Koulutiellä
turvallisesti
Liikenneturvallisuusopas pienten koululaisten vanhemmille

Lapsen kyky liikkua turvallisesti liikenteessä karttuu vähitellen
kokemuksen myötä. Koulumatkan harjoittelu ja läpikäynti
yhdessä lisää lapsen turvallisuutta. Reitin lisäksi lasta opastetaan
toimimaan omassa lähiympäristössä ja sovitaan, missä hän saa
liikkua. Vanhemmat toimivat esimerkkinä lapsilleen myös
liikenteessä: omaan liikennekäyttäytymiseen ja turvalaitteiden
käyttöön on syytä kiinnittää huomiota.

Harjoitelkaa turvallisia toimintatapoja
Lapsen valmiuksia toimia turvallisesti liikenteessä tuet parhaiten liikkumalla mahdollisimman paljon
lapsen kanssa. Yhdessä kävellessä tai pyöräillessä voit tarkkailla lapsen toimintaa ja antaa neuvoja.
Lapsen liikkumista koulumatkalla kannattaa seurata ja siitä keskustella koulun alettuakin. Näin voit
varmistua, että ohjeet turvalliseen liikkumiseen ovat jääneet mieleen.
Kavereiden kanssa liikkuessa huomio
herpaantuu helposti
Kouluiässä kaverit tulevat entistä tärkeämmiksi, ja lapsi harjoittelee itsenäistä liikkumista yhdessä heidän kanssaan. Kavereiden kanssa oleminen onkin lapsen näkökulmasta usein
koulumatkan paras asia. Tarve kuulua ryhmään voimistuu,
ja omien kavereiden asenteet sekä tavat vaikuttavat lapsen
toimintaan. Vaikka lapsi käyttäytyisi vanhempiensa kanssa
harkiten ja vastuullisesti, voi hän toimia eri tavalla vertaisryhmässä.
Keskustele lapsen kanssa kavereiden
kanssa liikkumisesta:
• Muistuta, että liikenteessä on aina toimittava harkiten,
vaikka muut kannustaisivat toimimaan toisin. Isossakin
porukassa on itse pidettävä huolta tarkkaavaisuudestaan.
Esimerkiksi tietä ei voi lähteä ylittämään kavereiden
perässä varmistamatta itse, että hetki on sopiva.

• Kysele, miten koulumatka kavereiden kanssa sujuu.
Osoittamalla mielenkiintoa luot lapselle luottamusta
siihen, että aikuinen on kiinnostunut koulupäivän
kuulumisten lisäksi siitä, että matkat sujuvat turvallisesti
ja mukavasti.
• Kannusta kertomaan, mikäli koulumatkalla tapahtuu
asioita, jotka lapsi kokee turvattomiksi.

Sovi säännöt kännykän käyttöön
Lapsi saa usein käyttöönsä ensimmäisen puhelimensa koulun alkaessa. Älypuhelin tempaa helposti mukaansa koulumatkalla. Esimerkiksi viestittely, pelaaminen tai videoiden
katsominen vie huomion pois liikenteestä. Keskustele lapsen kanssa kännykän käytöstä liikenteessä ja sovi yhteiset
toimintatavat, joiden mukaan on helppo toimia. Jos kännykkää on pakko käyttää vilkkaassa liikenteessä, sopikaa, että
käytön ajaksi pysähdytään.

Lapsen taidot liikkua itsenäisesti kehittyvät vähitellen
• Lasten riskiä liikenteessä lisäävät pieni koko, kehittymättömyys ja kokemattomuus.
• Pienten lasten on vaikea arvioida ajoneuvojen nopeutta ja etäisyyksiä. Heillä voi olla
myös impulsiivisuutta ja vaikeuksia suunnata tarkkaavaisuuttaan.
• Lasten kyky ennakoida liikenteen vaaratilanteita kehittyy iän ja kokemuksen myötä.
• Lasten voi olla vaikea muistaa liikennetermejä tai -symboleja. Pidä ohjeet selkeinä,
yksinkertaisina ja johdonmukaisina. Muista aina oman esimerkkisi vaikutus.

Liikenneympäristö ja lapsen taidot
ohjaavat kulkutavan valintaa
Turvallisesti kävellen
Kävely on lapselle hyvä tapa aloittaa itsenäisen liikkumisen
harjoittelu, sillä kävelyvauhdissa aikaa havaintojen ja päätösten tekoon jää enemmän. Kouluun kävellessä liikenneosaaminen kasvaa ja oma lähiympäristö tulee tutuksi. Tien ylitykset ja risteykset ovat liikenteen vaarallisimpia paikkoja.
Neuvo lapselle turvallinen tapa ylittää tie:
• Suojatie on ensisijainen paikka tien ylitystä varten.
• Suojatien puuttuessa neuvo valitsemaan sellainen ylityskohta, josta näkee hyvin tien molempiin suuntiin ja jossa
autoilijat näkevät lapsen.
• Neuvo lasta ennen tien ylitystä aina pysähtymään, katsomaan molempiin suuntiin ja kuuntelemaan.
• Jos autoilija pysähtyy antamaan lapselle tietä, opasta lasta
tarkistamaan ennen tien ylitystä, että auton kuljettaja on
todella huomannut lapsen ja ottanut katsekontaktin.

Pyöräilyn aloittamisessa on
arvioitava taidot ja reitti
Vanhemman vastuulla on arvioida, milloin lapsi on valmis
pyöräilemään turvallisesti kouluun itsenäisesti. Lapsen taidot ja koulumatkareitin turvallisuus vaikuttavat päätökseen.
Vanhemman muistilista lasten pyöräilystä:

Koulut ohjeistavat vanhempia
saattoliikenteen järjestelyistä:
• Koulun tulee järjestää saattoliikennettä varten paikka,
joka on mahdollisimman turvallinen kaikille, ei vain koulun omille oppilaille.
• Vanhempien on noudatettava koulun ohjeita, sillä kyse on
kaikkien oppilaiden turvallisuudesta.
• Mikäli koulu sijaitsee kävelymatkan päässä, kannattaa
harkita, tarvitseeko lapsi autokyytiä kouluun ollenkaan.
Runsas autoliikenne koulun ympäristössä on turvallisuusriski kävellen tai pyörällä kulkeville lapsille, eikä auton takapenkillä istumalla opi liikenteessä tarvittavia taitoja.

• Pyörän hallintaa harjoitellaan ensin kotipihalla.
• Liikenteessä pyöräillään aluksi vanhemman kanssa.
• Ennen itsenäistä pyöräilyä tulee hallita sekä pyörän käsittely että pyöräilyn perussäännöt. Lapsella tulee olla kyky
havainnoida ja ennakoida toisten tienkäyttäjien toimintaa.
• Lasta kannattaa aluksi opastaa taluttamaan pyörä tien yli.
• Varmista, että lapsella on sopivan kokoinen ja huollettu
pyörä.
• Lapsen tulee aina käyttää hyvin istuvaa pyöräilykypärää.

Autolla kouluun – huomio turvalaitteisiin ja
saattoliikenteen turvallisuuteen
Autolla liikkuessa on alle 135 cm pituisen lapsen lain mukaan käytettävä asianmukaista turvalaitetta. Turvavyöistuin
tarjoaa ekaluokkalaiselle parhaan suojan. Takapenkki on
turvallisin paikka lapselle.

Koulukuljetus ja joukkoliikenne
edellyttävät yhteisiä pelisääntöjä
Jos lapsi kulkee koulumatkat joukkoliikenteessä tai koulukuljetuksessa, on tärkeää käydä hänen kanssaan läpi pelisäännöt ja keskustella niiden merkityksestä.
Lapsen kanssa on hyvä keskustella
ainakin seuraavista asioista:
• Kuljettajan ohjeita on aina noudatettava.
• Taksissa käytetään aina turvavyötä. Myös bussissa käytetään turvavyötä, jos ne on asennettu.
• Bussipysäkille kävelemiseen tulee varata riittävästi aikaa.
Muistuta, että bussiin kiirehtiessäkin on oltava varovainen.
• Ajoneuvosta poistuttaessa ei heti saa lähteä ylittämään
tietä ajoneuvon edestä tai takaa, vaan tulee odottaa, että
ajoneuvo on lähtenyt.

Huolehdi turvalaitteista
Aikuisen vastuulla on huolehtia, että lapsella on liikenteessä käytössään
asianmukaiset turvalaitteet. Muista oman esimerkkisi voima myös
turvalaitteiden käytössä.
• Pyöräilevän lapsen tärkein varuste on oikeankokoinen ja hyväkuntoinen
pyöräilykypärä.
• Tarkista säännöllisesti, että lapsen pyörässä on toimivat jarrut, valot ja
heijastimet.
• Syksyn pimeyden lähestyessä kiinnitä heijastimia koululaisen takkiin ja
reppuun. Heijastimet ovat tarpeen myös valaistuilla teillä.
• Huolehdi aina autolla liikuttaessa, että lapsella on asianmukainen
turvalaite – myös silloin kun lapsi matkustaa muiden kuin omien
vanhempien kyydissä.

Jaettu vastuu myös liikenteessä
Suomen liikenneturvallisuustyön perusta on nollavisioajattelussa. Sen mukaan
ihminen tekee virheitä, mutta kestää erittäin huonosti virheidensä seurauksia.
Liikenne olisi suunniteltava niin, ettei kenenkään tarvitsisi maksaa virheistä hengellään. Tähän malliin kuuluu myös jaettu vastuu: jokainen tienkäyttäjä on vastuussa omasta ja toisten turvallisuudesta. Lasten kohdalla suurin vastuu heidän
turvallisuudestaan kuuluu aikuisille, joiden tulee opastaa lapsia turvalliseen liikkumiseen ja myös omalla toiminnallaan huolehtia pienimpien turvallisuudesta
ja kasvatuksesta.
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