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TIIVISTELMÄ

Liikenneturva keräsi huhtikuussa 2017 ala-asteikäisten lasten kokemuksia koulumatkastaan.

Selvityksen tavoitteena ei ollut tuottaa tilastotieteellistä tietoa, vaan koota yhteen lasten ajatuksia

koulumatkojen myönteisistä ja kielteisistä puolista sekä muita kokemuksia koulumatkan

turvallisuuteen ja vanhempien antamaan esimerkkiin liittyen.

Haastatteluun osallistui yhteensä 144 oppilasta seitsemästä koulusta eri puolilta Suomea. Oppilaat

olivat luokka-asteeltaan 1.-5.-luokkalaisia.

Koulumatka taitettiin lasten vastausten perusteella yleisimmin joko jalan tai pyörällä. Lapsista

hauskimpia asioita koulumatkassa olivat kaverit, luonto ja liikunta kuten pyöräily. Ikävimpiin

asioihin lukeutui vaaralliselta tuntuva liikenne huonoine infrastruktuureineen ja tarkkaamattomine

autoilijoineen. Huono sää koettiin myös kurjaksi asiaksi koulumatkalla.

Pelottaviksi paikoiksi ja tilanteiksi koulumatkan varrella koettiin liikenne, pimeät polut ja

tuntemattomat ihmiset. Lasten mielestä autoilijat voisivat ottaa lapset paremmin huomioon

keskittymällä ajamiseen, ajamalla hiljempaa ja huomioimalla suojatiet. Lapset itse kokivat voivansa

vaikuttaa omaan turvallisuuteensa käyttämällä heijastinta ja olemalla tarkkaavaisempia

liikenteessä. Tarkkaavaisuutta ja keskittymistä liikenteeseen voitiin lasten mielestä parantaa sekä

autoilijoiden että heidän itsensä kohdalla vähentämällä kännykän käyttöä.

Vaikka kaverin kanssa kulkeminen oli lasten mielestä yksi koulumatkan hauskimpia puolia, lapset

olivat sitä mieltä, että kaverin seuralla oli vaikutusta heidän liikennekäyttäytymiseensä.

Keskittymisen ympäristöön koettiin heikkenevän ja matkan kulun hidastuvan. Toisaalta kaverin

seuran koettiin joissain tapauksissa tuovan myös turvaa matkan tekoon.
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Taustaa
Liikenneturva keräsi huhtikuussa 2017 ala-asteikäisten lasten kokemuksia koulumatkastaan.

Selvityksen tavoitteena ei ollut tuottaa tilastotieteellistä tietoa, vaan koota yhteen lasten ajatuksia

koulumatkojen myönteisistä ja kielteisistä puolista sekä muita kokemuksia koulumatkan

turvallisuuteen ja vanhempien antamaan esimerkkiin liittyen.

Haastatteluun osallistui yhteensä 144 oppilasta seitsemästä koulusta eri puolilta Suomea. Oppilaat

olivat luokka-asteeltaan 1.-5.-luokkalaisia. Selvityksessä käydään kysymyskohtaisesti lasten

vastauksia läpi pyrkien muodostamaan kokonaiskuvaa esiin nousseista teemoista.

Millä lapset tulevat kouluun
Koulumatka taitettiin yleisimmin kävellen tai pyörällä. Kolmanneksi yleisin kulkutapa kouluun oli

saapua vanhempien tai kaverin vanhempien autokyydillä. Harvinaisempaa oli käyttää julkista

liikennettä ja vain viisi oppilasta kertoi saapuvansa koulukuljetuksella, kuten koulutaksilla,

kouluun.

*Koska lapsilla saattaa olla vaihtoehtoisia kulkutapoja on kokonais-% suurempi kuin 100 ja N suurempi kuin 144

Taulukko 1. Koulumatkan eri kulkutapojen prosenttiosuudet

Kulkutapa Osuus

Kävely 67 %

Pyöräily 63 %

Auto 32 %

Julkinen liikenne 15 %

Koulukuljetus 3 %
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Koulumatkassa hauskinta
Koulumatkasta hauskan teki erityisesti kaverit, luonnossa liikkuminen ja liikunnan saaminen.

Kavereita pidettiin kaikissa haastatteluun osallistuneissa luokissa koulumatkan hauskimpina

asioina. Liikuntamuodoista pyöräily mainittiin lähes jokaisen luokan vastauksissa. Kauniiden

maisemien ihastelu ja kivat metsäpolut olivat luontoaiheen ympäriltä lasten keskuudessa

suosittuja. Leikkimiseen liittyvät asiat, kuten lumipallojen teko tai leikkipuiston kautta kulkeminen

mainittiin usein, samoin kuin koulumatkan lyhyys. Erilaiset kännykän käyttötavat eli sosiaalisen

median käyttö, musiikin kuuntelu ja pelaaminen, saivat vain muutamia mainintoja oppilaiden

vastauksissa.

Koulumatkassa vaikeinta tai kurjinta
Koulumatkasta kurjan teki kaikissa kouluissa oppilaiden mielestä liikenne ja sen järjestelyyn

liittyvät asiat. Vastauksista erottui selvästi autoilijoiden tarkkaamattomuuteen, teiden hoitoon ja

liikenteen järjestelyihin liittyviä asioita. Tällaisia olivat esimerkiksi vaaralliseksi koettu liikenne, tien

ylittämiseen liittyvät seikat, auraamattomat ja liukkaat tiet sekä jalkakäytävän ja pyöräilytien

puute. Lasten mielestä kurjaa on, kun ”autot roiskii lokaa” tai ”autot tulee pyörien kaistalle kaupan

edessä”.

Lähes kaikissa kouluissa mainittiin myös sateinen sää koulumatkaa kurjistavaksi asiaksi. Osassa

vastauksista pidettiin vaikeana pitkää koulumatkaa tai ylämäkiä. Myös mainintoja riidoista ja

koulukiusaamisesta oli, muun muassa ”isot pojat tönii joskus koulumatkalla”. Muutamat oppilaat

pitivät myöhästymistä kurjana asiana, ja yksittäisiä huomautuksia tuli lisäksi ympäristöön liittyvistä

seikoista kuten valaistuksen puutteesta ja pakokaasuista. Vain yhdessä koulussa tuotiin esille

koulumatkalla sattuvat vahingot, kuten kaatumiset tai pyörän hajoaminen.
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Kännykän käyttö koulumatkalla
Taulukko 2. Kännykän käytön prosenttiosuudet

Kännykän käyttö Osuus

Usein tai joskus 63 %

Ei koskaan 37 %

Yli puolet oppilaista raportoi käyttävänsä kännykkää koulumatkalla vähintään joskus. Kännykän

käytön määrän lisäksi oppilailta tiedusteltiin, millaisiin eri tarkoituksiin puhelinta koulumatkalla

käytettiin. Kaikissa kouluissa nousi esiin puheluihin vastaaminen tai puheluiden soittaminen,

esimerkiksi ”jos äidille tulee tärkeää asiaa niin soitan silloin”. Lähes jokaisessa koulussa mainittiin

myös pelaaminen ja musiikin kuuntelu koulumatkan aikana. Yleisiä vastauksia oli lisäksi puhelimen

kellosta ajan tarkistaminen ja viestittely. Hieman harvinaisempaa oli käyttää koulumatkalla

sosiaalista mediaa kuten Instagramia ja Snapchatia tai katsoa videoita.

Pelottavat paikat ja tilanteet koulumatkan varrella
Pelottaviksi paikoiksi ja tilanteiksi koulumatkan varrella nousi liikenteeseen liittyvät seikat,

erityisesti autoilijoiden tarkkaamattomuus sekä liikenteen järjestelyyn ja teiden kunnossapitoon

liittyvät asiat. Vastaukset olivat samankaltaisia, kuin mitä kysyttäessä koulumatkan vaikeista tai

kurjista puolista eli lapset pelkäsivät huonosti keskittyviä autoilijoita, suojateiden ja pyöräteiden

puutetta sekä jäisiä teitä ja hiekkaisia alamäkiä. Pimeät polut tai valaistuksen puute nousivat myös

monessa koulussa esille yhtenä pelon aiheena.

Noin puolessa kouluista pelättiin tuntemattomia ihmisiä. Tällaisia pelottavia vieraita ihmisiä olivat

lasten puheissa esimerkiksi lapsia mukaan houkuttelevat tuntemattomat henkilöt, pelottelijat,

humalaiset ja oudot ihmiset. Yksi lapsista totesi, että ”ahdistaa kävellä myöhään ostarin ohi, koska

paljon känniläisiä”.
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Vanhempien varoitukset ja neuvot koulumatkalle
Kaikissa kouluissa oppilaat kertoivat vanhempien varoittaneen tuntemattomista ihmisistä ja

liikenteestä. Ensin mainitut varoitukset koskivat tuntemattomien matkaan lähtemistä, mutta myös

humalaisista varoiteltiin. Liikenteeseen liittyvät varoitukset kohdistuivat liikenteen huomioimiseen

kuten varovaisuuteen suojatiellä ja kännykän käytön välttämiseen. Myös liikennesääntöjen

noudattamiseen liittyviä neuvoja tuotiin esille oppilaiden vastauksissa. Osa varoituksista oli

tarkkoja ja tilannekohtaisia, kuten ”jos olet liikennevaloissa ja pelaat Pokemon Go:ta, nosta pääsi

ylös” ja osa ympäripyöreämpiä ja yleisempiä, kuten ”älä jää auton alle, muuten jäät kotiarestiin”.

Lähes kaikissa kouluissa nostettiin esille pyöräilyyn liittyviä asioita. Tällaisia olivat esimerkiksi

pyörän taluttaminen suojatiellä, puhelimen käyttö pyöräillessä ja vauhdin pitäminen maltillisena.

Muutamia mainintoja tuli käytöstavoista ja leikkimiseen liittyvistä seikoista, kuten varoittelua

vaarallisista leikkipaikoista ja kielloista jäädä leikkimään koulumatkalla.

Ikäviin tilanteisiin tai onnettomuuteen joutuminen koulumatkalla
Kaikissa kouluissa mainittiin erilaisia onnettomuuksia tai vahinkoja, joita oli sattunut

koulumatkalla. Tällaisia olivat esimerkiksi kaatumiset, auto-onnettomuudet ja

pyöräilyonnettomuudet. Pyöräilyonnettomuuksista monet olivat kaatumisia, mutta myös

pyöräkolareita auton kanssa oli sattunut. Paljon oli myös vähältä piti -tilanteita, joissa oppilaat

kuvailivat melkein jääneensä auton tai pyörän alle.

Muutamia mainintoja tuli pyörän hajoamisesta matkalla ja liikennejärjestelyihin liittyvistä

seikoista, kuten suojateiden puuttumisesta. Esimerkiksi yksi lapsista kertoi, että ”jouduttiin veljen

kanssa ylittämään iso tie, missä ei ollut suojatietä”. Harvinaisempia vaikuttivat olevan tilanteet,

joissa lapseen oltaisiin käyty fyysisesti käsiksi. Kuitenkin yksi tällainenkin tapaus tuotiin esille:

”ihminen rupesi tönimään ja kävi päälle”.
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Lasten näkemyksiä siitä, miten autoilijat voisivat huomioida heidät
paremmin liikenteessä
Kysyttäessä, miten autoilijat voisivat ottaa lapset paremmin huomioon liikenteessä, kaikissa

kouluissa toivottiin keskittymistä itse ajamiseen, maltillisempaa ajonopeutta ja suojateiden

huomioimista. Erityisesti ajoon keskittymisen lisäämiseksi ehdotettiin, etteivät kuljettajat käyttäisi

kännykkää ajon aikana eli ”ei puhuttaisi niin paljon puhelimeen”. Lapset pohtivat myös

ylinopeutta: ”aikuisilla paha mieli ajaessa – kaahaavat”. Muutamia ajatuksia tuli yleisesti

liikennesääntöjen noudattamisesta, STOP-merkkien lisäämisestä ja navigaattorista, joka puhuisi

lapsen äänellä.

Lasten näkemyksiä siitä, miten kaverin kanssa kulkeminen vaikutta omaan
käyttäytymiseen liikenteessä
Monet lapsista vastasivat, että kaverin kanssa koulumatkalla tulee juteltua paljon ja matka on

viihtyisämpi, kuin yksin kulkiessa. Useissa kouluissa oltiin myös sitä mieltä, että ympäristöön

keskittyminen heikkenee ja matkassa kestää kauemmin. Eräs oppilas totesikin, että ”myöhästyttiin

tunti koulusta, kun oli niin hyvät jutut”. Eriäviäkin näkemyksiä oli, sillä jotkut oppilaat kokivat

matkan taittuvan nopeammin kaverin kanssa.

Osa lapsista koki kaverin tuovan turvaa koulumatkaan. Kaverin kanssa kulkiessa tuli käytettyä

vähemmän kännykkää, autot huomasivat paremmin kaksi kulkijaa ja kaverukset saattoivat estää

toisiaan kävelemästä autojen alle. Kaikki eivät kuitenkaan havainneet kaverin seuralla olevan

vaikutusta omaan käyttäytymiseen koulumatkalla.

Miten koulumatkan turvallisuutta voisi itse lisätä
Lasten vastauksista erottui selkeästi kaksi yleisintä ehdotusta: heijastimen käyttäminen ja

tarkkaavaisuus liikenteessä. Lapset kokivat, että tarkkaavaisuutta voisi parantaa muun muassa

keskittymällä vähemmän kännykkään eli ”ei kattois puhelinta” ja varmistamalla suojatiellä, ettei

tule autoja. Muutamia mainintoja oli myös yleisesti liikennesääntöjen noudattamiseen liittyen.

Yhdessä luokassa otettiin huomioon, että tulisi ”lähteä ajoissa, jotta ei tule kiire ja voi olla

huolellinen”.
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Aikuiselta saadut neuvot liikenteeseen
Lapsilta kysyttiin, minkälaisia neuvoja he olivat saaneet vanhemmiltaan, opettajiltaan tai muilta

aikuisilta liikenteeseen. Kaikissa kouluissa nostettiin esille tarkkaavaisuuteen ja varovaisuuteen

liittyviä seikkoja, erityisesti suojatiellä toimimisesta. Lapset palauttivat mieleen esimerkiksi sellaisia

ohjeita kuin ”vaikka olisi liikennevalot, pitää katsoa autot”.

Monet oppilaat olivat saaneet neuvon noudattaa liikennesääntöjä, esimerkiksi odottaa valojen

vaihtumista suojatiellä liikennevaloissa. Mainintoja tuli myös pyöräilykypärän käyttöön

kehottamisesta ja tuntemattomien ihmisten varomisesta, muun muassa lapsia kiellettiin

menemästä tuntemattomien kyytiin. Kypärän käyttämiseen liittyen lapset totesivat, että ”kypärää

pitää käyttää sanoo ope ja me totellaan” ja kokivat, että heidän oli ”pakko käyttää kypärää”.

Äidin esimerkki liikenteessä
Oppilailta kysyttiin, miten äiti toimii tai käyttäytyy liikenteessä ja näyttääkö äiti hyvää esimerkkiä.

Lähes kaikissa vastauksissa äitiä pidettiin esimerkillisenä ja sääntöjä noudattavana jalankulkijana ja

pyöräilijänä. Äiti muun muassa noudatti liikennevaloja suojatiellä ja käytti heijastinta pyöräillessä.

Eräs oppilas kuvaili: ”äiskällä on sairaasti heijastimia, se on tähti”. Vastauksissa painottui

pyöräilykypärän käyttö, mutta oli myös äitejä, jotka eivät lasten kertoman mukaan käyttäneet

kypärää.

Kysyttäessä äidistä autoilijana, suuressa osassa kouluista nostettiin aggressiivisuuteen liittyviä

asioita esille äidin ajotyylistä. Lasten vastauksista ilmeni, että äidillä on tapana valittaa muista

autoilijoista, neuvoa heitä ja näyttää joskus keskisormea. Eräs lapsi kertoi, että ”mun äiti raivoo,

jos muut ei väistä” ja toisten puheesta selvisi, että äiti ”vihaisena näyttää keskaria toisille autoille”

ja ”jos mummo kävelee suojatien yli, äiti hoputtaa”.

Monet toivat esille myös ajonopeuden, johon suhtautuminen ei ollut yksiselitteistä. Osa koki äidin

ajavan ylinopeutta ja osa taas liian hiljaa. Lasten sanoin ”äiti harrastaa rokkirallia” ja

”hermostuneena painaa kovaa kaasua”, mutta myös ”ajaa rauhallisesti” ja ”äiti on hitaampi kuin

iskä”. Äidin katsottiin kuitenkin useammin lasten puheessa noudattavan liikennesääntöjä, kuin

rikkovan niitä.
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Isän esimerkki liikenteessä
Oppilaiden vastauksissa isää kuvailtiin esimerkillisenä jalankulkijana. Pyöräilykypärän käytön

suhteen mainintoja tuli hieman enemmän kypärän käyttämättömyydestä kuin käyttämisestä.

Yhden oppilaan isä kuitenkin ”lupas ostaa kypärän”. Muutama oppilas mainitsi, ettei isä juuri

kävele tai pyöräile.

Suurimmassa osassa kouluista isään autoilijana liitettiin ylinopeus ja hurjastelu. Monet sanoivat

isän kaahaavan ja mainintoja tuli kilpaa ajamisesta ja ”mökkirallista”. Lapset muun muassa

kertoivat, että ”iskä kaahaa ja valittaa aina”, ”kokeilee mersun nopeutta ohituskaistalla”, ”iskä veti

yli 100 km/h mökkitiellä”, ”välillä heittää koulunpihassa linttaa” ja ”iskä on vähän villi”. Yhtä

monessa koulussa lapset pitivät isää kuitenkin myös esimerkillisenä ja turvallisena kuljettajana,

jonka kyydissä ei pelota.

Isän ajamisessa nähtiin myös aggressiivisia piirteitä. Useat lapset kuvailivat isän valittavan muista

autoilijoista, neuvovan heitä ja näyttävän keskisormea. Eräs lapsi kuvaili asiaa sanomalla, että ”kun

stressiä, näyttää keskaria muille”. Isä myös ”käy ihan kuumana”.

Osa oppilaista kertoi isän käyttävän puhelinta ajon aikana. Asiaan tunnuttiin suhtautuvan

enimmäkseen tuomitsevasti: ”sisko otti kuvan, kun iskä puhuu puhelimeen ajaessa”. Yhdessä

tapauksessa kännykkään puhumista kuitenkin pidettiin osoituksena hyvistä ajotaidoista: ”meidän

iskä on niin hyvä ajamaan, että se voi ajaa ja puhua kännykkään yhtä aikaa”.
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Yhteenveto ja johtopäätökset
Koulumatka taitettiin lasten vastausten perusteella yleisimmin joko jalan tai pyörällä. Lapsista

hauskimpia asioita koulumatkassa olivat kaverit, luonto ja liikunta kuten pyöräily. Ikävimpiin

asioihin lukeutui vaaralliselta tuntuva liikenne huonoine infrastruktuureineen ja tarkkaamattomine

autoilijoineen. Huono sää koettiin myös kurjaksi asiaksi koulumatkalla.

Suurin osa oppilaista raportoi käyttävänsä kännykkää koulumatkallaan, ja yleisimmin mainittuja

käyttötapoja oli puhelut, pelaaminen, musiikin kuuntelu, kellon katsominen ja viestittely.

Muutamat oppilaat kertoivat myös käyttävänsä erilaisia sosiaalisen median kanavia, mutta

sosiaalisen median käyttö ei tullut yhtä paljon puheissa esille, kuin kännykän perinteisemmät

käyttötavat.

Pelottaviksi paikoiksi ja tilanteiksi koulumatkan varrella koettiin liikenne, pimeät polut ja

tuntemattomat ihmiset. Myös vanhemmat varoittivat lapsiaan tuntemattomista ihmisistä ja

neuvoivat olemaan tarkkaavaisia liikenteessä. Lisäksi vanhemmat kannustivat turvalliseen

pyöräilyyn. Kysyttäessä, millaisia neuvoja lapset olivat saaneet aikuisilta liikenteeseen, kypärän

käyttö nousi esille. Muuten neuvot olivat samankaltaisia vanhempien koulumatkaa koskevien

varoitusten kanssa eli vastauksissa toistui tuntemattomista ihmisistä varoittaminen,

tarkkaavaisuus liikenteessä ja erityisesti suojatiellä sekä liikennesääntöjen noudattaminen.

Ikäviä tilanteita ja onnettomuuksia oli sattunut lasten mukaan koulumatkalla. Tällaisia olivat

esimerkiksi kaatumiset pyörällä, pyöräkolarit auton kanssa ja auto-onnettomuudet. Paljon

kerrottiin sattuneen myös vähältä piti -tilanteita, joissa koululainen oli kokenut selvinneensä

täpärästi jäämästä auton tai pyörän alle. Vaikka erilaisia onnettomuuksia ja kaatumisia oli lapsille

sattunut, hyvin harva toi asiaa esille koulumatkan kurjista puolista tai pelottavista tilanteista

kysyttäessä.

Lasten mielestä autoilijat voisivat ottaa lapset paremmin huomioon keskittymällä ajamiseen,

ajamalla hiljempaa ja huomioimalla suojatiet. Lapset itse kokivat voivansa vaikuttaa omaan

turvallisuuteensa käyttämällä heijastinta ja olemalla tarkkaavaisempia liikenteessä.

Tarkkaavaisuutta ja keskittymistä liikenteeseen voitiin lasten mielestä parantaa sekä autoilijoiden

että heidän itsensä kohdalla vähentämällä kännykän käyttöä.

Vaikka kaverin kanssa kulkeminen oli lasten mielestä yksi koulumatkan hauskimpia puolia, lapset

olivat sitä mieltä, että kaverin seuralla oli vaikutusta heidän liikennekäyttäytymiseensä.
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Keskittymisen ympäristöön koettiin heikkenevän ja matkan kulun hidastuvan. Toisaalta kaverin

seuran koettiin joissain tapauksissa tuovan myös turvaa matkan tekoon.

Äiti ja isä olivat molemmat lasten vastausten perusteella esimerkillisiä jalankulkijoita ja

pyöräilijöitä. Isien pyöräilykypärän käyttö kuitenkin näyttäytyi vastauksissa vähäisempänä, kuin

äitien. Autoilijoina molemmista vanhemmista nostettiin esiin aggressiivisia piirteitä, kuten

vanhempien tapa valittaa toisista tienkäyttäjistä. Ylinopeudesta puhuttaessa äideistä ja isistä

kerrottiin selvästi erilaisia asioita. Äitien koettiin ajavan välillä ylinopeutta ja välillä olevan jopa

liiankin hitaita. Isien kohdalla ylinopeus tuli usein puheeksi ja rinnalle nostettiin myös erilaisia

hurjastelun muotoja, kuten auton tehojen testaamista ja liikenteessä kilpailua ja temppuilua.

Molempien vanhempien kännykän käytöstä tuli mainintoja, mutta isien kohdalla enemmän. Isien

kohdalla lapset puhuivat myös esimerkillisyydestä ja hyvistä ajotaidoista useammin, kuin äitien

kohdalla. Äitien ajamisesta puolestaan nostettiin liikennesääntöjen noudattamiseen liittyviä

seikkoja.

Kaikkiaan liikenteen vaarallisuuteen liittyvät asiat, kuten autoilijoiden tarkkaamattomuus,

liikennesääntöjen noudattamattomuus ja liikenteen järjestelyt tulivat useissa eri kysymyksissä

esille. Pääasiassa pyörällä tai jalan liikkuvat lapset kokevat liikenteeseen liittyvät asiat kurjimpina

puolina koulumatkassaan, kokevat pelottavia tilanteita liikenteessä ja monet ikävistä tilanteista tai

onnettomuuksista on sattunut juuri kohtaamisissa autojen kanssa. Myös vanhempien antamat

neuvot ja varoitukset koskevat tarkkaavaisuutta liikenteessä samoin kuin lasten omat ehdotukset

oman turvallisuutensa parantamiseksi.
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