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Miksi riskinotto liikenteessä on tyhmää 

Aivovammaliitto ry 

Liikenneturva 

OHJAUSTEKSTIT OPETTAJALLE 

Dia 1 

Kouluttaja: Liikenteessä tapahtuu koko ajan erilaisia ylilyöntejä ja läheltä-piti-

tilanteita. Ihmisiä kuolee ja loukkaantuu – usein aivan turhaan ja tilanteissa, jotka 
olisi voitu välttää huolellisella ja hillitymmällä liikennekäyttäytymisellä… 

Dia 2 

Kouluttaja: Mieti ensin hetki itseksesi; oletko riskikäyttäytyjä liikenteessä. 
Keskustellaan sitten yhdessä ja arvioidaan omaa ja toistenkin riskialttiutta… 

Diat 3-6 

Kouluttaja: Mitä tarkoitetaan riskikäyttäytymisellä? Siihen löytyy vastauksia näistä 

dioista… - Diassa 6 on vielä erillisiä pohdintakysymyksiä itsearviointiin. 

Diat 7-9: 

Kouluttaja: Miten voin vaikuttaa onnettomuuksien välttämiseen miettimällä asioita 

etukäteen? Keskustellaan muutaman kysymyksen avulla.  - Dioissa 7-9 on 
kysymyksiä, joihin löytyy myös vastauksia. (Vastaukset on tarkistettu 

Liikenneturvasta, joten ne pitävät paikkansa.) 

Diat 10-12: 

Kouluttaja: Keskustellaan niistä vakavista vaaroista, joita voi seurata holtittomasta 

liikennekäyttäytymisestä. Moni (varsinkin nuori) ihminen haluaisi päästä julkkikseksi, 

valitettavan moni pääsee mediaan vasta, kun se on mahdollista viimeisen kerran… 

Diat 13-14: 

Kouluttaja: Olenko vastuullinen ja toiset huomioon ottava tiellä liikkuja? On tärkeää 

toimia asiallisesti ja huolellisesti niin, ettei vaaranna omaa turvallisuuttaan eikä 

myöskään toisten. Omalla hyvällä käyttäytymisellä voi suojella itseäänkin 
mahdolliselta toisen törttöilyn tuottamalta vaaralta (valppaus ja liikenteen 

seuraaminen). Välttämällä aiheuttamasta muille vahinkoja, välttyy myös sen 

aiheuttamalta syyllisyydeltä ja mahdollisilta korvauksilta ja muilta ikäviltä 
seuraamuksilta… 

Olenko paras kuljettaja? Jos olen itse ainoa erinomaisuuteni todistaja, se ei ole kovin 

vahva todiste… 

Ja vaikka olisinkin itse hyvä, saattaa samaan aikaan tiellä liikkua joku taidollisesti 
huonompi… 

Diat 15-17: 

Kouluttaja: Poliisin tehtävä on suojella kansalaisia. Se hoitaa tehtäväänsä lakien 
velvoittamana. Rajoitukset ja rangaistukset ovat olemassa ihmisten suojelemiseksi. 

Koska kaikki meistä eivät ymmärrä vaarojen ja riskien uhkaa itselle ja toisille, on 

välttämätöntä, että joku valvoo ja tarpeen tullen ojentaa… -Diassa 17 on kysymyksiä 

itsearviointiin ja keskustelun pohjaksi. 

Vastauksia kysymyksiin 1 ja 2: Kyllä. 3: Kotoa, vanhemmiltaan, kavereilta, elokuvista 

jne. 4: Mieti itseäsi, tunnistatko ajattelusi ja asenteittesi muutoksia? Millaisia? 
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Dia 18: 

Kouluttaja: Raskas loppukevennys; Kuuluisia viimeisiä sanoja. Keksi itse lisää, koska 

niiden avulla saattaisit muistuttaa itseäsi vaarasta juuri ennalta ehkäisevällä hetkellä… 

Diat 19-20: Lähteet ja tekijät 

 

Opetustuokion jälkeen voisitte luokassa /ryhmässä esim. 

- Kirjoittaa aineen/kertomuksen liikenneturvallisuudesta ja/tai omasta 

liikennekäyttäytymisestä 

- Tehdä ryhmätyönä kollasin lehtijutuista, joissa on uutisia liikenneasioista 

- Järjestää liikenneturvallisuusteemapäivän luokassanne tai koulussanne 
- Keksikää jokin muu tapa syventää liikenneturvallisuusopetusta. 

 


