
Suunnittele turvallinen reitti kouluun

Turvallisin koulureitti ei aina ole lyhin. Suunnittele lapsesi 
koulureitti niin, että siinä on mahdollisimman vähän riste-
yksiä ja tienylityksiä. Kulje lapsesi kanssa reitti läpi useam-
man kerran ennen koulun alkua. Näin varmistat, että reitti 
on tuttu ja että lapsi osaa toimia sen varrella olevissa liiken-
netilanteissa. Valmenna lasta itsenäiseen liikkumiseen kysy-
mällä, miten hän toimisi näissä tilanteissa tai paikoissa. Näin 
huomaat, mitä tilanteita lapsi ei vielä hallitse. 

Harkitse, onko lapsen kyydittäminen kouluun välttämätön-
tä. Autokyydin sijasta kannattaa kokeilla kävelevää koulu-
bussia, jossa pieni ryhmä vaikkapa naapuruston lapsia kulkee 
yhdessä kouluun aikuisen kanssa.

www.liikenneturva.fi/kavelevakoulubussi

Neuvo lapselle turvallinen tapa ylittää tie

Suojatie on ensisijainen paikka tien ylitystä varten. Jos suo-
jatie puuttuu, valitse sellainen ylityskohta, josta näkee hyvin 
tien molempiin suuntiin ja jossa autoilijat näkevät lapsen. 

Neuvo lasta ennen tien ylitystä aina pysähtymään, katso-
maan molempiin suuntiin ja kuuntelemaan. Neuvo toimi-
maan näin myös suojatiellä. 

Jos lapsesi käyttää koulukuljetusta, neuvo häntä odottamaan 
ajoneuvon poistumista pysäkiltä ennen tien ylitystä.

Toimi itse esimerkkinä lapselle

Varmista, että lapsesi käyttää asianmukaisia turvavälineitä. 
Muista, että lapsesi oppii vanhemman esimerkistä. Käyt-
täydy siis esimerkillisesti liikenteessä ja muista myös turva-
välineet, esimerkiksi heijastin. Heijastin on tarpeen pimeän 
aikaan myös valaistuilla teillä. Jos lapsesi pyöräilee kouluun, 
varmista, että kypärä on aina päässä. Vanhemman vastuulla 
on arvioida, milloin lapsi on valmis pyöräilemään itsenäisesti 
kouluun. 

Autolla matkustettaessa käytä itse aina turvavyötä ja  
varmista, että lapsi on myös kiinnitetty vöihin oikein. Laki 
velvoittaa, että alle 135 cm pitkän lapsen on käytettävä 
asianmukaista turvaistuinta. Liikenneturva suosittaa, että 
lapsi matkustaa turvavyöistuimessa kunnes on 150 cm pitkä. 
Turvallisin paikka lapselle on takapenkki.

Sovi kännykkäsäännöt liikenteeseen

Kännykän käyttäminen vie helposti huomion pois liikentees-
tä. Keskustele lapsen kanssa kännykän käytöstä liikenteessä 
ja sovi yhteiset toimintatavat. Kun lapsella on toimintaoh-
jeet valmiina, niiden mukaan on helppo toimia. Jos kännyk-
kää on pakko käyttää liikenteessä, sopikaa, että käytön ajaksi 
pysähdytään turvalliseen paikkaan. Pyri siihen, ettet itse ta-
voittele lastasi koulumatkan aikana.

www.liikenneturva.fi/vinkitvanhemmille

Hyvät vanhemmat,
lapsen turvallisuus liikenteessä on aikuisten 
vastuulla. Koulun alkaessa lapsesi liikkuu entistä 
laajemmalla alueella ja tarvitsee opastusta 
itsenäiseen liikkumiseen. Liikenteessä  
tarvittavat taidot lapsi oppii parhaiten 
liikkuessaan itse yhdessä aikuisen kanssa.
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