 

kirjallisuuden avulla myös tiiviisti nuorten kuljettajien ajokäyttäytymiselle tyypillisiä 

piirteitä. 

Työn toisessa vaiheessa tarkastelen tilastollisesti 18–24-vuotiaille henkilö- tai pakettiauton 

kuljettajille tapahtuneita onnettomuuksia, joissa on kuollut moottoriajoneuvossa ollut 

henkilö, jalankulkija tai polkupyöräilijä. Arvioin lisäksi onnettomuuksien ominaisuuksien 

ja kuljettajilla ajamisessa ilmenneiden ongelmien suhdetta työn tekohetkellä käytössä 

olevaan kuljettajatutkinnon sisältöön. Käytän aineistona Liikennevakuutuskeskuksen 

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) onnettomuustietorekisteriä. 

2 Ajamisen hierarkkiset mallit 

2.1 Ajaminen ja teorioita kuljettajakäyttäytymisestä 

Ajaminen – ratin kääntämistä ja poljinten painantaa tavoitteena päästä törmäyksettä 

eteenpäin vai henkilöiden ja tavaroiden kuljettamista määränpäähänsä erilaiset reunaehdot, 

kuten matka-aika, maisemat ja liikkumismukavuus, huomioon ottaen? Määritteli ajamisen 

miten hyvänsä, on kyseessä moniulotteinen ilmiö, jossa yksittäisen tekijän kontekstista 

irrottaminen ja tarkastelu ei ole hedelmällistä. Michon (1985) on kuvannut ajamista ja 

siihen liittyvää ongelmanratkaisua hierarkkisena rakenteena, jossa esimerkiksi ajoneuvon 

hallinta on vain pieni osa ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta laajemmassa 

liikkumisen ja yhteydenpidon kokonaisuudessa (kuva 1). 
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Kuva 1 Ongelman ratkaisun hierarkkinen rakenne liikenteessä ja liikkumisessa (kuva 

suomennettu lähteestä Michon 1985, kuva 1).  

Kuljettajan käyttäytymistä koskevassa tutkimuksessa ajamisen moniulotteisuus unohdetaan 

kuitenkin valitettavan usein ja ajamiseen liittyviä ongelmia lähestytään teorioissa 

kapeanäköisesti esimerkiksi ainoastaan ajoneuvon hallinnan näkökulmasta (Keskinen et al. 

2004). Pelkät psykomotoriset taidot ja fysiologiset toiminnot eivät tutkimusten mukaan 

kuitenkaan vielä riitä takaamaan ”turvallista ajamista” (Keskinen & Hernetkoski 2011). 

Etenkin liikenneturvallisuuteen ja onnettomuusanalyysiin liittyvät teoriat huomioivat 

kuljettajan usein ainoastaan potentiaalisena virheiden tekijänä eritellen erityyppisten 

virheiden ja rikkomusten syitä sekä seurauksia (Hatakka 1998, 14; Keskinen et al. 2004).  

Onnettomuusalttiutta selittävissä teorioissa syitä onnettomuuksiin etsitään usein yksilöiden 

välisistä ominaisuuseroista aina persoonallisuuspiirteistä fyysisiin ominaisuuksiin sekä 

kykyihin. Näitä teorioita kutsutaan differentiaalipsykologisiksi teorioiksi (Mikkonen & 

Keskinen 1980, 4–5) ja ne kuuluvat Michonin (1985) jaottelun mukaan taksonomisiin eli 

luokitteleviin teorioihin yhdessä esimerkiksi tehtäväanalyysin kanssa. Taksonomisuus 

viittaa siihen, että liikennetilanteeseen ja onnettomuuteen liittyvät taustatekijät pyritään 

tunnistamaan ja luokittelemaan, minkä jälkeen tekijöiden välille yritetään löytää yhteyksiä. 

(Michon 1985; Ranney 1994.) Kuten Michon (1985) on todennut, eivät luokittelevat mallit 

kuitenkaan huomioi eri komponenttien dynaamisuutta ja niiden välisiä suhteita empiiristen 

yhteyksien jäädessä korkeintaan korrelatiivisiksi. Toisaalta, pelkkiin virheisiin keskittyvän 

näkökulman sijaan kuljettajakäyttäytymistä on hyvä lähestyä yleisen psykologian teorioita 

soveltaen. Tällöin tarkastelun piiriin voidaan ottaa myös ns. normaali 

liikennekäyttäytyminen, johon ei päästä käsiksi pelkkien onnettomuuksien ja 

poikkeavuuksien avulla. (Hatakka 1998, 14.) Ollakseen käyttökelpoinen teorian tulisi kyetä 
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kuvaamaan ennen kaikkea normaalia toimintaa ja sen ehtoja siten, että yksilöiden väliset 

erot kuvataan vain kattavamman teorian osana – ei sen peruskuvauksena (Mikkonen & 

Keskinen 1980, 5–6).  

Toinen teoriasuuntaus on yleiset ominaisuusteoriat, joissa yksilöllisten erojen sijaan 

ihmisille oletetaan yleisiä ominaisuuksia, mekanismeja tai rajoituksia, jotka säätelevät 

liikennekäyttäytymistä ja etenkin onnettomuusalttiutta. Tähän kategoriaan kuuluvat 

liikennepsykologian saralla merkittävään asemaan nousseet motivaatio- ja riskinottoteoriat, 

joilla on pyritty selittämään kuljettajien riskinottoa ja virhepäätöksiä. (Mikkonen & 

Keskinen 1980, 5–6; Häkkinen, Lehtimäki & Saharinen 1986, 122.) Ajokäyttäytymisessä 

olennaista eivät ole ainoastaan performatiiviset tekijät, vaan myös motivaatiolla ja 

asenteellisilla tekijöillä on roolinsa (Rothengatter 1997).   

Ajamisen motivaatioteoriat olettavat, että ajaminen on itsetahditettua ja kuljettajat itse 

päättävät hyväksymänsä riskitason kussakin liikennetilanteessa (Ranney 1994). 

Ajokäyttäytymiseen vaikuttavat useat rinnakkaiset sekä tilannesidonnaiset tekijät monissa 

malleissa stabiilina pidettyjen persoonallisuuspiirteiden ohella (Johnston & Perry 1980). 

Wagenaar (1992, Ranneyn 1994 mukaan) on esittänyt, että kuljettajan kokema riski sen 

toteutumiseen liitettyine mahdollisine seurauksineen on ajokäyttäytymiseen vaikuttava 

päätekijä. Merkittävimmät ajamisen motivaatioteoriat ovat Wilden (1982) riskin 

homeostaasimalli (risk homeostasis theory), Fullerin (1984) riskin välttämismalli (risk 

avoidance model) sekä Näätäsen & Summalan (1976) riskikynnysmalli (risk threshold 

model). Muita yleisiä ominaisuusteorioita ovat muun muassa sisäisten mallien teoria sekä 

sosiaalipsykologiset teoriat (Häkkinen, Lehtimäki & Saharinen 1986, 120).  

Ominaisuusteorioiden hankaluutena on usein niiden kehämäisyys: käyttäytymistä 

selitetään termein, jotka esiintyvät selitettävinä ilmiöinä. Toisaalta, esimerkiksi 

motivaatiomallien heikkoudeksi on esitetty sitä, etteivät ne huomioi niinkään kognitiivisen 

prosessin sisäisiä mekanismeja, vaan keskittyvät pelkästään kognitiivisten tekijöiden 

(uskomukset, tunteet, tavoitteet) aikaan saamaan lopputulemaan (Michon 1985). Mallit 

olettavat lisäksi, että kuljettaja päättää aktiivisesti, mihin rinnakkain käynnissä olevista 

toiminnoista hän kogniitivisia resurssejaan kohdentaa poissulkien näin toimintojen 

automatisoitumisen mahdollisuuden (Michon 1989). Esimerkki ajotoimintojen 

automatisoinnista voi olla vaihteiden vaihtaminen.  
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Kolmantena teoriasuuntauksena voidaan pitää ympäristö- eli vaaratekijäteorioita, joihin 

lukeutuvat muun muassa luotettavuus- ja turvallisuusanalyysit. Nämä teoriat keskittyvät 

liikenneympäristön ja teknologisten järjestelmien kuvaamiseen olettaen ihmisen roolin 

järjestelmässä yhtenäiseksi ja muuttumattomaksi. (Mikkonen & Keskinen 1980, 7–8; 

Häkkinen, Lehtimäki & Saharinen 1986, 122–123.) 

Neljäntenä liikennekäyttäytymisen teoriasuuntauksena ovat järjestelmäteoriat, jotka 

voidaan nähdä laajennoksena kausaaliketjuteorioista, kuten informaatiovirtausteoriasta ja 

dominoteoriasta. Järjestelmäteorioissa kohteena on ihmisen ja hänen toimintaympäristön 

(ihminen–ajoneuvo–ympäristö) vuorovaikutuksen kuvaaminen ottaen huomioon koko 

järjestelmää sääteleviä tekijöitä (lainsäädäntö, sopimukset, normit jne.). (Häkkinen, 

Lehtimäki & Saharinen 1986, 123–124.) Järjestelmäteorioista osa kuvaa vain järjestelmän 

rakennetta ja toimintaa staattisena, kun taas osa huomioi myös systeemin dynaamisuuden. 

Vaikka näiden teorioiden avulla liikennekäyttäytymistä ja sen säätelyn vaiheita voidaan 

erotella tarkemmin ja joustavammin kuin aiemmin kuvatuilla teorioilla, on niiden 

ongelmaksi ilmennyt käsitteistön valtava laajentuminen ja kuvauksen 

monimutkaistuminen. Tästä huolimatta mallien tarkastelutaso jää silti 

poikkileikkausmaiseksi. (Mikkonen & Keskinen 1980, 8–9.)      

Vastauksena edellä esiteltyjen teorioiden haasteisiin 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa 

julkaistiin ensimmäiset ajokäyttäytymisen hierarkkiset mallit, jotka tarjoavat aiempia 

teorioita kokonaisvaltaisemman tavan käsitteellistää ajamista. Hierarkkiset mallit 

mahdollistavat ajamiseen liittyvien eri toimintojen ja mahdollisten virheiden luokittelun 

taksonomisten mallien tapaan ottaen samalla huomioon eri järjestelmätasojen 

vuorovaikutuksen. Hierakkisilla malleilla on pystytty kuvaamaan myös oppimisen ja 

toimintojen automatisoitumisen roolia. (Michon 1985; Ranney 1994.)  

Hierarkkisten mallien soveltamisen juuret voidaan ulottaa yleisen psykologian saralle, jolla 

Miller, Galanter & Pribram (1960, 15, 27) esittivät jo 1960-luvulla, että ihmisen 

käyttäytyminen on hierarkkisesti jäsentynyttä ja käyttäytymisen perusyksikkönä toimii niin 

sanottu TOTE-yksikkö (Test–Operate–Test–Exit) eli palautepiiri. Tutkijoiden mukaan 

kaikkea ihmisen toimintaa ohjaa toimintasuunnitelma, joka pitää sisällään hierarkkisesti 

järjestäytyneitä toimintaohjeita tavoitteisiin pääsemiseksi. TOTE-mallin ideana oli, että 

toimiessaan henkilö vertaa ensin mielikuvaansa tavoitetilasta olemassa olevaan tilaan. 

Mikäli tavoitetila poikkeaa olemassa olevasta, toimii hän poikkeaman poistaakseen. Tämän 

jälkeen tapahtuu taas vertailua. Toimintaa jatketaan niin kauan kuin poikkeama on 
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olemassa, minkä jälkeen siirrytään toiseen palautepiiriin. TOTE-yksiköiden ajateltiin 

olevan hierarkkisesti järjestäytyneitä. (Miller, Galanter & Pribram 1960, 6, 26–27, 33–37.)  

Ensimmäisissä hierarkkisissa malleissa ei vielä huomioitu kuljettajan käyttäytymiseen 

liittyviä motivationaalisia tekijöitä, vaan niissä keskityttiin lähinnä kuljettajan ajoneuvon 

hallintataitoihin sekä kykyihin selvitä erilaisissa liikennetilanteissa. Tämä siitä huolimatta, 

että Mikkosen & Keskisen (1980) mukaan mielensisäisillä käsityksillä todellisuudesta, 

erityisesti motivaatiotekijöillä, oli läheinen yhteys kuljettajan psykologisiin 

säätelyjärjestelmiin. Näätänen & Summala (1976) olivat jo tätä ennen yrittäneet yhdistää 

tarkasteluissaan kuljettajan motivaation, päätöksenteon sekä taidolliset tekijät. Vasta 

vuonna 1996 Keskinen julkaisi laajennoksen hänen ja Mikkosen vuonna 1980 laatimasta 

ajamisen hierarkkisesta mallista sisällyttäen siihen muun muassa yksittäiseen 

ajosuoritukseen sekä laajemmin koko kuljettajan elämään liittyvät motivaatiotekijät 

(Keskinen 1996).  

Van der Molen & Bötticherin (1988) hierarkkinen malli oli tosin jo aiemmin yrittänyt 

huomioida motivaation vaikutusta luokittelemalla motivaation ”turvallisuusmotiiveihin” ja 

”muihin motiiveihin”. Motiivien nähtiin vaikuttavan käyttäytymistä ohjaavan 

hierarkiajärjestelmän ylimmällä tasolla siten, että ajokäyttäytyminen oli riskialtista 

ainoastaan, mikäli kuljettaja koki ”muut motiivit” ”turvallisuusmotiiveja” 

voimakkaampana (Van der Molen & Bötticher 1988). Van der Molenin ja Bötticherin 

malli mahdollisti näin motiivien ja taitojen välisen vuorovaikutuksen tarkastelun, mutta sen 

ongelmana oli ylimmän hierarkiatason suuri heterogeenisuus kaikkien motiivitekijöiden 

kuuluessa samaan kategoriaan (Hatakka 1998, 20).  

Kuvaan seuraavassa luvussa yksityiskohtaisemmin Mikkosen & Keskisen (1980) 

kehittämää ajamisen hierarkkista mallia, sillä sitä ja Keskisen (1996) siitä tekemää 

laajennosta käytetään yhä tänäkin päivänä kuljettajakoulutuksen taustalla 

(Opetussuunnitelma B-luokan 2013). Toisaalta, malli(t) on tarjonnut käyttökelpoisen 

työkalun tieliikenneonnettomuuksien tutkintaan (Keskinen 1982; Laapotti 1991; Laapotti 

& Keskinen 1997; Laapotti et al. 2001; Salo & Keskinen 2003).  

2.2 Sisäisten mallien teoriat liikennekäyttäytymisestä 

2.2.1 Alkuperäinen 1980-luvun malli – ajokäyttäytymisen kolme hierarkkista tasoa  

Mikkosen & Keskisen alkuperäinen malli hyödyntää kognitiivisen psykologian käsitteistöä 

ja ajattelutapaa perustuen näkemykseen siitä, että kuljettajan käyttäytymistä säätelevät 
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hierarkkisesti järjestäytyneet sisäiset mallit. Mallista käytetäänkin nimeä sisäisten mallien 

teoria liikennekäyttäytymisestä. (Mikkonen & Keskinen 1980, 11; Keskinen 1982, 30.) 

Vaikka mallista puhutaankin virallisesti myös teoriana, nimitän sitä työssäni malliksi, sillä 

siinä pyritään jäsentämään ihmisen käyttäytymistä kuvaavaa toimintaa ja eri tekijöiden 

välisiä vuorovaikutussuhteita. Tieteellisenä teoriana olemisen sijaan, ajattelen sen 

pikemminkin perustuvan sellaiseen.  

Sisäisillä malleilla eli skeemoilla tarkoitetaan mielensisäisiä käsityksiä jostakin kohteesta, 

toiminnasta tai itsestä. Ne ovat muodostuneet muistiin itsen ja ympäristön välisen 

vuorovaikutuksen kautta. (Kellogg 1995, 19; Kalliopuska 2005.) Mallit voivat olla 

tiedollisia (”Auto on nelipyöräinen kulkuväline, jossa on ratti ja polkimet.”) (Kellogg 

1995, 170) tai toiminnallisia (”Moottoritiellä ajetaan kovempaa kuin taajamassa.”) 

(Abelson 1981). Luonteeltaan ne ovat muuttuvia rakenteita kehittyen yhä 

monimutkaisemmiksi uusien havaintojen ja oppimisen myötä. Mallit suuntaavat 

tarkkaavaisuuttamme, havaintojamme ja tulkintojamme. (Kalliopuska 2005; Kellogg 1995, 

20, 168, 175–176.)  

Mikkosen ja Keskisen mallissa oletetaan muun muassa, että (Mikkonen & Keskinen 1980, 

11–12; Keskinen 1982, 30–31): 

1. Kuljettajan ajokäyttäytymistä ohjaavat sisäiset mallit, jotka kulloinenkin 

liikennetilanne tai ympäristöärsyke aktivoi.  

2. Kuljettaja toimii liikenteessä ennakoiden valiten sisäisten mallien avulla jo ennalta 

kussakin liikennetilanteessa sovellettavan toimintatavan. 

3. Kuljettaja testaa jatkuvasti sisäisten malliensa asianmukaisuutta suhteuttaen niitä 

tavoitteisiinsa ja ympäristöön. 

4. Sisäiset mallit kehittyvät jatkuvasti sekä oman toiminnan että muiden 

havainnoinnin ja toiminnan kuvittelun kautta (vrt. valistus ja koulutus). 

5. Kuljettaja voi käyttää kehittyneitä sisäisiä mallejaan tiedostamattomasti ja 

nopeasti, mikä vapauttaa kognitiivista kapasiteettia muiden toimintojen käyttöön. 

6. Kuljettaja joutuu yllättävään tai riskitilanteeseen, kun käytössä oleva sisäinen malli 

tai sen käyttövalmius poikkeaa olennaisesti liikennetilanteen objektiivisista 

vaatimuksista. 

7. Sisäiset mallit sisältävät ainoastaan ihmisen ja ulkoisen ympäristön välisessä 

vuorovaikutuksessa tarvittavan informaation. Mallien käyttö vaatii siten 
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kontrollointia ja niitä ohjaavatkin kuljettajan tavoitteet yhdessä tiedon käsittely-, 

muisti- ja tunnejärjestelmien kanssa.  

Pääolettamuksista viimeinen on erityisen tärkeä, sillä se korostaa näkemystä 

käyttäytymisen hallinnasta ja sen yhteydestä motivaatio- sekä tunnetekijöihin (Hatakka 

1998, 16).  

Sisäisten mallien tietosisältö on hierarkkisesti järjestäytynyttä kolmelle tasolle riippuen 

siitä, kuinka pitkälle ulottuvan kantaman liikennesuoritteesta mallin sisältö kattaa. 

Informaatio viittaa kaikilla tasoilla kuljettajalla olevaan informaatioon eikä ulkoiseen 

informaatioon. (Mikkonen & Keskinen 1980, 18.) Luokat ovat (Mikkonen & Keskinen 

1980, 17–18; Keskinen 1982, 32–33) (kuva 2):  

1. Matkan reittiä koskeva informaatio: Mielikuvat koskien muun muassa matkan 

tavoitetta, reittivaihtoehtoja, tiestöä ja liikennetilanteita muine osallisineen 

lähtöpaikan ja määränpään välillä. Tason 1 mielikuvia testataan tason 2 

näkemämalleilla. 

2. Näkemää2 koskeva informaatio: Mielikuvat koskien näkemän ajolinjaa ja sen 

jatkeita. Tason 2 mielikuvat ohjaavat tason 1 ajoneuvon käsittelymalleja. 

3. Ajoneuvon käsittelyä koskeva informaatio: Mielikuvat koskien ajoneuvon 

hallintaa ja ohjaamon ergonomiaa. Tason 1 malleilla aikaansaadut suoritteet 

muuttavat näkemämalleja, jotka puolestaan edelleen purkavat reittimallin. 

                                                 
2 Näkemällä tarkoitetaan sitä matkaa tai etäisyyttä ajoradalla, jonka kuljettaja voi kullakin hetkellä nähdä 

esteettä. Näkemän arvioinnissa huomioidaan vain tie- ja liikenneympäristön rakenteelliset esteet mukaan 

lukien muun muassa kasvillisuus ja lumi. (Ristikartano, Granlund, Räsänen & Salmelin 2012, 70.)  
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Kuva 2 Tienkäyttäjän sisäisten mallien hierarkkinen järjestäytyminen (kuva muokattu 

lähteestä Mikkonen & Keskinen 1982, kuvio 2).  

Ajokäyttäytymisen hallinta alkaa (kokeneella) kuljettajalla hierarkian ylimmältä tasolta 

kuljettajan asettaessa enemmän tai vähemmän tietoisia tavoitteita matkalleen. Alempien 

tasojen malleja hyödynnetään näiden tavoitteiden täyttämisessä. Ajamisen oppimisprosessi 

sitä vastoin alkaa hierarkian alimmalta tasolta, jolla uusi kuljettaja harjoittelee ajoneuvon 

hallintaa pyrkien saavuttamaan riittävän automaatiotason toiminnoilleen siirtyäkseen 

kokonaisten liikennetilanteiden hallintaan. Mikkosen & Keskisen mallissa toiminnan 

automatisoituminen ei ulotu ainoastaan joillekin tietyille hierarkiatasoille, vaan se tavoittaa 

kaikkein ylimmänkin tason oppimisprosessin edetessä. (Hatakka 1998, 17–18.)   

2.2.2 Sisäisten mallien teorian laajennos 1990-luvulta – motivaatio ja tavoitteet 

huomioon 

Ajokäyttäytymisen käsitteellistäminen kognitiivisten prosessien ja mielensisäisten 

representaatioiden avulla hyväksyttiin jo varhain tullessaan julkaistuksi. Tämä koski tosin 

lähinnä vain ajamiseen liittyviä konkreettisia taitoja, kuten ajoneuvon ohjaamista ja 

hallintaa, motivaatiotekijöiden jäädessä hierarkkisten mallien ulkopuolelle. Uudelle 

vuosikymmenelle tultaessa liikennepsykologian alalla kuitenkin osoitettiin, että 

motivaatio- ja asennetekijöillä on ratkaiseva merkitys ajokäyttäytymisessä pelkkien 

tietotaitojen ohella. Se, mitä kuljettaja haluaa tehdä ohjaa pitkälti sitä, mitä hän lopulta 

tekee taitojensa puitteissa. (Rothengatter 1997; Rimmö 1999.) Tämä huomio on linjassa 

sen kanssa, miten ajokäyttäytymisen virhe- ja rikkomus-käsitteiden (vrt. error ja violation) 

ajatellaan eroavan toisistaan: virheet (error) ovat tarkoituksettomia ja verrattavissa 

vahinkoon tai epäonnistuneeseen yritykseen esimerkiksi havaita muita tienkäyttäjiä, kun 
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taas rikkomukset (violation) ovat tietoista riskinottoa ja poikkeamista turvallisesta 

ajamisesta sekä liikennesäännöistä (Parker et al. 1995).  

Keskisen sisäisten mallien teorian laajennoksessa motivationaaliset ja itsehallintaan 

liittyvät tekijät on huomioitu lisäämällä alkuperäiseen malliin kokonaan uusi hierarkiataso 

”Elämän tavoitteet ja elämän taidot” (kuva 3). Tälle tasolle kuuluvat tekijät, jotka eivät 

välttämättä suoranaisesti liity ajamiseen itsessään, vaan pikemminkin kuljettajan 

tavoitteisiin elämässä ylipäänsä. Motivationaaliset tekijät on myös sisällytetty kolmannelle, 

reittimallien, tasolle laajentamalla taso kattamaan myös kyseessä olevaan ajotehtävään 

liittyvät motivaatiotekijät. Kolmannen tason nimi on ”Ajamisen tavoitteet ja tilanne”. 

Mallin kaksi alinta tasoa ”Ajoneuvon käsittely” ja ”Liikennetilanteiden hallinta” ovat 

säilyneet sisällöllisesti muuttumattomina. (Keskinen 1996.) Laajennettu malli on hyvin 

yhdenmukainen ihmisen tavoitteellista ja motivaatiopohjaista käyttäytymistä koskevan 

perusolettamuksen kanssa (Miller, Galanter & Pribram 1960; Keskinen et al. 2004). 

Taso 4 – Elämän tavoitteet ja elämän taidot 

Ylimmän hierarkiatason keskeisenä sisältönä ovat kuljettajan henkilökohtaiset motiivit, 

käyttäytymisen ja olemisen tyyli sekä sosiaaliset suhteet pelkkää yksittäistä ajosuoritusta 

laajemmassa elämisen mittakaavassa. Näihin tekijöihin sisältyvät muun muassa 

• Autojen ja ajamisen merkitys henkilökohtaisessa 
kehityksessä

• Persoonallisuus, itsehallintataidot ja asenteet

• Sosiaaliset taidot, tavat ja uskomukset

• Fyysiset ja psyykkiset kyvyt sekä edellytykset

Taso 4 –

Elämän tavoitteet ja 

elämän taidot

• Matkustuspäätös ja kulkuvälineen valinta

• Matkan tarkoitus, ympäristö, ajankohta, seura, 
ajokunto

Taso 3 –

Ajamisen tavoitteet 

ja tilanne

• Toiminta tilanteen vaatimusten mukaisesti

• Vuorovaikutus, sopeutuminen ja ennakointi

Taso 2 –

Liikennetilanteiden hallinta

• Hallinta- ja ohjainlaitteiden toiminta

• Ajoneuvon nopeuden, sijainnin ja suunnan säätely
Taso 1 – Ajoneuvon käsittely

Kuva 3 Ajokäyttäytymisen laajennettu hierarkkinen malli (kuva mukaillen lähteestä: Salo & 

Keskinen 2003, kuvio 1) 
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persoonallisuuden piirteet ja itsehallintataidot, mutta myös elämäntapa (lifestyle), 

sosiaalinen tausta, asenteet, ikä, sukupuoli sekä ajamisen merkitys kuljettajan identiteetille. 

(Salo & Keskinen 2003, 16; Keskinen & Hernetkoski 2011.) Tutkimukset ovat osoittaneet, 

että edellä mainituilla tekijöillä on yhteys esimerkiksi riskikäyttäytymiseen ajettaessa 

(Ulleberg & Rundmo 2003; Iversen 2004; Bina, Graziano & Bonino 2006; Møller & 

Sigurðardóttir 2009; McCartt et al. 2009). Neljäs taso pitää sisällään myös niin kuljettajan 

fyysiset kuin psyykkiset kyvyt (esimerkiksi kehitysvamma ja kognitiivisten toimintojen 

taso) (Keskinen & Hernetkoski 2011).    

Taso 3 – Ajamisen tavoitteet ja tilanne 

Verrattuna neljännen tason ns. yleiseen ja kaikkiin toimintoihin vaikuttavaan luonteeseen, 

hierarkian kolmas taso käsittää tiettyyn matkaan tai matkoihin liittyvät tekijät, jolloin fokus 

tarkentuu suoraan ajamista ohjaaviin sisäisiin malleihin. Kolmas taso kattaa päätökset siitä, 

miksi ja minne ajetaan, mitä kulkuvälinettä käytetään ja milloin sekä kenen kanssa. 

Kuljettaja tekee tällä tasolla siis päätöksen ylipäänsä matkustamisesta, valinnan reitistä, sen 

ajankohdasta, mukana olevasta seurasta ja ajokunnostaan (esimerkiksi päihtyneisyys tai 

vireystila). Matkapäätös voi olla tietoinen tai tiedostamaton. Jos ylin taso asettaa 

reunaehdot matkaan liittyvien tekijöiden pohdintaan, konkretisoivat kolmannen tason 

päätökset tietoiset ja ei-tietoiset motiivit käytäntöön: autosta tulee väline tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Hatakka et al. 2002; Salo & Keskinen 2003, 21; Keskinen & Hernetkoski 

2011.) Huolellinen matkan suunnittelu mahdollistaa sujuvan ajamisen pienentäen 

todennäköisyyttä joutua matkan aikana kuljettajalle haastaviin liikennetilanteisiin. Tämä 

puolestaan laskee ajotaitoihin kohdistuvaa vaatimustasoa. (Hatakka et al. 2002.)  

Kolmannelle tasolle sijoittuvien tekijöiden, kuten matkaseuran ja siihen liittyvän 

sosiaalisen paineen, matkan ulkoisten olosuhteiden (esimerkiksi sää, keli, nopeusrajoitus ja 

vuorokaudenaika) ja kuljettajan päihteiden vaikutuksen alaisuuden, on osoitettu olevan 

yhteydessä onnettomuuteen joutumisen todennäköisyyteen ollen osa liikenteen 

riskitekijöitä (Salo & Keskinen 2003, 21–22; Elvik & Vaa 2004, 428–433, 520–526; 

Williams, Ferguson & McCartt 2007; Penning et al. 2010).  

Taso 2 – Liikennetilanteiden hallinta 

Tason 2 sisältö liittyy kuljettajan taitoihin ja kykyihin hallita matkan aikana esiintyviä 

erilaisia liikennetilanteita. Liikennetilanteilla tarkoitetaan tietynlaisessa ympäristössä 

tietyllä ajanhetkellä liikenneympäristön, ajoneuvon ja muiden tienkäyttäjien muodostamaa 

http://www.sciencedirect.com.libproxy.helsinki.fi/science/article/pii/S136984780900045X
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kokonaisuutta. Selviytyäkseen liikenteessä kuljettajan on tunnettava liikennemerkit 

ja -säännöt sekä kyettävä toimimaan muiden tienkäyttäjien kanssa vuorovaikutuksessa. 

Vuorovaikutus muodostuu muiden toiminnan ennakoinnista, oman ajamisen 

sopeuttamisesta muiden ajamiseen sekä oman toiminnan ennakoitavaksi tekemisestä. (Salo 

& Keskinen 2003, 24; Keskinen & Hernetkoski 2011; Hatakka et al. 2002.) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että etenkin uusilla kuljettajilla keskeiset ongelmat tällä 

tasolla ovat puutteelliset taidot ja tiettyjen ajotoimintojen automatisoitumisen 

kehittymättömyys. Tämä saattaa johtaa kuljettajan tiedolliseen ylikuormittumiseen ja 

virheisiin tai tilanteeseen sopimattomien toimintastrategioiden valintaan (Hatakka et al. 

2002; McKnight & McKnight 2003; VALT Nuorisoraportti 2016). Toisaalta, hyvät 

taitotiedot eivät automaattisesti johda turvalliseen ajamiseen, vaan voivat pahimmassa 

tapauksessa jopa kasvattaa onnettomuusriskiä (Katila, Keskinen & Hatakka 1996; 

Christensen & Glad 1996). Mikäli kasvanutta taitotasoa hyödynnetään esimerkiksi vain 

mahdollisimman suuren nopeuden ylläpitämiseen liikenteessä, ovat seuraukset 

todennäköisesti negatiiviset. Mikään taitotaso ei riitä takaamaan turvallista ajamista, mikäli 

kuljettajan motiivit ja niiden pohjalta muodostetut ajamisen strategiat eivät tue sitä. 

(Keskinen & Hernetkoski 2011.)  

Taso 1 – Ajoneuvon käsittely 

Alin hierarkiataso kattaa konkreettiset auton käsittelyyn ja hahmottamiseen liittyvät taidot: 

hallintalaitteiden toiminta, vaihteiden vaihto, jarruttaminen, taustapeilien käyttö, turvavyön 

käytön merkityksen ymmärtäminen sekä ajoneuvon suunnan, sijainnin ja nopeuden säätely. 

Hierarkian alimmalla tasolla ylempien tasojen motiivit ja valinnat toteutetaan käytännössä: 

ilman tietoa esimerkiksi siitä, miten ajoneuvo käynnistetään ja saadaan liikkumaan, ei 

ylempien tasojen tavoitteilla ja tietämyksellä ole mitään merkitystä. (Keskinen & 

Hernetkoski 2011.) 

Ajoneuvon käsittelytaitoihin liittyvät ongelmat liikenteessä korostuvat etenkin uusilla 

kuljettajilla vähäisen ajokokemuksen ja toimintojen automatisoitumisen 

kehittymättömyyden vuoksi. Mikäli perustavanlaatuiset toiminnot, kuten vaihteiden 

vaihtaminen, eivät ole automatisoituneet, joutuu kuljettaja kiinnittämään niihin jatkuvasti 

huomiota ja pinnistelemään tiedonkäsittelykapasiteettinsa äärirajoilla käsitelläkseen 

esimerkiksi vaihteiden vaihdon lisäksi myös kaiken muun liikennetilanteista saatavan 

informaation. Tämä johtaa väistämättä siihen, että muun liikenteen havainnointiin ja 
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tilanteiden ennakointiin jää vähemmän kapasiteettia käytettäväksi kuin kokeneemmilla 

kuljettajilla. (Michon 1985; Hatakka et al. 2002.)   

Vaikka Keskisen esittämät hierarkiatasot poikkeavat sisällöllisesti paljon toisistaan, ei 

yksikään taso ole riippumaton muiden tasojen sisällöstä: kaikki tasot ovat läsnä jokaisessa 

ajotilanteessa ja yhdessä ne muodostavat ajokäyttäytymistä ohjaavan kokonaisuuden. 

Mallin keskeinen oletus on, että ylemmät tasot ohjaavat alempien tasojen päätöksentekoa 

sekä operationaalista toimintaa. (Keskinen & Hernetkoski 2011.) Esimerkiksi nuori 

mieskuljettaja, joka on kiinnostunut autoista ja ajamisesta mieltäen ne osaksi 

identiteettiään, valitsee todennäköisesti ajoympäristönsä, ajamisen ajankohdan sekä 

seuransa sen mukaisesti. Ajamisella (taso 3) hän pyrkii toteuttamaan tason 4 tavoitteitaan 

tulla esimerkiksi nähdyksi ja hyväksytyksi kaveriporukassaan haluamanlaisenansa 

ihmisenä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kavereiden kanssa yöaikaan 

ajamista mahdollisimman suurella nopeudella. Nämä tasolla 3 tehdyt valinnat vaikuttavat 

puolestaan vääjäämättä siihen strategiaan ja niihin sisäisiin malleihin, jotka kohdatuissa 

liikennetilanteissa (taso 2) otetaan käyttöön. Vastaavasti esimerkiksi tavoite 

mahdollisimman suurella nopeudella ajamisesta asettaa omat vaatimuksensa ajoneuvon 

hallinnalle (taso 1). Pahimmassa tapauksessa koko ketjun tuloksena on ajoneuvon 

hallinnan menettäminen tilanteen asettamien vaatimusten ylittäessä nuoren taidot. Virhe 

voisi tapahtua myös Liikennetilanteiden hallinta -tasolla, kun kuljettaja ei kykene suuren 

nopeuden vuoksi riittävään havainnointiin. Koko asetelma voisi olla myös täysin 

päinvastainen, mikäli kuljettaja suhtautuu lähtökohtaisesti neutraalisti ajamiseen ja 

korostaa liikkuessaan yleistä varovaisuutta ja vastuullisuutta. Kuljettaja pyrkisi tässä 

tapauksessa todennäköisesti ajamaan maltillisella nopeudella, valitsemaan ajamisen 

ajankohdan toisin sekä käyttämään tarvittaessa muuta kulkuvälinettä. (Hatakka 1998, 22.)     

Vuorovaikutus tasojen välillä ei suuntaudu kuitenkaan pelkästään ylhäältä alas, vaan 

ylempien tasojen sisältöjä suhteutetaan jatkuvasti toteutettua operationaalista toimintaa 

seuranneeseen palautteeseen. Muutos yhdellä tasolla johtaa väistämättä muutokseen myös 

muilla tasoilla. Hierarkian alempiin tasoihin verrattuna neljännen eli ylimmän tason sisältö 

on kuitenkin pysyvämpää ja fundamentaalisempaa pitkällä aikavälillä. (Keskinen & 

Hernetkoski 2011.) Kolme alinta tasoa liittyvät enemmän ajamiseen ja liikenteeseen 

substanssina kuin ylin taso, joka tarjoaa perustan kuljettajan elämälle, henkilökohtaiselle 

kehitykselle ja näiden toteuttamiselle ylipäänsä (Katila & Keskinen 2003, 4). Ajamisessa 

hyödynnettävät taitotiedot sekä sisäiset mallit ovat näin ollen alisteisia ylimmän tason 
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asettamille reunaehdoille elämässä pärjäämisessä, tavoitteissa sekä motivaatiotekijöissä. 

Liikenneturvallisuuden näkökulmasta hierarkian ylin taso on erityisen merkityksellinen. 

(Keskinen & Hernetkoski 2011.) 

Keskisen (1996) malli on vakiinnuttanut paikkansa liikennepsykologian saralla ja etenkin 

kuljettajaopetuksen suunnittelussa. Esittelen seuraavaksi suomalaisen kuljettajatutkinnon 

rakenteen ja sen yleisiä piirteitä sekä teen katsauksen Euroopassa yleisesti sovellettaviin 

kuljettajatutkintokäytänteisiin.   

3 Suomalainen B-luokan kuljettajaopetus ja -tutkinto 

3.1 Kuljettajaopetuksen keskeinen sisältö – GDE5-malli 

Liitteessä 1 on esitetty Suomen kuljettajaopetuksen runkona käytettävän GDE5-mallin 

(Goals for Driver Education) sisältö. Mallissa on yhdistetty ajokäyttäytymisen 

hierarkkinen malli (rivimuuttuja: tasot 1–5) kuljettajakoulutuksen pääsisältöihin 

ja -tavoitteisiin (sarakemuuttuja: tiedot ja taidot, riskiä lisäävät tekijät ja itsearviointi). 

Jokainen hierarkiataso pitää sisällään elementtejä sarakemuuttujista ja mallista 

käytetäänkin myös nimeä GDE-matriisi. (Christ et al. 1999, 38–40; Hatakka et al. 2002.) 

Olen kuvannut ajokäyttäytymisen hierarkkisen mallin tasot luvussa 2.2.2 tasoa 5 lukuun 

ottamatta. Taso 5 antaa kontekstin yksittäisen kuljettajan (ajo)käyttäytymiselle: kuljettajan 

toimintaa ohjaa, tietoisesti tai tiedostamattomasti, yhteiskunta ja sen kulttuuri sosiaalisine 

ympäristöineen. Etenkin nuorilla sosiaalisen ympäristön merkitys tavoitteisiin ja 

elämäntapaan korostuu kavereiden, muiden tärkeäksi koettujen henkilöiden sekä esikuvien 

välityksellä. Toisaalta, yksilö hakeutuu usein tavoitteidensa ohjaamana esimerkiksi 

tietynlaiseen seuraan. (Keskinen et al. 2010, 5.)  

Matriisin ylimpiä hierarkiatasoja ei perinteisesti ole huomioitu kuljettajaopetuksessa, jossa 

pääpaino on vielä 2000-luvun alussa ollut taulukon vasemmassa alanurkassa. 

Pyrkimyksenä kuitenkin on, että kuljettajaopetus kattaisi koko matriisin sisällön. (Christ et 

al. 1999, 41.) Huomionarvoista on, ettei GDE-malli siis ole yksittäisen kuljettajan 

ajokäyttäytymistä selittävä teoreettinen ja ”empiirisesti” testattava malli, vaan työkalu 

kuljettajaopetukseen (Keskinen & Hernetkoski 2011). 

Tiedot ja taidot 

Mallin ensimmäinen sarake ”Tiedot ja taidot” kattaa ajamisen ja ajoneuvon käsittelyn 

perustiedot ja -taidot sekä tavanomaisten liikennetilanteiden hallinnan (Hatakka et al. 
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2002). Käsitteellä ”tieto” (knowledge) tarkoitetaan tietoutta jostain asiasta niin 

teoreettisella kuin käytännön tasolla (Keskinen & Hernetkoski 2011). Hierarkiatasoittain 

tarkasteltuna tasolle 1 kuuluvat oppimistavoitteet koskevat siis puhtaasti ajoneuvon 

teknistä käsittelyä ja hallintaa vaihteiden vaihtamisesta, ohjaamisesta sekä nopeuden 

säätelystä alkaen. Näiden lisäksi kuljettajan tulisi tuntea perusteet erilaisten ajoneuvo-

ominaisuuksien, kuten etu- tai takavetoisuus, vaikutuksesta ajoneuvon käyttäytymiseen. 

(Hatakka et al. 2002.)  

Tason 2 opetussisällöt ja oppimistavoitteet puolestaan koskevat esimerkiksi 

liikennesääntöjen tuntemusta ja oman liikkumisen sopeuttamista liikenneympäristöön ja 

muiden tienkäyttäjien toimintaan. Tasolle 3 kuuluvat tiedot siitä, mitä kaikkea tulee 

huomioida matkan suunnittelussa ja miten esimerkiksi aikapaine saattaa vaikuttaa 

matkustuspäätökseen sekä matkan toteuttamiseen. Kuljettajaopetuksen kahdelle ylimmälle 

tasolle (myös tasolle 3) kuuluvien sisältöjen tarkoituksena on saada tulevat uudet 

kuljettajat ymmärtämään oman (ajo)käyttäytymisensä yhteydet taustalla vaikuttaviin 

motiiveihin ja tavoitteisiin. (Hatakka et al. 2002.)  

Riskiä lisäävät tekijät 

Matriisin toinen sarake, “Riskiä lisäävät tekijät”, voisi luonteeltaan sisältyä Tiedot ja 

taidot -sarakkeeseen, sillä se kattaa yhtä lailla kuljettajaopetuksen tieto- ja taitosisältöjä. 

Ensimmäisen sarakkeen yleisluontoisuudesta poiketen toisen sarakkeen näkökulmana on 

kuitenkin pelkkä tietous siitä, mikä liikenteessä ja ajamisessa lisää tai vähentää riskiä, ja 

mitä se käytännön taitoina tarkoittaa. Toisaalta, eriyttämällä riskit omaksi 

kokonaisuudekseen on haluttu myös korostaa niiden merkitystä liikenneturvallisuudelle. 

(Keskinen & Hernetkoski 2011.) 

Ajamiseen liittyvät riskit ovat erilaisia eri hierarkiatasoilla alkaen tason 1 riskeistä, kuten 

ajoneuvon kunto tai keliolosuhteet, ylempien tasojen riskeihin, jotka liittyvät yleisemmin 

liikennetilanteisiin ja muihin tienkäyttäjiin (esimerkiksi kuljettajan ajotapa ja tila, 

suojaamattomat tienkäyttäjät, sääntöjen noudattaminen jne.) sekä kuljettajan 

käyttäytymistaipumuksiin. Yksi tapa tarkastella riskejä on jakaa ne niin sanottuihin 

ulkoisiin ja sisäisiin riskeihin, joista jälkimmäinen viittaa kuljettajalähtöisiin 

riskitekijöihin. (Hatakka et al. 2002; Keskinen et al. 2010, 5) Kuljettajaopetuksessa riskien 

käsittelyn tulee luonteestaan johtuen tapahtua perustietojen ja -taitojen opettamisen 
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yhteydessä. Kullakin hierarkiatasolla on omat riskinsä, joiden käsittely vaatii tuekseen 

uusia taitoja tai vanhojen kehittämistä. (Peräaho, Keskinen & Hatakka 2003, 13.) 

Itsearviointi 

Mallin kolmas sarake, ”Itsearviointi”, on nykyaikaisesta pedagogisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna hyvin olennainen osa kuljettajakoulutusta. Itsearvioinnilla tarkoitetaan 

kuljettajalähtöistä toimintaa, jossa kuljettaja pyrkii saamaan palautetta omasta 

toiminnastaan sekä tulemaan tietoiseksi (tai halua tulla tietoiseksi) omista taipumuksistaan 

ja lähtökohdistaan. (Keskinen & Hernetkoski 2011.) Itsearviointia tarvitaan uuden 

oppimisessa, sillä kyetäkseen liittämään saamansa uuden tiedon jo olemassa oleviin 

tietoedustuksiin, tulee oppilaan sisäistää uuden tiedon sisältö ja nähdä se suhteessa 

aiempaan tietouteen. Kuljettajaopetuksessa tulisi aktivoida oppilaita tunnistamaan omia 

ajatusmallejaan sekä tarvittaessa kyseenalaistamaan niitä. Tähän liittyen oppilaan tulisi 

pystyä arvioimaan omia heikkouksiaan ja vahvuuksiaan sekä tiedollisia puutteitaan. 

(Hatakka et al. 1999, 29.)  

Itsearviointi kattaa oman taitotason tiedostamisen niin ajoneuvon käsittelyyn (taso 1), 

liikennetilanteiden hallintaan (mukaan lukien poikkeus- ja vaaratilanteet, taso 2) kuin 

matkan suunnitteluun (taso 3) liittyen (Keskinen & Hernetkoski 2011). Näiden lisäksi 

kuljettajan tulisi kyetä tunnistamaan käyttäytymisensä taustalla vaikuttavia ”epäsuoria” 

tekijöitä, kuten sosiaalisen paineen sietokyky. Itsearviointiin kykenevä kuljettaja pystyy 

sopeuttamaan ajamisensa havaitsemiensa reunaehtojen mukaisesti ja aktivoimaan kussakin 

tilanteessa vaadittavat tiedot ja taidot sekä tunnistamaan mahdollisia riskejä. (Hatakka et 

al. 2002; Peräaho, Keskinen & Hatakka 2003, 13.)  

Itsearviointi on eriytetty GDE-mallissa omaksi sarakkeekseen, sillä se ei taitona kehity 

itsestään, vaan tulee huomioida erillisenä opetuksen osana (Hatakka et al. 2002). 

3.2 Kuljettajaopetuksen yleiset periaatteet ja rakenne 

Saadakseen oikeuden kuljettaa henkilö- tai pakettiautoa (B-luokan ajokortti) vaaditaan 

henkilöltä Suomessa osallistuminen pakolliseen kuljettajaopetukseen sekä 

kuljettajatutkinnon suorittaminen. B-luokan ajokortin voi saada aikaisintaan 18-vuotiaana, 

mutta siihen tähtäävän opiskelun voi aloittaa jo vuotta aiemmin. Suomessa on käytössä 

kolmivaiheinen kuljettajaopetus, joka muodostuu 1) perusvaiheesta, 2) 

harjoitteluvaiheesta sekä 3) syventävästä vaiheesta. Kaikkiin vaiheisiin sisältyy sekä 

teoria- että ajo-opetusta vaiheiden ollessa toisiaan täydentäviä. Ajo-opetusta voidaan antaa 
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joko autokoulussa tai opetusluvalla. Perusvaiheen jälkeen on ajotutkinto. (Ajokorttilaki 

2011; Henkilöauton ajokortti s.a.) Kolmivaiheinen opetusmalli on ollut käytössä 19.1.2013 

alkaen. Tätä ennen kuljettajaopetus toteutettiin kaksivaiheisena kokonaisuutena, joka 

koostui pelkästään I- ja II-vaiheista, joiden väliin jäi niin sanottu välivaihe ilman 

minkäänlaisia opetuksellisia elementtejä. Edellinen uudistus toteutettiin vuonna 1989, 

jolloin siirryttiin puolestaan kaksivaiheiseen kuljettajaopetukseen. (Laapotti, Peräaho & 

Hatakka 2016, 1, 170.) Nykyisestä opetusmallista poiketen opiskelun sai aiemmin aloittaa 

vasta 17,5-vuotiaana (Ajokorttiasetus (kumoutunut) 1990).   

Vuonna 2013 tehdyn kuljettajaopetusuudistuksen myötä opetustuntien määrä kasvoi ja 

kuljettajaopetuksen pohjana ja opetussisältöjen jäsentäjänä otettiin käyttöön GDE5-malli 

(Laapotti, Peräaho & Hatakka 2016, 1; Opetussuunnitelma 2016). Opetussisällön 

hahmottamisella kolmena erillisenä aihepiirinä pyrittiin korostamaan sitä, että turvallisen ja 

vastuullisen kuljettajakäyttäytymisen oppiminen edellyttää muutakin kuin puhdasta 

ajoharjoittelua ja liikennesääntötietouden saamista opettajalähtöisesti. Näiden taitotietojen 

ohella oppilaan tulee oppia tunnistamaan liikenteeseen liittyviä riskitekijöitä niin muiden 

kuin omien kokemusten perusteella sekä yhdistämään niitä taustalla vaikuttaviin 

motiiveihin ja tavoitteisiin. Tämä puolestaan edellyttää itsearvioinnin ja metakognitiivisten 

valmiuksien harjoittelua ja oppilaskeskeistä lähestymistapaa. Viimeksi mainitut 

mahdollistavat lisäksi myöhemmän, elinikäisen, oppimisen ja kuljettajana kehittymisen. 

(Christ et al. 1999, 39; Keskinen & Hernetkoski 2011.)  

3.2.1 Perusvaihe 

Kuljettajaopetuksen perusvaihe koostuu vähintään 19 tunnista teoriaopetusta ja 18 

ajotunnista (Henkilöauton ajokortti s.a.). Teoriaopetuksen yhteydessä yhdellä ”tunnilla” 

tarkoitetaan 45 minuutin ja ajo-opetuksen yhteydessä 50 minuutin pituista oppituntia. 

Perusvaiheen tarkoituksena on tarjota oppilaalle ajamisessa sekä liikennetilanteiden 

hallinnassa tarvittavat perustaidot. Puhtaasti taktisille tasoille (ajokäyttäytymisen 

laajennetun hierarkkisen mallin tasot 1 ja 2) kuuluvien taitojen ohella tarkoituksena on, että 

oppilaalle kehittyy perusvaiheessa kyky arvioida omaa toimintaansa sekä hallita ajamiseen 

liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä tekijöitä (hierakkisen mallin tasot 3 ja 4). Perusvaiheen 

tulisi tarjota valmiudet kuljettajan itsenäiseen ajoharjoitteluun perusvaihetta ja sen jälkeistä 

ajotutkintoa seuraavassa harjoitteluvaiheessa. Vaikeissa olosuhteissa ts. pimeällä ja 

liukkaalla ajamisen harjoittelu (2 ajotuntia) suoritetaan siinä vaiheessa, kun oppilas on 

saavuttanut riittävät taidot auton käsittelyssä ja hallinnassa. (Opetussuunnitelma 2016.) 
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Muusta opetustavasta riippumatta tämä harjoittelu suoritetaan aina autokoulussa (Keskinen 

et al. 2010, 2). Luentomuotoisen teoriaopetuksen rinnalla oppilailla teetetään kotitehtäviä 

sekä edellytetään itseopiskelua esimerkiksi oppimispäiväkirjan sekä itsearviointien 

muodossa. Itseopiskelun määräksi on määritetty vähintään 20 oppituntia. 

(Opetussuunnitelma 2016.) Ennen vuotta 2013 perusvaiheeseen (aiemmin I-vaihe) kuului 

20 teoriaopetustuntia (Ajokorttiasetus (kumoutunut) 1990) ja 32 ajotuntia, jotka olivat 25 

minuutin mittaisia ja joista pimeän ajon opetusta oli kaksi tuntia (Liikenneministeriön 

päätös ajokorttiasetuksen soveltamisesta 1990). 

3.2.2 Harjoitteluvaihe  

Ajotutkinnon suoritettuaan uudella kuljettajalla alkaa itsenäisen harjoittelun vaihe 

lyhytaikaisen ajokortin turvin. Harjoitteluvaiheessa kuljettaja kuuluu uuden kuljettajan 

rikkomusten seurantajärjestelmän3 piiriin. Vaihe kestää 3–24 kuukautta ja sen aikana 

uuden kuljettajan tulisi itsenäisesti soveltaa ja kehittää perusvaiheessa hankkimiaan tietoja 

ja taitoja sekä oppia tunnistamaan omalle ajamiselleen tyypillisiä piirteitä. Harjoittelun 

tukena pidetään oppimispäiväkirjaa ja tehdään tehtäviä. Harjoitteluvaiheessa kuljettaja käy 

lisäksi autokoulussa kahdella ajotunnilla sekä yhdellä ryhmäoppitunnilla. 

(Opetussuunnitelma 2016.) Harjoitteluvaihe otettiin käyttöön vasta vuonna 2013 

siirryttäessä kolmivaiheiseen kuljettajatutkintorakenteeseen. Kaksivaiheisessa 

tutkintorakenteessa vaiheiden I ja II välisenä aikana kuljettajilta ei edellytetty 

minkäänlaista virallista itseopiskelua tai osallistumista opetukseen autokoulussa. (Laapotti, 

Peräaho & Hatakka 2016, 170.)   

3.2.3 Syventävä vaihe 

Syventävä vaihe päättää kuljettajaopetuksen ja sen suoritettuaan kuljettajalle myönnetään 

varsinainen ajokortti (Henkilöauton ajokortti s.a.). Syventävä vaihe koostuu kahden 

ajotunnin mittaisesta yksilöllisestä arviointiajosta sekä yhden oppitunnin mittaisesta 

palautekerrasta, jossa käydään läpi uuden kuljettajan ajamista arviointiajon sekä 

harjoitteluvaiheen aikana pidetyn oppimispäiväkirjan valossa. Tämän lisäksi kuljettajan 

tulee osallistua ryhmäopetukseen, joka sisältää kahden ajotunnin verran näyttöjä ja 

harjoituksia radalla sekä kolme ryhmäoppituntia. (Opetussuunnitelma 2016.) Vuoden 2013 

                                                 
3 Uusi kuljettaja on määrättävä ajokieltoon, mikäli hän syyllistyy kahden ensimmäisen ajovuotensa aikana 

kolmesti tai ensimmäisen vuoden aikana kahdesti tieliikennelain 103 §:ssä tarkoitettuun 

liikennerikkomukseen, lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaistavia tekoja kuin tieliikennelain 24 a §:n 2 

momentissa tarkoitettua matkapuhelimen kiellettyä käyttöä ajon aikana ja tieliikennelain 25 §:n 1 ja 2 

momentissa tarkoitettua nopeusrajoituksen rikkomista moottorikäyttöisellä ajoneuvolla. (Ajokorttilaki 2011, 

65 §.) 



 

21 

 

uudistuksessa syventävän vaiheen (aiemmin II-vaihe) opetusmäärät säilyivät niin teoria- 

kuin ajotuntien suhteen ennallaan. Ajo-opetuksen sisältö kuitenkin muuttui, sillä ennen 

vuotta 2013 uuden kuljettajan tuli osallistua kolmelle ajotunnille radalla ja vain yhdelle ns. 

normaalissa liikenteessä (vrt. nykyinen arviointiajo). (Opetussuunnitelma, B-luokan 

kuljettajaopetus 2008, 17.) 

3.3 Kuljettajatutkinto 

Ajokorttilain (2011) mukaan kuljettajatutkinto koostuu teoria- ja ajokokeesta, joista 

jälkimmäiseen pääsy edellyttää ensimmäisen hyväksyttyä suorittamista. 

Kuljettajatutkintoon voi osallistua, kun henkilö on täyttänyt 18 vuotta (teoriakokeeseen voi 

osallistua kuukautta aiemmin), saanut ajokorttiluvan sekä osallistunut perusvaiheen 

pakolliseen opetukseen. Tutkinnolla pyritään varmistamaan, että tuleva uusi kuljettaja 

hallitsee perusvaiheeseen sisältyvät asiat kyeten soveltamaan niitä ja toimimaan 

liikenteessä itsenäisesti vastuullisena kuljettajana. (Kuljettajantutkinto s.a.)  

3.3.1 Teoriakoe 

Kuljettajatutkinnon teoriakokeella pyritään varmistamaan, että uusi kuljettaja hallitsee 

liikennesäännöt ja määräykset (Kuljettajantutkinto s.a.). Koe sisältää sekä kirjallisia että 

kuvallisia kysymyksiä. Kirjallisia, luokkakohtaisia, monivalintakysymyksiä on kymmenen 

ja kuvallisia tilannekysymyksiä 50. (Kuljettajantutkinnon- ja opetusluvanhakijan 

teoriakokeen suorittaminen 2015.) Ohjelmaa valitsee jokaisessa kokeessa satunnaisesti 

kysymykset kunkin aihepiirin kysymyspatteristosta. Tilannekysymyksissä kokelaan tulee 

valita oikea toimintatapa. (Katila & Keskinen 2003.) Päästäkseen teoriakokeen läpi, 

kokelas saa vastata väärin korkeintaan kolmeen monivalintakysymykseen ja seitsemään 

tilannekysymykseen. Kaikki kysymykset ovat samanarvoisia. Kysymykset jakautuvat 

aihepiireittäin taulukoiden 1 ja 2 mukaisesti. Koe tehdään taulutietokoneella (tabletti) ja 

poikkeustapauksia lukuun ottamatta siihen voi käyttää korkeintaan 30 minuuttia. 

Kysymyskohtaisia aikarajoja ei ole. (Kuljettajantutkinnon- ja opetusluvanhakijan 

teoriakokeen suorittaminen 2015.) 
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Taulukko 1 B-luokan monivalintatehtävät kuljettajatutkinnon teoriakokeessa (lähde: 

Kuljettajantutkinnon- ja opetusluvanhakijan teoriakokeen suorittaminen 2015). 

Taulukko 2 B-luokan liikennetehtävät kuljettajatutkinnon teoriakokeessa (lähde: 

Kuljettajantutkinnon- ja opetusluvanhakijan teoriakokeen suorittaminen 2015). 

Ennen vuotta 2016 teoriakoe suoritettiin pakkotahtisesti siten, että kirjallisten kysymysten 

vastausaika oli 30 sekuntia ja kuvallisten kymmenen (Kuljettajantutkinnon teoriakokeen 

2013). Kokeen tilannekysymykset perustuivat lisäksi valokuviin toisin kuin nykyään, 

jolloin kuvat luodaan animaatiotekniikalla. Kuvauudistuksen yhteydessä siirryttiin myös 

kosketusnäytöllisiin taulutietokoneisiin. (Vuodenvaihteen muutoksia 2015.) Vuoden 2016 

kesäkuuhun saakka tilannekysymyksistä kahdeksan sai mennä väärin (Kuljettajantutkinnon 

teoriakokeen 2013). 

Kun kokelas on vastannut kaikkiin kysymyksiin, järjestelmä arvioi saman tien vastaukset 

ja ilmoittaa läpipääsystä. Kokelas saa kysymyskohtaisen tiedon mahdollisista virheellisistä 

vastauksistaan joko sähköpostiinsa tai tulostettuna paperille. (Kuljettajantutkinnon- ja 

opetusluvanhakijan teoriakokeen suorittaminen 2015.) 

3.3.2 Käsittely- ja ajokoe   

Kuljettajatutkinnon ajokokeella pyritään varmistamaan, että uusi kuljettaja on saavuttanut 

opetussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet: osaa toimia liikenteessä vastuullisena kuljettajana 

huomioiden turvallisuuden, sosiaalisuuden ja ekologisuuden sekä pystyy soveltamaan 

ajamisen perustaitoja itsenäisesti ja turvallisesti eri liikennetilanteissa. Tämän lisäksi 

ajokokeen vastaanottaja arvioi kuljettajan kyvyt tunnistaa ja arvioida riskejä sekä omaa 

Luokkakohtaiset monivalintatehtävät, 1 kysymys/aihepiiri 

1. Kuljettaja 6. Vaikeissa olosuhteissa ajaminen 

2. Ajo-oikeus 7. Ekologinen auton käyttö 

3. Ajamisen perustaidot 8. Ajoneuvo 

4. Vuorovaikutustaidot 9. Tieliikenneonnettomuudet 

5. Liikenneympäristö 10. Liikenteenohjaus 

Liikennetehtävät, 5 kysymystä/aihepiiri 

1. Suoraan ajaminen 6. Väistäminen ajettaessa vasemmalle 

2. Oikealle ajaminen 7. Ohittaminen 

3. Vasemmalle ajaminen 8. Kaistan vaihtaminen 

4. Väistäminen ajettaessa suoraan 9. Pysähtyminen 

5. Väistäminen ajettaessa oikealle 10. Pysäköiminen 
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toimintaansa ja sen vaikutuksia liikenneturvallisuudelle. B-luokan ajokoe muodostuu 

alkukeskustelusta (5 min), varsinaisesta ajamisesta (30 min) sekä loppukeskustelusta (10 

min). Liikenteessä ajamisen aika ei saa alittaa puolta tuntia. (Kuljettajantutkinnon ajokoe 

2016.) Ennen vuotta 1994 ajokoe kesti ainoastaan 30 minuuttia ollen yksi yhtenäinen 

kokonaisuus (Katila & Keskinen 2003, 8). 

Alkukeskustelulla varmistetaan, että kokelas tietää hänelle kokeessa asetetut tavoitteet, 

suorituksen arviointikriteerit sekä yleiset toimintaohjeet ajamisen aikana. Ennen liikkeelle 

lähtöä kokelaan on osoitettava kykenevänsä valmistautumaan turvalliseen ajoon koskien 

muun muassa istuimen ja taustapeilien säätämistä. Itse ajokoe koostuu sekä liikenteessä 

ajamisesta että käsittelytehtävistä. B-luokan ajokokeessa käsittelytehtäviä on kaksi ja ne 

ovat esimerkiksi mäkilähtö seisontajarrulla tai ilman, tai pysäköinti. Vähintään toinen 

tehtävistä on suoritettava peruuttamalla. Ajamista seuraa loppukeskustelu, jossa ajokokeen 

vastaanottaja antaa kokelaalle päätöksen niin varsinaisen ajokokeen kuin käsittelytehtävien 

hyväksymisestä perusteluineen. Samalla kokelas saa palautetta vahvoista ja heikoista 

ominaisuuksistaan kuljettajana. Mikäli kokelas läpäisee kokeen, saa hän myös ohjausta 

kehityskohteistaan. Tutkinnon vastaanottaja hyödyntää palautteessa tekemäänsä ajamisen 

kokonaisarviota sekä kuljettajan itsearviota. (Kuljettajantutkinnon ajokoe 2016.) 

Ajamisen kokonaisarvio perustuu ajokokeessa havainnoitavien viiden erillisen ajamisen 

osa-alueen arvioihin. Osa-alueet ovat: 1) ajoneuvon hallinta, 2) kevyen liikenteen 

huomiointi, 3) muun liikenteen huomiointi, 4) ennakointi sekä 5) oman tilan hallinta (Liite 

2). Arviointi tehdään viisiportaisella asteikolla 1–5. Ajokoe hylätään, jos yhdenkin osa-

alueen arvio on ”Heikko” (1). Tällöin kuljettajan ajamisessa on ilmennyt konfliktitilanne, 

josta on aiheutunut vaaraa joko kuljettajalle itselleen tai muille tienkäyttäjille ja joka olisi 

pahimmassa tapauksessa voinut johtaa onnettomuuteen. (Kuljettajantutkinnon ajokoe 

2016.)  

Ajokokeessa arvioitavat osa-alueet ovat vaihdelleet sisällöllisesti ja määrällisesti vuosien 

saatossa (Katila & Keskinen 2003, 8). Esimerkiksi ennen vuotta 2013 arvioitavat osa-

alueet olivat: 1) ajoneuvon käsittely, 2) liikennetilanteiden hallinta, 3) kevyen liikenteen 

huomiointi, 4) sujuvuus/suunnitelmallisuus, 5) riskien tunnistaminen/välttäminen, 6) 

sosiaaliset taidot sekä 7) taloudellinen ajaminen (Kuljettajantutkinnon ajokoe 2011). 

Käsittely- ja ajokokeen arvioinnin haasteeksi on tunnistettu se, että turvallisen ajamisen 

kannalta merkitykselliset tekijät eivät liity pelkästään siihen, mitä kuljettaja osaa tehdä, 
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vaan se, mitä hän haluaa tehdä. Tutkintoajo on lähtökohtaisesti rakennettu arvioimaan 

kokelaan maksimisuoritusta, jolla tarkoitetaan hänen toimintaansa osaamisensa ylärajoilla. 

Kriteerit tietäen kokelas pyrkii suoriutumaan kokeesta hänelle opetetun mukaisesti, mikä ei 

välttämättä kuitenkaan kuvasta hänen tyypillistä suoritustaan, joka saattaa näyttäytyä 

esimerkiksi yleisenä riskikäyttäytymisenä. (Katila & Keskinen 2003, 6–7.) Varsinaisista 

taidoista riippumattomien tekijöiden arviointi on erityisen vaikeaa lyhyessä ajassa. Etenkin 

nuorten uusien kuljettajien kohdalla turvallisuusriskit liikenteessä liittyvät juuri asenteisiin, 

kokemattomuuteen sekä ikäkaudelle tyypilliseen elämäntyyliin.  

3.4 Suomalainen kuljettajaopetus suhteessa opetukseen muualla Euroopassa 

Kuljettajaopetuksen suhteen lainsäädäntö on Euroopan unionin alueella kaikkiaan varsin 

löyhää, sillä opetusta ei säännellä muutoin kuin vaihtoehtoina tutkinnon suorittamiselle 

eräissä ajokorttiluokan korottamista koskevissa tapauksissa. Kuljettajan osaamista on sen 

sijaan pyritty säätelemään ainoastaan kuljettajatutkintoa koskevien vähimmäisvaatimusten 

avulla. (Arviomuistio kuljettajakoulutusuudistuksen 2016, 13.) Useimmissa Euroopan 

talousalueen maissa ajokortin saaminen kuitenkin edellyttää jonkin opetuksen saamista 

lukuun ottamatta Alankomaita, Espanjaa, Iso-Britanniaa, Maltaa sekä Ranskaa. Belgiassa 

ja Irlannissa teoriaopetus ei ole pakollista. (Löytty & Hotti 2016, 9–10.) Maissa, joissa 

opetukseen osallistuminen ei ole pakollista, ammattimaista opetusta hyödynnetään 

kuitenkin usein ennen kuljettajatutkinnon suorittamista (Arviomuistio 

kuljettajakoulutusuudistuksen 2016, 13).  

Euroopassa on käytössä kolme erilaista kuljettajaopetusmallia henkilöauton ajokortin 

haluavalle: 1) pakollisen autokouluopetuksen malli, 2) pakollisen autokouluopetuksen ja 

maallikon valvoman ajoharjoittelun (accompanied driving) yhdistävä malli sekä 3) 

valvottu ajoharjoittelu, jonka lisäksi opetusta voi hankkia vapaaehtoisesti myös 

ammattimaiselta liikenneopettajalta. Kuljettajaopetus on lisäksi voitu jakaa yhteen tai 

useampaan vaiheeseen (GDL, graduated driver licencing). Maasta riippuen ajoharjoittelun 

aloittaminen voi edellyttää jonkinasteisen opetuksen saamista (esimerkiksi Ruotsissa, 

Itävallassa ja Norjassa) tai teoriakokeen (esimerkiksi Sveitsissä, Luxemburgissa ja 

Irlannissa) tai koko tutkinnon suorittamista (esimerkiksi Saksassa ja Virossa). Maihin, 

joissa kuljettajaopetusta voi saada ainoastaan autokoulussa, kuuluvat lähinnä Itä-Euroopan 

ja Balkanin maat sekä yksittäisinä poikkeuksina Tanska ja Portugali. (Löytty & Hotti 2016, 

2–3, 11–15.)  
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Suomessa sovelletaan malleja 1 ja 3, sillä B-luokan kuljettajatutkintoon kuuluvan 

pakollisen opetuksen voi saada vaihtoehtoisesti joko autokoulussa tai opetusluvalla. 

Muihin Euroopan maihin verrattuna opetuslupaopetuksessa valvottu 

ajaminen/ajoharjoittelu ei kuitenkaan varsinaisesti vastaa ”accompanied driving” -ajatusta 

mahdollisimman suuresta valvotun ajoharjoittelun määrästä ennen itsenäiseen ajamiseen 

siirtymistä. Määritelmäerona on, että Suomessa opetuslupaopetuksessa oppilaan 

ajoharjoittelua valvoo opetusluvan haltija eli opetuksesta vastaava opettaja, kun taas 

muissa maissa valvojaa ei mielletä opettajaksi, vaan ”pelkästään” mukana olevaksi 

henkilöksi. (Löytty & Hotti 2016, 11.) Suomessa sekä teoria- että ajokoe suoritetaan vasta 

pakolliseen teoria- sekä ajo-opetukseen osallistumisen jälkeen (Ajokorttilaki 2011).  

4 Nuorten kuljettajien ajamiselle tyypillisiä piirteitä 

4.1 Ikä ja ajokokemus 

Kaikkia nuoria kuljettajia yhdistävä tekijä iän ohella on vähäinen ajokokemus, jota 

pidetään yhtenä merkittävimmistä onnettomuusriskiä lisäävistä tekijöistä (McKnight & 

McKnight 2003; Salo & Keskinen 2003, 18; McCartt et al. 2009). Vaikka iän ja 

kokemuksen vaikutuksen erottaminen on todettu tutkimuksissa menetelmällisesti 

hankalaksi (Clarke et al. 2006; McCartt et al. 2009), on olemassa tutkimustuloksia siitä, 

että huomioitaessa niin kuljettajan ajokortin ikä kuin erot altistuksessa (ajosuorite), on 

nuorten kuljettajien onnettomuusriski huomattavasti vanhempia (erityisesti yli 25-

vuotiaita) kuljettajia suurempi (McCartt, Shabanova & Leaf 2003; McCartt et al. 2009). 

Toisaalta, iästä riippumatta onnettomuusriski on ensimmäisten itsenäisesti ajettujen 

kuukausien aikana huomattavasti suurempi kuin kokemuksen karttuessa. McCarttin, 

Shabanovan & Leafin (2003) mukaan onnettomuusriski on 2/3 pienempi ensimmäisten 800 

ajetun kilometrin jälkeen. Löytty (2014) puolestaan on todennut, että esimerkiksi vuonna 

2012 ajokortin saaneiden kuljettajien aiheuttamien liikennevahinkojen määrä oli 

kaksinkertainen verrattuna vuonna 2010 ajokortin saaneiden kuljettajien vahinkomäärään.  

Ensimmäistä kuutta ajokuukautta on pidetty onnettomuusriskin kannalta 

merkityksellisempinä. Kokemuksen ja oppimisen merkityksen puolesta puhuu se, että 

puolta vuotta pidetään liian lyhyenä aikana esimerkiksi kuljettajan henkiselle kypsymiselle. 

(McCartt, Shabanova & Leaf 2003.) Vähäinen ajokokemus yhdistetään ajamisessa 

tekijöihin, kuten keskittymättömyys, havainnoinnin puutteet ja riskien tunnistamisen 
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vaikeus, liian suuri tilannenopeus sekä virheet ohjausliikkeissä (McKnight & McKnight 

2003).  

Kaiken kaikkiaan ”kokemus” käsitteenä on ajokäyttäytymisen tutkimisessa ongelmallinen, 

sillä mitä enemmän kuljettaja ajaa, sitä suurempi hänen altistuksensa onnettomuuksille on. 

Toisaalta, kuten Brown (1982) on todennut, altistus ei ole yhtä suuri kaikilla saman 

kokemustason kuljettajilla, sillä kuljettaja pystyy itse säätelemään sen suuruutta omalla 

ajotyylillään. 

Ajamisen laajennetussa hierarkkisessa mallissa ikä ja ajokokemus voidaan tekijöinä 

sijoittaa tasolle 4 (”Elämän tavoitteet ja elämän taidot”), sillä ne kuvaavat yleisemmin 

kuljettajan taustaa sekä ajohistoriaa. Ne ovat henkilöön liittyviä, hitaasti muuttuvia 

ominaisuuksia, jotka ovat voimassa yksittäisestä kuljettavasta matkasta riippumatta ja 

esimerkiksi ikä heijastuu yksilön toimintaan elämässä yleisemminkin vaikuttaen niin 

fyysisiin kuin psyykkisiin ominaisuuksiin sekä muun muassa elämäntapaan. (Salo & 

Keskinen 2003, 16.) Toisaalta, kokemus ilmenee myös tasoilla 2 (”Liikennetilanteiden 

hallinta”) ja 1 (”Ajoneuvon käsittely”) ajotoimintojen automatisoitumisen tai 

käsittelytaitojen kehittymisen yhteydessä. 

4.2 Riskikäyttäytyminen 

Vanhempiin kuljettajiin verrattuna tietynlainen riskikäyttäytyminen liikenteessä on nuorille 

ja etenkin mieskuljettajille yleisempää. Tällaisella riskikäyttäytymisellä tarkoitetaan 

esimerkiksi ylinopeudella ajamista (Stradling et al. 2003; Fergusson, Swain-Campbell & 

Horwood 2003; Hatfield & Soames Job 2006; Williams, Kyrychenko & Retting 2006; 

Smart et al. 2005; VALT-nuorisoraportti 2016), liian lyhyen turvavälin käyttämistä 

(Fergusson et al. 2003), päihteiden vaikutuksen alaisena ajamista (Fergusson et al. 2003; 

Stradling et al. 2003; Kelly, Darke & Ross 2004; VALT-nuorisoraportti 2016) ja 

turvalaitteiden käyttämättömyyttä (Ye & Pickrell 2008; Boyle & Lampkin 2008; VALT-

nuorisoraportti 2016). Usein nämä niin sanotut riskikäyttäytymisen eri muodot ilmenevät 

samanaikaisesti. Esimerkiksi Williams & Shabanova (2002) ovat todenneet, että vyön 

käyttö on nuorilla kuljettajilla sekä matkustajilla vähäisintä yöaikaan, etenkin keskiyön 

jälkeen ja kuljettajan ollessa nauttinut alkoholia. 

Taulukossa 3 on esitetty vuosina 2008–2013 moottoriajoneuvossa olleen osallisen tai 

jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa mukana 

olleiden ajo-oikeudellisten henkilö- tai pakettiauton kuljettajien osuudet ylinopeuden, 
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turvalaitteen käyttämättömyyden sekä alkoholin vaikutuksen alaisuuden mukaan. Nuorilla 

mieskuljettajilla alkoholin alaisuudessa ajaminen oli huomattavasti yleisempää kuin muissa 

kuljettajaryhmissä. Turvalaitteiden käyttämättömyys puolestaan korostui 20–24-vuotiailla 

mieskuljettajilla. Ylinopeus oli kaikilla nuorilla huomattavasti vanhempia kuljettajia 

yleisempää. Niin sanotut moniriskikuljettajat olivat tyypillisimmin nuoria mieskuljettajia. 

(Onnettomuustietorekisteri 2016.) 

Taulukko 3 Vuosina 2008–2013 moottoriajoneuvossa olleen osallisen tai jalankulkijan tai 

polkupyöräilijän kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa mukana olleiden ajo-

oikeudellisten henkilö- tai pakettiauton kuljettajien osuudet alkoholin vaikutuksen 

alaisuuden, turvalaitteen käyttämättömyyden sekä ylinopeuden mukaan (lähde: 

Onnettomuustietorekisteri 2016). 

Ajaminen voi olla nuorille keino ilmaista itseään (Clarke et al. 2006) ja esimerkiksi 

riskikäyttäytyminen voi olla tapa päästä ajamiselle asetettuihin tavoitteisiin, kuten omien 

taitojen osoittaminen, vaarallisesti eläminen (vrt. adrenaliinipiikki) tai hedonistisen 

nautinnon saaminen (Näätänen & Summala 1976). Nuorilla riskikäyttäytyminen niin 

liikenteessä kuin muilla elämän osa-alueilla on osa tietynlaista elämäntapaa (Laapotti 

2003, 18). 

Tutkimuksissa riskikäyttäytymiseen on yhdistetty myös joitain luonteenpiirteitä, kuten 

sensaatiohakuisuus, jolla tarkoitetaan henkilön tarvetta toteuttaa vaihtelevia, ainutlaatuisia 

ja mutkikkaita asioita, jotka herättävät muiden silmissä huomiota. Sensaatiohakuinen 

henkilö on valmis ottamaan niin fyysisiä kuin sosiaalisia riskejä näiden kokemusten ja 

halutun huomion saavuttamiseksi. (Zuckerman 1979, 10–11.) Mitä sensaatiohakuisempi 

henkilö on, sitä enemmän hän ottaa riskejä liikenteessä (Arnett 1991; Arnett 1996; Dahlen 

et al. 2005; Schwebel et al. 2006). Sensaatiohakuisuus on todettu voimakkaimmaksi 

nuorilla, etenkin teini-iässä, sensaatiohakuisuuden vähentyessä ikääntymisen myötä 

(Giambra, Camp & Grodsky 1992; Roth, Schumacher & Brähler 2005).  

 18–19-vuotiaat 20–24-vuotiaat yli 24-vuotiaat 

 Naiset 
(Nkok=25) 

Miehet 
(Nkok =97) 

Naiset  
(Nkok =30) 

Miehet  
(Nkok =114) 

Naiset  
(Nkok =242) 

Miehet  
(Nkok =904) 

Rattijuopumus  
(vähintään 0,5 ‰)  

5 % 26 % 7 % 41 % 10 % 14 % 

Turvavyö ei käytössä 
tai sitä ei ollut 

4 % 27 % 23 % 49 % 16 % 28 % 

Onnettomuushetkellä 
ylinopeutta vähintään 

10 km/h 
17 % 59 % 17 % 52 % 10 % 20 % 

Kaikki kolme  
em. taustatekijää 

0 % 15 % 7 % 26 % 5 % 5 % 
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Sukupuolittain tarkasteltuna sensaatiohakuisuus on voimakkaampaa miehillä kuin naisilla 

(Arnett 1996; Roth et al. 2005; Cestac, Paran & Delhomme 2011). Sensaatiohakuisuuden 

ohella myös muiden luonteenpiirteiden, kuten aggressiivisuuden, impulsiivisuuden sekä 

tylsistymisalttiuden on todettu olevan yhteydessä nuorten riskikäyttäytymiseen liikenteessä 

(Arnett 1996; Dahlen et al. 2005). Myös negatiivisen asenteen ja riskikäyttäytymisen 

välille on löydetty yhteys: negatiivinen asenne liikenneturvallisuutta ja -sääntöjä kohtaan 

ennustaa riskikäyttäytymistä (Iversen 2004; Iversen & Rundmo 2004). Erityisesti nuorten, 

miesten ja niiden kuljettajien, joilla on ollut ajokortti alle kymmenen vuotta, on todettu 

suhtautuvan muita kuljettajaryhmiä negatiivisemmin liikenneturvallisuuteen (Laapotti, 

Keskinen & Rajalin 2001; Iversen & Rundmo 2004; Bergdahl 2005). 

Riskikäyttäytymiseen yhteydessä olevat ja sitä ilmentävät tekijät sijoittuvat laajennetussa 

ajamisen hierarkkisessa mallissa lähtökohtaisesti tasolle 4 etenkin 

persoonallisuuspiirteiden liittyessä pelkkää liikennekäyttäytymistä laajemmin yleisesti 

henkilön elämäntapaan ja arvostuksiin. Toisaalta, vaikka esimerkiksi ajaminen päihteiden 

vaikutuksen alaisena ilmentää henkilön yleistä suhtautumista liikenneturvallisuutta kohtaan 

ja muiden kuin turvallisuusmotiivien tärkeyttä, voidaan päihteiden käyttöön ja ajamiseen 

liittyvät valinnat sijoittaa myös tasolle 3, sillä ne liittyvät juuri yksittäiseen matkaan ja 

matkustuspäätökseen. Vastaavasti esimerkiksi ylinopeuteen liittyvät ongelmat liikenteessä 

voidaan sijoittaa myös tasolle 2 (”Liikennetilanteiden hallinta”), sillä kuljettaja valitsee 

nopeuden juuri tietyssä liikennetilanteessa ja valittu nopeus puolestaan vaikuttaa 

liikennetilanteiden haasteellisuuteen. (Salo & Keskinen 2003, 20, 23, 26.) 

4.3 Matkan tarkoitus ja ajankohta 

Nuoret kuljettajat, etenkin miehet, ajavat enemmän vapaa-ajallaan niin sanotusti huvin 

vuoksi, kun taas esimerkiksi keski-ikäisten kuljettajien ajosuoritteesta suurin osa kertyy 

työhön liittyvästä ajamisesta. Nuorten miesten onnettomuuksien taustalla korostuu 

huviajelu toisin kuin naisten ja keski-ikäisten. (Salo & Keskinen 2003, 22, 35; Laapotti et 

al. 2007.) Nuorilla ajaminen ajoittuu lisäksi vanhempia kuljettajia useammin pimeään ilta- 

sekä yöaikaan, mikä näkyy näiden ajankohtien yliedustavuutena myös onnettomuuksissa. 

(Williams 2003; Åkerstedt & Kecklund 2003; Salo & Keskinen 2003, 35, 52; Clarke et al. 

2006; Laapotti et al. 2007; Chen et al. 2010).  

Ajaminen pimeällä on yleisesti todettu hankalammaksi kuin valoisaan aikaan näkyvyyden 

ollessa huonompi. Nuorilla kuljettajilla ajokokemus pimeällä on päiväsaikaan verrattuna 

usein vielä vähäisempää. Pimeä aika liittyy useasti myös myöhäiseen kellonaikaan, jolloin 



 

29 

 

kuljettaja saattaa olla väsynyt. Ajamisen ajankohta, tarkoitus ja luonne limittyvät myös 

keskenään, sillä esimerkiksi huviajelu ja päihteiden käyttö yhdistyvät usein ilta- tai 

yöaikaan. (Williams 2003.) Clarke et al. (2006) ovatkin esittäneet, että pimeään aikaan 

ajettujen onnettomuuksien taustalla ei ole niinkään huono näkyvyys, vaan se, ketkä 

liikenteessä liikkuvat, miksi ja miten. Ajaminen on nuorille tarkoituksenmukainen keino 

ilmaista itseään. (Clarke et al. 2006.)   

Vuosina 2008–2013 moottoriajoneuvossa olleen osallisen tai jalankulkijan tai 

polkupyöräilijän kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, joissa joko onnettomuuden 

pääaiheuttajana tai vastapuolena oli ajo-oikeudellinen, henkilö- tai pakettiautolla ajava 18–

19-vuotias mies, 60 % tapahtui ilta- tai yöaikaan (klo 18.01–06.00) ja hämärän tai pimeän 

aikaan liki puolet. Samanikäisten naiskuljettajien onnettomuuksista lähes neljännes 

tapahtui illalla tai yöllä ja hämärän tai pimeän aikaan vastaavasti kolmannes. 

Tarkasteltaessa 20–24-vuotiaita mieskuljettajia ilta- tai yöaikaan onnettomuuksista tapahtui 

noin 60 % ja hämärässä tai pimeällä 55 %. Vastaavat luvut 20–24-vuotiaille 

naiskuljettajille olivat 30 % ja 43 %. Onnettomuuksista, joiden osalliset olivat sen sijaan 

yli 24-vuotiaita, noin joka neljäs tapahtui ilta- tai yöaikaan sukupuolesta riippumatta. 

Vanhempien kuljettajien onnettomuuksista reilu kolmannes tapahtui puolestaan hämärän 

tai pimeän aikaan. (Onnettomuustietorekisteri 2016.)  

Ajamisen laajennetussa hierarkkisessa mallissa matkan tarkoitukseen sekä sen 

toteuttamiseen liittyvät valinnat sijoittuvat tasolle 3 (”Ajamisen tavoitteet ja tilanne”) ja 

niitä ohjaavat tasolle 4 kuuluvat motiivit (Salo & Keskinen 2003, 21–22).       

4.4 Sosiaalinen konteksti: matkaseura 

Nuorille kuljettajille on tyypillistä ajaa matkustajien (yleensä kavereita) kanssa, koska 

ajaminen on yksi tärkeä sosiaalisen yhdessäolon muoto (Shope & Bingham 2008). Nuorten 

kuljettajien kohdalla matkustajien läsnäolo ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta, sillä 

kavereiden, ja matkustajien läsnäolon ylipäänsä, on todettu kasvattavan nuorten 

onnettomuusriskiä sekä vaikuttavan yllyttävästi riskikäyttäytymiseen (Lam et al. 2003, 

Simons-Morton et al. 2012; Møller & Haustein 2014; Taubman-Ben-Ari et al. 2015). 

Simons-Morton et al. (2012) ovat esittäneet, että vaikutusmekanismi kavereiden ja 

riskikäyttäytymisen välillä voi olla esimerkiksi se, että jo lähtökohtaisesti riskialttiisti 

käyttäytyvät nuoret valitsevat kavereikseen samankaltaisia henkilöitä tai kaverit saattavat 

muovata toisiaan kaltaisikseen joko epäsuorasti kaveripiirissä vallitsevien 

riskikäyttäytymistä suosivien normien välityksellä tai suoraan riskikäyttäytymiseen 
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painostamalla. Matkaseuraan liittyvä päätöksenteko seuran tuomine mahdollisine 

ongelmineen sijoittuu laajennetussa ajamisen hierarkkisessa mallissa tasolle 3 (Keskinen 

1996). 

4.5 Itsearviointitaidot 

Nuoret kuljettajat yliarvioivat tyypillisesti omat ajokykynsä, kun niitä verrataan niin 

sanottuun keskivertokuljettajaan (Gregersen & Bjurulf 1996; McKenna & Myers 1997; 

Young drivers 2006, 92). Sen lisäksi, että taitojen yliarviointia todella tapahtuu suhteessa 

objektiivisiin taitoihin, on ilmiötä selitetty sillä, että kuljettajien on ylipäänsä vaikea 

ymmärtää, mitä ”keskivertokuljettaja” tarkoittaa ja niin nuoret kuin vanhemmatkin 

kuljettajat saattavat arvioida itsensä siitä näkökulmasta, mikä olisi sosiaalisesti suotavaa 

(Groeger & Grande 1996). Kun kuljettajia on sitä vastoin pyydetty arvioimaan omia taitojaan 

suhteessa varsinaisiin taitoihinsa, jotka ilmenevät esimerkiksi ajokokeessa ja jotka on ennalta 

määritelty erilaisin konkreettisin kriteerein, on nuorten todettu kykenevän huomattavasti 

realistisempiin itsearvioihin (Mynttinen et al. 2009a; Sundström 2010). 

Arviointimenetelmästä riippuen ajokokeen yhteydessä tehdyissä itsearvioissa uusista 

kuljettajista (suurin osa tutkimusten uusista kuljettajista on ollut iältään 17–24-vuotiaita, mutta 

tutkimuksissa mukana olleiden kuljettajien koko ikäjakauma on ollut 17–58 vuotta) noin 40–50 

%:n on todettu kykenevän realistiseen itsearviointiin, 30–40 %:n yliarvioivan ja 10–20 %:n 

aliarvioivan. Suurin osa yliarvioinnista on tutkimuksissa todettu vähäiseksi (ero tutkinnon 

vastaanottajan ja kokelaan itsearvion välillä esimerkiksi yksi pykälä 5-portaisella Likert-

asteikolla) ja ainoastaan pieni osa kuljettajista yliarvioi kykynsä runsaasti. Yliarviointia on 

ilmennyt eniten objektiivisesti arvioituna heikoimman taitotason kuljettajilla ja niillä, jotka 

ovat harjoitelleet itsearviointia ajohistoriansa aikana vähiten tai eivät lainkaan. (Mynttinen et 

al. 2009a; Mynttinen et al. 2009b; Sundström 2010; Nakai & Usui 2012.)  

Ajotaitojen yliarviointiin liittyvät haasteet seurauksineen voidaan sijoittaa laajennetussa 

ajamisen hierarkkisessa mallissa ennen kaikkea tasoille 4 ja 3 (Salo & Keskinen 2003, 23) 

niiden lukeutuessa Näätäsen & Summalan (1982) mukaan niin sanottuihin kuljettajan 

ylimääräisiin motiiveihin ajotilanteessa. Sijoittumista tasolle 3 puoltaa se, että yliarviointi 

ilmenee selkeästi alemmalla tasolla ja liittyy spesifimmin yksittäisiin matkoihin (Salo & 

Keskinen 2003, 23). 
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5 Tutkimuksen toteutus 

5.1 Tutkimuksen tavoite  

Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

• Millaisia nuorten kuljettajien kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat?   

• Miten kuljettajatutkinnossa arvioitavat aihealueet ja tehtävien sisällöt jakautuvat 

suhteessa nuorten onnettomuuskuljettajien ajamisessa ilmenneisiin ongelmiin? 

5.2 Tutkimuksessa käytetyt aineistot ja tutkimusmenetelmä 

5.2.1 Onnettomuustietorekisteri (OTR)  

Tutkimusaineiston perusjoukon muodostivat vuosina 2008–2012 moottoriajoneuvossa 

olleen osallisen tai jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemaan johtaneessa 

onnettomuudessa mukana olleet 18–24-vuotiaat henkilö- tai pakettiauton kuljettajat, joilla 

oli onnettomuuden tapahtuessa voimassa oleva ajo-oikeus. Valittuun ajanjaksoon 

päädyttiin sillä perusteella, että vuonna 2013 kuljettajaopetus koki uudistuksen ja 

tarkasteltavien kuljettajien haluttiin olevan vertailukelpoisia saamansa opetuksen ja 

tutkintovaatimusten suhteen. Nuorten kuljettajien onnettomuuksia verrattiin joiltain osin 

myös vanhempien, yli 24-vuotiaiden, kuljettajien onnettomuuksiin. Vanhempien 

kuljettajien joukko rajattiin mukaan ikää lukuun ottamatta samoin kriteerein kuin nuorten. 

Heidän kohdallaan tarkastelussa olivat kuitenkin ainoastaan onnettomuudet, jotka johtivat 

moottoriajoneuvossa olleen henkilön kuolemaan. 

Onnettomuudessa mukana olleet kuljettajat tunnistettiin Liikennevakuutuskeskuksen 

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) ylläpitämästä Onnettomuustietorekisteristä (OTR), joka 

sisältää tiedot liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan 

johtaneista tie- ja maastoliikenneonnettomuuksista. Onnettomuustutkinta on lakisääteistä 

(Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 2016) ja se kattaa kaikki 

kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. Tutkijalautakuntia on Suomessa 

kaikkiaan 20 ja niiden toiminta on täysin itsenäistä ja riippumatonta. Lautakunnan 

perusjäseniä ovat poliisi-, ajoneuvotekninen, liikennetekninen sekä lääkäri- ja 

käyttäytymistiedejäsen. Onnettomuuden luonteesta riippuen tutkintaan voi osallistua myös 

muita erityisasiantuntijoita. (Liikenneonnettomuuksien tutkinta s.a.)  

Tutkijalautakuntien tehtävänä on selvittää onnettomuuden kulku seurauksineen, analysoida 

tapahtumapaikka, kirjata olosuhteet tapahtuma-aikaan sekä kartoittaa tapahtumiin ja 
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osallisiin liittyviä taustatekijöitä. Tutkinnan pohjalta lautakunnat arvioivat onnettomuuteen 

liittyneitä riskitekijöitä ja antavat suosituksensa siitä, miten vastaavanlainen onnettomuus 

voitaisiin jatkossa välttää. OTI kokoaa tutkinnassa kerätyn aineiston sähköisesti koodattuna 

Onnettomuustietorekisteriin ja arkistoi tutkinnassa muodostuneet tutkintakansiot. 

(Liikenneonnettomuuksien tutkinta s.a.) OTR sisältää satoja muuttujia onnettomuuksiin 

liittyen – muun muassa henkilö- ja vammautumistiedot, tie- ja liikenneympäristötiedot, 

ajoneuvotiedot sekä tiedon turvalaitteiden käytöstä ja niiden vaikutuksesta. 

Tutkimusaineistoon otettiin mukaan sekä onnettomuuden aiheuttajina että vastapuolina 

olleet kuljettajat. Aiheuttajalla tarkoitetaan tässä tapauksessa joko yhteenajo-

onnettomuuden osallista, jolla tutkijalautakunnan mukaan on ollut merkittävämpi vaikutus 

onnettomuuden syntymiseen, tai yksittäisonnettomuuden kuljettajaa. Vastapuoli puolestaan 

viittaa yhteenajo-onnettomuuden osalliseen, jonka merkityksen lautakunta on arvioinut 

onnettomuuden syntymisen kannalta vähäisemmäksi. Aineistossa pidettiin mukana myös 

tahallisista teoista aiheutuneet onnettomuudet.  

5.2.2 Kuljettajatutkintoon liittyvä materiaali 

Analysoitaessa nuorten onnettomuuskuljettajien ajamisessa tunnistettuja ongelmia 

suhteessa kuljettajatutkinnon sisältöön hyödynnettiin teoriakokeen osalta 1.6.2016 

voimaan tullutta ohjetta kuljettajatutkinnon- ja opetusluvanhakijan teoriakokeen 

suorittamisesta (Kuljettajantutkinnon- ja opetusluvanhakijan teoriakokeen suorittaminen 

2015) sekä työn tekohetkellä käytössä ollutta B-luokan monivalintatehtävien 

kysymyspatteristoa (sähköposti Hotti, M. 21. maaliskuuta 2017). Ajokokeessa mitattavia 

asioita analysoitiin puolestaan 21.6.2016 voimaan tulleen Kuljettajantutkinnon 

ajokoe -ohjeen (Kuljettajantutkinnon ajokoe 2016) B-luokan ajokoetta koskevan sisällön 

perusteella.    

Voimassa olleen kuljettajatutkinnon sisällön hyödyntämiseen päädyttiin sillä perusteella, 

että kaikki kehitysideat tulevat kohdistumaan siihen ja sen sisältö on tekohetkellä vireillä 

olevien tutkintouudistusten pohjana. Tämän takia työssä ei hyödynnetty esimerkiksi niitä 

kysymyksiä, joista onnettomuuskuljettajien tekemät teoriakokeet olivat koostuneet.  

Teoriakokeen kysymyspatteristoon kuuluvat kysymykset ovat salassa pidettäviä, minkä 

vuoksi niitä ei voitu julkaista työssä. Ainoastaan monivalintatehtävien aihepiirit (taulukko 

2) ovat julkista tietoa. Aihepiiristä riippuen kysymykset käsittelivät esimerkiksi 

tieliikennelain ja erityisesti liikennesääntöjen sekä -merkkien tuntemista, kuljettajan 
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ajokuntoa, ajoneuvon ja sen ominaisuuksien teknistä tuntemusta, vuorovaikutusta eri 

tienkäyttäjäryhmien kanssa sekä keliolosuhteita.    

5.3 Aineiston käsittely 

5.3.1 Onnettomuuksien luokittelu 

Nuorille kuljettajille tapahtuneiden onnettomuuksien luonteen selvittämiseksi 

Onnettomuustietorekisteristä poimittua aineistoa kuvattiin aluksi tilastollisesti SAS-

ohjelmalla. Jokainen rekisterin muuttuja-arvo ei kaikkien kuljettajien osalta ole tiedossa. 

Kaikki tässä työssä esitetyt prosenttiosuudet on laskettu tiedossa olleista tapauksista. 

Tämän jälkeen onnettomuudet luokiteltiin ajamisen hierarkkisen mallin tasoille kuljettajille 

arvioidun välittömän riskin, kolmen taustatekijän – alkoholin tai huumausaineiden 

vaikutuksen alaisuus ja ylinopeus – sekä viime kädessä kuljettajan taustojen perusteella 

etenemällä luokittelussa vaiheittain.  

Välittömällä riskillä tarkoitetaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan 

onnettomuuden tapahtumiseen aktiivisesti ja onnettomuutta ajallisesti lähinnä vaikuttanutta 

riskitekijää (Liikenneonnettomuuksien tutkintamenetelmä 2003 2002, 20–21). Välittömän 

riskin käyttöön luokittelevana muuttujana päädyttiin sillä perusteella, että se on tekijänä 

viime kädessä johtanut onnettomuuden syntyyn ja arviota siitä voidaan tutkinta-aineistossa 

pitää hyvinkin luotettavana. Muut tutkinnassa tunnistetut taustatekijät ovat toki luoneet 

edellytykset onnettomuuden synnylle, mutta niiden syy–seuraus-suhdetta ei voida pitää 

yhtä varmana kuin välittömän riskin kohdalla. Esimerkiksi kuljettajaan liittyvät 

taustatekijät, kuten mieliala, terveydentila tai vähäinen ajokokemus eivät aina johda 

onnettomuuteen, mutta voivat kasvattaa kyllä sen todennäköisyyttä. Kuljettaja saattaa 

esimerkiksi olla niin kiihtyneessä mielentilassa, ettei keskity riittävästi ajamiseen. Tässä 

tapauksessa onnettomuus on viime kädessä kuitenkin tapahtunut esimerkiksi 

havainnointivirheen vuoksi, vaikka sen taustalla olisikin tunnistettavissa pitkiäkin 

(mahdollisia) syyketjuja. Toisaalta, onnettomuus ei esimerkiksi tapahdu automaattisesti 

keskikaiteen puuttumisen tai liukkaan kelin vuoksi, vaan ne voivat vain taustatekijöinä 

mahdollistaa esimerkiksi yhteentörmäyksen vastaan tulevan ajoneuvon kanssa virheellisen 

ohjausliikkeen seurauksena.  

Vaikka välitöntä riskiä käytettiin tutkimuksessa ensisijaisena onnettomuuksien 

luokitteluperustana, huomioitiin taustatekijöistä alkoholin (veren alkoholipitoisuus 

vähintään 0,5 ‰) ja/tai huumeiden vaikutuksen alaisuus sekä ylinopeus (vähintään 15 

km/h). Ylinopeudella tarkoitetaan tässä työssä tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylittämistä, 
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eikä esimerkiksi ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia ole näin ollen huomioitu.  Nämä 

taustatekijät otettiin luokitteluun mukaan, koska päihteiden käyttö heikentää ihmisen 

toiminta- ja arviointikykyä sekä hidastaa reaktioita (Alcohol alert 52 2001) ja se on 

objektiivisesti mitattavissa oleva tekijä. Vaikka päihteiden pitkäaikainen käyttö voikin 

johtaa henkilöllä tietyn toleranssin kehittymiseen, mikä mahdollistaa esimerkiksi 

rutiininomaisista tehtävistä suoriutumisen päihteiden vaikutuksen alaisenakin, ei toleranssi 

tuo turvaa toimintaan yllättävissä, monimutkaisissa ja henkilölle uusissa tilanteissa 

(Alcohol alert 52 2001). Tässä työssä katsottiinkin, että vaikka kuljettajan välitön riski 

sijoittui tasoille 1 tai 2, mutta hän ajoi päihteiden vaikutuksen alaisena, kuului kuljettajan 

ajamiseen liittyvä ongelma vähintään tasolle 3. Virheenä pidettiin tällöin ajamispäätöstä ja 

ajateltiin, ettei kuljettajalla olisi ollut edes teoreettisesti mahdollisuuksia selviytyä 

erilaisista liikennetilanteista ja ajoneuvon käsittelystä yhtä hyvin kuin selvin päin.   

Vastaavasti, työssä katsottiin, ettei kuljettajalla olisi edes teoreettisesti ollut 

mahdollisuuksia selviytyä ajamisesta ja ajoneuvon hallinnasta suurella ylinopeudella 

(vähintään 15 km/h) – taidoistaan ja kyvyistään huolimatta. Näin ollen niissä tapauksissa, 

joissa onnettomuuskuljettajan oli tunnistettu ajaneen suurta ylinopeutta, sijoitettiin 

onnettomuus vähintään tasolle 2. Ilmiön voisi kärjistäen kuvata siten, ettei edes 

formulakuski voisi hallita ajoneuvoa yleiseen käyttöön tarkoitetussa liikenneympäristössä, 

mikäli ylinopeutta on useita kymmeniä kilometrejä tunnissa. Vaikka ajetun ylinopeuden 

suuruus on km/h-tarkkuudella useimmissa tapauksissa mahdoton määrittää, voidaan muun 

muassa rekonstruktiolaskelmiin ja ajoneuvovaurioihin perustuvia nopeusarvioita pitää 

riittävän luotettavina, kun ylinopeuden rajana pidettiin niinkin suurta kuin 15 km/h. Tällöin 

mahdollisista pienistä arviointivirheistä huolimatta kuljettajan voidaan katsoa ajaneen 

suurta ylinopeutta. 

Tapaukset, joissa onnettomuuden taustalla oli tunnistettu joko päihteiden käyttöä tai 

ylinopeudella ajamista, sijoitettiin lopullisille hierarkiatasoille (2, 3 ja 4) perehtymällä 

tutkintakansioiden avulla tapauskohtaisesti myös muihin taustatekijöihin, kuten kuljettajan 

ajohistoriaan, terveystietoihin, onnettomuutta edeltäneisiin tapahtumiin sekä olosuhteisiin, 

joissa matkustuspäätös oli tehty. Tutkintakansioon perehdyttiin myös yhdessä tapauksessa, 

jossa tutkijalautakunnat eivät olleet kyenneet arvioimaan välitöntä riskiä luotettavasti. 

Onnettomuuksien luokittelu ajamisen hierarkkisille tasoille on esitetty vaiheittain liitteessä 

3.  
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Vaihe 1 Onnettomuudet ryhmiteltiin mekaanisesti SAS-ohjelmalla välittömän riskin 

mukaan hierarkiatasoille 1–4. Nuorten onnettomuuksissa tunnistettujen välittömien riskien 

luokittelu oli tehty etukäteen liitteen 4 mukaisesti.  

Vaihe 2 Tasoille 1, 2 ja ”Luokittelematon” päätyneistä onnettomuuksista seulottiin 

mekaanisesti SAS-ohjelmalla ne tapaukset, joissa kuljettaja oli syyllistynyt 

rattijuopumukseen (veren alkoholipitoisuus vähintään 0,5 ‰ tai huumeiden vaikutuksen 

alaisuus) tai ajanut ylinopeutta vähintään 15 km/h.  

Vaihe 3 Vaiheen 2 seulonnassa löytyneet tapaukset arvioitiin uudelleen manuaalisesti 

lukemalla onnettomuuksien tutkintaselostukset ja perehtymällä tutkintakansioihin. Kaikki 

onnettomuudet, joissa kuljettaja oli syyllistynyt rattijuopumukseen, sijoitettiin vähintään 

tasolle 3. Tässä perusteena oli se, ettei kuljettaja joko tiedostanut päihteiden vaikutusta 

ajokykyynsä ja lähti ajamaan tai vastaavasti ajamisen muut motiivit, kuten kavereille 

näyttäminen, sensaatiohakuisuus tai välinpitämättömyys, johtivat tietoiseen riskinottoon ja 

matkustuspäätökseen päihtyneisyydestä huolimatta. Onnettomuuden siirtäminen tasolle 4 

edellytti, että kuljettajan ajohistoriassa oli todennettavasti aiempia liikennerikkomuksia 

(esimerkiksi rattijuopumustuomioita ja/tai ajokieltoja) tai esimerkiksi haastattelu- ja 

potilastietojen mukaan kuljettajan elämäntilanne oli kaikilla elämän osa-alueilla 

haasteellinen ja hänellä oli laajemmin hankaluuksia elämänhallinnassaan ja 

käyttäytymisessään. Myös suureen ylinopeuteen syyllistyneet kuljettajat sijoitettiin 

samoilla perusteilla tasolle 4.  

Mikäli taustatiedoista ei löytynyt riittävää näyttöä tasolle 4 siirtämiseen, siirrettiin 

ylinopeustapaukset tasolle 3 lukuun ottamatta neljää tapausta, jotka joko pidettiin tasolla 2 

tai siirrettiin tasolle 2. Näissä tapauksissa taustatiedot tukivat sitä ajatusta, että kuljettajan 

tilannearvio omien kulkumahdollisuuksiensa, ajotaitojensa ja esimerkiksi jarrutumatkansa 

suhteen yksinkertaisesti petti kyseisessä liikennetilanteessa. Näissä tapauksissa kuljettajat 

olivat selvästi yrittäneet hallita ajoneuvoansa ja korjata virheensä, mutta epäonnistuneet 

siinä tilanteen äkkinäisyyden ja taitojen riittämättömyyden vuoksi.      

5.3.2 Teoriakokeen sisällön analysointi 

Teoriakokeen monivalintatehtävän kysymykset luokiteltiin manuaalisesti ajamisen 

hierarkkisen mallin tasoille. Tasolle 4 sijoittamisen ehtona oli, että kysymys koski ajamista 

laajemmin ilmiönä kuin yksittäisenä matkana tai liikennetilanteena. Kuljettajaa ja muun 

muassa ajo-oikeutta koskevat kysymykset sijoitettiin tasolle 3 sillä perusteella, että niiden 



 

36 

 

katsottiin liittyvän matkustuspäätökseen ylipäänsä, kuljettajan tilaan vaikuttavien 

tekijöiden tunnistamiseen sekä siihen, millä kulkuvälineellä ja milloin matka tulisi 

toteuttaa. Tason 2 kysymykset käsittelivät pääasiassa yksittäisten liikennetilanteiden 

hallintaa: liikennesääntöjen ja -merkkien tuntemista, toimimista poikkeustilanteissa, 

ajonopeuden valintaa, riskien tunnistamista sekä vuorovaikutusta muiden tienkäyttäjien 

kanssa. Kysymykset, jotka liittyivät ajoneuvon teknisiin ominaisuuksiin ja sen käsittelyyn 

sijoitettiin tasolle 1.  

Teoriakokeen 50 kuvallisen liikennetehtävän katsottiin kuuluvan automaattisesti tasolle 2, 

sillä niissä mitataan kokelaan kykyä toimia erilaisissa, tositilanteita jäljittelevissä, 

liikennetilanteissa ja -ympäristöissä sekä kykyä tunnistaa muun muassa mahdollisia 

vaaratilanteita. 

5.3.3 Ajokokeen sisällön analysointi 

Ajokokeen sisältö analysoitiin laadullisesti tutkinto-ohjeeseen kirjattujen 

arviointiperusteiden pohjalta käymällä läpi kukin viidestä ajokokeessa arvioitavasta osa-

alueesta (Liite 2 & Liikenteen turvallisuusvirasto 2016, 45–50). Koska jokainen 

ajokoetilanne sisältöineen on ainutlaatuinen riippuen kokeen suoritusajasta ja -paikasta, 

eivät kaikki ohjeessa mainitut asiat tule välttämättä käytännössä arvioiduksi jokaisessa 

ajokokeessa. Sisällön analysoinnissa oltiinkin kiinnostuneita siitä, mihin asioihin tutkinnon 

vastaanottajia on ohjeistettu kiinnittämään huomiota ja mille ajamisen hierarkkisen mallin 

tasoille nämä asiat sijoittuvat.     

6 Analyysiä ja tulokset 

6.1 Nuorten kuljettajien onnettomuuksien piirteitä 

Nuorille, 18–24-vuotiaille, henkilö- tai pakettiauton kuljettajille tapahtui vuosina 2008–

2012 kaikkiaan 232 kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Näistä 26 johti 

jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemaan. Onnettomuuksissa kuoli 16 jalankulkijaa, 10 

pyöräilijää ja 239 moottoriajoneuvossa ollutta henkilöä. Kolmannes onnettomuuksista oli 

yksittäisvahinkoja ja kaksi eläinonnettomuuksia. Nuori kuljettaja oli onnettomuuden 

aiheuttajana 184 onnettomuudessa. Näistä 13 onnettomuudessa kuoli jalankulkija tai 

polkupyöräilijä.  
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Vuosina 2008–2012 yli 24-vuotiaille sattui 963 onnettomuutta, joissa kuoli 

moottoriajoneuvossa ollut henkilö. Yli 24-vuotias kuljettaja oli onnettomuuden 

aiheuttajana 663 onnettomuudessa. 

6.1.1 Onnettomuudet, joissa nuori kuljettaja aiheuttajana 

Kuljettajien taustat  

Aiheuttajakuljettajista 84 % oli miehiä. Sukupuolijakauma on tyypillinen kaikille 

tieliikenneonnettomuuksille mieskuljettajien ollessa niissä enemmistönä niin 

onnettomuuden aiheuttajina kuin vastapuolina. Vastaavana ajanjaksona yli 24-vuotiaiden 

aiheuttajana olleiden mieskuljettajien osuus onnettomuuksissa oli 80 %. Havainto tukee 

aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan mieskuljettajilla ilmenee iästä riippumatta 

enemmän riskikäyttäytymistä ja heidän onnettomuusriskinsä on naisia suurempi. Toisaalta, 

mieskuljettajilla on kaikissa ikäluokissa naisia enemmän ajokortteja (taulukko 4) ja he 

myös ajavat yleisesti naisia enemmän (Henkilöliikennetutkimus 2010–2011 2012, 40), 

jolloin he ovat naisia useammin alttiina vaaratilanteille.  

Taulukko 4 Voimassa olevat, vähintään B-luokan, ajokortit ikäluokittain vuosina 2008–

2012. (Lähde: Voimassa olevat ajokortit 2017.)   

Suurin osa aiheuttajakuljettajista oli joko 18- tai 19-vuotiaita onnettomuusmäärien 

laskiessa iän myötä (kuva 4). Tämä oli oletettavaa pitkän aikavälin tilastotrendien valossa. 

Suhteutettaessa onnettomuusmäärät kyseisten ikäryhmien ajokorttien määrään havaitaan, 

että myös onnettomuusriski laskee iän myötä (kuva 5). Sekä havaittu ikäjakauma että 

riskikäyrä muistuttavat U-käyrän alkua. U-käyrä on tuttu aiemmista tutkimuksista (esim. 

Nuorten henkilövahingot tieliikenteessä 2017; VALT Iäkäsraportti 2008 2008.), joissa eri 

ikäryhmien onnettomuusmääriä on suhteutettu esimerkiksi vastaavan ikäryhmän väestö- tai 

ajokorttien määrään. Onnettomuusriskin on todettu olevan nuorena, ajokortin saamisen 

Ikä Sukupuoli 
Vuosi 

2008 2009 2010 2011 2012 

18 v. 
Yhteensä 39 065 38 886 40 075 39 040 39 001 

Naiset 17 767 17 643 17 946 17 878 17 966 

Miehet 21 298 21 243 22 129 21 162 21 035 

19 v. 
Yhteensä 50 608 51 923 51 424 52 530 51 172 

Naiset 23 456 23 993 23 846 24 156 23 971 

Miehet 27 152 27 930 27 578 28 374 27 201 

20–24 v.* 
Yhteensä 260 697 258 528 259 825 262 742 267 545 

Naiset 123 877 122 752 123 111 124 419 126 796 

Miehet 136 820 135 776 136 714 138 323 140 749 
*Ikäluokkien 20–24 v. tiedot ei eroteltavissa.  
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jälkeen, suuri riskin pienentyessä iän ja ajokokemuksen karttuessa. Lähestyttäessä noin 65. 

ikävuotta alkaa onnettomuusriski jälleen kohota. Nuorilla suuri onnettomuusriski johtuu 

muun muassa kokemattomuudesta ja suuremmasta riskinotosta, kun taas iäkkäämmillä 

kuljettajilla riskiä kasvattavat muun muassa iän myötä usein hidastunut ja heikentynyt 

toimintakyky sekä ajoterveys. Törmäyksen sattuessa iäkkäämmän kuljettajan keho ei 

myöskään kestä törmäysvoimia yhtä hyvin kuin nuoremman, jolloin onnettomuuksien 

seuraukset ovat herkästi vakavampia.  

 

Kuva 4 Vuosina 2008–2012 kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneiden nuorten 

kuljettajien ikäjakauma. 

 

Kuva 5 Vuosina 2008–2012 kuolemaan johtaneen onnettomuuden aiheuttaneiden nuorten 

kuljettajien onnettomuusriski. 
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Joka viidennellä aiheuttajakuljettajalla oli ollut B-luokan ajokortti vuoden, 40 %:lla tätä 

kauemmin. Yli puolilla (57 %) aiheuttajista oli kuitenkin ollut jokin muu ajokortti, kuten 

mopokortti, ennen B-korttia. Tämä on havaintona mielenkiintoinen, sillä voisi olettaa, että 

ajokokemus millä tahansa moottoriajoneuvolla toisi liikkumiseen varmuutta. Tulos on 

kuitenkin päinvastainen, eikä tue ajatusta siitä, että nuoret kuljettajat, joilla on aiempaa 

ajokokemusta ennen henkilöauton ajokortin suorittamista, pärjäisivät paremmin 

liikenteessä kuin B-kortin ensimmäisenä korttinaan suorittavat. Tämä tulisi huomioida 

myös suunnitelmissa vähentää kuljettajaopetuksen perusvaiheen opetusta aiemman 

ajokortin ja ajokokemuksen perusteella. Kevennysten tulisi aina olla harkinnanvaraisia 

sekä opetus- ja liikennealan asiantuntijan, kuten autokouluopettajan, tekemiä. 

Vähäisemmän opetusmäärän tulisi perustua jossain muodossa kokelaan näyttöihin 

ajotaidoistaan sekä tietämyksestään ja ehtona tulisi olla nuoren ajohistorian rikkeettömyys. 

Noin kolmanneksella aiheuttajakuljettajista oli ajohistoriassaan enemmän kuin yksi 

liikennerikkomus, joka viidennellä yksi. Viidennes oli ollut myös aiemmin osallisena 

poliisin tietoon tulleessa liikenneonnettomuudessa.   

Syynä aikaisempaa ajohistoriaa omanneiden kuljettajien suureen osuuteen 

onnettomuustilastoissa saattaa olla se, että näillä nuorilla moottoriajoneuvoilla ajaminen on 

saattanut liittyä voimakkaasti esimerkiksi elämäntapaan ja -vaiheeseen sekä liikkumisen 

vapauteen. Erilaiset ajoneuvot ovat voineet olla osa nuoruuden identiteettiä sekä 

hauskanpitoa mahdollisten muiden kuin turvallisuus- ja hyötymotiivien muodossa. On 

pidettävä mielessä, että suurin osa nuorista ei ole ns. riskikuljettajia ja etenkin vakavissa, 

kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa, kuljettajien riskikäyttäytyminen korostuu 

todennäköisesti lieviä onnettomuuksia enemmän. Koska pelkkiä loukkaantumiseen 

johtaneita onnettomuuksia ei toistaiseksi tilastoida ja tutkita kattavasti, voidaan pitää vain 

yleisenä oletuksena, että niissä onnettomuuksien taustalla esiintyy enemmän 

liikenneympäristöön, infraan ja puhtaasti taidottomuuteen sekä erehdyksiin liittyviä 

tekijöitä. On siis hyvin mahdollista, että aiempi ajokokemus tuo varmuutta myös 

henkilöautolla liikkumiseen. Mikäli aineistosta poistettaisiin kaikki ne kuljettajat, joilla on 

todettu esimerkiksi tietoista riskikäyttäytymistä, voisi aiempi ajokortti ja -kokemus olla 

jäljelle jääneiden kuljettajien joukossa harvinaisempaa.  

Onnettomuuden aiheuttaneista kuljettajista 40 % oli suorittanut kuljettajaopetuksen toisen 

vaiheen. Niistä onnettomuuksista, jotka sattuivat pimeän aikaan, pimeän ajon harjoittelua 

ei ollut suorittanut 66 % kuljettajista (sellaisista, joiden kuului se suorittaa). Vaikka 
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luvuista ei voi päätellä syy–seuraus-suhdetta pimeän ajon hyödyllisyyden suhteen ja sen 

todentaminen onnettomuuksien kannalta on ylipäänsä hyvin hankalaa, jollei mahdotonta, 

puhuvat osuudet kuitenkin pimeän ajon hyödyllisyyden puolesta. Tehtyjen kyselyiden 

perusteella myös nuoret itse kokevat pimeän ajon harjoittelun tärkeänä osana 

kuljettajaopetusta ja toivoisivat sen harjoittelumäärien kasvattamista sekä opetuksen 

kehittämistä (Kalenoja & Tuominen 2016, 26, 31–32).  

Matkaseura ja matkan tarkoitus 

Onnettomuuden tapahtuessa liki 60 % aiheuttajakuljettajista ajoi yksin, kun taas 

kolmanneksella oli kaveri tai useampia kavereita kyydissään. Kavereiden kanssa ajaminen 

korostui nuorilla selvästi vanhempia kuljettajia enemmän, sillä yli 24-vuotiaiden 

aiheuttajakuljettajien onnettomuuksissa autossa oli vähintään yksi kaveri kyydissä vain 

joka kymmenennessä tapauksessa. Vanhemmilla kuljettajilla oli sitä vastoin useasti (16 %) 

kyydissä perheenjäseniä, mikä nuorilla kuljettajilla oli huomattavasti harvinaisempaa. Vain 

5 %:ssa nuorten onnettomuuksista autossa oli mukana perheenjäsen. Perheenjäsenten 

pienempi ja kavereiden suurempi osuus nuorilla voi osin selittyä sillä, että nuoret eivät 

vielä ole perustaneet omaa perhettä ja käytä autoa esimerkiksi lasten kuljettamiseen. 

Toisaalta, löydös vahvistaa käsitystä siitä, että ajaminen yhdessä kavereiden kanssa on 

nuorille tärkeä osa sosiaalista yhdessä oloa.  

Kuten tutkimuksissa on aiemmin todettu, viettävät nuoret yhdessä aikaa ajelemalla etenkin 

iltaisin ja öisin. Tämä näkyy myös työssä tarkastellussa aineistossa, sillä kavereiden kanssa 

ajaneista kuljettajista lähes puolet (45 %) ajoi ilta- tai yöaikaan (klo 18.01–06.00). Osuus 

oli yhtä suuri kuin yli 24-vuotiailla aiheuttajakuljettajilla.  

Onnettomuuden aika, paikka ja olosuhteet  

Nuorten kuljettajien aiheuttamista onnettomuuksista noin 70 % tapahtui kesäkuukausina 

(huhti–lokakuu). Kesäkuukausien talvea suurempi onnettomuusmäärä on tyypillistä 

kaikille kuolemaan johtaneille tieliikenneonnettomuuksille, joskin näiden osuus korostui 

alle 24-vuotiailla tätä vanhempia kuljettajia enemmän. Syynä kesäkuukausien suurempaan 

kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrään on muun muassa se, että kesällä ajetaan 

yleisesti suuremmilla nopeuksilla kuin talvella, jolloin vahingon tapahtuessa seuraukset 

ovat usein vakavampia. Kesällä tieympäristössä ei ole myöskään törmäyksiä pehmentäviä 

lumipenkkoja. Toisaalta, kesällä myös ajetaan keskimäärin enemmän kuin talvella, jolloin 

onnettomuudelle altistumisen määrä on talvea suurempi. Kesäisin ajokilometreistä suuri 
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osa kertyy vapaa-ajanmatkoista ja niihin liittyy usein myös valvomista sekä esimerkiksi 

päihteiden käyttöä, jotka kasvattavat onnettomuusriskiä. Tämä voi osaltaan selittää nuorten 

kuljettajien vanhempia suurempaa onnettomuusosuutta; etenkin nuorilla saattaa olla paljon 

vapaa-aikaa esimerkiksi koulujen ollessa tauolla ja valoisat kesäyöt houkuttelevat ajamaan. 

Tyypillisin viikonpäivä nuoren aiheuttamalle onnettomuudelle oli lauantai (kuva 6). Yli 

puolet (59 %) nuorten kuljettajien aiheuttamista onnettomuuksista sattui puolestaan ilta- tai 

yöaikaan (18.01–06.00). Tulosten voidaan ajatella tukevan ajatusta siitä, että nuoret ajavat 

paljon vapaa-ajallaan viikonloppuisin ja muutoin kuin päiväsaikaan, jolloin esimerkiksi 

vireystila saattaa olla alhaisempi kuin päivällä ja ilta- ja yöajalle tyypillinen harva liikenne 

saattaa innostaa entisestään riskinottoon.  

 

Kuva 6 Nuorten kuljettajien vuosina 2008–2012 aiheuttamien onnettomuuksien 

tapahtumapäivä. 

Toisaalta, kuten kuvasta 6 nähdään, ei muina viikonlopun päivinä (pe ja su) tapahtunut 

läheskään yhtä paljon onnettomuuksia kuin lauantaisin. Erityisesti perjantain 

onnettomuusmäärän suhteellisen pieni osuus on mielenkiintoinen. Perjantai aloittaa 

kuitenkin viikonlopun, jolloin nuoret lähtevät tyypillisesti vapaa-ajanviettoon ja 

onnettomuusmäärän olisi voinut tämän pohjalta olettaa olevan suurempi. Tulos on yllättävä 

myös siksi, että yli 24-vuotiaille aiheuttajakuljettajille sattui eniten onnettomuuksia juuri 

perjantaisin.  

Kaiken kaikkiaan vanhempien kuljettajien onnettomuudet jakautuivat nuoria tasaisemmin 

eri viikonpäiville ja nuorista poiketen lauantaisin ja sunnuntaisin tapahtui vähiten 

onnettomuuksia. Vanhempien kuljettajien onnettomuuksien kertymistä arkipäiville voi 
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selittää se, että he ajavat todennäköisesti nuoria enemmän esimerkiksi työmatkoillaan ja 

työnsä puolesta. Tätä ajatusta tukee myös se, että reilu 70 % yli 24-vuotiaiden 

aiheuttajakuljettajien onnettomuuksista tapahtui aamu- ja iltakuuden välillä. Tulos on 

miltei päinvastainen nuoriin aiheuttajiin nähden.  

Nuorten aiheuttajien kohdalla keskiviikon hyvin pieni onnettomuusmäärä on erikoinen 

suhteessa muihin (arki)päiviin. Vaikka onnettomuusmäärien erot eri viikonpäivien välillä 

olivatkin pieniä vanhemmilla kuljettajilla, kasvoivat onnettomuusmäärät tasaisesti 

maanantaista perjantaihin ja olisi ollut oletettavaa, että nuorilla kuljettajilla jakauma olisi 

ollut vastaava tai onnettomuusmäärät olisivat arkipäivien suhteen olleet viikonlopun päiviä 

tasaisesti pienemmät.       

Nuorten aiheuttajakuljettajien onnettomuuksista liki kolmannes tapahtui taajamissa, mikä 

on enemmän kuin vanhemmilla kuljettajilla. Taajamien muita alueita vähäisempi 

onnettomuusmäärä oli oletettava, sillä taajamissa tapahtuu yleisesti harvemmin vakaviin 

seurauksiin johtaneita onnettomuuksia nopeusrajoitusten ja ajonopeuksien ollessa taajaman 

ulkopuolisia alueita alhaisemmat, jolloin onnettomuuksien seuraukset jäävät usein 

lievemmiksi. Toisaalta, nuoret aiheuttajakuljettajat ajoivat taajamissa usein ylinopeutta.  

Taajamissa tapahtuneiden onnettomuuksien taustalla oli jopa 74 %:ssa vähintään 10 

km/h -ylinopeus ja yli puolissa ylinopeutta oli 30 km/h tai enemmän. Huomioiden 

taajamien usein monimutkainen liikenneympäristö lukuisine erilaisine tienkäyttäjineen 

sekä tieinfrastruktuuri, joka ei ole tehty suurille ajonopeuksille, ovat esitetyt ylinopeudet ja 

niiden osuudet todella suuria. Jopa kokeneemmilla kuljettajilla tulee paikoitellen 

vaikeuksia hallita ajoneuvoaan ja havainnoida taajamissa noin suurilla nopeuksilla. 

Ylinopeudella ajaminen oli kaiken kaikkiaan yleistä nuorille aiheuttajakuljettajille 60 %:n 

ajaessa tapahtumahetkellä vähintään 10 km/h ylinopeutta. Yli 24-vuotiaisiin aiheuttajiin 

nähden osuus on todella suuri; vanhemmista kuljettajista yhtä suurta ylinopeutta ajoi 

neljännes. Tulokset vahvistivat ajatuksen ylinopeudesta nuorille tyypillisenä 

riskikäyttäytymisenä.          

Päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen ja turvavyön käyttö  

Aiheuttajakuljettajista reilu kolmannes ajoi alkoholin (väh. 0,5 ‰) ja seitsemän (3 %) 

huumeiden vaikutuksen alaisena. Yhdeltä kuljettajalta löytyi taustaltaan nämä molemmat. 

Päihteiden käyttö kuului myös kavereiden kanssa vietettyyn aikaan: niistä kuljettajista, 

joilla oli kavereita kyydissään, viidennes ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena (väh. 0,5 ‰). 
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Havainnot tukevat aiemmin saatuja tutkimustuloksia, joiden mukaan ajaminen päihteiden 

vaikutuksen alaisena on nuorille tyypillistä riskikäyttäytymistä. Vakavissa 

onnettomuuksissa korostuu tosin kaikissa ikäryhmissä kuljettajan riskikäyttäytyminen: yli 

24-vuotiaista aiheuttajakuljettajista alkoholin vaikutuksen alaisena ajoi lähes joka viides. 

Osuus on varsin suuri, mutta nuoriin kuljettajiin nähden pienempi. Huumeiden käyttö oli 

vanhemmilla kuljettajilla yhtä yleistä kuin nuorilla.  

Lähes puolet onnettomuuden aiheuttaneista nuorista kuljettajista ei käyttänyt turvavyötä. 

Alkoholin vaikutuksen alaisena (väh. 0,5 ‰) ajaneilla kuljettajilla turvavyön 

käyttämättömyys oli yleisempää: näistä kuljettajista turvavyötä ei käyttänyt 56 %. Tämä 

vahvistaa aiempia tutkimustuloksia, joiden mukaan erityyppiset riskikäyttäytymisen 

muodot, kuten päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen, turvavyön käyttämättömyys sekä 

ylinopeus, ilmenevät usein samanaikaisesti. Turvavyön käyttämättömyys oli yleistä myös 

vanhemmille kuljettajille, joskin turvavyötä käyttämättömien osuus oli nuoria pienempi 

ollen kolmanneksen kaikista aiheuttajakuljettajista.  

Nuorilla kuljettajilla korostuu todennäköisesti vanhempia enemmän esimerkiksi 

näyttämisen halu turvavyön käyttämättömyyden yhteydessä. Nuoret saattavat haluta 

näyttää kavereidensa silmissä ”kovalta” (cool), joka uskaltaa tehdä asioita ja olla 

piittaamatta asetetuista normeista. Eräänlainen kapinointi ja rajojen koettelu ovat luontevaa 

erityisesti aikuisuuden kynnyksellä. Yleisesti on todettava, että turvavyön käyttämättömyys 

voi korostua kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa senkin vuoksi, että kuljettajalla ei 

ole ollut turvavyön antamaa suojaa. Tällöin sama onnettomuus on voinut johtaa 

vakavampiin seurauksiin ja päätyä tilastoihin toisin kuin tapauksessa, jossa vyö olisi ollut 

käytössä.  

Onnettomuustyyppi  

Nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet olivat pääasiassa tieltä suistumisia sekä 

kohtaamisonnettomuuksia, joissa osapuolet tulivat vastakkaisista ajosuunnista (taulukko 

5). Onnettomuustyypit jakautuivat miltei samoin kuin yli 24-vuotiaiden aiheuttamissa 

kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa vastaavana ajanjaksona. Vanhemmilla 

kuljettajilla suistumisonnettomuuksien osuus oli hieman pienempi ja muiden vahinkojen 

vastaavasti suurempi.  
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Taulukko 5 Onnettomuustyyppijakauma nuorten kuljettajien vuosina 2008–2012 

aiheuttamissa onnettomuuksissa. 

Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien suuria osuuksia kaikissa kuolemaan johtaneissa 

onnettomuuksissa selittää näiden onnettomuustyyppien seurausten vakavuus. Tieltä 

suistumista seuraa useimmiten törmäys johonkin tieympäristön esteeseen, kuten puuhun, 

kallioon tai ojanrumpuun, kun taas kohtaamisonnettomuuksissa vastassa on toinen 

ajoneuvo – pahimmassa tapauksessa massaltaan huomattavasti raskaampi. Usein niin tieltä 

suistuttaessa kuin ajauduttaessa (tai ajettaessa tietoisesti) toisen ajoneuvon eteen kyseessä 

ovat suuret ajonopeudet. Törmättäessä miltei periksi antamattomaan esteeseen kohtisuorat 

törmäysvoimat kasvavat nopeuden muutoksen myötä valtaviksi, mikä johtaa kuljettajan ja 

matkustajien iskeytymiseen ja painumiseen vasten ajoneuvon sisäosia – tämä siitäkin 

huolimatta, että turvavyö olisi käytössä. Nuorille tapahtuneita vakavia onnettomuuksia 

tarkasteltaessa on hyvä huomioida myös se, että nuorten käyttämät autot ovat keskimäärin 

iäkkäämpien kuljettajien autoja vanhempia, jolloin niiden kolarikestävyys on nykyaikaista 

keskivertoautoa huonompi (Räty & Kari 2017, 64). Toisaalta, suistumisonnettomuuksissa 

ajoneuvo saattaa alkaa pyöriä ajauduttuaan tieltä ja kuljettaja lentää pahimmassa 

tapauksessa ajoneuvosta ulos. Muut onnettomuustyypit eivät ole yhtä usein niin vakavia, 

sillä esimerkiksi liittymissä ja käännyttäessä ajonopeudet ovat usein alhaisempia ja 

törmäyskulmat ajoneuvossa olevien henkilöiden kannalta suotuisampia. Peräänajoissa 

kulkusuunnat ovat puolestaan samat, jolloin nopeuden muutokset eivät aina ole niin suuria 

kuin esimerkiksi kohtaamisissa.  

 Onnettomuudet, joissa nuori aiheuttajana 

Onnettomuustyyppi Onnettomuuksien lkm 
Onnettomuuksien 

osuus (%) 
Samat ajosuunnat 6 3 

Samat ajosuunnat, kääntyminen 5 3 

Vastakkaiset ajosuunnat, 
kohtaaminen 

62 34 

Vastakkaiset ajosuunnat, 
kääntyminen 

1 1 

Risteävät ajosuunnat 10 5 

Risteävät ajosuunnat, kääntyminen 9 5 

Jalankulkijat 10 5 
Tieltä suistuminen 73 40 

Muu vahinko 8 4 

Yhteensä 184 100 
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Suistumis- ja kohtaamisonnettomuuksien suuria määriä voidaan selittää myös sillä, että 

ajoneuvon hallinnan menetykset ovat hyvin tyypillisiä johtuen esimerkiksi liian suuren 

tilannenopeuden, keskittymisen herpaantumisen ja virheellisten ohjausliikkeiden vuoksi. 

Näiden taustalla on todennettavissa usein riskikäyttäytymistä. Toisaalta, 

kohtaamisonnettomuudet kattavat myös tahallisesti aiheutetut yhteenajot. Kaiken kaikkiaan 

näille kahdelle onnettomuustyypille altistuminen on suurinta suistumisen ollessa aina 

mahdollista ja vastaavasti ajoneuvojen kohdatessa liikennevirrassa jatkuvasti toisiaan. 

Nuorten aiheuttajakuljettajien kohdalla on mielenkiintoista, ettei liittymäonnettomuuksia 

ollut kuin 15 % ja onnettomuuksia, joissa osalliset tulivat risteävistä ajosuunnista 

ainoastaan 10 %. Olisi voinut olettaa, että näitä onnettomuuksia olisi ollut enemmän 

johtuen nuorten kokemattomuudesta ja esimerkiksi havaintovirheistä tai sääntöjen 

noudattamattomuudesta esimerkiksi väistämisvelvollisuuden suhteen. Kaksi jälkimmäistä 

ovat mopoilla ja mopoautoilla liikkuville nuorille hyvin tyypillisiä. 

6.1.2 Onnettomuudet, joissa nuori kuljettaja vastapuolena  

Kuljettajien taustat  

Onnettomuudessa vastapuolena olleista kuljettajista 65 % oli miehiä. Aiheuttajakuljettajiin 

verrattuna onnettomuudet jakautuivat sukupuolten kesken huomattavasti tasaisemmin. 

Tämä on ymmärrettävää, sillä onnettomuuteen joutuminen vastapuolen asemassa on hyvin 

sattumanvaraista ja kuljettajan mahdollisuudet vaikuttaa aktiivisesti tapahtumien kulkuun 

ovat merkittävästi pienemmät kuin aiheuttajan asemassa. Vastapuolena olleiden 

kuljettajien toimintaan liittyy myös harvemmin todennettavissa olevaa riskikäyttäytymistä, 

joka olisi yhteydessä esimerkiksi kuljettajan sukupuoleen. Mieskuljettajien enemmistö 

myös vastapuolina johtuu todennäköisesti siitä, että heillä on naisia enemmän ajokortteja ja 

he myös ajavat naisia enemmän altistuen näin useammin vaaratilanteille. 

Toisin kuin aiheuttajat vastapuolet olivat iältään tasaisemmin 18–24-vuotiaita (kuva 7). 

Tasaisemman sukupuolijakauman ohella myös tämä oli oletettava tulos edellä mainittujen 

satunnaisuuden ja vastapuolen kuljettajien riskittömyyden takia. Tuloksia tulkittaessa on 

kuitenkin pidettävä mielessä, että sattuman vaikutuksen lisäksi tarkasteltuna ajanjaksona 

vastapuoleksi joutuneiden nuorten kuljettajien joukko on niin pieni, että löydetyt havainnot 

ovat lähinnä suuntaa antavia. Kaikista vuosina 2008–2012 vastapuolena olleista 

kuljettajista nuoria oli ainoastaan 11 %, kun taas aiheuttajia 18 %. Toisaalta, vaikka 

havaitut erot nuorten vastapuolten eri ikäryhmien välillä ovat käytännössä hyvin pieniä, on 
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kiinnostavaa, että suurin onnettomuusmäärä on silti kaikkein nuorimmilla kuljettajilla. 

Havainnosta herää kysymys siitä, voisiko kuljettajan iällä ja esimerkiksi ajokokemuksella 

olla silti jonkinlainen yhteys onnettomuuteen joutumiseen. Osaavatko nuoret 

kokemattomat kuljettajat esimerkiksi toimia vaaratilanteessa ns. oikeaoppisesti ja 

ennakoida liikennetilanteen kehittymistä samoin kuin vanhemmat sekä kokeneemmat 

kuljettajat? 

 

Kuva 7 Vuosina 2008–2012 onnettomuudessa vastapuolena olleiden nuorten kuljettajien 

ikäjakauma. 

Joka kolmannella vastapuolena olleella kuljettajalla oli ollut B-luokan ajokortti alle 

vuoden, noin 60 %:lla vähintään kaksi vuotta. Aiheuttajakuljettajien tavoin myös 

vastapuolten keskuudessa oli yleistä, että kuljettajalla oli ollut jokin muu ajokortti, kuten 

mopokortti, ennen henkilöauton ajokorttia. Vastapuolen kuljettajista puolet oli suorittanut 

kuljettajaopetuksen toisen vaiheen. Niistä onnettomuuksista, jotka sattuivat pimeän aikaan, 

pimeän ajon harjoittelua ei ollut suorittanut 42 % kuljettajista (sellaisista kuljettajista, 

joiden kuului se suorittaa). Vastapuolena olleista kuljettajista joka viidennellä oli 

ajohistoriassaan enemmän kuin yksi liikennerikkomus ja yhtä monella yksi. Viidennes 

kuljettajista oli ollut aiemmin myös osallisena poliisin tietoon tulleessa 

liikenneonnettomuudessa. Aiheuttajakuljettajiin verrattuna vastapuolilla oli hieman 

vähemmän rikkomuksia, joskin erot olivat varsin pienet.  

Onnettomuuden sattuessa liki puolet vastapuolen kuljettajista ajoi yksin, kun taas 38 %:lla 

oli kaveri tai useampia kavereita kyydissä. Niistä kuljettajista, joilla oli matkustajia 

kyydissä, 36 % ajoi ilta- tai yöaikaan (18.01–06.00). Kuten nuoret aiheuttajakuljettajat, 
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myös nuoret vastapuolet ajoivat vanhempia kuljettajia yleisemmin kavereiden kanssa. 

Osuus oli suurempi verrattaessa sitä niin vanhempiin aiheuttajiin kuin vastapuoliin. 

Onnettomuuden aika, paikka ja olosuhteet  

Onnettomuudet, joissa nuori kuljettaja oli vastapuolena, jakautuivat tapahtuma-aikansa 

suhteen ajallisesti tasaisemmin kuin aiheuttajien onnettomuudet. Vastapuolten 

onnettomuudet jakautuivat lähes tasan kesä- ja talvikuukausille sekä eri viikonpäiville. 

Onnettomuuksista puolet tapahtui päiväsaikaan klo 12.01–18.00 välillä, kun taas ilta- ja 

yöaikaan (18.01–06.00) tapahtui liki kolmannes onnettomuuksista. Kun tuloksia vertaa 

kaikenikäisten kuljettajien aiheuttamiin yhteenajo-onnettomuuksiin, olivat aikajakaumat 

hyvin samankaltaiset. Yksittäisonnettomuuksia sattuu kaikenikäisille eniten kesäisin, 

perjantaisin ja lauantaisin sekä paljon ilta- ja yöaikaan, mikä vaikuttaa 

aiheuttajakuljettajien onnettomuuksien aikajakaumiin. Onnettomuuksissa, joissa nuori 

kuljettaja oli vastapuolena, oli mukana kaikenikäisiä kuljettajia, mikä voi myös selittää 

eroja nuorten kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien ajankohtaan. 

Vastapuolena olleiden nuorten onnettomuuksista liki kolmannes tapahtui taajamissa, mikä 

on saman verran kuin aiheuttajilla. Vastapuolten taajamaonnettomuuksissa korostuivat 

onnettomuudet jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kanssa huomattavasti aiheuttajakuljettajia 

enemmän.       

Enemmistö vastapuolena olleista kuljettajista ajoi onnettomuushetkellä täysin 

nopeusrajoituksen mukaisesti. Ainoastaan 4 % kuljettajista ajoi vähintään 10 km/h 

ylinopeutta, mikä viittaa vastapuolten kohdalla aiheuttajia riskittömämpään ajotapaan.    

Päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen ja turvavyön käyttö  

Ajatusta vastapuolena olleiden kuljettajien aiheuttajakuljettajia riskittömämmästä 

ajotavasta tukee myös se, että vastapuolista ainoastaan yksi ajoi alkoholin vaikutuksen 

alaisena (törkeä rattijuopumus). Kenenkään ei sitä vastoin todettu käyttäneen 

huumausaineita. Ainoa rattijuopumukseen syyllistynyt vastapuoli ajoi onnettomuuden 

sattuessa myös yli 80 km/h tien nopeusrajoitusta lujempaa ja olosuhteet huomioon ottaen, 

hän olisi todennäköisesti voinut aiheuttaa itsekin onnettomuuden.   

Vain yksi onnettomuudessa vastapuolena olleista kuljettajista ei käyttänyt 

tapahtumahetkellä turvavyötä. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin 

aiheuttajakuljettajilla, joista noin puolilla vyö ei ollut käytössä. 
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Onnettomuustyyppi  

Nuori kuljettaja oli vastapuolena tyypillisimmin kohtaamisonnettomuudessa, jossa 

osapuolet tulivat vastakkaisista ajosuunnista (taulukko 6). Jalankulkijan kanssa 

tapahtuneita yhteenajoja oli toiseksi eniten (17 %) loppujen onnettomuuksien jakautuessa 

melko tasan eri onnettomuustyyppien välillä. Onnettomuustyyppien tasaisempi jakauma 

nuoriin aiheuttajakuljettajiin verrattuna oli oletettavaa, sillä vastapuolten tilastosta 

puuttuvat kokonaan tieltä suistumiset yksittäisonnettomuuksina. Vastaavasti 

jalankulkijaonnettomuuksien aiheuttajakuljettajia selvästi suurempi suhteellinen 

onnettomuusmäärä kertoo siitä, että nuori kuljettaja törmää harvemmin jalankulkijaan 

omasta ajotavastaan johtuen. Vastapuolten kohtaamisonnettomuuksien suurta osuutta 

selittävät samat syyt kuin aiheuttajakuljettajilla: kohtaamisonnettomuudet korostuvat 

potentiaalisen vakavuutensa vuoksi yleisesti kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 

tilastoissa, ajoneuvon hallinnan menetyksiä tapahtuu usein ja toisistaan rakenteellisesti 

erottamattomilla ajokaistoilla ne johtavat usein yhteenajoon. Juuri se, miksi nuoret 

kuljettajat ovat päätyneet vastapuoliksi, on myös pitkälti sattuman syytä.     

Taulukko 6 Onnettomuustyyppijakauma onnettomuuksissa, joissa nuori kuljettaja 

vastapuolena vuosina 2008–2012. 

 Onnettomuudet, joissa nuori vastapuolena 

Onnettomuustyyppi 
Onnettomuuksien 

lkm 
Onnettomuuksien 

osuus (%) 

Samat ajosuunnat 4 8 

Samat ajosuunnat, kääntyminen 7 15 

Vastakkaiset ajosuunnat, 
kohtaaminen 

14 29 

Vastakkaiset ajosuunnat, 
kääntyminen 

3 6 

Risteävät ajosuunnat 6 13 

Risteävät ajosuunnat, kääntyminen  5 10 
Jalankulkijat 8 17 

Tieltä suistuminen 0 0 
Muu vahinko 1 2 

Yhteensä 48 100 
 



 

49 

 

6.2 Nuorten kuljettajien onnettomuudet ajamisen hierarkkisen mallin 

näkökulmasta 

6.2.1 Onnettomuudet, joissa nuori kuljettaja aiheuttajana  

Nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet olivat onnettomuuksien tutkijalautakuntien 

arvioiden mukaan tyypillisimmin tahallisesti aiheutettuja tai niihin oli viime kädessä 

johtanut joko kuljettajan tekemä ennakointi- tai arviointivirhe, tai ajoneuvon käsittelyvirhe 

tai virheellinen ajotoiminto (Liite 5). Onnettomuusluokittelun ensimmäisessä vaiheessa 

suurin osa onnettomuuksista sijoittuikin välittömän riskin perusteella ajamisen hierarkkisen 

mallin tasoille 2 ”Liikennetilanteiden hallinta” (38 %) ja 1 ”Ajoneuvon käsittely” (37 %) 

(kuva 8 ja Liite 5). Joka viides onnettomuus sijoittui tasolle 4 eli ”Elämän tavoitteet ja 

elämän taidot”. Kuvassa 8 hierarkiataso ”Luokittelematon” viittaa siihen, että 

tutkijalautakuntien mukaan välitön riski oli epäselvä. Välitön riski ”Eläinonnettomuus” ei 

puolestaan suoraan kerro onnettomuuden taustalla vaikuttaneesta tekijästä tai kuljettajan 

mahdollisesti tekemästä virheestä, minkä vuoksi nämä onnettomuudet jätettiin vaiheessa 1 

omaksi ryhmäkseen odottamaan vaiheen 3 manuaalista tarkastelua.  

Onnettomuusluokittelun toisessa vaiheessa mekaanisesti tasolle 2 ”Liikennetilanteiden 

hallinta” sijoitettujen onnettomuuksien taustalta paljastui 39 %:ssa tapauksia päihteiden 

käyttöä tai vähintään 15 km/h -ylinopeus vastaavan osuuden ollessa 71 % tason 1 
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Kuva 8 Nuorten kuljettajien vuosina 2008–2012 aiheuttamat 

onnettomuudet ajamisen hierarkkisen mallin tasoilla mekaanisesti 

välittömän riskitekijän perusteella sijoitettuna (vaihe 1). 
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”Ajoneuvon käsittely” tapauksista. Kolmannessa vaiheessa tehdyn manuaalisen luokittelun 

jälkeen aiheuttajakuljettajien onnettomuudet jakautuivatkin lopullisille hierarkiatasoille 

kuvan 9 mukaisesti. Kuvasta nähdään, että huomioitaessa päihteiden käyttö ja suurella 

ylinopeudella ajaminen tason 4 ” Elämän tavoitteet ja elämän taidot” ja etenkin tason 3 

”Ajamisen tavoitteet ja tilanne” onnettomuusosuudet kasvoivat huomattavasti. 

Aiheuttajakuljettajien onnettomuuksissa ongelmat ajamisessa eivät siis niinkään liittyneet 

esimerkiksi ajoneuvon tekniseen käsittelyyn tai liikennetilanteiden lukemiseen. Yli 

puolissa tapauksia (62 %) kuljettaja oli onnettomuustutkintojen mukaan sen sijaan tehnyt 

esimerkiksi virheellisen päätelmän ajokunnostaan (tietoisesti tai tiedostamattomasti), hän 

ei tunnistanut matkaseuraan liittyviä riskejä ja osannut arvioida sosiaalisen paineen 

vaikutusta itseensä tai hän rikkoi tietoisesti liikennesääntöjä muun muassa 

piittaamattomuuttaan tai itsetuhoisuuttaan.   

 

Kuva 9 Nuorten kuljettajien vuosina 2008–2012 aiheuttamat onnettomuudet lopullisilla 

ajamisen hierarkkisen mallin tasoilla. 

Tason 4 ”Elämän tavoitteet ja elämän taidot” kuljettajilla oli onnettomuustutkintojen 

perusteella usein taustallaan kokonaisvaltaisesti hankala elämäntilanne, johon saattoi liittyä 

esimerkiksi heikentynyt terveydentila (erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmat), 

ihmissuhdeongelmia, syrjäytymistä, työttömyyttä sekä rahahuolia. Joidenkin kuljettajien 

persoonallisuutta kuvattiin lisäksi muun muassa aggressiiviseksi sekä impulsiiviseksi. 

Ottamatta kantaa siihen, ovatko esimerkiksi persoonallisuuden piirteet johtaneet haasteisiin 

elämässä vai ovatko haastavat elämäntilanteet muokanneet persoonallisuutta 

kyseisenlaiseksi, niin nämä tekijät ja vaikeudet käsitellä niitä heijastuivat olemisessa 
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useasti ns. riskikäyttäytymisenä: ajaminen ja sen tyyli ovat voineet olla esimerkiksi yksi 

keino purkaa pahaa oloa ja tuoda sitä näkyväksi – sekä viime kädessä ratkaista ongelmia.  

Tason 4 kuljettajilla olisi teoreettisesti voinut olla hyvätkin mahdollisuudet selviytyä 

liikenteessä teknisten ajotaitojensa puolesta, mutta muiden motiivien ohittaessa 

turvallisuusmotiivit eivät mitkään taidot olisi riittäneet. Toisaalta, osassa tilanteita 

kuljettaja käytti taitojaan tietoisesti väärin. Tälle tasolle sijoitetut kuljettajat osoittivat 

tutkintojen mukaan myös piittaamattomuutta yhteiskunnan normeista ylipäänsä, mikä 

kertoo välinpitämättömyydestä niin itseä kuin muita kohtaan. Tason 4 kuljettajista voidaan 

puhua riskikuljettajina. 

Tason 4 onnettomuuskuljettajista poiketen tason 3 ”Ajamisen tavoitteet ja tilanne” 

kuljettajilla ei onnettomuustutkinnoissa tullut ilmi kokonaisvaltaisia ongelmia 

elämäntilanteessa ja elämäntaidoissa. Tason 3 onnettomuuksiin liittyi tyypillisesti vapaa-

ajanviettoa tai puhdasta huviajelua kavereiden kanssa – pääasiassa ilta- ja yöaikaan. 

Onnettomuuskuljettaja toimi useasti kännikuskina kavereilleen ollen itsekin päihtynyt. 

Päihteiden käytöstä riippumatta kavereiden läsnäolo heijastui lautakuntien arvion mukaan 

monesti sosiaalisen paineen ja näyttämisenhalun välityksellä suuriin ylilyönteihin 

ajamisessa, kuten ylinopeuteen ja kiihdytyksiin. Pääsääntöisesti osalliset eivät myöskään 

käyttäneet turvavyötä, mikä saattoi johtua ajattelemattomuudesta päihtyneenä tai toisaalta 

siitä, että kavereille piti esittää ”kovaa” (cool). Osassa tapauksia kaverit ja muun muassa 

musiikin kuuntelu saattoivat häiritä ajamiseen keskittymistä. Joissain tapauksissa ajaminen 

oli myös muodostunut kilpailutilanteeksi muiden tienkäyttäjien kanssa.   

Tason 4 kuljettajista poiketen tason 3 kuljettajat olivat pikemminkin epäonnistuneet 

arvioimaan yksittäisten matkojen kohdalla omaa ajokuntoaan esimerkiksi päihtyneisyys- 

tai väsymystilansa suhteen sekä ymmärtämään mahdollisesti niihin ja matkan 

tarkoitusperään liittyvän riskin vakavuutta. Tarkoitusperään liittyvien riskien taustalla 

nousi tutkinnoissa esiin usein ns. ylimääräiset motiivit, kuten näyttämisen- ja kilpailunhalu. 

Kuljettajat eivät myöskään tunnistaneet matkaseuraan liittyviä riskejä ja osanneet 

mahdollisesti arvioida realistisesti sosiaalisen paineen vaikutusta omaan käyttäytymiseensä 

saati toimia sen mukaisesti. On toki mahdollista ja realististakin, että kuljettaja on 

tunnistanut esimerkiksi eri riskitekijöitä ja tiedostanut toimivansa sääntöjenvastaisesti. 

Näissä tapauksissa hänellä ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta ollut valmiuksia toimia 

toisin ja käsitellä esimerkiksi ulkoapäin tullutta painetta sekä hetkellistä mielitekoa tai 

tunnetta. 
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Toisin kuin ylemmillä tasoilla tason 2 ”Liikennetilanteiden hallinta” onnettomuuksissa 

nuoren kuljettajan haasteet ajamisessa liittyivät puhtaasti liikennetilanteiden hallintaan 

sekä niiden lukemiseen. Onnettomuuksiin johti tyypillisesti ajamiseen keskittymisen 

hetkellinen herpaantuminen ja huomion kiinnittyminen esimerkiksi musiikkilaitteen tai 

puhelimen käyttöön, tai vastaavasti kuljettajan huomion kohdistuminen ainoastaan yhteen 

asiaan monimutkaisessa liikenneympäristössä. Kuljettaja ei tällöin huomannut (ajoissa) 

esimerkiksi lähestyvää ajoneuvoa tai muutoksia liikennevirran nopeudessa. Nuorilla 

kuljettajilla ilmeni myös vaikeuksia arvioida toisten tienkäyttäjien nopeuksia suhteessa 

omaansa ja arvioida sen pohjalta omia kulkumahdollisuuksiaan. Konkreettisesti tämä 

tarkoitti muun muassa ajamista liian suurella tilannenopeudella toisen ajoneuvon perässä 

tai vaaralliseen ohitukseen lähtemistä. Tason 2 onnettomuuksissa korostui myös keli- ja 

valoisuusolosuhteiden vaikutus havaintojen tekemiseen. Kokemattomat kuljettajat eivät 

tunnistaneet näihin liittyviä riskejä, mikä näkyi esimerkiksi kulkumahdollisuuksien 

varmistamattomuutena. 

Tason 1 ”Ajoneuvon käsittely” onnettomuuksissa yleisin kuljettajan tekemä virhe oli liian 

voimakas ohjausliike, jonka seurauksena kuljettaja menetti autonsa hallinnan. Virheellisten 

ohjausliikkeiden merkitys korostui etenkin talvikelin onnettomuuksissa, joissa kuljettajat 

eivät osanneet arvioida liukkauden ja sohjon vaikutusta ajoneuvonsa hallintaan. Näissä 

tapauksissa kuljettajilla oli useimmiten hyvin vähän ajokokemusta talvikeleillä ajamisesta 

ylipäänsä ja he olivat tottumattomia käyttämäänsä ajoneuvoon sekä sen ominaisuuksiin, 

kuten takavetoisuuteen. Nuorilla aiheuttajakuljettajilla oli usein ajoneuvossaan lisäksi 

kuluneet tai talvikelille kokonaan sopimattomat renkaat, mikä osaltaan vaikeutti ajoneuvon 

käsittelyä. Nuorten käyttämät autot olivat lisäksi tyypillisesti vanhoja eikä niissä ollut 

nykyaikaisia kuljettajan ajosuoritusta tukevia järjestelmiä, kuten ajonvakautusjärjestelmää.   

Virheellisten ohjausliikkeiden ohella tason 1 onnettomuuksissa usein tehty virhe oli liian 

äkillinen nopeudenmuutos vaikeissa keliolosuhteissa sekä virheellinen ajolinja esimerkiksi 

kaarteisiin tultaessa. Yhteistä tason 1 onnettomuuskuljettajille oli, että heiltä kaikilta 

loppuivat taidot kesken ajamisessa; kuljettajilla ei ollut riittävää käytännön kokemusta ja 

tuntemusta kelin vaikutuksesta ajamiseen ja vaikka he olisivatkin tiedostaneet huonon 

ajokelin, eivät he osanneet arvioida sen merkitystä tai omia kykyjään realistisesti suhteessa 

käyttämänsä ajoneuvon ominaisuuksiin. Osassa tapauksia esimerkiksi huonojen renkaiden 

käyttö oli tosin tietoista, mutta näissäkään tapauksissa kuljettaja ei osannut kompensoida 

ajotyylillään renkaiden aiheuttamaa hallinnan vaikeutumista. 
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6.2.2 Onnettomuudet, joissa nuori kuljettaja vastapuolena 

Onnettomuudessa vastapuolena olleille nuorille kuljettajille vaaratilanne tuli useimmiten 

niin yllättäen, ettei suurella osalla (40 %) heistä ollut riittävästi toiminta-aikaa 

onnettomuuden välttämiseksi (Liite 6). Miltei joka viides ei mahdollisuuksista huolimatta 

havainnut toista osapuolta tai syntynyttä vaaratilannetta laisinkaan ja 13 %:ssa tapauksia 

ennakointi ei olisi ollut edes mahdollista.  

Vastapuolen roolissa on hyvin tyypillistä, ettei itse voi vaikuttaa ratkaisevasti 

onnettomuustilanteen kehittymiseen. Onnettomuuteen johtavat liikennetilanteet syntyvät 

lähes aina niin nopeasti (esimerkiksi aiheuttajan äkillinen ajautuminen eteen ajoneuvon 

hallinnan menetyksestä johtuen), ettei aikaa esimerkiksi väistämiseen tai jarruttamiseen jää 

riittävästi. Useasti onnettomuuteen johtaa lisäksi aiheuttajakuljettajan sääntöjen vastainen 

toiminta (esimerkiksi väistämissääntöjen noudattamattomuus), mikä tekee ennakoinnin 

käytännössä mahdottomaksi – oletuksena on, että liikenteessä voi luottaa siihen, että kaikki 

toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, jolloin kuljettajan ei tarvitse jatkuvasti epäillä 

muiden aikomuksia. On myös tilanteita, joissa kumpikaan osapuoli ei esimerkiksi 

liikenneympäristön esteistä tai kelistä johtuen pysty havaitsemaan toista. Vastapuolen 

asemassa muun muassa peräänajoon johtaneiden tilanteiden ennakointi on 

aiheuttajakuljettajan sijainnista (takana) johtuen hyvin vaikeaa. Edellä kuvatut tilanteet 

olivat yleisiä myös tarkastelluissa onnettomuuksissa.  

Koska enemmistö vastapuolena olleista nuorista kuljettajista ei ollut pystynyt tai ehtinyt 

vaikuttamaan omalla toiminnallaan onnettomuuden syntymiseen, eivätkä 

tutkijalautakunnat olleet todenneet heidän ajamisessaan onnettomuuden syntymiseen 

liittyviä virheitä, ei 65 % vastapuolten onnettomuuksista sijoitettu millekään 

hierarkiatasolle onnettomuusluokittelun ensimmäisessä vaiheessa (kuva 10). Kolmannes 

onnettomuuksista sijoittui tasolle 2 ”Liikennetilanteiden hallinta”. 
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Kuva 10 Vastapuolena olleiden nuorten kuljettajien onnettomuudet ajamisen hierarkkisen 

mallin tasoilla välittömän riskitekijän perusteella mekaanisesti sijoitettuna (vaihe 1). 

Onnettomuusluokittelun toisessa vaiheessa mekaanisesti tasolle 2 ”Liikennetilanteiden 

hallinta” sijoitettujen onnettomuuksien taustalta paljastui yhdessä tapauksessa nuoren 

kuljettajan rattijuopumus ja yhdessä 20 km/h -ylinopeus. Tasolle 1 ”Ajoneuvon käsittely” 

sijoitettuun tapaukseen ei liittynyt päihteiden käyttöä tai ylinopeudella ajamista. 

Kolmannessa vaiheessa tehdyssä manuaalisessa luokittelussa rattijuopumustapaus 

siirrettiin hierarkiatasolle 3 ”Ajamisen tavoitteet ja tilanne”. Ylinopeustapaus jätettiin sen 

sijaan tasolle 2, sillä kyseisessä tapauksessa ylinopeudella ajamisella ei ollut 

onnettomuuden syntymisen kannalta suurta merkitystä ja kuljettajan ajamisessa ei oltu 

havaittu mitään varsinaista riskikäyttäytymistä. Onnettomuus tapahtui pimeällä yöaikaan, 

jolloin muu liikenne oli vähäistä ja voidaan katsoa, että nuori kuljettaja ei yksinkertaisesti 

ollut varautunut yllättäviin tilanteiseen ja arvioi virheellisesti omat kulkumahdollisuutensa. 

Kolmannessa vaiheessa tehdyn manuaalisen luokittelun jälkeen vastapuolena olleiden 

kuljettajien onnettomuudet jakautuivat lopullisille hierarkiatasoille kuvan 11 mukaisesti.   
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Kuva 11 Vastapuolena olleiden nuorten kuljettajien onnettomuudet vuosina 2008–2012 

sijoitettuna lopullisille ajamisen hierarkkisen mallin tasoille. 

Toisin kuin onnettomuuden aiheuttajien vastapuolena olleiden kuljettajien ongelmat 

ajamisessa liittyivät käytännössä pelkästään liikennetilanteiden hallintaan (31 %) tai heidän 

ajamisessaan ei oltu tunnistettu lainkaan mitään onnettomuuden syntymiseen liittynyttä 

virhettä (65 %). Koska vastapuolena olevilla kuljettajilla ilmenee yleisesti hyvin harvoin 

riskikäyttäytymistä ja he eivät aktiivisesti vaikuta onnettomuuteen johtaneeseen 

tapahtumaketjuun, on jakauma varsin luonteva. Vastapuolen roolissa onnettomuus 

voitaisiin usein välttää ainoastaan erityisen huolellisella havainnoinnilla ja 

liikennetilanteiden ennakoinnilla, missä tasolle 2 sijoitetut onnettomuuskuljettajat olivat 

pääsääntöisesti epäonnistuneet. He eivät olleet varautuneet yllättäviin tilanteisiin 

liikenteessä ja toisaalta havainnoineet ajaessaan riittävästi joka suuntaan.  

Toisaalta, kuljettajan ollessa inhimillinen olento rajallisine 

havainnointimahdollisuuksineen, voidaan täydellistä havainnointia ja ennakointia pitää 

kelle tahansa käytännössä täysin utopistisena tehtävänä. Vaikka aiheuttajakuljettajilla 

ilmeni myös haasteita esimerkiksi liikennetilanteiden lukemisessa ja toisten tienkäyttäjien 

havaitsemisessa, oli ongelmien sävy nimenomaan tässä suhteessa kuitenkin hieman 

erilainen. Aiheuttajakuljettajilla olisi usein ollut mahdollisuus toimintakapasiteettinsa 

rajoissa esimerkiksi riittävään havainnointiin ja turvalliseen toimintaan liikenteessä, mutta 

he kohdistivat resurssinsa muun muassa epäolennaisiin asioihin tai ainoastaan yhteen 

asiaan valiten tilannenopeutensa useimmiten väärin. Aiheuttajakuljettajien toimintaa tai 

toimimattomuutta voidaan tässä suhteessa sanoa vastapuolia aktiivisemmaksi. Muutamassa 
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tapauksessa myös vastapuolen kuljettaja olisi tosin voinut mahdollisesti välttää 

onnettomuuden esimerkiksi pitämällä suuremman etäisyyden edellä menevään ja toisaalta 

noudattamalla erityistä varovaisuutta hankalissa näkemäolosuhteissa. Ainoassa tasolle 1 

”Ajoneuvon käsittely” sijoitetussa onnettomuudessa vastapuoli olisi voinut mahdollisesti 

välttää yhteentörmäyksen oikealla jarrutus- ja väistötekniikalla.  

6.3 Kuljettajatutkinnon sisältö ajamisen hierarkkisen mallin näkökulmasta 

Teoriakoe 

Teoriakokeen kysymyspatteriston kysymykset jakautuvat ajamisen hierarkkisen mallin 

tasoille kuvan 12 mukaisesti. Kuvasta nähdään, että yli puolet kysymyksistä sijoittuu 

tasolle 2 ”Liikennetilanteiden hallinta” ja liittyvät näin ollen yksittäisten 

liikennetilanteiden hallintaan ja esimerkiksi sääntöjen tuntemiseen. Lähes joka neljäs 

kysymys käsittelee ajamista ajoneuvon käsittelyn näkökulmasta, kun taas ylimmille tasoille 

kuuluvien kysymysten määrä on huomattavasti vähäisempi.  

 

Kuva 12 B-luokan teoriakokeen monivalintatehtävän kysymykset sijoitettuna ajamisen 

hierarkkisen mallin tasoille. 

Huomioitaessa myös kuvalliset liikennetehtävät voidaan todeta, että kuljettajatutkinnon 

teoriakoe mittaa pääasiassa vain kokelaan tietämystä liikennesäännöistä, kykyä hallita ja 

arvioida teoriatasolla erilaisia liikennetilanteita sekä jonkin verran niihin liittyviä riskejä. 

Koska kysymykset arvotaan erikseen jokaiseen kokeeseen, on mahdollista, että kokelaan 

teoriakoe sisältää ainoastaan yhden kysymyksen tasolta 3 ”Ajamisen tavoitteet ja tilanne” 

kaikkien muiden kysymysten (ml. kuvalliset tehtävät) kuuluessa tasolle 2 

”Liikennetilanteiden hallinta”. Todennäköisintä kuitenkin on, että kokelaan koe 

2%

16%

58%

24%

B-luokan teoriakokeen monivalintakysymykset 
hierarkiatasoilla

4 3 2 1



 

57 

 

muodostuu kahdesta tason 3 ja tason 1 ”Ajoneuvon käsittely” monivalintatehtävien 

kysymyksestä loppujen kysymysten ja tehtävien kuuluessa hierarkiatasolle 2. Tällaisessa 

tapauksessa 93 % koko teoriakokeen sisällöstä liittyy tason 2 asioihin eli 

liikennetilanteiden hallintaan.       

Ajokoe 

1. Ajoneuvon hallinta 

Arvioitaessa kokelaan ajoneuvon hallintataitoja kiinnitetään huomio osa-alueen nimen 

mukaisesti tason 1 asioihin. Tämän osa-alueen taitojen mittaamisella pyritään 

varmistamaan, että kokelas osaa käyttää ajoneuvon hallintalaitteita siten, että liikkuminen 

on sujuvaa ja ajoneuvo pysyy koko ajan kuljettajan hallinnassa viitaten muun muassa 

ajoneuvon sijaintiin, suuntaan ja nopeuteen ajoradalla. Kuljettajan tulisi kyetä arvioimaan 

myös ajoneuvon asianmukainen kunto ennen ajoon lähtöä sekä hahmottamaan eri 

tienkäyttäjien vaatima tilantarve mukaan lukien itsensä. Ohjeessa ei mainita tämän osa-

alueen yhteydessä mitään turvalaitteiden käytöstä, joskin se on mainittu erikseen ajamisen 

valmistautumisen arvioinnin yhteydessä ohjeen sivulla 14, missä puhutaan turvavöiden 

asianmukaisesta säätämisestä. Mikäli turvavöiden käytön ajatellaan tulevan arvioiduksi 

tämän osa-alueen yhteydessä, voitaisiin sen arvioimisen katsoa liittyvän hierarkiatason 1 

(turvavyön käytön merkitys) ohella myös tasoille 2 (liikennesääntöjen tunteminen) sekä 3 

(asenteet ja ajamisen motiivit). 

2. Kevyen liikenteen huomiointi   

Arvioitaessa kokelaan kykyä huomioida kevyt liikenne ajaessaan keskitytään pääasiassa 

tason 2 asioihin. Kokelaan pitäisi tuntea liikennesäännöt sekä -merkit (erityisesti 

väistämissäännöt) ja ajaa liikenteen ohjauksen mukaisesti. Hänen tulisi myös osata toimia 

sujuvassa vuorovaikutuksessa suojaamattomien tienkäyttäjien kanssa pystyen 

sopeuttamaan oma ajamisensa muiden toimintaan ja tehden sen ennakoitavaksi myös 

muille. Kokelaan tulisi pystyä varautumaan yllättäviinkin liikennetilanteisiin ja tunnistaa 

eri tienkäyttäjäryhmiin, kuten lapsiin ja vanhuksiin, liittyviä riskitekijöitä. Tämän osa-

alueen arvioinnissa kokelaan kyky tiedostaa ajoneuvon rakenteen muodostamat katvealueet 

ja varmistaa havainnoinnin onnistuminen niistä huolimatta kuuluu hierarkiatasolle 1. 

Samalla tasolle voidaan sijoittaa myös oman ajoneuvon ja muiden tienkäyttäjien vaatiman 

tilan tunnistaminen. 
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3. Muun liikenteen huomiointi 

Arvioitaessa kokelaan taitoja huomioida muu liikenne ajaessaan kiinnitetään huomio 

aihepiirin kaksi tavoin ennen kaikkea hierarkiatasolle 2 kuuluviin asioihin. 

Suojaamattomien tienkäyttäjien sijaan kokelaan tulisi tässä yhteydessä osata toimia eri 

liikennetilanteissa asianmukaisesti sujuvassa ja joustavassa vuorovaikutuksessa muun 

ajoneuvoliikenteen kanssa. Arvioitavia asioita ovat muun muassa toiminta käännyttäessä, 

ohitettaessa sekä kohdattaessa. Kokelaan tulisi osata myös säilyttää turvallinen ajoetäisyys 

muihin ja valita esimerkiksi kuhunkin liikennetilanteeseen ja olosuhteisiin nähden oikeat 

ajovalot. Aihepiirin kaksi tavoin myös muun liikenteen huomioinnin yhteydessä ajoneuvon 

ominaisuuksista johtuvat havainnointihaasteet ja ajoneuvon vaatiman tilan tunnistaminen 

kuuluvat asioina hierarkiatasolle 1.     

4. Ennakointi 

Arvioitaessa kokelaan ennakointikykyjä liikenteessä ovat keskiössä hierarkiatason 2 asiat: 

miten hyvin kokelas hallitsee erilaisia liikennetilanteita, osaa ennakoida erilaisia 

liikennetapahtumia ja tunnistaa mahdollisia vaaratilanteita? Kokelaan tulisi osata arvioida 

eri tienkäyttäjäryhmiin, kuten suojaamattomat tienkäyttäjät tai eri ikäryhmät, liittyviä 

riskitekijöitä ja osata sopeuttaa ajamisensa ja ajonopeutensa siten, että ajoneuvo on 

hallittavissa poikkeuksellisissakin tilanteissa. Hänen tulisi ylipäänsä ymmärtää 

liikenneympäristöön ja -tilanteisiin sopimattomaan nopeuteen ja ajotyyliin liittyvät riskit 

myös oman turvallisuutensa kannalta sekä kyetä toimimaan sen mukaisesti. Muiden 

tienkäyttäjien toiminnan ennakoinnin ja heidän antamiensa signaalien oikean tulkinnan 

lisäksi kokelaan pitäisi itsekin ajaa mahdollisimman ennakoitavasti viestien eri tavoin 

muille aikeistaan. Aihepiirin ”ennakointi” yhteydessä arvioitavista asioista voidaan 

taloudellisen ja mahdollisimman ympäristöystävällisen ajamisen taito sijoittaa 

hierarkiatasolle 1, sillä kyetäkseen ajamaan taloudellisesti ja ympäristöystävällisesti on 

kokelaalla oltava tietämystä ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista ja toimintaperiaatteista.  

5. Oman tilan hallinta  

Arvioitaessa kokelaan kykyä hallita oma tilansa kiinnitetään huomio edellisistä 

aihepiireistä poiketen useamman kuin kahden hierarkiatason asioihin. Kyky keskittyä 

ajotehtävään ja sietää esimerkiksi ulkopuolelta syntyvää painetta (koetilanne ja vähintään 

yksi tuntematon matkustaja kyydissä) voidaan sijoittaa arvioitavina asioina hierarkiatasolle 

3. Kokelaan tulisi pystyä tiedostamaan tällainen ajokonteksti ja tietää, miten se voi 

vaikuttaa esimerkiksi hänen omaan mielentilaansa ja käyttäytymiseensä sekä mitä riskejä 
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nämä voivat aiheuttaa ajamisessa. Tunnetilojen muutosten arvioinnin tärkeys korostuu 

myös ohjeen sivulla 46, jossa todetaan, että muutokset tunnetiloissa voivat lisätä 

onnettomuusriskiä. Kokelaalla tulisi olla valmius toimia myös paineen alla liikenteessä ja 

hallita toimintaansa erilaisten mielentilojen, kuten jännitys, pelko, innostuneisuus ja 

ylivirittyminen, alaisuudessa. Ajamisen tulisi olla epävarmoissakin tilanteissa päättäväistä, 

itsenäistä ja järjestelmällistä.  

Edellä kuvatut asiat voitaisiin sijoittaa myös hierarkiatasolle 4, sillä oman (mielen)tilan 

hallintataitoja tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla – ei vain ajamisessa. Kokelaan olisi 

pystyttävä tunnistamaan laajemmin omaan persoonallisuuteensa mahdollisesti liittyviä 

riskejä ajamisen suhteen. Mikäli kokelas esimerkiksi tietää tuohtuvansa helposti, tulisi 

hänen olla valmistautunut toimimaan silti hillitysti ja sääntöjenmukaisesti tilanteissa, jossa 

huomaa ärsyyntyvänsä. Hänen tulisi osata kanavoida tunteensa oikein ja olla muun muassa 

provosoitumatta muiden tienkäyttäjien toiminnasta.  

Taito toimia päättäväisesti epävarmoissakin tilanteissa voidaan sijoittaa myös 

hierarkiatasolle 2, sillä se mahdollistaa johdonmukaisen ja ennakoitavan toiminnan 

erilaisissa liikennetilanteissa. Liikenteessä nämä voisivat konkretisoitua esimerkiksi 

toimimisena linjassa omien merkinantojen mukaan sekä ennakoitavana ja rauhallisena 

toimintana poikkeustilanteissa, kuten hälytysajoneuvon ohittaessa. Toisaalta, kokelaan 

tulee kyetä tiedostamaan realistisesti omat taitonsa liikkua erilaisissa liikennetilanteissa ja 

tuntea vastuunsa toimien sen mukaisesti. 

Kyky toimia huolellisesti ja järjestelmällisesti kaikissa liikennetilanteissa voidaan sijoittaa 

myös hierarkiatasolle 1, mikäli näkökulmana on se, että kokelas osaa käsitellä ajoneuvon 

hallintalaitteita myös paineen alla; ajoneuvo pysyy esimerkiksi käynnissä koko ajan, 

liikkuminen ei ole nykivää ja toisaalta kokelas pystyy kontrolloimaan kaikki ajoneuvon 

hallinnan edellyttämät yhtäaikaiset ajotoiminnot. Tässäkin suhteessa kokelaan tulisi osata 

arvioida realistisesti omat taitonsa ja toimia vastuullisesti niiden mukaisesti.  

6.4 Nuorten kuljettajien onnettomuudet suhteessa kuljettajatutkintoon 

Tarkasteltaessa nuorten kuljettajien ajamisessa ilmenneitä ongelmia ajamisen hierarkkisen 

mallin näkökulmasta voitiin todeta, että suurin osa havaituista ongelmista sijoittui mallin 

kahdelle ylimmälle tasolle. Kuljettajat, tai tarkemmin sanottuna onnettomuuden aiheuttajat, 

eivät osanneet arvioida omaa ajokuntoaan, kestäneet sosiaalista painetta tai arvottivat muut 

motiivinsa turvallisuusmotiivien edelle. Monella esiintyi riskikäyttäytymistä ja vaikeuksia 
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elämän hallinnassa ajamista laajemmassa kontekstissa, mikä johti jopa tietoisiin 

ylilyönteihin ja sääntöjenvastaiseen toimintaan liikenteessä. Onnettomuuksien taustalla 

ilmeni toki myös ongelmia liikennetilanteiden hallinnassa ja ajoneuvon käsittelyssä, mutta 

näiden osuus oli kuitenkin selvästi pienempi siitäkin huolimatta, että myös vastapuolena 

olleilla kuljettajilla ilmenneet haasteet huomioitiin.    

Nuorilla kuljettajilla esiintyneisiin ongelmiin nähden kuljettajatutkinnon sisältö on varsin 

ristiriitainen. Tutkinnossa keskitytään mittaamaan pääasiassa kokelaan liikennesääntöjen 

tuntemusta, kykyä toimia käytännössä niiden mukaisesti sekä ajoneuvon ja sen laitteiden 

käsittelytaitoja. Teoriakokeessa tasojen 4 ”Elämän tavoitteet ja elämän taidot” ja 

3”Ajamisen tavoitteet ja tilanne” taitoja ei mitata käytännössä laisinkaan ja ajokokeessakin 

niiden merkitys on vähäinen. Ajokoeohjeessa tasolle 4 ja 3 kuuluvien taitojen arviointiin 

otetaan kantaa oikeastaan vain kokonaisuuden ”Oman tilan hallinta” yhteydessä. Voidaan 

toki ajatella, että kuljettajan asenteet ja taidot arvioida omia kykyjään sekä ajotyyliään 

tulevat jonkin verran esiin myös ajokokeen yhteydessä käytävässä keskustelussa, johon 

sisältyy kokelaan itsearviointi. Itsearvioinnilla ei ole kuitenkaan mitään vaikutusta kokeen 

lopputulokseen.  

Koko kuljettajatutkinnosta ja etenkin teoriakokeesta puuttuu kokelaan syvällisempää 

ajattelukykyä, asenteita ja laajemmin elämänhallintaa mittaava osio. Kokeessa ei myös 

juurikaan arvioida kokelaan kykyä tunnistaa esimerkiksi erilaisia ajokuntoon vaikuttavia 

tekijöitä, kuten mielen- tai terveydentila, niin itsestä kuin muistakaan. Siinä ei myöskään 

arvioida kokelaan valmiuksia toimia näissä tilanteissa, joissa hän tunnistaisi esimerkiksi 

itsessään ajamisen turvallisuutta mahdollisesti heikentäviä tekijöitä. Kokeesta puuttuvat 

kokonaan kysymykset, joissa kokelas voisi osoittaa esimerkiksi tietämystään mahdollisista 

toimintavaihtoehdoista henkisen tai fyysisen hyvinvointinsa järkkyessä. Tämänhetkiset 

tasolle 3 kuuluvat teoriakoekysymykset ovat lisäksi varsin yksikertaisia ja oikeat/halutut 

vastaukset hyvin läpinäkyviä. Kenellekään ei liene epäselvää, mitä tulee vastata ”Saako 

alkoholin vaikutuksen alaisena ajaa” -tyyppisiin kysymyksiin.  

Tasolle 3 kuuluviin taitoihin liittyen kokelas ei pysty myöskään vaikuttamaan ajokokeessa 

varsinaisesti reittivalintoihin ja esimerkiksi matkaseurana on useimmiten ainoastaan 

tutkinnon vastaanottaja. Kokelaalle ei näin pääse syntymään samanlaista sosiaalista 

painetta kuin kavereiden ollessa kyydissä. Mitä reitinvalintaan tulee, edellyttäisi 

reittisuunnitelman tekeminen kokelaalta jonkinlaista paikallistuntemusta tai vähintäänkin 

mahdollisuutta valmistautumiseen ennen ajokoetta. Reitin etukäteen suunnitteleminen 
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muistuttaisi luonnollista (ideaali) tilannetta matkalle lähdettäessä, mutta ajokokeen 

yhteydessä etukäteisvalmistautuminen ei kokeen tarkoitusperän vuoksi toimisi. 

Liikenneympäristöjen ja liikennetilanteiden ”yllätyksellisyyden” ja ”ainutlaatuisuuden” 

vuoksi myös ajokokeessa on näillä piirteillä merkittävä rooli. Kokeessa pyritään 

mittaamaan sitä, miten hyvin kokelas pystyy soveltamaan taitojaan hänelle uudessa 

tilanteessa, jossa edellytetään ripeää toimintaa ja päätöksentekoa. 

Etukäteisvalmistautuminen mahdollistaisi ajokoereitin perusteellisen harjoittelun ennen 

koetta ja ajokokeesta suoriutuminen voisi tässä tapauksessa kertoa kokelaan ajotaidoista 

pääasiassa vain tällä kyseisellä reitillä.          

Ajokoe on ajosuorituksena arkipäiväiseen ajotilanteeseen nähden toisaalta niin 

keinotekoinen ja ainutlaatuinen, että tasoille 4 ja 3 kuuluvien taitojen mittaaminen on 

hyvin vaikeaa. Kokelaiden motiivina on saada ajokortti ja osoittaa tutkinnon 

vastaanottajalle maksimaaliset ajotaitonsa, jolloin koetilanne voi olla hyvinkin luonnoton 

näyte verrattuna kokelaan ajamiseen muissa tilanteissa. Ajokokeen vastaanottaja voi toki 

saada jonkinlaista viitettä kokelaan ns. todellisesta ajotyylistä, kuten aggressiivisuudesta tai 

muita tienkäyttäjiä vaarantavasta käyttäytymisestä. Etenkin näiden, liikenneturvallisuutta 

heikentävien, tekijöiden esiin tuleminen arvioitavana ollessa vaatii kuitenkin varsin 

poikkeuksellisia liikennetilanteita ja -olosuhteita ajokokeessa.  

Ajokokeen suorituspaikkojen ja -aikojen ollessa hyvin erilaiset ja sattumanvaraiset eri 

puolella Suomea ei jokaisen ajokokeen aikana pääse edes teoriassa syntymään tilanteita, 

joissa kokelaalla olisi esimerkiksi mahdollisuus provosoitua toisen tienkäyttäjän 

toiminnasta tai osoittaa riskipitoista ajamista ohitusten tai äkkijarrutusten muodossa. Tämä 

pätee toki myös erilaisiin liikennetilanteisiin ylipäänsä ja niissä arvioitaviin ajoneuvon 

käsittelytaitoihin sekä kykyyn liikkua liikenteessä sujuvassa vuorovaikutuksessa. 

Sinänsä on kiinnostavaa, että vaikka kuljettajatutkinnon sisältö mittaa pääasiassa kokelaan 

taitoja hallita liikennetilanteita sekä ajoneuvoa, oli tasoille 2 ja 1 sijoittuneiden 

onnettomuuksien määrä melko suuri. Kun luokittelemattomia onnettomuuksia ei 

huomioida, oli tason 2 osuus kaikista onnettomuuksista 32 % ja tason 1 vastaavasti 11 %. 

Myös kuljettajaopetuksessa pääpaino on näissä asioissa. Tästä herää kysymys siitä, 

pitäisikö niin kuljettajaopetusta kuin -tutkintoa kehittää vastaamaan yhä paremmin tulevien 

kuljettajien taitotarpeisiin? Keskitytäänkö opetuksessa esimerkiksi liikaa teoriaan ja 

sääntöihin, jotka kyllä luovat pohjaa esimerkiksi teoriakokeessa ja lyhyessä ajokokeessa 
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selviytymiseen sekä muodostavat tärkeän perustan ajamiselle, mutta joiden kustannuksella 

käytännön harjoittelu jää vähäisemmälle? 

Tarkasteltaessa tason 2 onnettomuuksia todettiin, että niistä suurin osa liittyi esimerkiksi 

kuljettajan keskittymisen herpaantumiseen tai huomion kiinnittymiseen johonkin muuhun 

kuin itse ajamiseen. Tämänkaltaisia asioita on käytännössä mahdoton opettaa 

konkreettisesti kenellekään aiheesta riippumatta ja toisaalta varmistaa niiden toteutuminen. 

Kuljettajaopetuksen keinoina on lähinnä valistaa ja tiedottaa muun muassa ajamiseen 

keskittymättömyyden vaaroista sekä varovaisuuden merkityksestä, kun taas 

kuljettajatutkinnossa tutkinnon vastaanottaja pystyy vain rajallisesti arvioimaan näiden 

toteutumista. Arviointia tosin vaikeuttaa se, että kokelas pyrkii kokeessa todennäköisesti 

taitojensa puitteissa äärimmäiseen suoritukseen ja keskittymiseen ollen myös tavanomaista 

varovaisempi. Tämä taas ei vastaa aina normaalitilannetta, jossa kuljettaja saattaa olla 

esimerkiksi hieman väsynyt tai esimerkiksi ajatuksiinsa vaipunut, mikä on ihmiselle hyvin 

luontaista. Ongelmat, jotka liittyvät puolestaan ajonopeuksien hahmottamiseen ja 

sovittamiseen, vähenevät pääasiassa ajokokemuksen myötä, jota ajo-opetuksen aikana 

tuskin koskaan voi saada riittävästi.  

Tason 1 onnettomuuksissa korostui sen sijaan taidottomuus ajaa vaikeissa olosuhteissa ja 

toimia poikkeuksellisissa liikennetilanteissa, joiden osalta niin kuljettajatutkinnon 

kuin -opetuksenkin sisältöä olisi mahdollista kehittää ja harjoittelua lisätä. Tällä hetkellä 

ajokokeessa ei mitata mitenkään kuljettajan taitoja hallita ajoneuvoa esimerkiksi hankalissa 

keliolosuhteissa, ellei ajokoe sattumalta osu sääolosuhteiden kannalta ”haastavalle” 

päivälle. Kuljettajaopetuksessa harjoitellaan vaikeissa olosuhteissa ajamista virallisesti 

vain kahden ajotunnin eli 1 tunnin ja 40 minuutin verran. Uusien kuljettajien taidot 

saattavat tutkinnon jälkeen erota suuresti toisistaan riippuen muun muassa siitä, mihin 

vuodenaikaan ja millä paikkakunnalla kortti- ja ajoharjoittelu on suoritettu. Väistö- ja 

jarrutustekniikoiden harjoittelun lisääminen olisi hyödyllistä myös tilanteissa, joissa 

kuljettaja on vaaratilanteessa vastapuolen asemassa.   

7 Yhteenveto ja pohdintaa 

Liikenneturvallisuuden kannalta kuljettajan ensimmäiset ajovuodet ovat kriittiset 

onnettomuusriskin ollessa silloin suurimmillaan. Riski alkaa pienentyä ajokokemuksen 

karttuessa. Vaikka ajokortin hankkimisen suosio on viime vuosina hieman hiipunut etenkin 

suurissa kaupungeissa ja kortin hankintaa lykätään monesti myöhemmälle iälle, suoritetaan 
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henkilöauton ajokortti yhä useimmiten nuorena, 18–24-vuotiaana. Koska ensimmäiset 

ajovuodet ajoittuvat tyypillisimmin näille vuosille, ovat nuoret yliedustettuina 

onnettomuustilastoissa niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Muihin ikäluokkiin 

verrattuna suuret onnettomuusmäärät eivät tosin johdu pelkästään ajokokemuksen 

puutteesta, vaan onnettomuuksien taustalta on tutkimuksissa tunnistettu nuorten ajamiselle 

tyypillistä riskikäyttäytymistä, kuten ylinopeudella ja päihteiden vaikutuksen alaisena 

ajaminen sekä turvalaitteiden käyttämättömyys, jotka kasvattavat onnettomuusriskiä 

pelkän kokemattomuuden ohella.  

Vaikka ajotaidot ja tiedot karttuvat lopulta vain kokemuksen myötä, on ristiriitaista, että 

suhteessa suuriin onnettomuusmääriin, suurin osa nuorista läpäisee kuljettajatutkinnon 

ensimmäisellä yrityskerralla. Nuorten ajotaitoja pidetään näin riittävinä itsenäisen ajouran 

aloittamiseen ja heidät on arvioitu vastuullisiksi kuljettajiksi, jotka osaavat liikkua 

turvallisesti sekä ekologisesti sujuvassa vuorovaikutuksessa muiden tienkäyttäjien kanssa. 

Koska tutkimusten mukaan edellä kuvatut asiat eivät kaikkien nuorten kohdalla 

hyväksytystä kuljettajatutkinnosta huolimatta toteudu, on esitetty kysymys 

kuljettajaopetuksen ja viime kädessä tutkinnon toimivuudesta. Miten nykyistä 

kuljettajakoulutusjärjestelmää tutkintoineen pitäisi kehittää, jotta niiden avulla pystyttäisiin 

opettamaan ja arvioimaan tuloksellisesti liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiä tietoja ja 

taitoja? Entä miten pystyttäisiin paremmin tunnistamaan niitä kuljettajia, jotka eivät vielä 

ole kykeneviä itsenäiseen ajamiseen joko taitojensa tai esimerkiksi asenteensa puolesta? 

Tämän työn tarkoituksena oli arvioida, millainen suomalaisen kuljettajatutkinnon sisältö on 

suhteessa nuorille kuljettajille tapahtuneisiin onnettomuuksiin; arvioidaanko 

kuljettajatutkinnossa niitä aihealueita, joilla nuorten ajamisessa ilmenee ongelmia ja 

toisaalta, ovatko arvioitavien aihealueiden painotukset havaittuihin ongelmiin nähden 

sopivat? Kysymyksiin vastaaminen edellytti näin ollen myös selvitystä siitä, millaisia 

nuorten kuljettajien onnettomuudet Suomessa ylipäänsä ovat. Tarkastelussani olivat 18–

24-vuotiaille vuosina 2008–2012 tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet.   

Analyysini viitekehyksenä käytin ajamisen laajennettua hierarkkista mallia, jossa 

kuljettajan ajamista jäsennetään hierarkkisesti eri tasoille sijoittuvien toimintamallien ja 

tekijöiden avulla. Malliin sisältyvät neljä tasoa ylimmästä alkaen ovat: 4) ”Elämän 

tavoitteet ja elämän taidot”, 3) ”Ajamisen tavoitteet ja tilanne”, 2) ”Liikennetilanteiden 

hallinta” ja 1) ”Ajoneuvon käsittely”. Mallin ajatuksena on, että ajaminen ei ole pelkästään 

ajoneuvon teknistä hallintaa, vaan siihen liittyy myös motivationaalisia ja itsehallintaan 
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liittyviä tekijöitä, jotka viime kädessä säätelevät sitä, miten kuljettaja liikenteessä toimii. 

Ylempien, strategisten, tasojen tavoitteet ohjaavat alempien tasojen päätöksentekoa sekä 

operationaalista toimintaa. Alemmat tasot vaikuttavat kuitenkin ylempien tasojen 

toimintaan, sillä niiden sisältöjä suhteutetaan jatkuvasti toteutettua operationaalista 

toimintaa seuranneeseen palautteeseen.   

7.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on pidettävä mielessä, että eri tutkijalautakuntien 

toiminta ja niiden tekemät tutkinnat eroavat toisistaan muun muassa mainittujen 

riskitekijöiden määrän ja yksityiskohtaisuuden sekä tutkintaselostuksiin kirjattujen 

asioiden suhteen. Tähän syynä voi olla eri onnettomuustyyppien erilaiset luonteet, mutta 

myös lautakuntien jäsenistö (mitkä jäsentyypit tutkinnassa ovat edustettuina ja mihin 

asioihin huomio näin ollen saattaa voimakkaimmin kohdistua) sekä jäsenten tutkintaan 

käytettävissä olleet ajalliset resurssit. Tutkinnassa tehdyt päätelmät riippuvat myös siitä, 

ovatko jäsenet käyneet itse esimerkiksi onnettomuuspaikalla tai haastatelleet osallisia vai 

perustuvatko tehdyt arviot ns. toisen kädentietoihin. (kts. myös Katila et al. 2007.) 

Tutkinta on aina myös subjektiivista ja jopa yhden lautakunnan sisällä voi olla 

näkemyseroja esimerkiksi onnettomuuteen liittyneistä taustatekijöistä sekä välittömästä 

riskistä (kts. myös Katila et al. 2007). Kaikki tutkijalautakuntien jäsenet ovat kuitenkin 

saaneet onnettomuustutkintaan saman, erillisen koulutuksen ja ovat oman alansa 

asiantuntijoita. Toisaalta, kuten Katila et al. (2007, 66) ovat todenneet, johtuvat erot 

useimmiten siitä, miten asiat halutaan tuoda esille, eikä kyseessä välttämättä ole niinkään 

sisällölliset näkemyserot. Koska välittömän riskin sisältö oli tässä työssä niin ratkaisevassa 

asemassa onnettomuuksien luokittelun perustuessa siihen, voisivat tulokset olla hieman 

erilaiset, mikäli jotkin toiset lautakunnat tai jäsenet olisivat olleet mukana tutkinnoissa. 

Erot olisivat toisaalta todennäköisesti olleet niin pieniä (onko välittömäksi riskiksi valittu 

esimerkiksi ”Ei havainnut toista osapuolta tai tilannetta” vai ”Virheellinen havainto 

toisesta osapuolesta tai tilanteesta”), että ne olisivat kuitenkin kuuluneet samaan 

”havaintovirhekategoriaan” ja tulleet luokitelluksi samalle hierarkiatasolle.  

Mitä onnettomuuksien ja kuljettajatutkinnon luokitteluun ylipäänsä tulee, niin myös se oli 

subjektiivista ja työssä käytetyt luokittelutavat sekä kriteerit olisivat jollain toisella 

tulkinnalla voineet olla erilaiset, mikä olisi vaikuttanut esimerkiksi onnettomuuksien 

jakautumiseen eri hierarkiatasoille. Luokittelussa huomioidut taustatekijät (ylinopeus ja 
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rattijuopumus) olivat kuitenkin ns. objektiivisesti mitattuja ja todennettavia, jolloin niihin 

ei liittynyt tulkinnanvaraisuutta.   

Onnettomuusaineistossa osa tiedoista on lisäksi saatu haastattelemalla osallisia, mihin 

sisältyy riski siitä, että kerrotut asiat ja näkemys tapahtumien kulusta saattavat olla 

esimerkiksi puolueellisia ja poiketa todellisista tapahtumista tai kaikkea tietoa ei ole 

haluttu kertoa. Tämä ongelma liittyy kaikkiin haastatteluihin, mutta erityisesti 

onnettomuustutkintaan, jossa asiat ovat hyvin arkaluontoisia sekä järkyttäviä. Etenkin siinä 

tapauksessa, kun osallinen itse tai hänen läheisensä kokee olevansa syytettynä 

tapahtuneesta saattavat vastaukset olla tapahtumia kaunistelevia ja sisältää jopa valheita. 

Tämä siitä huolimatta, että tutkijalautakunnat eivät viranomaisten tavoin ota lainkaan 

kantaa syyllisyyskysymyksiin. Toisaalta, pelkkä järkytys voi aiheuttaa muistamattomuutta.  

Jokaisesta onnettomuudesta ei myöskään ole saatavilla yhtä tarkkoja tietoja niin 

tapahtumien kulusta kuin osallisten taustoista, eivätkä haastattelutkaan aina ole mahdollisia 

joko osallisten haluttomuudesta tai loukkaantumisesta tai menehtymisestä johtuen. 

Esimerkiksi potilastietoja ei lautakuntien toiminnasta riippumatta myöskään aina saada. 

Koska kaikki tieto on lisäksi ihmisen keräämää ja sähköiseen rekisteriin syöttämää, liittyy 

jo aineiston koodaamiseen inhimillisen virheen mahdollisuus. Kaikki lautakuntien jäsenten 

syöttämät onnettomuustiedot on kuitenkin tarkistettu Onnettomuustietoinstituutissa 

mahdollisten ilmeisten virheiden havaitsemiseksi. Työssä saadut tulokset olivat linjassa 

aiempien tutkimusten kanssa ja vahvistivat käsityksiä muun muassa nuorten kuljettajien 

ajokäyttäytymisestä.  

7.2 Nuorten kuljettajien onnettomuudet – tietoista riskinottoa ja 

piittaamattomuutta 

Nuorten kuljettajien onnettomuudet olivat tyypillisimmin suistumis- tai 

kohtaamisonnettomuuksia ja kuljettaja oli useimmiten mies. Ne onnettomuudet, joissa 

nuori oli aiheuttajana, tapahtuivat tyypillisimmin kesäkuukausina sekä ilta- ja yöaikaan. 

Eniten nuorten aiheuttamia onnettomuuksia tapahtui lauantaisin. Vaikka nuorten 

vastapuolten onnettomuudet jakautuivat ajallisesti aiheuttajia tasaisemmin vahvistavat 

tulokset sitä käsitystä, että nuoret ajavat paljon vapaa-ajallaan ja ajaminen on yksi 

sosiaalisen yhdessäolon muoto. Sekä aiheuttajilla että vastapuolilla korostui kavereiden 

kyydissä olo vanhempia kuljettajia enemmän. Aiempien tutkimusten tavoin myös tässä 

aineistossa tuli esiin nuorille tyypillistä riskikäyttäytymistä, kuten ylinopeudella ja 
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turvavyöttä sekä päihteiden vaikutuksen alaisena ajamista – usein samanaikaisesti. Suuret 

ylinopeudet olivat tyypillisiä etenkin taajamissa tapahtuneissa onnettomuuksissa. 

Riskikäyttäytymistä ilmeni pääasiassa vain aiheuttajakuljettajilla, mikä oli aineiston 

luonteen ja osallisten ”roolien” vuoksi oletettavaa.  

Tulokset viittaavat siihen, että kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ajavat etenkin ns. 

nuoret riskikuljettajat, jotka omalla toiminnallaan kasvattavat onnettomuuden 

todennäköisyyttä. Onnettomuustutkintojen perusteella saatiin viitteitä siitä, että näillä 

kuljettajilla ilmeni usein näyttämisenhalua ja tietoista riskinottoa sekä yleistä 

piittaamattomuutta liikenneturvallisuutta ja -sääntöjä kohtaan. Tapaukset, joissa nuori 

kuljettaja aiheutti kuolemaan johtaneen onnettomuuden täysin sääntöjä noudattamalla 

varovasti ajaen, olivat huomattavasti harvinaisempia. Löydös tukee yleistä käsitystä siitä, 

että kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa korostuu kuljettajan riskikäyttäytyminen – 

todennäköisesti enemmän kuin seurauksiltaan lievemmissä onnettomuuksissa. 

Jälkimmäisistä ei toistaiseksi ole saatavilla luotettavaa tilasto- ja tutkintatietoa, mutta 

liikenneturvallisuusalalla uskotaan yleisesti, että seurauksiltaan lievemmissä 

onnettomuuksissa korostuvat enemmän puutteet kuljettajien taidoissa, puhtaat vahingot 

sekä esimerkiksi liikenneympäristöön ja olosuhteisiin liittyvät tekijät. Saadut tulokset 

olisivat voineet olla siis hyvinkin toisenlaiset, mikäli työssä olisi tarkasteltu nuorille 

tapahtuneita vammautumiseen tai muihin kuin henkilövahinkoihin johtaneita 

onnettomuuksia. Myös lievemmistä onnettomuuksista olisi tulevaisuudessa saatava 

yksityiskohtaisempia tietoja ja ne tulisi saada kattavan tilastoinnin piiriin. 

7.3 Strategisen tason haasteet nuorten ajamisessa 

Nuorten riskikäyttäytyminen näkyi myös siinä, että suurin osa aiheuttajakuljettajien 

onnettomuuksista sijoittui välittömän riskin perusteella ajamisen hierarkkisen mallin 

kahdelle ylimmälle tasolle: 4 ”Elämän tavoitteet ja elämän taidot” ja 3 ”Ajamisen 

tavoitteet ja tilanne”. Nuorilla kuljettajilla ei niinkään ilmennyt puutteita ajoneuvon 

käsittelytaidoissa operationaalisella tasolla, vaan ongelmat olivat enemmänkin strategisen 

tason haasteita. Tehtyjen onnettomuustutkintojen mukaan kuljettajat eivät esimerkiksi 

osanneet arvioida omaa ajokuntoaan tai sen merkitystä ajamiseensa, tai tekivät tietoisia 

ylilyöntejä sekä sääntörikkomuksia liikenteessä esimerkiksi kaverien luoman sosiaalisen 

paineen alla tai itsetuhotarkoituksessa. Tutkinnoista kävi ilmi, että monilla näiden tasojen 

onnettomuuskuljettajilla ilmeni riskikäyttäytymistä tai siihen rinnastettavaa asennoitumista 

myös muilla elämän saroilla kuin pelkästään ajamisessa.  
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Onnettomuuksien taustalla oli tunnistettavissa myös vaikeuksia esimerkiksi puhtaasti 

liikennetilanteiden hallinnassa sekä ajoneuvon käsittelyssä, mutta näiden onnettomuuksien 

osuus oli selvästi vähäisempi. Liikennetilanteiden hallintaan liittyvät vaikeudet olivat 

useimmiten havaintovirheitä, jotka johtuivat esimerkiksi keskittymisen herpaantumisesta, 

eivätkä niinkään konkreettisiin ajotaitoihin liittyviä. Vastapuolena olleilla kuljettajilla 

riittämätön havainnointi oli lähes ainoa tunnistettu ongelma ajamisessa.  

7.4 Kuljettajatutkinnossa pääpaino operationaalisilla tasoilla 

Koska kuljettajatutkinto ei onnettomuustilastojen valossa ole nykyisellään riittävä mittari 

uuden kuljettajan ajokyvyn arvioitiin ja riskikuljettajien tunnistamiseen, tulisi sitä kehittää 

tulevaisuudessa – etenkin siinä tapauksessa, että koko kuljettajakoulutusjärjestelmä siirtyy 

tutkintopainotteiseksi. Käytössä olevan tutkinnon sisältö on ristiriitainen suhteessa nuorten 

ajamisessa tunnistettuihin ongelmiin, sillä siinä arvioidaan pääasiassa vain kokelaan 

liikennesääntöjen tuntemusta, kykyä toimia käytännössä niiden mukaisesti sekä taitoa 

käsitellä ajoneuvoa sekä sen laitteita. Hierarkiatasoille 4 ”Elämän tavoitteet ja elämän 

taidot” sekä 3”Ajamisen tavoitteet ja tilanne” kuuluvia taitoja ei nykytutkinnolla mitata 

käytännössä lainkaan: teoriakokeessa ylemmille hierarkiatasoille kuuluvia kysymyksiä on 

vain muutama, kun taas ajokokeessa näiden aihepiirien merkitys on ajokoeohjeistuksen 

perusteella hyvin vähäinen. Kestoltaan lyhyt ajokoe ei edes lähtökohtaisesti anna riittäviä 

mahdollisuuksia kuljettajan ajotyylin ja liikennekäyttäytymisen kokonaisvaltaisempaan 

arviointiin. Toisaalta, tyypillisen (liikenne)käyttäytymisen arviointi lyhytkestoisessa 

kokeessa on ylipäänsä hankalaa kokelaan pyrkiessä ”normaali” suorituksen sijaan 

maksimaaliseen suoritukseen.  

Ylemmille hierarkiatasoille kuuluvat asiat, kuten motiivit, arvot ja asenteet, ovat usein 

myös hyvin subjektiivisia ja niiden ”määrälle” on mahdoton asettaa rajoja. Niiden 

mittaaminen neutraalisti on lisäksi käytännössä mahdotonta, sillä myös tutkinnon 

vastaanottajilla on omat arvonsa ja asenteensa, jotka eivät ole yhteismitallisia ja vaikuttavat 

väistämättä arviointiin. Toisaalta, tietty asenne ja mielipide eivät automaattisesti johda 

samansuuntaiseen toimintaan, mikä poissulkee esimerkiksi erilaisten asennekyselyiden 

hyödyntämisen kuljettajatutkinnon arvioinnissa. Kyselyiden hyödyntäminen keskustelun 

pohjana voisi kuitenkin toimia.  
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7.5 Kuljettajatutkinnon kehittäminen tulevaisuudessa 

Tämän tutkielman tulosten perusteella kuljettajatutkintoa tulisi kehittää. Teoriakokeen 

osalta tämä tarkoittaisi niin kysymyspatteriston kuin koekysymysten määrän kasvattamista. 

Kysymysmäärien lisääminen kasvattaisi sen todennäköisyyttä, että eri hierarkiatasoille 

kuuluvia kysymyksiä valikoituisi enemmän kunkin kokelaan kokeeseen. Se lisäisi myös 

koetulosten luotettavuutta siinä mielessä, että kokelaan todennäköisyydet selviytyä tietyn 

aihepiirin kysymyksistä pelkästään arvaamalla pienenisivät huomattavasti. Kysymysten 

yleistä vaikeustasoa tulisi myös nostaa. 

Kysymyspatteristoon tulisi saada selvästi enemmän kysymyksiä, joilla testataan kokelaan 

tietämystä esimerkiksi väsymyksen, mielialan, päihteiden tai matkaseuran vaikutuksista 

kuljettajan toimintaan. Teoriakokeeseen voitaisiin lisätä myös sentyyppisiä kysymyksiä, 

joilla mitattaisiin kokelaan kykyä tunnistaa ajokuntoon negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä 

niin itsessä kuin muissa ja toisaalta osaamista toimia tilanteissa, jotka toteutuessaan 

voisivat johtaa mahdolliseen vaaraan liikenteessä. Kysymykset voisivat olla luonteeltaan 

seuraavankaltaisia: ”Miten toimin, jos tunnistan itsessäni XX piirteitä/tuntemuksia ajamaan 

lähtiessäni?” tai ”Kehen otan yhteyttä, jos kaverini lähtee ajamaan päihtyneenä?” 

Toteamukseen siitä, että edellä kuvatut kysymykset eivät kuulu kuljettajatutkintoon 

valistavan luonteensa vuoksi, voi todeta, että tutkinto ei ole erillinen osa 

kuljettajakoulutusta, vaan yhtä lailla osa oppimisprosessia ja keino vaikuttaa muun muassa 

asenteisiin ja käyttäytymiseen pelkkien taitojen ohella. Toisaalta, keskittyminen puhtaasti 

teknisiin taitoihin viestii kuljettajan käyttäytymiseen ja motiiveihin liittyvien asioiden 

vähäisemmästä tärkeydestä. Tämän vuoksi myös ajokoeohjeessa ylempien hierarkiatasojen 

sisältöjä tulisi painottaa – vaikka niiden mittaaminen käytännössä olisikin haastavampaa. 

Mikäli teoriakokeen kysymysmäärän kasvattaminen ylipäänsä nähdään ongelmana, voisi 

esimerkiksi liikennesääntöihin liittyvien kysymysten osuutta kokeessa hieman pienentää, 

jolloin eri aihepiirien painotukset tasoittuisivat. Hierarkiatasoille 2 ”Liikennetilanteiden 

hallinta” ja 1 ”Ajoneuvon käsittely” kuuluvat kysymykset ovat toki hyvin tärkeitä ja 

edellytyksenä liikenteessä pärjäämiselle. Niin tutkinnolla kuin opetuksella on toistaiseksi 

päästy varsin hyviin tuloksiin näiden aihepiirien osaamisen suhteen.  

Jotta ajokokeen avulla voitaisiin paremmin seuloa ns. riskikuljettajia sekä kuljettajia, jotka 

kaipaisivat puhtaasti taitojensa puolesta lisäharjoitusta, tulisi liikenteessä ajamisen aikaa 

kasvattaa nykyisestä. Ajokokeen laajuutta voisi kasvattaa myös kokonaisuudessaan 

sisällyttämällä kuljettajatutkintoon esimerkiksi useamman ajokokeen, jotka kaikki tulisi 
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läpäistä. Hajauttamalla ajokoe useampaan osaan voitaisiin sen avulla arvioida 

monipuolisemmin kokelaan ajokykyä esimerkiksi eri vuorokaudenaikoina, eri 

liikenneympäristöissä sekä eri tieluokilla ja liikennevirran tiheyksillä. Ajokoetta voitaisiin 

joiltain osin myös harkita ajettavaksi ryhmässä, jolloin esimerkiksi yhdellä ajokerralla 

kyydissä olisi tutkinnon vastaanottajan lisäksi myös muita kokelaita. Vaikka tällainen 

asetelma ei vastaisikaan normaalia ajamista kavereiden kanssa, voisi se eräällä tapaa 

kasvattaa kokelaaseen kohdistuvaa sosiaalista painetta. 

Koska ajokokeessa ei äärimmäisiä poikkeustapauksia lukuun ottamatta koskaan pystytä 

arvioimaan kokelaan taitoja toimia erilaisissa vaaratilanteissa ja toisaalta esimerkiksi 

liikenneympäristöt ja -tilanteet, keliolosuhteet sekä liikennemäärät vaihtelevat paljon 

kokeen suoritusajankohdasta sekä -paikasta riippuen, voitaisiin ajokokeessa hyödyntää 

joiltain osin myös simulaatiota. Tämä tekisi kokeesta jo lähtökohtaisesti hieman 

yhteismitallisemman kaikille kokelaille ympäri Suomea. Simulaatioilla pystyttäisiin 

arvioimaan myös esimerkiksi taustahälyn vaikutusta kuljettajan ajamiseen. Harvinaisten 

liikennetilanteiden ohella simulaatioilla kyettäisiin jäljittelemään lisäksi tilanteita, joissa 

ajoneuvoon tulee jokin vika. Myös kuljettajan katseen (havainnoinnin) seuraaminen olisi 

mahdollista. Simulaatioissa voitaisiin seurata lisäksi kuljettajan käyttämää ajonopeutta 

sekä kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Vaikkei kaikkea kerättyä dataa hyödynnettäisi tutkinnon 

lopullisessa arvioinnissa, voitaisiin sitä hyödyntää kokeenjälkeisessä palautekeskustelussa. 

Simulaation etuna ovat sen rajattomat mahdollisuudet erilaisten tilanteiden ja olosuhteiden 

luomiseen tarkalleen ennalta määritetysti sekä ajoitetusti. Simulaatio ei kuitenkaan koskaan 

vastaa täysin tosielämää ja todellisia olosuhteita – mukaan lukien virheiden seuraukset. 

Tämä voi johtaa siihen, että esimerkiksi ajoharjoittelussa oppilaalla voi olla hankalampi 

motivoitua simulaatioon kuin ajamiseen todellisissa olosuhteissa. Esimerkiksi 

keskittymisen herpaantuminen ja mahdollinen tieltä suistuminen johtavat simulaatiossa 

korkeintaan simulaation keskeytymiseen ilman mitään aineellisia vahinkoja. Toisaalta, 

mikäli simulaatiota hyödynnettäisiin ajokokeessa ja suoritusta arvioitaisiin, voidaan 

kokelaan olettaa pyrkivän yhtä hyvään suoritukseen kuin oikeasti ajettaessa. 

Simulaattorissa ajokokemukseen vaikuttavat myös laitteen ominaisuudet ja laatu. Mitä 

kehittyneempi laite on teknisesti, sitä autenttisempi ajokokemus sillä voidaan saada aina 

ajoneuvon liikkeitä mukailevista heilahduksista lähtien. Simulaattorin hyödyntäminen 

tutkinnossa edellyttäisi samankaltaisten, virallisesti hyväksyttyjen, simulaattoreiden 

käyttämistä kaikissa tutkinnon vastaanottopisteissä. Koska kehittyneimmät simulaattorit 
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ovat hyvin kalliita, olisi kustannusten kurissa pitämiseksi välttämätöntä tehdä rajanveto 

hieman alkeellisempien simulaattoreiden käyttöön.  

Simulaattorien kalliin hinnan lisäksi, niiden ajokokeessa käytön ongelmana on joillakin 

henkilöillä ajosimulaattoreissa ilmenevä huonovointisuus. Koska ongelma koskee 

nimenomaan simulaattoriajamista, eikä ajamista oikeilla ajoneuvoilla, on simulaattorin 

käyttäminen pakollisena osana ajokoetta kyseenalaista itse laitteen voidessa jopa estää tai 

ainakin vaikeuttaa yksittäisten henkilöiden kokeen suorittamista. Kokelailla tulisi olla 

myös mahdollisuus harjoitella laitteen käyttöä ennen koetta, mikä vaatisi joko pääsyn 

tutkinnon vastaanottopisteisiin tai vastaavasti samanlaisten laitteiden käyttöä myös 

autokouluissa. Tämä puolestaan vaikeuttaa toteutusta monille autokouluille aiheutuvien 

suurten kustannusten vuoksi sekä käytännön järjestelyiden hankaluutena. 

Kustannuskysymys ei koske toisaalta vain laitehankintoja, vaan koko kuljettajakoulutusta 

tutkintoineen, johon kohdistuu paineita ajokortin hankintakustannusten kurissa pitämiseksi 

ja pienentämiseksi. Suurin osa kustannuksista muodostuu opetuksesta, mutta mikäli 

tutkintoa laajennettaisiin esimerkiksi ajokoekertoja kasvattamalla, tuntuisi sekin hinnassa. 

Mikäli työn tekohetkellä suunnitteilla olevat opetusuudistukset toteutetaan muun muassa 

pakollisten opetusmäärien vähentämisen suhteen, voisi osa näin saavutetuista 

kustannussäästöistä tosin kompensoitua ajokokeen hinnan nostamisella. Muutoksia ei saa 

kuitenkaan tehdä liikenneturvallisuuden kustannuksella ja tutkintomaksun kasvaminen on 

pieni hinta siitä, mihin liikenneonnettomuus pahimmillaan voi johtaa.     

Digitaalisuuden mahdollistama tekniikka puolestaan tarjoaa jo tällä hetkellä uusia 

vaihtoehtoja ajo-opetuksen toteuttamiseen esimerkiksi ajoharjoittelupäiväkirjojen 

muodossa. Erilaisten mobiilisovellusten avulla oppilas voi seurata omaa ajamistaan aina 

ajonopeuksista ja sen säätelyn tasaisuudesta ajamisen ekologisuuteen. Ajotavan 

seurantasovellukset voisivat soveltua myös kuljettajatutkintoon, mikäli tutkinnon 

läpäistäkseen kokelaan olisi pitänyt esimerkiksi pysyä tiettyjen muuttujien, kuten 

ylinopeuksien ja ajokilometrien, suhteen ennalta asetettujen kriteerien puitteissa. Ajotavan 

seurannan hankaluutena virallisena osana kuljettajatutkintoa on kuitenkin mahdottomuus 

varmistaa sovelluksen käyttäjä, mikä mahdollistaa huijaamisen suorituksessa, sekä 

toisaalta tietoturvaan ja -suojaan liittyvät kysymykset – yksityishenkilön liikkumisen 

seuraamisen laajasta hyväksymättömyydestä puhumattakaan. Ajotapaa seuraavat 

sovellukset soveltuvatkin näiltä osin paremmin vapaaehtoisina osaksi ajoharjoittelua. Sama 
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koskee erilaisten digitaalisten pelien hyödyntämistä, jotka leikkimielisen luonteensa vuoksi 

ovat sopivia ensisijaisesti mielekkääseen ja motivoivaan harjoitteluun.   

Kuljettajatutkintoa kehitettäessä on pidettävä mielessä, että kuljettajaopetuksen ja sille 

asetettujen tavoitteiden tulisi olla sen kanssa linjassa. Näin ollen myös opetuksen sisältöä 

ja oppimateriaaleja tulisi kehittää kattamaan yhä paremmin myös ajamisen hierarkkisen 

mallin ylempien tasojen aihepiirejä. Koska riskikuljettajien tunnistaminen yksittäisillä 

kokeilla on hyvin vaikeaa, tulisi riskikäyttäytymistä indikoivaan toimintaan puuttua myös 

herkemmin jo harjoitteluvaiheessa ennen tutkintoon osallistumista. Toisaalta, koska 

kaikkea riskikäyttäytymistä ei voida koskaan kitkeä ennalta ja pysyvästi pois liikenteestä, 

tulisi siihen puuttua myös myöhemmin muun muassa liikennevalvonnalla. Eri toimijoiden, 

kuten viranomaisten, lääkäreiden ja koululaitosten välistä yhteistyötä sekä tiedonvaihtoa 

tulisi lisäksi kehittää. Näin mahdollista riskikäyttäytymistä, jonka voidaan ajatella kattavan 

myös esimerkiksi psyykkisen pahoinvoinnin, tai siihen mahdollisesti johtavaa voitaisiin 

yhä paremmin tunnistaa ja tarjota esimerkiksi tukea sitä tarvitseville henkilöille. Varhainen 

ongelmien tunnistaminen ja niihin puuttuminen on tärkeää etenkin, kun kyseessä on usein 

myös muiden tienkäyttäjien turvallisuus ja toiminnalla voi olla hyvinkin kohtalokkaita 

seurauksia, jolloin jälkikäteen puuttuminen voi olla liian myöhäistä.      
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Liite 1 GDE5-matriisi (Goals for Driver Education)  

(mukaillen lähteitä: Christ et al. 1999, taulukko 5; Katila & Keskinen 2003, taulukko 1; 

Keskinen et al. 2010, kuva 2) 

Kuljettajaopetuksen keskeiset sisällöt 

Ajokäyttäytymisen 
hierarkkinen taso 

Tiedot ja taidot                                             Riskiä lisäävät tekijät Itsearviointi 

TASO 5, Kuljettajan 
elinympäristö: 

yhteiskunta, 
kulttuuri ja 
sosiaalinen 
ympäristö 

Tieto yhteiskunnan 
mahdollistamasta 
toimintaympäristöstä 
sekä kulttuurin ja 
sosiaalisen 
elinympäristön 
vaikutuksesta 
tavoitteiden, arvojen, 
toimintamallien jne. 
muodostumiseen sekä 
taito ottaa ne huomioon 

Tieto 
toimintaympäristön 
ja sosiaalisen 
elinympäristön 
turvallisuusvaikutuksista 
ja taito hallita 
riskitekijöitä, kuten 
viiteryhmän sosiaaliset 
vaatimukset sekä 
haitalliset toimintamallit 

Kyky tunnistaa 
yhteiskunnasta ja 
sosiaalisesta 
elinympäristöstä 
lähtöisin 
olevien tekijöiden 
vaikutukset omaan 
elämän hallintaan, 
tavoitteisiin ja toimintaan 
liikenteessä. 

TASO 4, Kuljettaja 
yksilönä: elämän 

tavoitteet ja 
elämän taidot 

Tieto omien 
tavoitteiden, arvojen 
sekä henkilökohtaisten 
toimintataipumusten ja 
muiden yksilöllisten 
tekijöiden 
vaikutuksesta 
ajokäyttäytymiseen ja 
kyky kontrolloida niitä 

Tieto omiin tavoitteisiin, 
toimintataipumuksiin 
ym. liittyvistä riskeistä, 
kuten voimakas 
sensaatiohakuisuus, 
mukautuminen 
sosiaaliseen paineeseen 
sekä päihteiden käyttö 

Kyky tunnistaa ja arvioida 
esimerkiksi omia riskipitoisia 
taipumuksia, turvallisuutta 
heikentäviä motiiveja sekä 
henkilökohtaisten 
impulssien 
kontrollointitaitoja 

TASO 3, Ajamisen 
tavoitteet ja tilanne 

Tieto matkaan 
vaikuttavista tekijöistä, 
kuten matkan tavoitteet, 
suunnittelu ja 
reittivalinta sekä 
kanssamatkustajien 
aiheuttama sosiaalinen 
paine ja taito nähdä eri 
valintavaihtoehtoja 

Tieto kuljettajan tilaan 
(mielentila, 
päihtyneisyys jne.), 
ajamisen tarkoitukseen 
sekä sosiaaliseen 
tilanteeseen ja seuraan 
ym. liittyvistä riskeistä 

Kyky tunnistaa ja arvioida 
esimerkiksi omia 
suunnittelutaitoja, ajamisen 
tavoitteita sekä riskipitoisia 
motivaatiotekijöitä 

TASO 2, Liikenne-
tilanteiden hallinta 

Tiedot ja taidot 
esimerkiksi 
liikennesäännöistä 
ja -merkeistä, tilanteiden 
ennakoinnista, 
nopeuden säätelystä 
sekä turvamarginaaleista 

Tieto joihinkin 
ajotapoihin (esim. 
aggressiivinen), 
sopimattomaan 
nopeuden säätelyyn, 
suojaamattomiin 
tienkäyttäjiin sekä 
puutteellisiin taitoihin 
ym. liittyvistä riskeistä  

Kyky tunnistaa ja arvioida 
realistisesti esimerkiksi omia 
vahvuuksia ja heikkouksia 
ajamisessa sekä 
vaaratilanteissa 
toimimisessa sekä 
henkikohtaista ajotyyliä 

TASO 1, Ajoneuvon 
käsittely 

Tiedot ja taidot 
esimerkiksi ajoneuvon 
suunnan ja sijainnin 
säätelystä, renkaan 
pidosta sekä ajoneuvon 
ominaisuuksista 

Tieto kehittymättömään 
puutteellisiin taitoihin, 
sopimattomaan 
nopeuden säätelyyn 
sekä vaikeisiin 
olosuhteisiin (liukkaus 
jne.) ym. liittyvistä 
riskeistä 

Kyky tunnistaa ja arvioida 
realistisesti esimerkiksi omia 
vahvuuksia ja heikkouksia 
ajoneuvon käsittelytaidoissa 
sekä vaaratilanteissa 
toimimisessa  
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Liite 2 B-luokan ajokokeessa arvioitavat ajamisen osa-alueet sekä arviointiasteikko 

B-luokan ajokokeessa arvioitavat ajamisen osa-alueet sekä arviointiasteikko 

Sisältö on suora lainaus Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeesta 

”TRAFI/56262/03.04.03.”, johon lähdeluettelossa viitataan nimellä ”Kuljettajantutkinnon 

ajokoe 2016”. 

1. Ajoneuvon hallinta 

Hakija hallitsee ajoneuvon siten, että hallintalaitteiden käyttö on hyvin omaksuttu, ajoneuvon 

liike sujuvaa ja taloudellista ja että ajoneuvon liikesuunta ja nopeus ovat koko ajan kuljettajan 

hallinnassa. 

 Ajoneuvon valmistelu ja ajoneuvon tekninen tarkastus ovat asianmukaisia 

 Valojen käyttäminen on asianmukaista 

 Vaihteiden käyttö on asianmukaista 

 Huomioi matkustajien turvallisuuden 

 Huomioi muiden tilantarpeen liikenteessä 

 Hallitsee käytettävän ajonopeuden 

 Välttää aiheettomia hidastamisia ja pysähtymisiä 

 Käyttää hallintalaitteita liikenteen tarkkailun olennaisesti häiriintymättä 

 Hallitsee oman ajoneuvon suunnan ja tilantarpeen 

 Tarvittavan varovaisuuden noudattaminen ajoneuvosta noustaessa. 

 

2. Kevyen liikenteen huomiointi 

Hakija noudattaa liikenteen ohjausta osoittaen tarkkaavuutta ja huomaavaisuutta kevyttä 

liikennettä kohtaan. Hän hallitsee vuorovaikutuksen kevyen liikenteen kanssa. 

 Huomioi ja havainnoi tarkasti kevyen liikenteen aikomukset suojateillä ja risteyksissä, 

 myös käännyttäessä ylitettävällä suojatiellä tai pyörätien jatkeella 

 Antaa riittävän tilan kevyelle liikenteelle kohtaamis- ja ohitustilanteissa 

 Osoittaa väistämisen kevyttä liikennettä kohtaan nopeutta sovittamalla ja tarvittaessa 

 pysähtymällä sekä sopivissa tilanteissa käsimerkillä 

 Tiedostaa ja havainnoi katvealueet 
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3. Muun liikenteen huomiointi 

Vuorovaikutuksen hallinta muun ajoneuvoliikenteen kanssa siten, että hakija noudattaa 

liikenteen ohjausta ja pitää riittävät etäisyydet sekä toimii joustavasti ja huomaavaisesti muuta 

ajoneuvoliikennettä kohtaan. 

 Muun ajoneuvoliikenteen seuraaminen: on tietoinen tapahtumista edessä, sivuilla ja 

takana. 

 Osoittaa huomaavaisuutta ja joustavuutta erilaisissa liikennetilanteissa 

 Noudattaa väistämissääntöjä 

 Tulkitsee oikein muun liikenteen merkinantoja ja omat merkinannot ovat 

asianmukaisia 

 Osaa huomioida muun liikenteen erityispiirteet 

 Osaa huomioida takaa tulevan muun liikenteen nopeutta alennettaessa 

 Hallitsee turvallisten etäisyyksien pitämisen muihin ajoneuvoihin kaikissa tilanteissa 

 Hallitsee asianmukaiset merkinannot ja toiminnan ohitus- ja kohtaamistilanteissa 

 Osaa käyttää valoja asianmukaisesti kaikissa tilanteissa 

 

4. Ennakointi 

Hakija havaitsee liikennetapahtumat ja tunnistaa vaaratilanteiden syntymisen sekä reagoi 

tilanteisiin ajoissa siten, ettei yllätyksiä ja hätäisten toimenpiteiden tarvetta tule kuljettajalle 

itselleen kuin muillekaan. Ajaminen tuntuu turvalliselta ja johdonmukaiselta. 

 Katseen suuntaaminen liikennetapahtumiin niin kauas kuin näkemä antaa 

mahdollisuuden 

 Nopeuden sovittaminen on asianmukaista 

 Varautuminen viivytyksettömään lähtöön ajovuoroa odotettaessa liittymissä tai 

valoissa 

 Suuntamerkin käyttö ja ryhmittyminen asianmukaista 

 Varautuminen nopeutta alentaen yllätyksiin tilanteissa, joissa näkyvyys on rajoitettu 

 Taloudellinen ja ympäristöä huomioiva ajotapa 
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5. Oman tilan hallinta 

Hakijan keskittyminen ajotehtävään on harkitsevaa, itsenäistä ja rauhallisen päättäväistä ajon 

aikana vaativimmissakin liikennetilanteissa ja ajotehtävissä. 

 Kykenee toimimaan rauhallisesti osoittaen samalla päättäväisyyttä kaikissa 

toimenpiteissä 

 Kykenee toimimaan huolellisesti ja järjestelmällisesti erilaisissa liikennetilanteissa 

 Kykenee keskittymään ajosuoritukseen ja liikennetilanteiden hallintaan 

 Kykenee hermoilemattomaan ja myötätuntoiseen suhtautumiseen muihin tienkäyttäjiin 

 Itsenäinen ja vastuullinen toiminta liikenteessä 

 Vastuullinen suhtautuminen omiin taitoihinsa kuljettajana 

 Kykenee asianmukaiseen suhtautumiseen liikenteen vuorovaikutukseen ja erilaisiin 

liikenteessä saataviin viesteihin 

 

Arviointiasteikko 

 5 Kiitettävä, malliksi sopiva arvioitavan osa-alueen toiminta 

4 Hyvä, keskitasoa parempi arvioitavan osa-alueen toiminta 

3 Tyydyttävä, keskitasoinen arvioitavan osa-alueen toiminta 

2 Välttävä, keskitasoa hieman heikompi arvioitavan osa-alueen toiminta 

1 Heikko, selvästi puutteellinen arvioitavan osa-alueen toiminta 
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Liite 3 Onnettomuuksien luokittelu ajamisen hierarkkisen mallin tasoille 

 

 



 

 

Liite 4 Onnettomuuksissa tunnistettujen välittömien riskien luokittelu hierarkiatasoille – vaihe 1 

Välitön riski Hierarkiataso Perustelut 

Vaaraa ei ollut havaittavissa Luokittelematon Kuljettajalla ei mahdollisuutta vaikuttaa omalla toiminnallaan tapahtumiin 

Lyhyt toiminta-aika Luokittelematon Kuljettajalla ei riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa omalla toiminnallaan tapahtumiin 

Ei muuten mahdollisuutta vaikuttaa 
onnettomuuden syntyyn 

Luokittelematon Kuljettajalla ei mahdollisuutta vaikuttaa omalla toiminnallaan tapahtumiin 

Nukahtaminen, vireystilan lasku 3 
Kyseessä kuljettajan hetkellinen tila, joka liittyy tietyn matkan tekemiseen ja matkustuspäätökseen: 

milloin ajetaan ja miksi, onko ajokunto riittävä ajamiseen? 

Ei havainnoinut muuta liikennettä 2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen (taustalla voi toki vaikuttaa ylempien tasojen tekijöitä, mutta viime 

kädessä tämä taso). 

Puutteellinen havainto omasta 
paikasta 

2 
Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 

tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista. Kuljettajan tulisi ymmärtää oma paikkansa tilanteessa suhteessa kokonaisuuteen. 

Ei havainnut toista 
osapuolta/tilannetta 

2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen (taustalla voi toki vaikuttaa ylempien tasojen tekijöitä, mutta viime 

kädessä tämä taso). 

Virheellinen havainto toisesta 
osapuolesta/tilanteesta 

2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen (taustalla voi toki vaikuttaa ylempien tasojen tekijöitä, mutta viime 

kädessä tämä taso). 
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Muu havaintoihin liittyvä välitön riski 2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen (taustalla voi toki vaikuttaa ylempien tasojen tekijöitä, mutta viime 

kädessä tämä taso). 

Lähti (ajoi) tilanteeseen 
ennakoimatta/varmistamatta 

2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen (taustalla voi toki vaikuttaa ylempien tasojen tekijöitä, mutta viime 

kädessä tämä taso). 

Ei tunnistanut liikennetilanteen vaaraa 2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen. 

Virheellinen arviointi omista 
kulkumahdollisuuksista 

2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen. 

Virheellinen tulkinta muiden 
aikomuksista/tilanteesta 

2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen. 

Muu ennakointiin liittyvä tapahtuma 2 

Kyseessä yksittäisten ketjussa tulevien liikennetilanteiden hallinta: kuljettajan tulisi pystyä hallitsemaan 
tilanne ja toiminta kokonaisuudessa, joka muodostuu itsestä ja toisista kuljettajista, ajoneuvoista, keli- ja 
sääolosuhteista sekä infrasta. Selviytyäkseen liikennetilanteista kuljettajan tulisi hallita liikennesäännöt 

ja -merkit, yhteispeli ja muiden tienkäyttäjien "lukeminen" sekä ennakointi ja oman toiminnan 
sopeuttaminen kokonaisuuteen. 

Virheellinen ajolinja (lähestyminen 
kaarretta jne.) 

1 Kyseessä konkreettinen ajoneuvon käsittely: suunnan ja sijainnin säätely  

Virheellinen ohjausliike (äkillinen, 
hidas jne.) 

1 Kyseessä konkreettinen ajoneuvon käsittely: ohjaaminen ja hallinta 
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Jarrutusvirhe (tarpeeton, heikko jne.) 1 Kyseessä konkreettinen ajoneuvon käsittely: jarruttaminen 

Edellisten (ajoneuvon käsittelyn) 
yhdistelmävirheet 

1 
Kyseessä konkreettinen ajoneuvon käsittely: ohjaaminen, hallintalaitteiden hallitseminen, jarruttaminen, 

nopeuden ja ajoneuvon suunnan sekä sijainnin säätely jne. 

Ajoi mahdollisesta vaarasta 
välittämättä 

4 
Heijastelee yleistä asennoitumista elämään ja elämäntapaa: persoonallisuus, asenteet, tavoitteet, arvot, 

psyykkinen tila/kyvyt, suhtautuminen sääntöihin ja yhteiskunnan normeihin sekä muihin ihmisiin. 
Lyhyellä aikavälillä muuttumaton ominaisuus, joka ei ilmene vain yksittäisen matkan teossa. 

Ajoi tietoisesti tilanteeseen 4 
Heijastelee yleistä asennoitumista elämään ja elämäntapaa: persoonallisuus, asenteet, tavoitteet, arvot, 

psyykkinen tila/kyvyt, suhtautuminen sääntöihin ja yhteiskunnan normeihin sekä muihin ihmisiin. 
Lyhyellä aikavälillä muuttumaton ominaisuus, joka ei ilmene vain yksittäisen matkan teossa. 

Välitön riski epäselvä 
Luokittelematon, 
ellei manuaalinen 
luokittelu onnistu 

Riskin määrittämisen epävarmuus ja eri mahdollisuuksien sopiminen useammalle tasolle 

Eläin 
Manuaalinen 

luokittelu 
Eläin on vastapuolena arvaamaton ja käyttäytyminen arvaamatonta, kuljettaja pystyy toiminnallaan ja 

ajotyylillään kuitenkin mahdollisesti vaikuttamaan seurauksiin. 
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Liite 5 Nuorten aiheuttajakuljettajien välittömät riskitekijät vuosina 2008–2012 tapahtuneissa 

kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 

Välitön riskitekijä 
Aiheuttajakuljettajat 

Onnettomuuksien lkm 
Onnettomuuksien 

osuus (%) 

Lyhyt toiminta-aika 2 1 

Nukahtaminen, vireystilan lasku 6 3 

Ei havainnoinut muuta liikennettä 2 1 

Puutteellinen havainto omasta 
paikasta 

3 2 

Ei havainnut toista 
osapuolta/tilannetta 

14 8 

Virheellinen havainto toisesta 
osapuolesta/tilanteesta 

11 6 

Muu havaintoihin liittyvä välitön riski 1 1 
Lähti (ajoi) tilanteeseen 

ennakoimatta/varmistamatta 
8 4 

Ei tunnistanut liikennetilanteen 
vaaraa 

2 1 

Virheellinen arviointi omista 
kulkumahdollisuuksista 

25 14 

Virheellinen tulkinta muiden 
aikomuksista/tilanteesta 

1 1 

Muu ennakointiin liittyvä tapahtuma 1 1 
Virheellinen ajolinja (lähestyminen 

kaarretta jne.) 
28 15 

Virheellinen ohjausliike (äkillinen, 
hidas jne.) 

26 14 

Jarrutusvirhe (tarpeeton, heikko jne.) 3 2 
Edellisten (ajoneuvon käsittelyn) 

yhdistelmävirheet 
9 5 

Ajoi mahdollisesta vaarasta 
välittämättä 

8 4 

Ajoi tietoisesti tilanteeseen 29 16 
Välitön riski epäselvä 3 2 

Eläin 2 1 

Yhteensä 184 100 
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Liite 6 Nuorten, onnettomuudessa vastapuolena olleiden, kuljettajien välittömät riskitekijät 

vuosina 2008–2012 kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa 

Välitön riskitekijä 
Kuljettajat vastapuolena 

Onnettomuuksien lkm 
Onnettomuuksien 

osuus (%) 

Vaaraa ei ollut havaittavissa 6 13 

Lyhyt toiminta-aika 19 40 

Lyhyt toiminta-aika 1 2 

Ei muuten mahdollisuutta vaikuttaa 
onnettomuuden syntyyn 

5 10 

Ei havainnut toista 
osapuolta/tilannetta 

9 19 

Virheellinen havainto toisesta 
osapuolesta/tilanteesta 

1 2 

Lähti (ajoi) tilanteeseen 
ennakoimatta/varmistamatta 

3 6 

Virheellinen arviointi omista 
kulkumahdollisuuksista 

2 4 

Virheellinen tulkinta muiden 
aikomuksista/tilanteesta 

1 2 

Jarrutusvirhe (tarpeeton, heikko jne.) 1 2 

Yhteensä 48 100 
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