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Esipuhe 
 
Tämä ikäkuljettajien ajamista, ajokäyttäytymistä, liikkumista ja terveydentilaa 
käsitellyt kattava pitkittäistutkimus on tehty osana Liikenneturvallisuuden pitkän 
aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaa (LINTU). Tutkimus alkoi jo ennen Lin-
tu-ohjelmaa vuonna 1997 koulutusajolla. Vuonna 2003 toteutettiin seurantatutki-
mus, joka julkaistiin Lintu-julkaisuna 2/2004: Ikääntyvän väestön ajotaidon yllä-
pito. Jatkokoulutusinterventio ja sen seuraukset myöhempään ajamiseen, seuranta-
tutkimuksen jatkovaihe. 

Nyt on valmistunut toinen seurantavaihe, joka on raportoitu kahdessa rinnak-
kaisraportissa. Ikäkuljettajien seurantatutkimuksen Lintu-julkaisu 4A/2010 käsit-
telee ajo-oikeuden ennustamista: mitkä tekijät ennustavat ajo-oikeuden uusimista 
tai siitä luopumista 75 vuoden ikäisenä. Tutkimuksen ikäkuljettajille tehdyn kyse-
lyn vastauksia on käsitelty Lintu-julkaisussa 4B/2010. 

Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluivat Sirpa Rajalin Liikenneturvasta, Anna-
Liisa Tarvainen liikenne- ja viestintäministeriöstä, Sami Mynttinen Liikenteen 
turvallisuusvirastosta sekä Saara Toivonen Liikennevirastosta. Tutkimuksen ovat 
tehneet Heini Sarias ja Heikki Summala Helsingin yliopiston käyttäytymistietei-
den laitoksen liikennetutkimusyksiköstä. 
 
 
Helsingissä 28.12.2010 
 
Sirpa Rajalin 
Tutkimuspäällikkö 
Liikenneturva 
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1 Tausta 
Sotien jälkeinen aika merkitsi vaurastumista ja autoistumista, ja yhä useampi nuo-
ri tai keski-ikäinen hankki ajokortin.  Niinpä 2010-luvun Suomessa yhä useam-
malla 75 vuotta täyttävällä on ajokortti, vuosikymmenten ajokokemus sekä tottu-
mus auton käyttöön. Samalla henkilöauton merkitys ja tarve yhteiskunnassa on 
kasvanut.  Mitä oikeastaan tapahtuu 75. ikävuoden jälkeen, miten ajaminen, auton 
rooli ja liikkuminen yleensä muuttuvat, ja mikä on niiden yhteys terveydentilaan 
ja toimintakykyyn? Tässä seurantatutkimuksessa selvitetään muutosta lähtien sii-
tä, kun ajokortti oli ensimmäistä kertaa uusittava 70 vuoden iässä siihen asti, kun 
ajo-oikeus oli jälleen uusittava 75 vuoden iässä.  Ketkä näistä kuljettajista vielä 
jatkavat ajamista, mitkä syyt ovat johtaneet ajamisen lopettamiseen ja jatkami-
seen, ja minkälaisia muutoksia ajamisessa ja liikkumisessa tapahtuu ajan mittaan? 

Tämä tutkimus on osa Iäkästaito-seurantatutkimusta, joka alkoi koulutuskokei-
lulla 1997 ja jatkui vuonna 2003 suoritetulla laajalla kyselytutkimuksella (Rämet 
& Summala 2004).  Kohderyhmänä olivat vuosina 1932–1934 syntyneet, joista 
viimeisetkin saavuttivat 75 vuoden iän vuoden 2009 lopussa.  Tässä tutkimukses-
sa selvitetään ajokäyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia samoilla itsearviointi-
mittareilla, joita käytettiin vuoden 2003 kyselyssä. Mielenkiinnon kohteena on 
muun muassa, miten arviot omasta ajokyvystä muuttuvat ikääntyvillä kuljettajilla 
ja lisääntyykö haastavien ajo-olosuhteiden välttäminen. Oletuksena on, että erilai-
set kuljettajien kokemat vaikeudet ajamisessa lisääntyvät iän myötä. Tutkimuk-
sessa tarkastellaan myös iäkkäiden terveydentilaa, suoriutumiskykyä, harrastuksia 
ja tyytyväisyyttä elämän eri osa-alueisiin, sillä niillä ajatellaan olevan vaikutusta 
liikkumisen määrään ja muotoon. 
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2 Seurantatutkimuksen 
aikaisemmat vaiheet 

2.1 Ajo-opetus 63–65-vuotiaille ja 
kyselytutkimus vuonna 2003 

Nyt kyseessä oleva iäkkäiden kuljettajien seurantatutkimusprojekti alkoi vuonna 
1997, jolloin poimittiin ajokortti- ja autorekisteristä kahdeltakymmeneltä paikka-
kunnalta kaikki ne vuosina 1932–34 syntyneet henkilöt, joilla oli voimassaoleva 
ajokortti ja jotka olivat autonomistajia tai -haltijoita (N=6111). Valintakriteerit 
täyttäville kuljettajille (N=4200) lähetettiin kutsu osallistua oman paikkakuntansa 
autokoulun pitämään koulutusajoon. Alkuperäisestä aineistosta poistettiin muun 
muassa täysin ruotsinkieliset kuljettajat, henkilöt, jotka olivat muuttaneet paikka-
kunnalta, ja suurilla paikkakunnilla otosta rajoitettiin satunnaisotantana jonkin 
verran. Kuljettajista 40,2 prosenttia oli halukkaita osallistumaan koulutusajoon. 
Heistä muodostettiin neljän hengen ryhmiä, joissa kaksi henkilöä oli koehenkilöitä 
ja toiset kaksi heidän henkilökohtaisia kontrollihenkilöitään. Koe- ja kontrollihen-
kilöt vertaistettiin sukupuolen, ajokokemuksen, ammatin ja asuinpaikkakunnan 
suhteen. Koehenkilöiksi valittiin 602 kuljettajaa, joista lopulta 542 osallistui hen-
kilökohtaiseen koulutukseen. 

Koulutuksessa kuljettajat ajoivat omalla autollaan tutussa ympäristössä noin 
puolentoista tunnin verran ja saivat liikenneopettajalta palautetta ajamisestaan. 
Liikenneopettajat arvioivat kuljettajien turvallisuutta kuljettajana ja todennäköi-
syyttä joutua onnettomuuteen. Koulutusajon lisäksi kaikille ajoon osallistuneille 
jaettiin Liikenneturvan Autoillen kaiken ikää -opas. Alkuperäisen tutkimussuunni-
telman mukaan toisen koehenkilöistä piti ajaa yksi koulutusajo ja toisen koehenki-
lön yksi koulutusajo joka vuosi viiden vuoden ajan eli yhteensä viisi kertaa. Pro-
jektin rahoitusjärjestelyistä johtuen suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut. Osa 
kuljettajista, joiden piti ajaa useampi kerta, osallistuivat koulutusajoon vain kaksi 
kertaa, muutamat kuljettajat kolmesti. 

Vuonna 2003 Rämet ja Summala toteuttivat ensimmäisen seurantavaiheen, jos-
sa silloin 69–71 -vuotiaille kuljettajille lähetettiin kyselylomake. Vastaanottajina 
olivat kaikki ne kuljettajat, jotka olivat aikaisemmin olleet halukkaita osallistu-
maan koulutusajoon (N=1686). Lisäksi kysely lähetettiin yli kahdelle tuhannelle 
kuljettajalle, jotka eivät olleet halukkaita osallistumaan vuonna 1997 eli yhteensä 
kysely lähetettiin 3380 henkilölle. Kyselyssä kartoitettiin ikääntyvien kuljettajien 
senhetkistä autonkäyttöä, ajotapoja ja -kokemuksia (esimerkiksi mitä ajo-
olosuhteita kuljettaja välttää) sekä sattuneita onnettomuuksia. Lisäksi kuljettajille 
esitettiin kysymyksiä muun muassa harrastuksista, päivittäisistä toiminnoista suo-
riutumisesta ja terveydestä.  Kyselystä laadittiin hieman eri versiot koulutuksessa 
mukana olleille ja niille kuljettajille, jotka eivät vastanneet vuonna 1997. Näiltä 
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ei-halukkaiksi nimitetyiltä kuljettajilta kysyttiin enemmän taustatietoja, kuten 
ammattia ja asumismuotoa. Halukkaat kuljettajat olivat vastanneet näihin jo il-
moittaessaan halustaan osallistua koulutukseen. Ajotestiin osallistuneilta koehen-
kilöiltä kysyttiin heidän mielipidettään ajokoulutuksesta ja siitä, minkälainen vai-
kutus koulutuksella oli mahdollisesti ollut heidän ajokäyttäytymiseensä. Kysely-
lomakkeita palautettiin 2053, joista yhdeksän hylättiin epätäydellisten vastausten 
tai puuttuvien tunnistetietojen takia. Hyväksytysti täytettyjen lomakkeiden määrä 
oli siis 2044 ja vastausprosentti oli 61,2 prosenttia. 

Seurantatutkimuksen tuloksiksi saatiin, että kuljettajat arvioivat koulutusajosta 
olleen jonkin verran hyötyä oman ajon arvioimisessa, mutta kuljettajien mielestä 
koulutus ei kuitenkaan parantanut heidän ajokykyään. Vuoden 1997 kyselyyn 
vastanneilla, koehenkilöiksi halukkailla, iäkkäillä oli useampia harrastuksia vuon-
na 2003 kuin niillä, jotka eivät halunneet osallistua koulutukseen vuonna 1997, 
mutta vastasivat vuoden 2003 kyselyyn. Vuonna 1997 vastanneet kuljettajat saat-
toivat siis olla aktiivisempia kuin muut kuljettajat. Liikenneonnettomuuksissa 
osallisena olemista ennustavassa mallissa merkitseviä ennustavia tekijöitä olivat 
edellisen vuoden kilometrimäärä, sairauksien lukumäärä ja liikenneopettajien 
vuonna 1997 tekemä turvallisuusennuste, mutta sukupuolella ei ollut vaikutusta. 
Ajetun kilometrimäärän ja sairauksien lukumäärän kasvaessa oli todennäköisem-
pää, että kuljettaja oli ollut osallisena onnettomuudessa. Liikenneopettajien turval-
lisuusennuste selitti merkitsevästi vain mieskuljettajien onnettomuuksia, mutta ei 
naisten onnettomuuksia. Tämä saattoi johtua siitä, että liikenneopettajat eivät 
osanneet arvioida oikein naisten ajotaitoja tai siitä, että naiset ottivat koulutuksen 
opit paremmin vastaan ja muuttivat ajokäyttäytymistään. Vuoden 2003 tutkimus 
on julkaistu liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjel-
man LINTU-julkaisuna 2/2004. 

 

2.2 Rekisteritutkimus vuonna 2009 
Rekisteritutkimuksessa vuonna 2009 tutkittiin 75 vuoden iässä ajo-oikeutettujen ja 
ajo-oikeudesta (omalla tai viranomaisen päätöksellä) luopuneiden kuljettajien 
eroja vuoden 2003 kyselyn pohjalta. Vuoden 2003 kyselyn aikaan kuljettajat oli-
vat 69–71 -vuotiaita ja vuonna 2009 he olivat 75–77 -vuotiaita. Tutkimuksen ta-
voitteena oli selvittää, miten ajamiseen, terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyvät 
tekijät 70 vuoden ikäisenä vaikuttivat ajo-oikeuden uusimiseen 75 vuoden iässä. 
Lisäksi tutkittiin, mitkä tekijät ennustivat ajo-oikeuden uusimista tai siitä luopu-
mista 75 vuoden ikäisenä. Tavoitteena oli myös selvittää, oliko vuonna 1997 to-
teutettu koulutusinterventio vaikuttanut ajokortin uusimiseen 75-vuotiaana. 

Rekisteritutkimuksessa oli mukana 5911 kuljettajaa. Heistä 3977:llä oli voi-
massa oleva ajo-oikeus ja 1240 henkilöä oli kuollut. Suurin osa elossa olevista 
kuljettajista oli uusinut ajokorttinsa 70-vuotiaana, ja yli 65 prosenttia kuljettajista 
oli jo uusinut ajo-oikeutensa jatkumaan 80-vuotiaaksi asti. Miehet olivat uusineet 
ajokorttinsa naisia useammin kaikissa ikävaiheissa. Vuoden 1997 koulutusajoon 
osallistumisella ei ollut vaikutusta ajo-oikeuden uusimiseen myöhemmällä iällä.  



LINTU 4B/2010 · Ikäkuljettajien seurantatutkimus: kysely 75. ikävuoden jälkeen  11 

 

 
 

Elossa olevat kuljettajat jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella, oliko heidän 
ajo-oikeutensa yhä voimassa vuonna 2009 vai ei. Vuonna 2009 yhä ajo-oikeutetut 
kuljettajat erosivat monessa suhteessa aikaisemmin ajo-oikeudestaan luopuneista 
kuljettajista vuoden 2003 kyselytutkimuksen tietojen perusteella. Ajokortin yhä 
omaavat kuljettajat olivat ajaneet kuusi vuotta aikaisemmin enemmän kuin ajo-
oikeudestaan luopuneet kuljettajat. Miehet olivat ajaneet naisia enemmän kyselyä 
edeltävänä vuonna ja koko elämänsä aikana. Paljon koko elämänsä aikana ajaneet 
kuljettajat olivat uusineet ajokorttinsa todennäköisemmin 75 vuoden iässä. 

Ajo-oikeudesta sittemmin luopuneet kuljettajat olivat välttäneet vuonna 2003 
lukumäärältään useampia vaikeita ajo-olosuhteita, kokeneet erilaisissa olosuhteis-
sa ajamisen sekä tilan ja nopeuden hallinnan rasittavammaksi kuin yhä ajo-
oikeutetut kuljettajat. Ajo-oikeutetut miehet ja naiset olivat kertoneet ajavansa 
useammin ylinopeutta ja ohittavansa muita kuin ajo-oikeudesta luopuneet kuljetta-
jat. Ajo-oikeutetuilla kuljettajilla oli ollut keskimäärin vähemmän sairauksia, hei-
dän itsearvioitu terveydentilansa ja kykynsä liikkua kodin ulkopuolella ja suoriu-
tua päivittäisistä toiminnoista oli ollut parempi kuin ajo-oikeudesta luopuneilla 
kuljettajilla. Yhä ajo-oikeutetut olivat olleet keskimäärin tyytyväisempiä kotiinsa 
ja sosiaalisiin suhteisiinsa sekä mahdollisuuksiinsa liikkua vuonna 2003 kuin ajo-
oikeudesta luopuneet. Auton aikaisempi käyttö, auton tarve ja itseraportoitu ter-
veydentila ja suoriutumiskyky olivat siis vaikuttaneet ikäkuljettajien ajo-oikeuden 
uusimiseen. 

Ajo-oikeuden ennustamista varten muodostetussa mallissa miesten ajo-oikeutta 
selitti parhaiten koko elämänaikainen ajomäärä, kyselyä edeltävän vuoden ajo-
määrä sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen. Malli luokitteli ajo-
oikeutetut oikein 99 prosentin todennäköisyydellä. Naisten ajo-oikeutta selitti 
parhaiten suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista ja kyselyä edeltävän vuoden 
ajomäärä. Naisten malli luokitteli ajo-oikeutetuista oikein 98,9 prosenttia. Mallit 
eivät kuitenkaan pystyneet ennustamaan ajo-oikeudesta luopumista. Mahdollisesti 
osalla kuljettajista oli kyselyn jälkeisten kuuden vuoden aikana tapahtunut tervey-
dentilan, fyysisen kunnon tai elämäntilanteen tuntuvia muutoksia, joita ei ollut 
näkyvissä vielä vuonna 2003.  
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3 Menetelmät 
3.1 Pilotti, varsinainen otos ja 

vastausprosentti 
Vuoden 2010 alussa ajokorttirekisteristä saatujen tietojen mukaan alkuperäisestä 
5915 kuljettajan joukosta 1302 henkilöä oli kuollut, joten mahdollisia kyselyn 
vastaanottajia oli 4613. Maaliskuussa 2010 toteutettiin ensin 200 henkilön pilotti-
kysely. Otos oli valittu siten, että naisia ja miehiä oli yhtä paljon (N=100), vuoden 
2003 kyselyyn vastanneita oli puolet (N=100) ja jokaiselta vuoden 1997 otoksen 
mukaiselta kahdeltakymmeneltä alueelta Suomesta oli kymmenen henkilöä. Pilo-
tin kyselylomakkeista palautettiin täytettynä 69,0 prosenttia (miehet 70,0 %, nai-
set 68,0 %). Pilotin jälkeen kyselylomakkeeseen lisättiin kysymys viikoittaisesta 
ajomäärästä ja tehtiin muutamia pieniä muutoksia. Taulukkoon 1 on kerätty lu-
kumäärät pilottiin ja varsinaisen kyselyyn vastanneista, vastaamatta jättäneistä ja 
kuolleista henkilöistä. 

Varsinaisessa otoksessa aineistosta poimittiin 3000 henkilöä kyselyn vastaanot-
tajiksi. Kysely lähettiin huhtikuun alussa kaikille aikaisemmin osallistuneille 
kuljettajille ja otokselle muita kuljettajia pois lukien pilottiin jo osallistuneet 
henkilöt. Vastausprosenteissa oli selkeä ero miesten ja naisten välillä. Miehistä 
kyselylomakkeen palautti täytettynä 61,3 prosenttia, mutta naisista vain 46,3 
prosenttia. Vastausprosenttien erot sukupuolten välillä johtuivat siitä, että vuoden 
2003 kyselyyn vastanneet vastasivat muita useammin (miehet 70,3 %, naiset 69,2 
%) ja naisia on aikaisemmin vastanneiden joukossa vähemmän. 

Taulukko 1. Pilottikyselyn ja varsinaisen kyselyn lähettäminen vuonna 2010.  

  Mies Nainen  Yhteensä 
Lähetetty kysely 2074 1124 3198 
 44,7 % 88,0 % 54,1 % 
Ei lähetetty kyselyä 1392 22 1414 
 30,0 % 1,7 % 23,9 % 
Kuollut ennen vuotta 2010 1169 133 1302 
 25,2 % 10,4 % 22,0 % 
Kuollut rekisterihaun ja kyselyn lähettämisen välissä 2 0 2 
 0,04 % 0,0 % 0,03 % 
Yhteensä 4637 1278 5915 
  100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Yhteensä kyselylomake lähetettiin siis 3200 kuljettajalle, joista noin yksi kolmas-
osa oli naisia ja loput miehiä. Sukupuolten epätasainen jakauma johtuu vuoden 
1997 alkuperäisestä otannasta, jossa mukaan valittiin vain autonomistajana tai 
-haltijana olevia kuljettajia, joista naisia oli huomattavasti vähemmän kuin miehiä. 
Kaiken kaikkiaan täytettyjä kyselylomakkeita palautettiin 1822 ja kokonaisvasta-
usprosentti oli 57,0 prosenttia (Taulukko 2).  
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Taulukko 2. Kyselyyn vastaaminen vuonna 2010. 

  Mies Nainen Yhteensä 

Vastannut 1281 541 1822 

 61,7 % 48,2 % 57,0 % 

Palautettu tyhjänä tai hylätty 20 16 39* 

 1,0 % 1,4 % 1,2 % 

Ei vastannut 773 567 1337** 

 37,2 % 50,4 % 41,8 % 
Yhteensä 2076 1124 3200 

* Lukuun lisätty kolme ilman tunnistetietoja lähetettyä kyselylomaketta.  
** Luvusta vähennetty kolme ilman tunnistetietoja lähetettyä kyselylomaketta. 

Pilotissa vastaanottajia pyydettiin palauttamaan kysely takaisin tyhjänä, mikäli he 
eivät halunneet tai voineet vastata kyselyyn. Vastaajat saivat halutessaan lähettää 
lomakkeen mukana jonkin kommentin siitä, miksi he eivät halunneet vastata. Myös 
varsinaisessa kyselyssä pyydettiin kertomaan, mikäli ei halunnut tai voinut vastata 
kyselyyn, mutta kyselylomaketta ei tarvinnut palauttaa. Muutama vastaajista ilmoitti 
puhelimitse, ettei aio vastata. Yhteensä erilaisia kommentteja siitä, miksi ei voinut tai 
halunnut vastata kyselyyn, tuli 26 kappaletta. Vastaajien kertomat syyt vastaamatto-
muuteen olivat huono terveydentila, kiinnostuksen puute, liian pitkä kysely ja ajami-
sen lopettaminen. Huonosta terveydentilasta ilmoitti yhdeksän vastaajaa itse ja viiden 
kohdalla ilmoituksen teki lähiomainen. Todennäköisesti nämä vastaukset kuvaavat 
yleisesti vastaamatta jättäneiden henkilöiden tilannetta ja tuntemuksia.  

Palautetuista kyselylomakkeista viisi jouduttiin hylkäämään. Niistä kahteen oli 
vastannut muu kuin vastaajaksi tarkoitettu henkilö. Loput kolme kyselylomaketta 
palautettiin ilman tunnistetietoja ja jätettiin siksi aineiston ulkopuolelle. Ilman tun-
nistetietoja lomakkeen lähettäneiden henkilöiden sukupuolta ei tiedetty, joten heidän 
vastauksensa lisättiin taulukossa 2 tyhjinä palautettujen ja hylättyjen lomakkeiden 
kokonaismäärään. 

3.2 Koehenkilöt 
Kyselyyn vastanneiden iäkkäiden taustatiedot on kerätty taulukkoon 3. Miesten kes-
ki-ikä oli 76,8 vuotta (N=1281) ja naisten 76,7 vuotta (N=541). Vastanneista miehis-
tä 73,9 prosenttia oli käynyt kansakoulun, 14,8 prosenttia keskikoulun ja ylioppilaita 
oli 11,2 prosenttia. Naisista 54,0 prosenttia oli käynyt kansakoulun, 54,0 prosenttia 
keskikoulun ja ylioppilaita oli 24,8 prosenttia. Miehistä 64,0 prosenttia ja naisista 
70,4 prosenttia luokitteli asuvansa kaupunkiympäristössä. Taajamassa asuvia oli 19,3 
prosenttia ja maaseudulla asuvia 14,8 prosenttia kaikista vastanneista. Miehistä 80,3 
prosenttia asui puolisonsa kanssa, mutta naisista vain 29,4 prosenttia. Vastaavasti 
naisista 64,7 prosenttia kertoi asuvansa yksin, kun miehillä tämä luku oli vain 15,8 
prosenttia. Miehillä yleisin asuintalomuoto oli omakotitalo ja naisilla kerrostalo. Ky-
selyssä kysyttiin myös muista samassa taloudessa asuvista kuljettajista. Miehistä 33,4 
prosentilla ja naisista 24,5 prosentilla oli autoa ajava puoliso. Sen sijaan 64,3 pro-
senttia miehistä ja 71,5 prosenttia naisista oli taloutensa ainoa ajaja. Vain harvoilla 
miehillä ja naisilla oli samassa taloudessa muita ajajia kuin oma puoliso. 
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Taulukko 3. Vastaajien taustatietoja ja ajo-oikeustilanne vuoden 2010 alussa 
ajokorttirekisterin tietojen mukaan. 

    Mies Nainen Yhteensä 
Ajo-oikeus vuoden Ajo-oikeus voimassa 1218 441 1659 
2010 alussa  95,1 % 81,5 % 91,1 % 
 Ei ajo-oikeutta 63 100 163 
  4,9 % 18,5 % 8,9 % 
Keskimääräinen ikä vuosina huhtikuussa 2010 76,8 76,7 76,8 
  N=1281 N=541 N=1822 
Syntymävuosi 1932 408 167 575 
  31,9 % 30,9 % 31,6 % 
 1933 400 168 568 
  31,2 % 31,1 % 31,2 % 
 1934 473 206 679 
  36,9 % 38,1 % 37,3 % 
Peruskoulutus Kansakoulu 837 263 1100 
  73,9 % 54,0 % 67,9 % 
 Keskikoulu 168 121 289 
  14,8 % 24,8 % 17,9 % 
 Ylioppilas 127 103 230 
  11,2 % 21,1 % 14,2 % 
Asuinympäristö Kaupunkiympäristö 734 338 1072 
  64,0 % 70,4 % 65,9 % 
 Taajama 234 80 314 
  20,4 % 16,7 % 19,3 % 
 Maaseutu 179 62 241 
  15,6 % 12,9 % 14,8 % 
Asuintalo Omakotitalo 602 176 778 
  49,3 % 34,2 % 44,8 % 
 Rivi- tai paritalo 189 101 290 
  15,5 % 19,6 % 16,7 % 
 Kerrostalo 423 231 654 
  34,7 % 44,9 % 37,7 % 
 Palvelutalo 3 6 9 
  0,2 % 1,2 % 0,5 % 
 Muu 3 1 4 
    0,2 % 0,2 % 0,2 % 
Asuminen, muut henkilöt Asuu yksin 201 348 549 
  15,8 % 64,7 % 30,3 % 
 Puoliso 1024 158 1182 
  80,3 % 29,4 % 65,2 % 
 Puoliso ja lapsi/lapsi perheineen/muita 28 5 33 
  2,2 % 0,9 % 1,4 % 
 Lapsi/lapset tai lapsi perheineen 12 17 29 
  0,9 % 3,2 % 2,1 % 
 Muita henkilöitä 11 10 21 
    0,9 % 1,9 % 1,2 % 
Samassa taloudessa asuvat  Ei muita ajajia 818 379 1197 
muut ajajat  64,3 % 71,5 % 66,4 % 
 Puoliso 425 130 555 
  33,4 % 24,5 % 30,8 % 
 Joku muu 26 20 46 
  2,0 % 3,8 % 2,6 % 
 Puoliso ja joku muu 3 1 4 
    0,2 % 0,2 % 0,2 % 
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3.3 Kyselylomake 2010 ja 
ajokorttirekisteriaineisto 

Vuoden 2010 tutkimusta varten hankittiin Ajoneuvohallintokeskukselta kaikkien 
alkuperäiseen aineistoon kuuluvien 5915 kuljettajan ajokorttirekisteritiedot tam-
mikuussa 2010. Rekisteriaineistosta saatiin kuljettajien yhteystiedot, tiedot ajo-
oikeustilanteesta sekä rikkomustiedot vuosilta 1998–2009. Neljän kuljettajan ajo-
korttirekisteritiedot eivät olleet saatavissa. Ajokorttirekisteristä saatujen yhteystie-
tojen perusteella lähetettiin kyselylomakkeet ja verrattiin rikkomusten määrää 
iäkkäiden itsensä raportoimiin määriin. 

Vuoden 2010 kysely laadittiin käyttäen mallina vuoden 2003 kyselyä (Rämet 
& Summala 2004). Joitakin osioita siirrettiin identtisinä aikaisemmasta kyselystä, 
jotta vertailu ajankohtien välillä olisi mahdollista. Osaa kysymyksistä muokattiin, 
joitakin lisättiin ja joitakin jätettiin pois. Kyselylomakkeessa tiedusteltiin ensin 
vastaajien taustatietoja, kuten koulutusta, asumismuotoa, ajokortin voimassaoloa 
ja koko elämän aikaista ajomäärää. Seuraavaksi kysyttiin iäkkäiden tavallisesti 
tekemistä matkoista, niiden pituuksista ja käytettävissä olevista kulkumuodoista. 
Jalankulkijana liikkumisesta kysyttiin päivittäisen kävelyn, kaatumisten ja onnet-
tomuuksien määrää. Myös pyöräilyn määrästä ja pyöräillessä sattuneista kaatumi-
sista ja onnettomuuksista kysyttiin. Sitten kyselylomakkeessa siirryttiin auton 
kuljettajana sattuneisiin onnettomuuksiin ja liikennerikkomuksiin.  

Kyselylomakkeessa kysyttiin tyypillisimmistä ajamiseen vaikuttavista sairauk-
sista ja iäkkäiden suoriutumisesta erilaisista päivittäisistä toiminnoista, kuten ku-
martumisesta, rappusissa kulkemisesta, tavaroiden kantamisesta ja kotitöiden te-
kemisestä sekä harrastuksista ja liikunnan määrästä. Iäkkäiden yleistä elämänti-
lannetta tutkittiin kysymällä heiltä, miten tyytyväisiä he olivat elämän eri osa-
alueisiin, kuten asuinympäristöönsä, suhteisiinsa läheisiin ihmisiin, terveyteensä, 
taloudelliseen tilanteeseensa, mahdollisuuksiinsa liikkua ja harrastaa. Ajotaitoja 
mittaavan DSI-kyselyn ja ajotapaa mittaavan DBQ-kyselyn lisäksi iäkkäitä pyy-
dettiin kertomaan, minkälaisia ajo-olosuhteita he pyrkivät välttämään ja arvioi-
maan ajamisen rasittavuutta. Ajamisen lopettaneilta iäkkäiltä kysyttiin lopettami-
seen johtaneita syitä ja ajamisen lopettamisen seurauksia. Yhä autoilevilta iäkkäil-
tä kysyttiin puolestaan ajamisen merkityksestä ja ajamisen jatkamiseen kannusta-
vista syistä.  

3.3.1 Ajamisen vahvat ja heikot puolet - Driver Skill Inventory (DSI) 

Driver Skill Inventory (DSI, Lajunen & Summala 1995) on mittari, jossa kuljetta-
jia pyydetään arvioimaan ajamisensa vahvoja ja heikkoja puolia 23 erilaisen tai-
don ja kuljettajan ominaisuuden mukaan. Näitä ovat muun muassa joustava aja-
minen, ajoneuvon käsittely, liikennesääntöjen mukaan ajaminen, varovaisuus, 
luottamus omiin kykyihin ja valppaana pysyminen. DSI-mittarin vastausvaihtoeh-
dot ovat: selvästi heikko puoli (1), heikko puoli (2), siltä väliltä (3), vahva puoli 
(4) ja selvästi vahva puoli (5). Vuoden 2003 kyselyä varten DSI-kyselyä muokat-
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tiin hieman alkuperäisestä versiosta, jotta se sopisi paremmin iäkkäille kuljettajil-
le, ja vuonna 2010 käytettiin samaa versiota kuin vuonna 2003.  

DSI-kyselyn osioista muodostettiin faktorianalyysin (suurimman todennäköi-
syyden ratkaisu, Promax-vinorotaatio) avulla kaksi faktoria. Faktoroinnit suoritet-
tiin miehille ja naisille erikseen, mutta koska faktoriratkaisut olivat hyvin saman-
laisia, päädyttiin yhteiseen malliin miehille ja naisille.  Myös vuoden 2003 DSI-
vastausten pohjalta tehty faktoriratkaisu oli samankaltainen vuoden 2010 ratkai-
sun kanssa. Ensimmäiseen faktoriin korreloivat voimakkaasti erilaiset ajotaitoihin 
liittyvät osiot, kuten vaikeissa olosuhteissa ajaminen, risteysajo ja ajoneuvon kä-
sitteleminen. Tämä faktori nimettiin taito-faktoriksi (Taulukko 4). Toiseen fakto-
riin korreloivat muun muassa maltillisuuteen, varovaisuuteen ja muiden tienkäyt-
täjien huomioimiseen liittyvät osiot ja siksi se nimettiin turvallisen ajamisen fak-
toriksi. Yhä ajavilla kuljettajilla ajotaidot ja turvallisen ajamisen taidot korreloivat 
voimakkaasti keskenään (r=.674). 

Taulukko 4. DSI-kyselyn faktoreiden osiot ja faktoreiden ulkopuolelle jääneet osiot. 

Taito-faktori Turvallisuus-faktori Faktoreiden ulkopuolelle jääneet osiot 

Ajoneuvon käsitteleminen Muiden tienkäyttäjien huomi-
ointi 

Joustavasti ajaminen  

Risteysajo Varovaisuus Ajoreitin suunnittelu ennen lähtöä 

Nopeasti reagoiminen Maltillisuuden ylläpitäminen 
liikenteessä 

Liikennetilanteiden tarkkailu ja ennakointi 

Vaikeissa olosuhteissa ajaminen Valppaana pysyminen Liikenteen rytmissä pysyminen 

Kaistan vaihto Nopeuden sovittaminen ajo-
olosuhteisiin 

Pitkä ajokokemus 

Ohittaminen Liikennesääntöjen mukaan 
ajaminen 

Sään ja kelin huomioon ottaminen 

Oikean ajokaistan valinta Turvaetäisyyksien ylläpito Virkeänä pysyminen 
Luottamus omiin kykyihin   

Oikean reitin löytäminen ja seu-
raaminen 

    

3.3.2 Driver Behaviour Questionnaire (DBQ)-ajotapakysely  

Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) -ajotapakyselyssä (Reason, Manstead, 
Stradling, Baxter & Campbell 1990) esitetään 61 erilaista kysymystä kuljettajan 
toiminnasta liikenteessä. Kuljettajan tehtävänä on arvioida, miten usein hän on 
toiminut kuvatulla tavalla liikenteessä viimeisen vuoden aikana: ei kertaakaan (0), 
hyvin harvoin (1), silloin tällöin (2), melko usein (3), usein (4) ja hyvin usein (5). 
Alkuperäisessä DBQ-kyselyssä on 28 osiota, mutta 2003 tehdyssä kyselyssä käy-
tettiin muokattua 61-osioista versiota, josta oli poistettu aggressiivista ajotapa 
käsittelevät kysymykset ja lisätty kysymyksiä muun muassa kuljettajan stressaan-
tumisesta ja hermostumisesta liikenteessä.  Driver Behaviour Questionnaire -
mittarista tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että DBQ-mittarin vastaukset ovat 
suhteellisen luotettavia ja vapaita sosiaalisesti suotavasta vastaamistyylistä (Laju-
nen & Summala 2003). Siten se on todennäköisesti luotettava tapa kerätä tietoa 
iäkkäiden ajokäyttäytymisestä. 
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Vuosien 2003 ja 2010 vastauksista muodostettiin faktorianalyysin (suurimman 
todennäköisyyden ratkaisu, Promax-rotaatio) perusteella viisi summamuuttujaa. 
Taulukkoon 5 on koottu DBQ-kyselyn osiot, joista faktorit muodostuivat. Ensim-
mäisen summamuuttujan muodosti kuusi osiota, joissa kuljettajan tekemä virhe oli 
potentiaalisesti vaarallinen. Toinen summamuuttuja muodostui viidestä kuljettajan 
epävarmuuden tunteita kuvaavasta osiosta. Kolmannessa muuttujassa laskettiin 
yhteen kaksi ylinopeutta koskevaa osiota ja neljännessä kaksi ohittamiseen liitty-
vää osiota. Viidennen summamuuttujan kolme osiota käsittelivät oikean reitin 
löytämistä. Faktoreiden väliset korrelaatiot yhä ajavilla kuljettajilla vuonna 2010 
on esitetty taulukossa 6.  

Taulukko 5. Kyselyn osiot, joista DBQ-mittarin summamuuttujan koostuivat 

Virheet-faktori   
Melkein törmännyt jalankulkijaan tai pyöräilijään, joka jäi huomaamatta 
Unohtanut katsoa taustapeiliin esim. vaihtaessanne kaistaa tai ohittaessanne 
Jarruttanut liian voimakkaasti liukkaalla tiellä ja menettänyt auton hallinnan 
Kääntyessänne oikealle lähes törmännyt oikealla puolellanne ajavaan polkupyöräilijään 
Jättänyt huomaamatta kärkikolmion ja olette lähes joutunut kolariin etuajo-oikeutetulla tiellä ajavan kanssa 
Yrittänyt ohittaa vasemmalle kääntyvän auton, koska ette ole huomannut auton suuntamerkkiä 

  
Epävarmuus-faktori Suunnistaminen-faktori 
Kokenut, että Teillä on liian vähän aikaa toimia Erehdyksessä valinnut väärän tien 
Pelästynyt yllättävässä vaaratilanteessa Valinnut väärän kaistan lähestyessänne risteystä 
Kokenut itsenne epävarmaksi Lukenut liikenneopasteen väärin ja kääntynyt vääräl-

le tielle 
Kokenut etuajo-oikeutetulle tiellä kääntymisen vai-
keana 

 

Kokenut, että ette ehdi tarkkailla liikennettä tarpeek-
si 

 

  
Ylinopeus-faktori Ohittaminen- faktori 
Rikkonut nopeusrajoitusta taajamassa Ohittanut henkilöauton maantiellä 
Rikkonut nopeusrajoitusta maantiellä Ohittanut rekan maantiellä 

Taulukko 6. DBQ-faktoreiden väliset korrelaatiot yhä ajavilla kuljettajilla vuonna 2010. 

 Virheet Epävarmuus Ylinopeus Ohittaminen Suunnistaminen 

Virheet 1     

Epävarmuus .495 1    

Ylinopeus .320 .259 1   

Ohittaminen .125 .016 .412 1  

Suunnistaminen .453 .446 .336 .188 1 

3.3.3 Rasittavat tai vaikeat ajo-olosuhteet 

Ajamisen rasittavuutta tai vaikeutta mitattiin arvioimalla 20 erilaista ajo-
olosuhdetta tai -tilannetta viisiportaisella asteikolla: ei lainkaan rasittavaa (0), 
hieman rasittavaa (1), melko rasittavaa (2), erittäin rasittavaa (3). Viimeinen vaih-
toehto, ”en aja ollenkaan” (4), koski vain seitsemää ensimmäistä haastavaa ajo-
olosuhdetta käsittelevää osiota. 
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Vaikeista ja rasittavista ajotilanteista muodostettiin faktorianalyysin (suurim-
man todennäköisyyden ratkaisu, Promax-rotaatio) avulla kolme summamuuttujaa 
(Taulukko 7). Ensimmäinen muuttuja sai nimekseen auton hallinta ja nopeuden-
säätely, sillä siihen korreloi nopeuden säätelyyn liittyvät ja omalla kaistalla pysy-
miseen liittyvät muuttujat. Toinen muuttuja nimettiin olosuhteet-muuttujaksi, sillä 
siihen sisältyivät kaikki haastavat ajo-olosuhdeosiot, lukuun ottamatta kaupungis-
sa ajamista. Havainnointi-muuttujaan liittyivät muun muassa liikenteen tarkkailu 
ja ennakointi sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomioiminen.  

Taulukko 7. Ajamisen rasittavuus ja vaikeus -kyselyn osiot, joista muodostetut kolme 
faktorit koostuivat 

Auton hallinta ja nopeudensäätely Olosuhteet 
Auton hallinta ja ohjaaminen Pimeällä ajaminen 
Etäisyyksien arviointi Ruuhka-aikaan ajaminen 
Tasaisen ajonopeuden ylläpito Liukkaalla ajaminen 
Ajonopeuden valitseminen tilanteen mukaan Talvella ajaminen 
Muun liikenteen rytmissä pysyminen Pitkän matkan ajaminen 
Turvaetäisyyksien ylläpito Vieraassa ympäristössä ajaminen 
Omalla kaistalla pysyminen 
 
Liikenneympäristön havainnointi  
Ajokaistan valinta ja vaihto 
Liikennetilanteiden ennakointi 
Risteyksen liikenteen tarkkailu 
Takaa tulevan liikenteen seuraaminen 
Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomiointi 
 

3.4 Ketkä vastaavat ikäkuljettajakyselyihin? 
Postissa tuleviin kyselylomakkeisiin vastaaminen vaatii vastaajalta kiinnostusta 
kyselyn aiheeseen ja halua käyttää aikaansa vastaamiseen. Vastausinnokkuuteen 
vaikuttaa myös muun muassa kyselyn pituus ja täyttämisen helppous. Vastaajan 
harteille jää lisäksi vastauskuoren kuljettaminen postiin, mikä saattaa osaltaan 
vähentää palautuneiden vastausten määrää. Pilottiotoksesta saaduissa kommen-
teissa iäkkäät perustelivat vastaamatta jättämistä huonolla terveydentilallaan, 
kiinnostuksen puutteella ja sillä, etteivät kokeneet kyselyä enää ajankohtaiseksi 
omalla kohdallaan vähentyneen liikkumisen tai autolla ajamisen lopettamisen ta-
kia. Käytettävissä olleiden tietojen pohjalta haluttiin selvittää tarkemmin, miten 
kyselyyn vastanneet ja vastaamatta jättäneet poikkesivat toisistaan. 

Ensin tarkasteltiin ajokorttirekisteristä saatuja tietoja, sillä ne olivat saatavilla 
kaikista aineiston kuljettajista. Vuoden 2010 alussa ajokorttirekisterin mukaan 
koko aineiston yhä elossa olevista iäkkäistä miehistä 87,9 prosenttia (N=3395) ja 
72,8 prosenttia naisista (N=1120) olivat ajo-oikeutettuja. Verrattuna Liikkasen 
(2007) laajaan ajokorttirekisteritutkimukseen, jossa vuosina 1932–1937 syntyneis-
tä miehistä 90,5 prosenttia ja naisista 70,0 prosenttia oli uusinut ajokorttinsa 70-
vuotiaana, tämän tutkimuksen aineistoon kuuluvista miehistä hieman harvemmat 
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ja naisista hieman useammat olivat uusineet ajo-oikeuden. Vastanneista miehistä 
95,1 prosenttia (N=1281) ja vastaamatta jättäneistä miehistä 82,9 prosenttia 
(N=795) olivat yhä ajo-oikeutettuja. Vastanneista naisista 81,5 prosenttia (N=541) 
ja vastaamatta jättäneistä naisista 65,3 prosenttia (N=582) olivat yhä ajo-
oikeutettuja. Kyselyyn vastanneilla oli siis huomattavasti useammin ajo-oikeus 
voimassa kuin vastaamatta jättäneillä iäkkäillä (Fisher’s Exact: p<.001). Ajokort-
tirekisteriin tehtyjen rikkomusmerkintöjen määrässä ei vastanneiden ja vastaamat-
ta jättäneiden välillä ollut eroa (Miehet: χ2(5, N=2076)=5.36, p=.374. Naiset: χ2(3, 
N=1123)=3.48, p=.323). 

Seuraavaksi tarkasteltiin vuoden 2003 kyselyn tietojen perusteella vuoden 2010 
kyselyyn vastaamista. Vuoden 2003 kyselyyn vastanneet iäkkäät vastasivat huo-
mattavasti useammin myös vuoden 2010 kyselyyn kuin vuonna 2003 vastaamatta 
jättäneet (Fisher’s Exact: p<.001, miehet N=1710, naiset N=687). Aikaisemmin 
vastanneista (N=1427) jopa 87,7 prosenttia vastasi myös vuonna 2010. Vuonna 
2010 vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden miesten välillä oli merkitsevä ero 
koko elämän aikaisessa ajomäärässä vuoden 2003 kyselytietojen perusteella 
(Taulukko 8) (Fisher’s Exact p=.019, N=132). Naisten välillä eroa ei ollut 
(Fisher’s Exact p=.370, N=355). Vuoden 2003 kyselyä edeltäneen vuoden ajo-
määrässä vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden miesten välillä oli melkein mer-
kitsevä ero (F(1, 1304)=3.14, p=.076). Naisten välillä ero ei ollut lähellä merkit-
sevää (F(1, 337)=0.52, p=.473). Vuonna 2010 vastanneet miehet näyttivät siis 
ajaneen elämänsä aikana hieman enemmän kuin vastaamatta jättäneet miehet, 
mutta naisten välillä tällaista eroa ei ollut. 

Terveydentilan vaikutusta vastaamiseen mitattiin vertailemalla iäkkäiden vuo-
den 2003 vastauksia siitä, minkälaiseksi he olivat silloin kokeneet terveydentilan-
sa. Vuoden 2003 vastausten perusteella vuoden 2010 kyselyyn vastanneiden ja 
vastaamatta jättäneiden välillä ei ollut eroa (Miehet: χ2(2, N=1300)=4.01, p=.135. 
Naiset: χ 2(2, N=382)=3.74, p=.154). Seuraavaksi tarkasteltiin vastaajien ja vas-
taamatta jättäneiden eroja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa vuoden 2003 
vastausten perusteella. Yhdeksän erilaisen päivittäisen toiminnon (esim. kumar-
tuminen, rappusissa kulkeminen, kevyt ja raskaat kotityöt) suorittamisen helppou-
desta laskettiin summamuuttuja siten, että jokaisesta ”kykenen helposti” -
vastauksesta sai kolme pistettä, ”kykenen vaikeuksin” -vastauksesta kaksi pistettä 
ja ”en kykene lainkaan” -vastauksesta yhden pisteen. Pisteiden minimi oli 9 pistet-
tä ja maksimi 27 pistettä. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen keskiarvo vas-
tanneilla miehillä oli 26,4 pistettä (N=930) ja vastaamatta jättäneillä miehillä 26,2 
pistettä (N=374). Vastanneiden naisten keskiarvo oli 25,9 pistettä (N=269) ja vas-
taamatta jättäneiden naisten 25,6 pistettä (N=106). Vuonna 2003 vastanneiden, 
mutta vuonna 2010 vastaamatta jättäneiden miesten pistemäärä päivittäisistä toi-
minnoista suoriutumisessa oli huonompi kuin molempina vuosina vastanneiden 
miesten pistemäärä (F(1, 1302)=3.86, p=.050). Naisilla tätä eroa ei ollut (F(1, 
373)=1.17, p=.280). 
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Taulukko 8. Vuonna 2010 vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden iäkkäiden eroja vuo-
den 2003 kyselyn mukaan. 

Elämän aikainen ajomäärä 
2003 

Mies, ei vastan-
nut (N=380) 

Mies, vastannut 
(N=949) 

Nainen, ei 
vastannut (N=97) 

Nainen, vastan-
nut (N=258) 

 alle 50 000 km 1,3 % 0,7 % 10,3 % 7,4 % 

 50 000 km - 100 000 km 3,4 % 2,2 % 21,6 % 21,7 % 

 
100 000 km - 500 000 
km 

34,5 % 30,8 % 53,6 % 54,3 % 

 
500 000 km - miljoona 
km 

38,4 % 40,8 % 9,3 % 15,5 % 

 yli miljoona km 22,4 % 25,5 % 5,2 % 1,2 % 

Vuoden 2003 kyselyä edeltä-
neen vuoden ajomäärä 

Mies, ei vastan-
nut (N=365) 

Mies, vastannut 
(N=941) 

Nainen, ei 
vastannut (N=90) 

Nainen, vastan-
nut (N=249) 

 Keskiarvo (km) 12547,1 13397,1 6565,9 7196,6 

Terveydentila 2003 
Mies, ei vastan-

nut (N=371) 
Mies, vastannut 

(N=929) 
Nainen, ei 
vastannut 

(N=109) 

Nainen, vastan-
nut (N=273) 

 Keskinkertainen 38,3 % 32,5 % 45,0 % 34,4 % 

 Hyvä 48,2 % 52,1 % 41,3 % 50,2 % 

  Erittäin hyvä 13,5 % 15,4 % 13,8 % 15,4 % 

Suoriutuminen päivittäisistä 
toiminnoista 2003 

Mies, ei vastan-
nut (N=374) 

Mies, vastannut 
(N=930) 

Nainen, ei 
vastannut 

(N=106) 

Nainen, vastan-
nut (N=269) 

  
 Summapisteiden kes-
kiarvo 

26,2 26,4 25,6 25,9 

 

Lisäksi tarkasteltiin vuoden 2010 kyselyn tietojen perusteella eroja niissä iäkkäis-
sä, jotka olivat vastanneet vuonna 2010, mutta eivät vuonna 2003 (Taulukko 9). 
Vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden välillä ei ollut eroa siinä, asuivatko he 
kaupungissa, taajamassa vai maaseudulla. Peruskoulutuksessa ja koko elämän 
aikaisessa ajomäärässä oli eroja vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden naisten 
välillä. Vastanneista naisista useammat olivat käyneet kansakoulun lisäksi keski-
koulun tai jatkaneet lukioon asti. Vastaamatta jättäneet naiset olivat ajaneet elä-
mänsä aikana vähemmän kuin vastanneet naiset. Miesten välillä vastaavia eroja ei 
ollut. Vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden välillä ei ollut eroja ajokorttirekiste-
riin merkittyjen rikkomusten lukumäärissä. Myöskään itsekoetussa terveydentilas-
sa ja liikuntakyvyssä ei ollut eroja vastaajien ja vastaamatta jättäneiden välillä. 
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa vuonna 2003 vastanneiden miesten 
keskiarvo oli 25,4 pistettä (N=901) ja vastaamatta jättäneiden 25,6 pistettä 
(N=93). Ryhmien välillä ei ollut eroa (F(1, 992)=0.27, p=.602). Vastanneiden 
naisten (N=261) päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen keskimääräinen piste-
määrä oli 24,8 ja vastaamatta jättäneiden naisten 24,5 (N=59). Myöskään naisten 
välillä ei ollut eroa (F(1, 318)=0.55, p=.460). 

Vuoden 2010 kyselyyn vastanneet miehet olivat siis useammin ajo-oikeutettuja 
ja mahdollisesti suoriutuivat päivittäisistä toiminnoista hivenen paremmin kuin 
vastaamatta jättäneet miehet. Vuonna 2003 vastaamatta jättäneet ja vastanneet 
henkilöt eivät muuten eronneet toisistaan, mutta naisilla oli peruskoulutuksessa ja 
koko elämän aikaisessa ajomäärässä eroja. Tulosten merkitystä pohdittaessa on 
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siis otettava huomioon, että naisten kohdalla vastaajissa saattaa olla koko otok-
seen verrattuna kokeneempia kuljettajia. 

Taulukko 9. Vuoden 2003 kyselyyn vastanneiden ja vastaamatta jättäneiden kuljettajien 
eroja vuoden 2010 kyselyn mukaan. 

Muuttuja Sukupuoli N 
Vapausasteet 

(df) 
χ2-testi p-arvo 

Asuinympäristö Mies 963 2 0.25 .884 
(kaupunki, taajama, maaseutu) Nainen 312 2 3.61 .165 

Peruskoulutus Mies 946 2 1.79 .408 
(kansakoulu, keskikoulu, ylioppilas) Nainen 319 2 8.78 .012 

Ajomäärä koko  Mies 1061 4 3.51 .476 
elämän aikana Nainen 329 4 25.53 .001 

Ajokorttirekisterin rikkomusten lkm  Mies 1073 3 1.96 .581 
 2005–2010 Nainen 354 2 2.10 .350 

Itsekoettu  Mies 1053 4 2.65 .618 
terveydentila Nainen 348 4 1.69 .793 

Itsekoettu liikuntakyky  Mies 1007 4 3.96 .411 
kodin ulkopuolella Nainen 339 4 2.45 .653 
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4 Tulokset 
4.1 Ajo-oikeus 
Kyselyyn vastanneiden ajo-oikeuden voimassaolotiedot vuoden 2010 alussa saatiin 
ajokorttirekisteristä. Miehistä 95,1 prosenttia (N=1281) oli ajo-oikeutettuja ja nai-
sista 81,5 prosenttia (N=541) (Taulukko 3). Yhä ajo-oikeutetuista miehistä 12 (1,3 
%) oli kuitenkin vastannut kyselyssä lopettaneensa jo ajamisen, samoin 17 (3,1 %) 
naisista. Kyselylomakkeessa kuljettajilta kysyttiin myös, olivatko he uusineet ajo-
korttinsa 70-vuotiaana ja 75-vuotiaana. Kuvista 1 ja 2 näkyy, että vastaajista suurin 
osa oli uusinut ajo-oikeutensa 70- ja 75-vuotiaana. Vain yksi kuljettaja vastasi jät-
täneensä 70-vuotiaana ajo-oikeuden uusimatta, mutta uusineensa sen 75-vuotiaana. 
Kuvassa 2, jossa kuvataan ajo-oikeuden uusimista 75-vuotiaana, ovat mukana vain 
ne kuljettajat, jotka ilmoittivat uusineensa ajo-oikeutensa 70-vuotiaana. Jatkossa 
ajamista jatkaneina kuljettajina pidetään niitä, joilla oli ajo-oikeus voimassa ja jotka 
ilmoittivat yhä ajavansa sekä ajamisen lopettaneina iäkkäinä niitä henkilöitä, joilla 
ei ollut ajo-oikeutta voimassa ja jotka ilmoittivat lopettaneensa ajamisen.  

 

Kuva 1. Ajo-oikeuden uusiminen 70-
vuotiaana.  

Kuva 2. Ajo-oikeuden uusiminen 75-
vuotiaana. 

Ajo-oikeutta ja autolla ajamista tarkasteltiin kuljettajan asuinkunnan tyypin mu-
kaan. Kunnat luokiteltiin kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin 
kuntiin Tilastokeskuksen luokituksen mukaan*. Maaseutumaisissa ja taajaan asu-
tuissa kunnissa asuvat miehet olivat jatkaneet ajamista useammin kuin kaupungissa 
asuvat miehet (Taulukko 10). Naisilla ajo-oikeuden uusiminen vähentyi taajama-
asteen kasvaessa. Kaupunkimaisissa kunnissa asuvat naiset olivat muita useammin 
luopuneet ajamisesta. Maaseutumaisissa kunnissa asuvat naiset olivat jatkaneet 
ajamista useammin kuin taajaan asutuissa kunnissa asuvat. 

Taulukko 10. Yhä autoa ajavien miesten ja naisten prosenttiosuudet tilastollisen kuntatyy-
pin* mukaan. 
 Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu kunta Maaseutumainen kunta 

Mies, ajaa yhä autoa 94,1 % 98,0 % 98,6 % 
 N=844 N=295 N=138 

Nainen, ajaa yhä autoa 77,8 % 82,1 % 85,7 % 
  N=361 N=117 N=63 

* Tilastollinen kuntaryhmitys perustuu väestölaskentojen yhteydessä kerran viidessä vuodessa tehtävään taajamarajauk-
seen ja siitä saatuun tietoon taajamaväestöstä (Tilastokeskus 2010d). 
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Kuljettajilta kysyttiin heidän suunnitelmistaan uusia ajo-oikeutensa 80-vuotiaana. 
Yhä ajo-oikeutetuista mieskuljettajista valtaosa ajatteli kyselyn aikaisen tilanteen-
sa perusteella uusivansa ajokorttinsa myös 80-vuotiaana (Kuva 3). Vain kaksi 
prosenttia mieskuljettajista ilmoitti, ettei aio uusia ajo-oikeuttaan. Naiskuljettajista 
65,9 prosenttia suunnitteli ajo-oikeuden uusimista ja 9,1 prosenttia naisista ilmoit-
ti jättävänsä ajo-oikeutensa uusimatta 80-vuotiaana. Naisista neljännes ei vielä 
osannut sanoa, uusiiko ajokorttinsa 80-vuotiaana.  

 
Kuva 3. Yhä ajo-oikeutettujen kuljettajien vastaukset ajo-oikeuden uusimiseen 80-
vuotiaana. (”Tämän hetkisen tilanteenne perusteella, ajatteletteko uusivanne ajo-
oikeutenne 80-vuotiaana?”) 

4.2 Matkat 
Iäkkäiden liikkumista kartoitettiin kysymällä, mitä kulkumuotoja heillä oli käytet-
tävissään ja millä tavoin he pääasiallisesti matkansa taittoivat, kuinka usein he 
tekivät erilaisia matkoja ja kuinka pitkiä heidän tyypillisesti kulkemansa matkat 
olivat. Matkavaihtoehdoiksi valittiin arkisia matkoja, joita useimmat tekevät. Vas-
taajilla oli myös mahdollisuus kertoa, mitä muita matkoja he tekivät valmiiksi 
lueteltujen vaihtoehtojen lisäksi.  

Kulkumuodot 
Iäkkäiden käytettävissä olevia kulkumuotoja selvitettiin kysymällä, mitä kulku-
vaihtoehtoja he pysyivät käyttämään päästäkseen palveluihin kotipaikkakunnal-
lansa. Valmiita vastausvaihtoehtoja oli annettu yhdeksän. Lisäksi vastaajien oli 
mahdollista lisätä jokin listaan kuulumaton vaihtoehto. Yhä ajavien ja ajamisesta 
luopuneiden iäkkäiden vastaukset on esitetty erikseen kuvassa 4 ja 5, koska ajami-
sen lopettaneilla iäkkäillä oli lähtökohtaisesti yksi kulkumuoto (oma auto) vä-
hemmän kuin yhä ajavilla. 

Yhä ajavista iäkkäistä miehistä ja naisista lähes jokaisella oli mahdollisuus 
käyttää omaa autoaan kulkeakseen kotipaikkakuntansa palveluihin. Ajamista jat-
kavista miehistä (N=1215) hieman alle 70 prosenttia ja ajamisen lopettaneista 
miehistä (N=58) hieman yli 60 prosenttia saattoivat kävellä palveluiden äärelle. 
Ajamisen lopettaneista naisista 74,7 prosenttia (N=108) ja ajamista jatkavista nai-
sista 76,3 prosenttia (N=426) ilmoittivat palveluiden olevan kävelymatkan päässä. 
Ajamista jatkavista iäkkäistä suurempi osuus ilmoitti voivansa kulkea palveluihin 
pyörällä kuin ajamisen lopettaneista iäkkäistä. Ajamisen lopettaneista miehistä 
31,4 prosenttia (N=58) saattoi kulkea kotipaikkakuntansa palveluihin puolison 
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kyydissä ja 37,3 prosenttia sukulaisen tai tuttavan kyydillä. Taksilla kertoi voivan-
sa kulkea 51,0 prosenttia ajamisen lopettaneista miehistä.  

Ajamisen lopettaneilla naisilla puolison kyydin käyttäminen kotipaikkakunnan 
palveluihin pääsemiseen oli mahdollista vain 16,8 prosentilla. Tämä selittyy sillä, 
että niistä naisista, joilla ei  ollut puolison kyytiä saatavilla, 82,2 prosenttia 
(N=90) asui yksin. Kävelyn jälkeen yleisin kulkumahdollisuus ajamisen lopetta-
neilla naisilla oli sukulaisten tai tuttavien kyyti (53,7 %, N=108), taksin (38,9 %) 
ja tiheästi liikennöivien julkisten kulkuvälineiden käyttäminen (32,6 %). Kaikista 
vastanneista miehistä ja naisista alle kymmenen prosenttia mainitsi jonkin kulku-
muodon, jota ei listalla ollut valmiina. Näitä muita kulkumuotoja olivat muun 
muassa palveluauto, mopo, moottoripyörä, pyöräkelkka, potkupyörä ja potku-
kelkka. 	  
	  

	  

Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden miesten mahdolliset kulkumuodot kotipaikkakuntansa 
palveluihin ajo-oikeuden mukaan. 

 

 

Kuva 5. Kyselyyn vastanneiden naisten mahdolliset kulkumuodot kotipaikkakuntansa 
palveluihin ajo-oikeuden mukaan. 
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Keskimäärin kaikilla miehillä (N=1273) ja naisilla (N=534) oli käytettävissään 3,1 
erilaista kulkumuotoa. Kulkuvaihtoehdot laskettiin erikseen myös yhä ajaville ja 
ajamisesta luopuneille kuljettajille. Yhä ajavilla miehillä (N=1210) oli keskimää-
rin 3,1 ja naisilla (N=436) keskimäärin 3,2 erilaista kulkumuotoa käytettävissään 
liikkuessaan kotipaikkakuntansa palveluihin. Ajamisesta luopuneista vastaajista 
miehillä (N=58) oli keskimäärin 2,7 kulkumuotoa ja naisilla (N=108) 2,8 mahdol-
lista kulkumuotoa, joista valita. Ajamisesta luopuneilla oli hieman alempi kes-
kiarvo kuin yhä ajavilla. Koska ero oli melko pieni, vaikuttaisi siltä, että monella 
ajamisesta luopuneella on muita, mahdollisesti oman auton käyttöä korvaavia, 
kulkumuotoja käytettävissään. Keskimäärin siis kaikilla eri ryhmillä oli kolme 
mahdollista kulkumuotoa kotipaikkakuntansa palveluihin. 

Matkojen pituudet 
Iäkkäiltä kysyttiin, kuinka pitkiä heidän tyypillisesti kulkemansa yhdensuuntaiset 
matkat eri paikkoihin olivat. Taulukossa 11 on esitetty yhä ajavien ja ajamisen jo 
lopettaneiden iäkkäiden matkojen pituudet kilometreissä. Kauppamatkat, pankki- 
ja postimatkat olivat keskimäärin parin kilometrin mittaisia. Kyläilymatkojen pi-
tuudet liikkuivat keskimäärin muutaman kilometrin ja parinkymmenen kilometrin 
välillä. Mökille useimmilla oli matkaa 30–50 kilometriä ja muilla kotimaan lo-
mamatkoilla matkustettiin noin 300 kilometriä. Yhä ajavilla kuljettajilla oli mat-
kojen mediaanipituuksia ja keskiarvoja tarkasteltaessa pidemmät matkat kuin 
ajamisen lopettaneilla iäkkäillä. Vastauksien määrät vaihtelivat matkoittain, sillä 
osa iäkkäistä ei tehnyt kaikkia matkoja ja osa ei osannut arvioida matkan pituutta. 
Erityisesti ajamisen lopettaneiden miesten vastauksiin tulee suhtautua varauksella, 
sillä vastausten määrä oli pieni (N≤50). 

Taulukko 11. Erilaisten matkojen pituudet (km) yhä ajavilla ja ajamisen lopettaneilla 
iäkkäillä sukupuolen mukaan. 

  Yhä ajavat miehet  Ajamisen lopettaneet miehet 

  Mediaani  Keski-
arvo  

Keski-
hajonta N Mediaani Keski-

arvo  
Keski-

hajonta  N 

Kauppamatka  2,5 4,7 6,4 1199 1,5 3,5 5,5 46 
Pankki- tai postimatka 2,0 4,7 14,1 1183 1,5 3,2 5,2 48 
Matka lääkäriin 3,0 5,8 10,8 1164 2,0 4,8 8,4 50 
Kyläilymatka 20,0 59,2 110,6 1027 5,0 15,8 22,6 37 
Mökkimatka 46,0 77,1 104,2 770 45,0 73,1 69,7 20 
Matka harrastuksiin 5,0 15,2 43,6 818 3,0 7,2 11,3 21 
Kotimaan lomamatka 300,0 419,0 387,8 718 240,0 299,8 216,9 15 

 Yhä ajavat naiset  Ajamisen lopettaneet naiset 

 Mediaani  Keski-
arvo  

Keski-
hajonta N Mediaani Keski-

arvo  
Keski-

hajonta  N 

Kauppamatka  2,0 3,8 4,5 423 1,0 2,9 5,7 104 
Pankki- tai postimatka 2,0 3,1 4,5 419 1,5 2,9 5,3 102 
Matka lääkäriin 2,0 4,5 7,1 418 2,0 5,3 16,7 98 
Kyläilymatka 10,0 31,5 65,1 348 3,5 26,5 67,1 82 
Mökkimatka 36,0 76,0 114,9 273 28,0 66,2 101,1 49 
Matka harrastuksiin 3,0 8,1 32,1 335 1,5 6,3 20,1 59 
Kotimaan lomamatka 300,0 319,0 258,6 229 200,0 280,2 248,6 39 
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Kuinka usein matkoja tehdään 
Iäkkäiltä kysyttiin, kuinka usein he kulkivat tavanomaisiin paikkoihin, kuten 
kauppaan.  Taulukossa 12 on esitetty yhä vuonna 2010 ajavien ja ajamisesta luo-
puneiden iäkkäiden tekemät matkat. Yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden naisten 
välillä ei juuri ollut eroja siinä, kuinka usein he eri matkoja tekivät. Miesryhmien 
välillä eroja sen sijaan oli. Esimerkiksi kaupassa käymisessä ajamisen lopettaneis-
sa miehissä oli huomattavasti useampia, jotka eivät kulkeneet kauppaan lainkaan. 
On kuitenkin huomattava, että ajamisen lopettaneet miehet ovat tässä pieni joukko 
ja edustavat myös terveydentilaltaan poikkeavaa ryhmää. 
Taulukko 12. Yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden iäkkäiden tekemien matkojen useus. 

   Yhä ajavat 
miehet  

Ajamisen lopetta-
neet miehet  

Yhä ajavat 
naiset  

Ajamisen lopetta-
neet naiset  

Kauppaan päivittäin 43,5 % 39,6 % 36,3 % 36,3 % 
 viikoittain 53,9 % 32,1 % 62,5 % 59,8 % 
 kuukausittain 1,5 % 1,9 % 0,2 % 2,0 % 

 harvemmin 0,7 % 11,3 % 0,7 % 2,0 % 
 en kulje lainkaan 0,4 % 15,1 % 0,2 % 0,0 % 
     N=1181 N=53 N=416 N=102 

päivittäin 2,5 % 0,0 % 2,8 % 1,1 % 
Pankkiin tai postiin 

viikoittain 36,7 % 26,1 % 34,4 % 34,1 % 

 kuukausittain 39,8 % 26,1 % 45,1 % 47,3 % 

 harvemmin 19,7 % 34,8 % 17,0 % 15,4 % 
 en kulje lainkaan 1,4 % 13,0 % 0,8 % 2,2 % 
  N=1109 N=46 N=395 N=91 
Lääkäriin päivittäin 0,8 % 0,0 % 0,7 % 1,0 % 

 viikoittain 2,3 % 1,9 % 2,4 % 4,0 % 

 kuukausittain 19,9 % 27,8 % 15,6 % 15,8 % 

 harvemmin 76,1 % 68,5 % 80,2 % 78,2 % 
 en kulje lainkaan 0,9 % 1,9 % 1,0 % 1,0 % 
    N=1135 N=54 N=409 N=101 

Kyläilemään päivittäin 4,2 % 1,9 % 3,4 % 5,1 % 

 viikoittain 26,3 % 22,6 % 37,9 % 31,3 % 

 kuukausittain 38,5 % 26,4 % 33,2 % 32,3 % 

 harvemmin 29,5 % 45,3 % 25,0 % 27,3 % 
 en kulje lainkaan 1,5 % 3,8 % 0,5 % 4,0 % 
  N=1119 N=53 N=388 N=99 
Mökille päivittäin 3,0 % 0,0 % 3,1 % 1,2 % 

 viikoittain 36,5 % 7,0 % 31,6 % 14,3 % 
 kuukausittain 15,0 % 7,0 % 13,6 % 8,3 % 
 harvemmin 17,6 % 37,2 % 25,1 % 26,2 % 

 en kulje lainkaan 27,9 % 48,8 % 26,6 % 50,0 % 
  N=1034 N=43 N=354 N=84 
Harrastuksiin päivittäin 8,9 % 2,1 % 3,9 % 6,6 % 

 viikoittain 44,0 % 31,9 % 59,3 % 38,5 % 

 kuukausittain 12,4 % 6,4 % 13,3 % 11,0 % 

 harvemmin 17,9 % 12,8 % 13,6 % 15,4 % 
 en kulje lainkaan 16,7 % 46,8 % 9,9 % 28,6 % 
  N=1063 N=47 N=383 N=91 

päivittäin 0,2 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 
viikoittain 0,6 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % Lomamatkalle 

kotimaassa 
kuukausittain 5,0 % 2,3 % 5,2 % 2,2 % 

 harvemmin 78,7 % 62,8 % 78,2 % 64,5 % 
 en kulje lainkaan 15,5 % 34,9 % 16,1 % 33,3 % 
    N=1080 N=43 N=367 N=93 
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Iäkkäiden pääasiallisesti käyttämät kulkumuodot eri matkoilla on koottu tauluk-
koon 13. Yhä ajavat kuljettajat käyttivät eniten omaa autoaan liikkuakseen paikas-
ta toiseen. Ajamisesta luopuneet iäkkäät liikkuivat esimerkiksi kauppaan, postiin 
ja pankkiin useimmiten kävellen, mutta kyläilemään sen sijaan kuljettiin useimmi-
ten puolison, sukulaisen tai tuttavan kyydillä. Kotimaan lomamatkoilla yli kym-
menesosa yhä ajavistakin mieskuljettajista ja lähes kolmekymmentä prosenttia 
naiskuljettajista käytti julkisia liikennevälineitä. 
Taulukko 13. Pääasiallisin kulkumuoto eri paikkoihin ajamisen ja sukupuolen mukaan. 
(Yleisimmät vastaukset tummennettu). 

  
Ajamista 

jatkavat miehet 
Ajamisen lopet-

taneet miehet 
Ajamista 

jatkavat naiset 
Ajamisen lopet-

taneet naiset 

Kauppaan kävellen 18,1 % 44,2 % 33,2 % 56,7 % 

 omalla autolla 76,1 % 0,0 % 55,7 % 0,0 % 

 puolison kyydillä  0,3 % 17,3 % 3,8 % 9,6 % 

  
N=1196 N=52 N=422 N=104 

kävellen 22,8 % 36,7 % 35,0 % 52,7 % Pankkiin tai 
postiin  omalla autolla 68,1 % 0,0 % 51,3 % 0,0 % 

 puolison kyydillä 0,4 % 16,3 % 3,0 % 7,5 % 

  
N=1140 N=49 N=400 N=93 

Lääkäriin kävellen 15,3 % 24,5 % 21,3 % 39,0 % 

 omalla autolla 77,8 % 0,0 % 61,9 % 0,0 % 

 puolison kyydillä 0,6 % 22,6 % 4,9 % 8,0 % 

 julkisilla liikennevälineillä 2,2 % 7,5 % 4,4 % 18,0 % 

 taksilla 1,7 % 30,2 % 3,2 % 11,0 % 

  
N=1162 N=53  N=409 N=100 

Kyläilemään kävellen 3,9 % 7,8 % 8,6 % 20,0 % 

 omalla autolla 91,6 % 0,0 % 69,8 % 0,0 % 

 puolison kyydillä 0,4 % 25,5 % 10,4 % 12,6 % 

 sukulaisen/tuttavan kyydillä 0,4 % 25,5 % 2,0 % 27,4 % 

 julkisilla liikennevälineillä 1,7 % 9,8 % 5,3 % 23,2 % 

  
N=1131 N=51  N=394 N=95 

Mökille omalla autolla 94,7 % 0,0 % 79,1 % 0,0 % 

 puolison kyydillä 0,6 % 42,9 % 11,3 % 19,6 % 

 sukulaisen/tuttavan kyyti 1,2 % 17,9 % 3,8 % 49,0 % 

 julkisilla liikennevälineillä 0,4 % 10,7 % 2,4 % 15,7 % 

  
N=844 N=28 N=292 N=51 

Harrastuksiin kävellen 12,7 % 25,8 % 23,8 % 56,3 % 

 omalla autolla 77,3 % 0,0 % 58,9 % 0,0 % 

 puolison kyydillä 0,3 % 16,1 % 2,2 % 4,7 % 

 julkisilla liikennevälineillä 2,0 % 22,6 % 5,5 % 17,2 % 

  N=962 N=31 N=365 N=64 

omalla autolla 82,5 % 0,0 % 43,9 % 0,0 % 
Lomamatkoille 
kotimaassa  puolison kyydillä 0,6 % 19,4 % 11,9 % 13,4 % 

 sukulaisen/tuttavan kyydillä 1,3 % 16,1 % 6,3 % 22,4 % 

 julkisilla liikennevälineillä 10,9 % 35,5 % 27,8 % 50,7 % 

    N=983 N=31 N=335 N=67 
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Matkat kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa 
Ajo-oikeuden suhteen jo havaittiin, että kaupungissa asuvista iäkkäistä harvemmat 
verrattuna taajaan asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa asuviin iäkkäisiin ajoi-
vat yhä autoa. Asuinpaikalla ennakoitiin olevan vaikutusta myös iäkkäiden mat-
kantekoon. Erityyppisissä kunnissa asuvien matkojen pituutta tarkasteltiin kaup-
pamatkojen suhteen (Taulukko 14). Taulukosta on nähtävissä, että yhä ajavilla 
kuljettajilla oli keskimäärin pitemmät matkat kauppaan kuin ajamisesta luopuneil-
la kuljettajilla maaseutumaisissa, taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa kunnissa. 
Kauppamatkojen keskimääräinen pituus oli lyhyin kaupunkimaisissa kunnissa ja 
pisin maaseutumaisissa kunnissa. Taajaan asutuissa ja maaseutumaisissa kunnissa 
asuvia iäkkäitä, jotka olivat lopettaneet ajamisen ja vastanneet, oli kuitenkin hyvin 
vähän (N=21 ja N=10). 

Taulukko 14. Yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden iäkkäiden kauppamatkojen pituudet 
asuinkunnan tyypin mukaan. 

  Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu kunta Maaseutumainen kunta 

 ajaa yhä lopettanut ajaa yhä lopettanut ajaa yhä lopettanut 

N 1050 118 382 21 185 10 

Keskiarvo (km) 3,4 2,8 5,7 4,3 6,5 4,4 

Mediaani (km) 2,0 1,5 2,5 1,0 2,0 1,8 
Keskihajonta 
(km) 

4,3 5,5 8,0 6,4 7,9 6,2 

Seuraavaksi tutkittiin ajamisen lopettaneiden ja ajamista jatkaneiden iäkkäiden 
mahdollisten kulkumuotojen määrää kotipaikkakunnan palveluihin asuinkunnan 
tyypin mukaan. Ajamisen lopettaneilla kuljettajilla oli käytettävissään keskimää-
rin vähemmän mahdollisia kulkumuotoja kuin yhä ajavilla kuljettajilla maaseutu-
maisissa, taajaan asutuissa ja kaupunkimaisissa kunnissa (Taulukko 15). Mahdol-
listen kulkumuotojen määrä väheni tasaisesti kunnan taajama-asteen mukaan si-
ten, että kaupunkimaisissa kunnissa oli eniten mahdollisia kulkumuotoja ja maa-
seutumaisissa vähiten.  Tässäkin ajamisen lopettaneiden määrä taajaan asutuissa ja 
maaseutumaisissa kunnissa oli pieni (N=27 ja N=11). On huomattava myös, että 
käytetty luokittelu ei erotellut kuntien sisällä olevia alueellisia eroja taajama-
asteessa. Tulosten perusteella asuinkunnalla ja tavanomaisten matkojen pituudella 
näyttäisi olevan vaikutusta ajamisen jatkamiselle. Pitkät matkat palveluihin ja 
kulkuvaihtoehtojen vähyys kannustavat jatkamaan ajamista vanhemmallakin iällä. 

Taulukko 15. Yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden iäkkäiden mahdollisten kulkumuoto-
jen määrä asuinkunnan tyypin mukaan. 

  Kaupunkimainen kunta Taajaan asuttu kunta Maaseutumainen kunta 

  ajaa yhä lopettanut ajaa yhä lopettanut ajaa yhä lopettanut 

N 1067 128 380 27 190 11 

Keskiarvo 3,3 2,9 2,9 2,4 2,7 2,4 

Mediaani 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 

Keskihajonta 1,5 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3 
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4.3 Kävely ja jalankulkuonnettomuudet 
Kyselyssä kartoitettiin myös, minkä verran kohderyhmän iäkkäät liikkuvat kävel-
len. Kaikista vastaajista hieman alle neljäkymmentä prosenttia käveli 2-3 kilomet-
riä päivittäin tai lähes päivittäin (Kuva 6). Noin kilometrin käveli miehistä lähes 
neljäsosa ja naisista noin viidesosa. Miehistä 18,8 prosenttia ja naisista 15,3 pro-
senttia käveli 4-5 kilometriä päivittäin tai lähes päivittäin. Yli viisi kilometriä 
käveleviä oli miehissä noin kahdeksan prosenttia ja naisissa neljä prosenttia. Alle 
sata metriä käveleviä miehiä oli vastaajista 3,6 prosenttia ja naisia 3,8 prosenttia. 
Miehistä ja naisista 1,5 prosenttia ilmoitti, ettei kävele lainkaan. Kävelyn määrään 
korreloi voimakkaasti iäkkäiden itsensä arvioima kyky kävellä vähintään kaksi 
kilometriä (r=.568) ja liikuntakyky kodin ulkopuolella (r=.429). Noin kolmasosa 
miehistä ja 52,0 prosenttia naisista, jotka eivät kävelleet ollenkaan, olivat rapor-
toineet liikuntakykynsä olevan heikentynyt. Muutamat heistä olivat maininneet 
liikkuvansa pyörätuolilla. Heikentynyt liikuntakyky oli myös 18,5 prosentilla 
miehistä ja 19,7 prosentilla naisista, jotka kävelivät alle sata metriä päivittäin. 
Terveydentilalla ja kyvyllä kävellä oli siis odotetusti vaikutusta kävelyn määrään. 
Kun vertailtiin yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden iäkkäiden kävelyn määrää, 
osoittautui, että yhä ajavat kävelivät enemmän kuin ajamisen lopettaneet (Miehet: 
χ2(6, N=1261)=43.39, p<.001. Naiset: χ2(6, N=529)=17.05, p=.009). Yhä ajavien 
ja ajamisesta luopuneiden iäkkäiden välillä oli eroa myös kyvyssä kävellä vähin-
tään kaksi kilometriä (Fisher’s Exact: Miehet: p<.001, N=1240. Naiset: p=.003, 
N=522), joten yhä ajavien parempi liikkumiskyky vaikutti siihen, että he kävelivät 
ajamisen lopettaneita iäkkäitä enemmän. 
 

 

Kuva 6. Kävelyn määrä päivittäin tai lähes päivittäin. 

Kävelyn määrän lisäksi iäkkäiltä kysyttiin heille viimeisten viiden vuoden aikana 
sattuneista kaatumisista ja onnettomuuksista jalankulkijana. Kyselyyn vastanneis-
ta miehistä 31,3 prosenttia (N=1241) oli kaatunut jalankulkijana viimeisten viiden 
vuoden aikana. Naisista oli kaatunut 37,0 prosenttia (N=530) eli hieman useampi 
kuin miehistä. Jalankulkijana kaatumisista suurin osa oli yksittäisiä kertoja. Mie-
histä 81,7 prosenttia ja naisista 86,5 prosenttia oli kaatunut 1-3 kertaa. Eniten 
mainittu syy, joka johti kaatumiseen, oli liukkaus (miehet 81,4 %, naiset 73,9 %). 
Muita syitä olivat muun muassa kompastuminen, tasapainon pettäminen ja hui-
maus. Kaksi kolmasosaa kaatumisista ei aiheuttanut vakavaa loukkaantumista, 
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lähinnä vain mustelmia ja väliaikaista kipua. Kuitenkin yksi kolmasosa kaatumi-
sista oli aiheuttanut hoitoa vaativia vammoja, kuten luunmurtumia ja aivotäräh-
dyksiä. Jalankulkijana kaatumiskertojen yhteyksiä terveydentilaan, liikkumisky-
kyyn ja kävelyn määrään tarkasteltiin korrelaatioiden avulla (Taulukko 16). Kaa-
tumisten määrät korreloivat heikentyneeseen liikuntakykyyn (r=.104, p=.024). 
Mahdollisesti iäkkäät, joiden liikuntakyky oli heikentynyt, eivät pystyneet teke-
mään korjaavia liikkeitä säilyttääkseen tasapainonsa esimerkiksi kompastumisesta 
johtuneen horjahduksen jälkeen. Sen sijaan itsekoetulla terveydentilalla ei ollut 
yhteyttä kaatumisten lukumäärään. Myöskään kävelyn määrällä ei ollut yhteyttä 
kaatumisten määrään.  

Taulukko 16. Korrelaatiot kaatumiskertojen määrän, liikuntakyvyn, terveydentilan ja 
kävelyn määrän välillä. 

  
Kaatumiskerrat 

jalankulkijana 
Heikentynyt liikunta-

kyky  
Itsekoettu tervey-

dentila 
Kävelyn määrä 

(lähes) päivittäin 
Spearman r 1.000 .104 -.045 .005 

p-arvo . .024 .330 .913 

N 483 476 479 476 

 

Kaatumista jalankulkijana tarkasteltiin myös autolla ajamisen suhteen. Viimeisen 
viiden vuoden aikana yhä ajavista miehistä 31,4 prosenttia (N=1184) ja ajamisen 
lopettaneista miehistä 29,8 prosenttia (N=57) oli kaatunut jalankulkijana. Ryhmi-
en välillä ei ollut eroa (Fisher’s Exact p=.884, N=1241). Ajamisen lopettaneista 
naisista 46,7 prosenttia (N=107) ja yhä ajavista naisista 34,8 prosenttia (N=423) 
oli kaatunut jalankulkijana. Naisryhmien välillä oli merkitsevä ero (Fisher’s Exact 
p=.025, N=530). Eron taustalla oli naisryhmien erot liikuntakyvyssä (Fisher’s 
Exact p=.007, N=533). Ajamisesta luopuneista naisista useammat raportoivat lii-
kuntakykynsä heikentyneen ja myös useampia kaatumisia kuin yhä ajavat naiset. 

Viimeisten viiden vuoden aikana kyselyyn vastanneista miehistä viisi (0,4 %, 
N=1271) ja naisista kuusi (1,1 %, N=538) oli joutunut onnettomuuteen jalankulki-
jana. Jalankulkijana onnettomuuteen joutuneista kymmenen oli yhä ajavia kuljet-
tajia (0,6 %, N=1643) ja yksi ajamisesta luopunut iäkäs (0,6 %, N=166). Taulu-
kossa 17 on esitetty vastaajien antamat kuvaukset jalankulkijaonnettomuuksista ja 
niiden seurauksista. Osa onnettomuuksien kuvauksista oli puutteellisia eikä niistä 
esimerkiksi selvinnyt, missä onnettomuus oli tarkalleen ottaen tapahtunut. Kym-
menestä onnettomuudesta kahdeksassa toisena osapuolena oli ollut auto. Yksi 
onnettomuus oli sattunut mopoilijan ja yksi pyöräilijän kanssa. Autoilijan kanssa 
tapahtuneista onnettomuuksista kaksi oli sattunut suojatiellä. Onnettomuuksien 
seuraukset vaihtelivat vähäisistä hyvinkin vakaviin vammoihin. 
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Taulukko 17. Vastaajien kuvaamat jalankulkijaonnettomuudet viimeisten viiden vuoden 
aikana. 

Onnettomuuden kuvaus Onnettomuuden seuraukset 

Auto tönäisi suojatietä ylittäessäni. Sairaalassa käynti ja tutkimukset. 

Auto törmäsi suojatiellä. Kolme niskanikamaa ja polvi murtui, avomurtuma 
käteen. 

Auto ajoi päälle kävellessäni. Sairaalatutkimukset ja hoito. 

Jäin auton alle. Olkanivel pois paikoiltaan. 

Liukkaalla auto alkoi heittelehtiä ja luisti päälleni jalka-
käytävälle. 

Ei mitään vakavaa. 

Henkilöauto ajoi kohti pyörätiellä. 80 % invaliditeetti. 

Mopo tönäisi ojaan. Vähän mustelmia lonkkaan. 

Pakettiauto peruutti päälle. Selvisin mustelmilla, mutta polvi oli kipeä monta 
kuukautta. 

Kuorma-autoilija unohti lastaussillan alas ja se tönäisi 
minut takaapäin nurin auton kääntyessä. 

Lonkkamurtuma. 
 

Pyöräilijä ajoi 100 % näköesteen takaa vasenta laitaa 
päälleni. 

Lonkkaproteesin kohdalle tuli reisiluun murtuma. 

 

4.4 Pyöräily ja pyöräonnettomuudet 
Kävelyn lisäksi kiinnostuksen kohteena oli iäkkäiden liikkuminen polkupyörällä. 
Vastanneista naisista 52,7 prosenttia (N=535) ja miehistä 36,3 prosenttia 
(N=1263) ei pyöräillyt lainkaan. Kesäaikaan pyöräili miehistä 58,4 prosenttia ja 
naisista 44,1 prosenttia. Ympäri vuoden pyöräili miehistä 5,4 prosenttia ja naisista 
3,2 prosenttia. Miesten pyöräilyn määrä viikossa oli keskimäärin 27,5 kilometriä 
(Md=20.0 km, N=736). Naiset pyöräilivät keskimäärin 17,0 kilometriä viikossa 
(Md=10.0 km, N=229).  
 

 

Kuva 7. Miesten ja naisten pyöräileminen. 

Yhä vuonna 2010 pyörällä ajavista miehistä 11,4 prosenttia (N=783) ja naisista 
12,2 prosenttia (N=245) oli kaatunut pyörällä viimeisten viiden vuoden aikana. 
Vastaajat raportoivat yhteensä 238 kaatumista pyörällä. Syitä kaatumiseen olivat 
muun muassa tien liukkaus, tasapainon pettäminen pysähtyessä, äkillinen toisen 
tienkäyttäjän väistäminen tai kääntyminen mutkassa, jossa oli runsaasti irtohiek-
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kaa. Kaatumisesta aiheutuneita seurauksia kuvailtiin 226 tapauksesta. Kaatumisis-
ta 40,1 prosentissa pyöräilijä säilyi vahingoittumattomana ja 32,4 prosentille pyö-
räilijöistä kaatuminen aiheutti mustelmia, ruhjeita tai pieniä kipuja. Noin 8,0 pro-
sentissa seuraukset olivat vakavampia, kuten ranteen, polven tai lonkan murtumia 
ja raajojen sijoiltaan menoja. Kaatuminen pyörällä oli yleisempää niiden keskuu-
dessa, jotka pyöräilivät ympäri vuoden. Kaikkina vuoden aikoina pyöräilevistä 
miehistä 40,9 prosenttia (N=66) oli kaatunut ja naisista 31,3 prosenttia (N=16). 
Sen sijaan vain kesäaikaan pyöräilevistä miehistä viimeisten viiden vuoden aikana 
oli kaatunut 8,6 prosenttia (N=717) ja naisista 10,9 prosenttia (N=229). Polkupyö-
rällä kaatumisessa ei ollut eroja yhä autolla ajavien ja ajamisesta luopuneiden iäk-
käiden välillä (Fisher´s Exact: Miehet: p=.321, N=1225. Naiset: p=.403, N=505). 

Polkupyöräilijänä onnettomuuteen viimeisten viiden vuoden aikana oli joutu-
nut kahdeksan miestä (0,7 %, N=1229) ja viisi naista (1,0 %, N=505). Polkupyö-
räonnettomuuksien kuvaukset ja niistä aiheutuneet seuraukset ovat taulukossa 18. 
Kolmestatoista onnettomuudesta kuudessa toisena osapuolena oli ollut autoilija, 
yhdessä mopoilija ja neljässä toinen pyöräilijä. Kahdesta kuvauksesta ei selvinnyt, 
millä kulkuvälineellä vastapuoli oli ollut liikkeellä. Yhä autoa ajavista miehistä 
0,5 prosenttia (N=1173) ja ajamisen lopettaneista miehistä 3,6 prosenttia (N=56) 
oli joutunut polkupyöräonnettomuuteen viimeisten viiden vuoden aikana. Yhä 
ajavista naisista (N=402) ja ajamisen lopettaneista naisista (N=103) polkupyörä-
onnettomuuteen oli joutunut 1,0 prosenttia. Polkupyöräonnettomuuksien määrä oli 
kuitenkin niin vähäinen, ettei tulosten perusteella voi vetää johtopäätöksiä. 

Taulukko 18. Vastaajien kuvaamat polkupyöräonnettomuudet viimeisten viiden vuoden 
aikana. 

Polkupyöräonnettomuuden kuvaus. Polkupyöräonnettomuuden seuraukset. 

Valoristeyksessä auto tuli oikealta päälle. Auton olisi 
kuulunut odottaa. 

Aivotärähdys. Menin konepellin päälle lentäen, 
tuulilasi särkyi.  

Auto tuli kolmion takaa, osui takapyörään. Takavanne vääntyi. 

Auto ajoi päälle pyörätiellä. Ei erikoista.  
Ajoin pyörätietä, auto tuli risteyksessä ja lensin kyy-
närpää edellä asvalttiin.  

4 vrk sairaalassa, selkänikama murtui, olkapää 
kipeytyi. 

Ajoin pyörätiellä, auto tuli päätieltä sivutielle, lensin 
auton konepellille, löin pääni tuulilasiin. 

En loukkaantunut, oli onneksi kypärä päässä. 
Autolla oli hiljainen vauhti. 

Auto tuli oikealta. (Ei vastausta.) 

Mopo ajoi takaa pyöräni päälle. (Ei vastausta.) 

Takaa ajoi kovalla vauhdilla nuori nainen päälle ja 
pakeni paikalta.  

Lensin asfalttiin pyöräni päälle, koski polviin ja 
käsiin, pääsin omin avuin kotiin. Luita ei murtu-
nut.  

Takaa ajettiin päälle. Lonkkaluu aristi jonkin aikaa. 

Törmäys toiseen pyöräilijään. Käsijarrun rikkoutumi-
nen syynä.  Lievä aivotärähdys, yö sairaalassa. 

Törmäys ohittavaan pyöräilijään, vastaantulija ajoi 
liian läheltä. 

Mustelmia ja pyörän renkaan vääntyminen. 

Risteyksessä. Tulin oikealta pöheikön takaa. Näky-
vyys oli huono ja toisella pyöräilijällä oli kova vauhti.  

Ranne murtui.  

Toisen pyöräilijän kanssa. Pieni polvivamma. 
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4.5 Ajaminen 
4.5.1 Minkä verran ja kuinka usein ajaa 

Kuljettajia pyydettiin arvioimaan koko elämänsä aikana ajamiensa kilometrien 
määrää ja valitsemaan viidestä annetusta vastausvaihtoehdosta sopivin. Kuvassa 8 
on esitetty yhä ajavien iäkkäiden ajettujen kilometrien määrät. Kuvasta näkyy 
selvästi, että miesten ja naisten ajomäärien välillä oli eroa. Miesten arviot ajomää-
rästään koko elämän aikana olivat suurempia kuin naisten (χ2(4, N=1604)=365.96, 
p<.001). 
 

 

Kuva 8. Yhä ajavien kuljettajien koko elämän aikana ajetut ajokilometrit. 

Ajamisen lopettaneiden kuljettajien arviot koko elämänsä aikaisesta ajomäärästä 
ovat kuvassa 9. Myös ajamisen lopettaneiden naisten ja miesten välillä on nähtä-
vissä selvä ero koko elämän aikaisessa ajomäärässä. Yhä ajavien iäkkäiden ja 
ajamisesta jo luopuneiden välillä oli eroa koko elämän aikaisissa ajomäärissä 
(Miehet: χ2(4, N=1267)=22.45, p<.001. Naiset: χ2(4, N=495)=35.50, p<.001). Yhä 
ajavat miehet ja naiset olivat ajaneet enemmän koko elämänsä aikana kuin ajami-
sen jo lopettaneet iäkkäät. 

 

Kuva 9. Ajamisen jo lopettaneiden iäkkäiden koko elämän aikana ajetut ajokilometrit. 
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Kyselyssä kysyttiin myös kuljettajien arviota siitä, minkä verran he olivat ajaneet 
viimeisen vuoden aikana. Yhä ajavien kuljettajien luokitellut vastaukset on nähtä-
vissä kuvasta 12. Miesten vastausten vaihteluväli oli 60 km - 100 000 km ja nais-
ten 50 km - 80 000 km. Koska noin kymmenen vastaajan ajomäärät olivat poikke-
uksellisen suuria, oli syytä epäillä, että he olivat vastanneet virheellisesti. Kun 
poikkeavat havainnot poistettiin, oli viimeisen vuoden aikaisen ajomäärän kes-
kiarvo yhä ajaville miehille 10 943 km (Md=10 000 km, sd=6917, N=1139) ja yhä 
ajaville naisille 6 364 km (Md=4 000 km, sd=7739 km, N=330). Miesten ja nais-
ten edeltävän vuoden ajomäärissä oli merkitsevä ero (χ2(4, N=1469)=251.95, 
p<.001). Miesten ajomäärät olivat naisten ajomääriä suurempia. 
 

 

Kuva 10. Yhä ajavien kuljettajien ajomäärä kyselyä edeltävän vuoden aikana. 

Ikäkuljettajien ajomäärän muutosta vuosien kuluessa tarkasteltiin vertailemalla 
yhä ajavien kuljettajien vuoden 2003 kyselyssä antamia vastauksia edeltävän vuo-
den ajomääristä vuoden 2010 kyselyn vastauksiin. Kuvassa 11 on esitetty yhä 
ajavien miesten ja naisten ajomäärien keskiarvojen muutokset vuosien 2003 ja 
2010 välillä. Ajomäärien eroja testattiin parittaisella t-testillä. Miehillä ajomäärä 
oli vähentynyt (t(847)=10.19, p<.001), mutta naisilla muutos ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä (t(173)=1.51, p=.132). 
 

	  

Kuva 11. Yhä ajavien kuljettajien kyselyitä edeltäneiden vuosien ajomäärien keskiarvot. 
Vertailu vuosien 2003 ja 2010 kyselyiden välillä. 
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Lisäksi tarkasteltiin erikseen niitä yhä ajavia kuljettajia, jotka olivat ilmoittaneet 
halukkuutensa osallistua 1998 vuoden ajokoulutukseen palauttamalla taustatieto-
lomakkeen sekä vastanneet vuosien 2003 ja 2010 kyselyihin (Kuva 12). Kuvasta 
näkyy, miesten ja naisten ajomäärät olivat lähentyneet toisiaan. Miesten vuotuiset 
ajomäärät olivat vähentyneet tasaisesti, mutta naisilla ajomäärät olivat vaihdelleet 
vuosien välillä. Toisaalta naisten vastauksia oli suhteellisen pieni määrä verrattuna 
miesten vastausmääriin, joten sattumallakin saattoi olla vaikutusta naisten vasta-
uksiin. 
 

 

Kuva 12. Yhä ajavien ja jokaisena vuonna vastanneiden kuljettajien ajomäärien muutos 
kyselyitä edeltävinä vuosina. 

Kuljettajilta pyydettiin arviota siitä, minkä verran he ajoivat tavallisesti viikoit-
tain. Yhä ajavien miesten viikoittainen ajomäärä oli keskimäärin 162 kilometriä 
(Md=125 km, sd=144.1, N=1006). Naiset ajoivat viikoittain keskimäärin 99 kilo-
metriä (Md=55.5, sd=114.5, N=294). Viikoittaisen ajomäärän kysyminen poiki 
useita kommentteja siitä, kuinka kuljettajien viikoittaisissa ajomäärissä on suurta 
vaihtelua erityisesti vuodenajasta riippuen. Vuodenajan mukaan vaihtelevaa ajoa 
tarkasteltiin kyselyssä kuitenkin vain sen suhteen, kuinka usein kuljettajat ajoivat. 
Kesäaikaan yhä ajavista miehistä (N=1190) ajoi päivittäin 54,9 prosenttia ja nai-
sista (N=417) 38,4 prosenttia. Kaksi tai kolme kertaa viikossa ajoi kesäisin 40,3 
prosenttia yhä ajavista miehistä ja 49,2 prosenttia naisista. Noin kerran viikossa 
kesäaikaan ajoi 3,7 prosenttia miehistä ja 10,1 prosenttia naisista. Kaksi tai kolme 
kertaa kuukaudessa tai harvemmin ajavia oli 1,3 prosenttia miehistä ja 2,4 pro-
senttia naisista.  

Talviaikaan iäkkäistä yhä ajavista miehistä 34,1 prosenttia (N=1186) ajoi päi-
vittäin. Yhä ajavilla naisilla vastaava luku oli 15,4 prosenttia (N=416). Kaksi tai 
kolme kertaa viikossa ajoi miehistä 51,1 prosenttia ja naisista 43,5 prosenttia. 
Miehistä 10,0 prosenttia ajoi talvella noin kerran viikossa ja naisista 18,3 prosent-
tia. Naisista 8,4 prosenttia ajoi kaksi tai kolme kertaa viikossa ja miehistä 2,9 pro-
senttia. Talvella noin kerran kuussa tai harvemmin ajoi miehistä 1,2 prosenttia ja 
naisista 5,8 prosenttia. Yhä ajavien kuljettajien joukossa oli myös niitä, jotka eivät 
ajaneet lainkaan talvella. Naisista heitä oli 8,7 prosenttia ja miehistä 0,7 prosent-
tia. Vastauksista oli huomattavissa, että monet iäkkäät kuljettajat harvensivat ajo-
kertojaan talviaikana verrattuna kesäaikaan.  
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Kyselyssä kysyttiin myös, ajoivatko iäkkäät yleensä automaattivaihteisella vai 
käsivaihteisella autolla. Yhä ajavista mieskuljettajista 85,0 prosenttia (N=1183) ja 
naisista 90,0 prosenttia (N=412) ajoivat käsivaihteisella autolla. Loput kuljettajista 
ajoivat automaattivaiheista autoa. Automaattivaihteisella autolla ajaminen ei ollut 
kovin yleistä, vaikka sitä usein suositellaan iäkkäille kuljettajille. Automaattivaih-
teinen auto saattaa esimerkiksi nopeuttaa kuljettajan reagointia yllättävissä liiken-
netilanteissa (Lehtonen, Dahlström, Hiltunen & Summala 2010). 

4.5.2 Ajamisen vahvat ja heikot puolet – Driver Skill Inventory 

Kyselylomakkeen Driver Skill Inventory (DSI) -mittarissa vastaajia pyydettiin 
arvioimaan ajamisensa vahvoja ja heikkoja puolia 23 erilaisen taidon ja ominai-
suuden mukaan. Vuonna 2010 yhä ajavien mieskuljettajien (N=817) tyypillisin 
vastaus DSI-kyselyn kysymyksiin yhtä osiota lukuun ottamatta oli ”vahva puoli”. 
Poikkeuksen muodosti pitkä ajokokemus, jossa tyypillisin vastaus oli ”selvästi 
vahva puoli”. Myös yhä ajavien kuljettajien (N=288) tyypillisin vastaus DSI-
kyselyn kysymyksiin kahta poikkeusta lukuun ottamatta oli ”vahva puoli”. Aino-
astaan vaikeissa olosuhteissa ajamisessa ja ohittamisessa yleisin vastausvaihtoehto 
oli naisilla ”siltä väliltä”.  

Vain yhä ajavien kuljettajien, jotka olivat vastanneet jokaiseen osioon molem-
pina vuosina, vastauksia analysoitiin vuosien 2003 ja 2010 taito- ja turvallinen 
ajaminen -faktoreiden suhteen. Kuvassa 13 on esitetty vuosien välillä tapahtunut 
muutos itsearvioiduissa ajotaidoissa. Ikäkuljettajat olivat arvioineet taitonsa hie-
man paremmiksi vuonna 2010 kuin vuonna 2003 (parittainen t-testi: miehet: 
t(519)=-‐7.18,	  p<.001,	  naiset:	   t(128)=-‐3.78,	  p<.001). Kuljettajien arvioihin ajotai-
doistaan vaikuttivat koko elämän aikainen ajomäärä (F(4, 1069)=10.15, p<.001) ja 
sukupuoli (F(1, 1069)=15.69, p<.001). Sukupuolen ja ajomäärän yhdysvaikutus 
oli myös merkitsevä (F(4, 1069)=4.84, p=.001). Miehet arvioivat ajotaitonsa kes-
kimäärin hieman paremmiksi kuin naiset. Naisilla itsearvioidut ajotaidot kasvoivat 
ajomäärän kasvaessa, mutta miehillä itsearvioidut ajotaidot olivat samalla tasolla 
ajamisen määrästä huolimatta. 

Kuva 13. Taitojen keskiarvot vuosina 2003 ja 2010. (Asteikko: 1=selvästi heikko puoli, 
2=heikko puoli, 3=siltä väliltä, 4=vahva puoli, 5=selvästi vahva puoli.) 
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Turvallinen ajaminen -muuttujassa tapahtunut muutos näkyy kuvassa 14. Ikäkul-
jettajat arvioivat turvallisen ajamisen taitonsa hieman paremmiksi vuonna 2010 
kuin vuonna 2003 (parittainen t-testi: miehet: t(519)=-‐7.45,	   p<.001,	   naiset:	  
t(128)=-‐2.61,	  p<.010). Keskimäärin turvallisen ajamisen taidot olivat kuljettajien 
mielestä heidän vahvoja puoliaan kuljettajana. Sukupuolten välillä ei ollut eroa 
turvallisen ajamisen taidoissa vuoden 2010 vastauksien mukaan (F(1, 1069)=0.00, 
p=.989), mutta koko elämän aikaisella ajomäärällä oli vaikutusta (F(4, 
1069)=3.95, p=.003). Enemmän koko elämänsä aikana ajaneet kuljettajat arvioivat 
turvallisen ajamisen taitonsa paremmiksi. Sukupuolen ja ajomäärän yhdysvaikutus 
ei ollut merkitsevä (F(4, 1069)=1.66, p=.157). 
 

 

Kuva 14. Turvallisen ajamisen taitojen keskiarvot vuosina 2003 ja 2010. (Asteikko: 1=selvästi 
heikko puoli, 2=heikko puoli, 3=siltä väliltä, 4=vahva puoli, 5=selvästi vahva puoli.) 

 

4.5.3 Driver Behaviour Questionnaire -ajotapakysely 

Ajotapakyselyn ensimmäisen faktorin eli virheet-faktorin keskiarvot vuosina 2003 
ja 2010 on esitetty kuvassa 15. Keskimäärin miehet ja naiset olivat vastanneet, 
että heille ei ollut sattunut virheitä kertaakaan viimeisen vuoden aikana. Virheiden 
keskiarvo oli hieman laskenut miehillä vuodesta 2003 vuoteen 2010, mutta naisil-
la vuosien välillä ei ollut eroa (parittainen t-testi: miehet: t(543)=-2.72, p=.007,	  
naiset: t(133)=-0.65, p=.518). Naisten ja miesten välillä ei ollut eroa virheiden 
määrässä vuonna 2010 (F(1, 613)=0.01, p=.924) eikä vuonna 2003 (F(1, 
613)=2.38, p=.123). Vuonna 2010 vastanneiden yhä ajavien kuljettajien virheiden 
määrään oli yhteydessä kuljettajien koko elämän aikainen ajomäärä (F4, 
1225)=1.56, p=.014). Alle 50 000 kilometriä elämänsä aikana ajaneet kuljettajat 
raportoivat vähiten virheitä ja 50 000–100 000 kilometriä ajaneet kuljettajat eniten 
virheitä. Itseraportoitujen virheiden määrä väheni kuitenkin taas yli 100 000 kilo-
metriä ajaneiden ryhmissä. 
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Kuva 15. DBQ-kyselyn virheet, keskiarvot vuosina 2003 ja 2010. Asteikko: 0=ei kertaa-
kaan, 1=hyvin harvoin, 2=silloin tällöin, 3=melko usein, 4=usein, 5=hyvin usein. 

 

Kuva 16. DBQ-kyselyn epävarmuus, keskiarvot vuosina 2003 ja 2010. Asteikko: 0=ei 
kertaakaan, 1=hyvin harvoin, 2=silloin tällöin, 3=melko usein, 4=usein, 5=hyvin usein. 

Toinen faktori liittyi epävarmuuden tunteisiin ja kokemukseen liian vähäisestä 
ajasta toimia liikenteessä. Miesten ja naisten keskimääräiset vastaukset osuivat 
vaihtoehtojen ”ei kertaakaan” ja ”hyvin harvoin” väliin (Kuva 16). Miesten epä-
varmuus oli laskenut vuosien välillä, mutta naisilla epävarmuus oli pysynyt sa-
malla tasolla (parittainen t-testi: miehet: t(543)=-‐5.28,	   p<.001,	   naiset:	   t(133)=-‐
0.22,	  p=.826). Vuoden 2010 yhä ajavien kuljettajien vastauksissa epävarmuuteen 
liikenteessä vaikutti merkitsevästi sukupuoli (F(1, 1225)=6.35, p=.012) ja koko 
elämän aikainen ajomäärä (F(4, 1225)=3.26, p=.011). Ajomäärän ja sukupuolen 
interaktio ei ollut merkitsevä (F(4, 1225)=1.01, p=.377). Naiset ja vähän ajaneet 
kuljettajat olivat miehiä ja paljon ajaneita kuljettajia epävarmempia. 
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Kuva 17. DBQ-kyselyn ylinopeus, keskiarvot vuosina 2003 ja 2010. Asteikko: 0=ei ker-
taakaan, 1=hyvin harvoin, 2=silloin tällöin, 3=melko usein, 4=usein, 5=hyvin usein. 

 

Kuva 18. DBQ-kyselyn ohittaminen, keskiarvot vuosina 2003 ja 2010. Asteikko: 0=ei 
kertaakaan, 1=hyvin harvoin, 2=silloin tällöin, 3=melko usein, 4=usein, 5=hyvin usein. 

Ylinopeus-muuttuja summasi ikäkuljettajien vastaukset kahteen ylinopeuden aja-
mista koskevaan osioon. Toisessa nopeusrajoitusta rikottiin taajamassa ja toisessa 
maantiellä. Yleisin vastaus miehillä ja naisilla nopeusrajoituksen rikkomiseen oli 
”hyvin harvoin” (Kuva 17).  Ylinopeuden ajaminen oli vuosien 2003 ja 2010 vä-
lillä keskimäärin vähentynyt molemmilla sukupuolilla (parittainen t-testi: miehet: 
t(543)=-‐7.35,	  p<.001,	  naiset:	  t(133)=-‐2.64,	  p=.009). Naisten ja miesten välillä oli 
lähes merkitsevä ero nopeusrajoituksen rikkomisessa vuonna 2010 (F(1, 
1225)=3.41, p=.065). Ohittaminen-muuttuja muodostui kahdesta osiosta, joista 
toisessa oli kyse henkilöauton ja toisessa rekka-auton ohittamisesta. Keskimäärin 
iäkkäät olivat viimeisen vuoden aikana ohittaneet henkilöauton melko usein ja 
rekka-auton silloin tällöin. Kuvassa 18 on esitetty ohittaminen-summamuuttujan 
muutos vuosien 2003 ja 2010 välillä (parittainen t-testi: miehet: t(543)=-‐11.63,	  
p<.001,	  naiset:	   t(133)=-‐7.48,	  p<.001). Sekä miehillä että naisilla ohittaminen oli 
vähentynyt vuodesta 2003. Vuonna 2010 yhä ajavien miesten ja naisten välillä oli 
eroa ohittamisessa (F(1, 1225)=12.25, p<.001). Miehet ohittivat useammin kuin 
naiset. Lisäksi koko elämän aikaisella ajomäärällä oli vaikutusta (F(4, 
1225)=7.93, p<.001). Enemmän ajaneet kuljettajat raportoivat ohittavansa use-
ammin kuin vähemmän ajaneet. 
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Kuva 19. DBQ-kyselyn suunnistaminen, keskiarvot vuosina 2003 ja 2010. (Asteikko: 0=ei ker-
taakaan, 1=hyvin harvoin, 2=silloin tällöin, 3=melko usein, 4=usein, 5=hyvin usein.) 

Suunnistaminen-summamuuttuja muodostui kolmesta oikean reitin ja oikean kais-
tan valintaan liittyvästä osiosta. Keskimäärin miesten ja naisten vastaukset vuonna 
2010 sijoittuivat ”ei kertaakaan” ja ”hyvin harvoin” vastausvaihtoehtojen väliin. 
Kuvassa 19 on kuvattu suunnistaminen-summamuuttujan muutosta vuosien 2003 
ja 2010 välillä. Väärän tien tai kaistan valitseminen oli hieman vähentynyt (parit-
tainen t-testi: miehet: t(543)=-7.13, p<.001, naiset: t(133)=-2.98, p=.003). Vuonna 
2010 yhä ajavien miesten ja naisten välillä ei ollut eroa suunnistamisessa (F(1, 
1225)=0.28, p=.597). 

4.5.4 Vaikeat tai rasittavat ajo-olosuhteet ja -tilanteet 

Yhä ajavat miehet (N=1111) kokivat tyypillisesti hieman rasittaviksi pimeällä ja 
vieraassa ympäristössä ajamisen, liukkaalla ja ruuhka-aikaan ajamisen, pitkän 
matkan ajamisen ja kaupunkiajon. Ajotilanteista miehet kokivat hieman rasitta-
viksi ohittamisen ja risteyksen liikenteen tarkkailun. Yhä ajavat naiset (N=367) 
kokivat keskimäärin melko rasittaviksi liukkaalla, pimeällä ja vieraassa ympäris-
tössä ajamisen. Hieman rasittavaksi he kokivat ruuhka-aikaan ja talvella ajamisen 
ja pitkän matkan ajamisen. Lisäksi ajamiseen liittyvistä tilanteista naiset kokivat 
hieman rasittaviksi ohittamisen, risteyksen liikenteen tarkkailun, liikennetilantei-
den ennakoimisen ja ajokaistan valinnan ja vaihtamisen.  

Erilaisten ajo-olosuhteiden (mm. liukas, pimeä ja talvi) kokemisessa rasittavak-
si tai vaikeaksi oli molemmilla sukupuolilla havaittavissa pientä kasvua kuvan 20 
perusteella, mutta muutokset eivät olleet merkitseviä (parittainen t-testi: miehet: 
t(715)=-1.49, p=.136, naiset: t(161)=-1.38, p=.169). Naiset kokivat erilaiset ajo-
olosuhteet rasittavampina kuin miehet (F(1, 858)=9.45, p=.002). Myös koko elä-
män aikaisella ajokokemuksella oli vaikutusta ajo-olosuhteiden rasittavuuteen 
(F(4, 858)=13.53, p<.001). Vähemmän ajaneet kuljettajat kokivat haastavat ajo-
olosuhteet rasittavammiksi tai vaikeammiksi. Lisäksi sukupuolen ja koko elämän 
aikaisen ajomäärän välillä oli yhdysvaikutus (F(4, 858)=5.12, p<.001). Naisten 
arviot erilaisten ajo-olosuhteiden rasittavuudesta laskivat jyrkemmin kuin miehillä 
ajomäärän kasvaessa, mikä saattoi johtua osaltaan naisten pienemmästä lukumää-
rästä. 
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Kuva 20. Ajamisen rasittavuus ja vaikeus: Olosuhteet, keskiarvot vuosina 2003 ja 2010. (Asteik-
ko: 0=ei lainkaan rasittavaa, 1=hieman rasittavaa, 2=melko rasittavaa, 3=erittäin rasit-
tavaa, en aja ollenkaan=4.) 

Kuvissa 21 ja 22 on esitetty auton hallinta ja nopeuden säätely -summamuuttujan 
sekä havainnointi-summamuuttujan keskimääräiset arvot vuosina 2003 ja 2010. 
Auton hallinta ja nopeuden säätely koettiin vuonna 2010 hieman rasittavammaksi 
kuin vuonna 2003 (parittainen t-testi: miehet: t(715)=-3.24, p<.001, naiset: 
t(161)=-4.01, p<.001). Liikenneympäristön havainnoinnin rasittavuus tai vaikeus 
oli pysynyt samana molempina vuosina, vaikka kuvassa 22 näkyykin lievää nou-
sua etenkin naisten kohdalla (parittainen t-testi: miehet: t(715)=-0.90, p=.371, 
naiset: t(161)=-1.20, p=.233). 

 
Kuva 21. Ajamisen rasittavuus ja vaikeus: Auton hallinta ja nopeudensäätely, keskiarvot 
vuosina 2003 ja 2010. Asteikko: 0=ei lainkaan rasittavaa, 1=hieman rasittavaa, 2=melko 
rasittavaa, 3=erittäin rasittavaa, en aja ollenkaan=4. 

 

Kuva 22. Ajamisen rasittavuus ja vaikeus: Havainnointi, keskiarvot vuosina 2003 ja 
2010. Asteikko: 0=ei lainkaan rasittavaa, 1=hieman rasittavaa, 2=melko rasittavaa, 
3=erittäin rasittavaa, en aja ollenkaan=4. 
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Hallinta ja nopeus -muuttujan suhteen sukupuolten välillä ei ollut eroa (F(1, 
858)=2.65, p=.104), mutta koko elämän aikaisella ajomäärällä (F(4, 858)=6.06, 
p<.001) ja sukupuolen ja ajomäärän interaktiolla oli vaikutusta (F(4, 858)=5.03, 
p=.001). Interaktiosta piirretyn kuvan mukaan naisilla auton hallinnan ja nopeu-
den säätelyn kokeminen rasittavaksi laski ajomäärän kasvaessa. Miehillä tällaista 
vaikutusta ei ollut, vaan ajon rasittavuus pysyi melko samana ajomäärästä huoli-
matta. Havainnointi-muuttujassa sukupuolella (F(4, 858)=4.00, p=.046) ja koko 
elämän aikaisella ajomäärällä (F(4, 858)=5.59, p<.001) oli merkitsevät päävaiku-
tukset. Sukupuolen ja koko elämän aikaisella ajomäärä oli myös yhdysvaikutus 
(F(4, 858)=5.35, p<.001). Kuten hallinta ja nopeus -muuttujassa, havainnointi-
muuttujassakin naisilla rasittavuuden kokemukset vähenivät ajomäärän kasvaessa, 
mutta miehillä rasittavuus pysyi samankaltaisena ajomäärästä huolimatta. 

Taulukossa 19 on esitetty ajamisen rasittavuutta ja vaikeutta kuvaavien faktori-
en keskinäiset korrelaatiot ja korrelaatiot erilaisten ajokäyttäytymis- ja terveys-
muuttujien kanssa. Rasittavuusfaktorit korreloivat voimakkaasti keskenään. Kor-
relaatioiden perusteella DSI-mittarilla mitattu hyvä ajotaito ja hyvät turvallisen 
ajamisen taidot, suuri koko elämän aikainen ajomäärä, hyvä itsekoettu terveyden-
tila ja liikuntakyky kodin ulkopuolella olivat yhteydessä ajamisen kokemiseen 
vähemmän rasittavaksi. Sen sijaan ajamisen rasittavuuteen olivat positiivisesti 
yhteydessä DBQ-mittarilla mitatut virheet ja epävarmuus sekä vältettävien ajo-
olosuhteiden määrä pitkillä ja lyhyillä matkoilla. Ajamisen rasittavammaksi koke-
vat kuljettajat olivat siis raportoineet enemmän virheitä ja epävarmuutta ajaessa 
sekä enemmän vältettäviä ajo-olosuhteita kuin ajamisen vähemmän rasittavaksi 
kokeneet kuljettajat. 

Taulukko 19. Ajamisen rasittavuutta ja vaikeutta kuvaavien muuttujien keskinäiset korre-
laatiot ja korrelaatiot ajokäyttäytymis- ja terveysmuuttujiin. 

    
Olosuhteet  

Auton hallinta ja 
nopeuden säätely  

Havain
nointi  DSI 

taito  
DSI 

turvallinen  
DBQ 

Virheet  
DBQ Epä-

varmuus  
Olosuhteet  r 1.000 .565 .623 -.616 -.364 .274 .444 

 N 1536 1500 1513 1108 1117 1450 1456 

Auton hallinta 
ja nopeuden 
säätely  

r .565 1.000 .715 -.525 -.460 .350 .495 

 N 1500 1530 1518 1106 1112 1447 1453 

Havainnointi  r .623 .715 1.000 -.591 -.430 .396 .563 
  N 1513 1518 1543 1109 1118 1460 1465 

    

Ajomäärä 
koko elämän 

aikana 

Vältettävien matko-
jen lkm lyhyillä 

matkoilla  

Vältettävien 
matkojen lkm 

pitkillä matkoilla  

Itsekoettu 
terveyden-

tila 

Itsekoettu liikunta-
kyky kodin ulko-

puolella 

Olosuhteet  r -.338 .511 .430 -.205 -.226 

 N 1497 1516 1496 1513 1463 

Auton hallinta 
ja nopeuden 
säätely  

r -.182 .333 .282 -.126 -.148 

 N 1494 1510 1491 1504 1457 

Havainnointi  r -.197 .347 .331 -.125 -.141 
  N 1507 1522 1502 1519 1469 
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4.5.5 Vaikeiden ajo-olosuhteiden välttäminen 

Iäkkäiltä kuljettajilta kysyttiin, minkälaisia ajo-olosuhteita he pyrkivät välttämään 
lyhyillä ja pitkillä matkoilla. Erilaisia haastavia ja vaikeita ajo-olosuhteita oli an-
nettu valmiiksi seitsemän kappaletta, mutta vastaajilla oli mahdollisuus myös an-
taa oma vastauksensa listan ulkopuolelta. Lisäksi vastausvaihtoehtoina olivat ”en 
vältä mitään olosuhteita” ja pitkien matkojen kohdalla ”en aja pitkiä matkoja”. 
Kuvassa 23 on esitetty yhä ajavien iäkkäiden kuljettajien vastaukset erilaisten ajo-
olosuhteiden välttämiseen. Yhä ajavista miehistä 50,0 prosenttia (N=1182) ja nai-
sista 27,5 prosenttia (N=415) ilmoittivat, etteivät he vältä mitään ajo-olosuhteita. 
Haastavista ajo-olosuhteista miehet pyrkivät välttämään eniten lumi- tai räntäsa-
detta (30,5 %), liukasta keliä (28,6 %) ja pimeällä ajamista (25,5 %). Naiset pyr-
kivät välttämään eniten liukasta (54,7 %), pimeää (47,5 %) ja lumi- tai räntäsadet-
ta (39,8 %). Vältettävien ajo-olosuhteiden lukumäärän keskiarvo oli kaikkien 
miesvastaajien (N=1182) keskuudessa lyhyillä matkoilla 1,4 ja kaikilla naisvas-
taajilla 2,4 (N=415). Kun otettiin huomioon vain ne vastaajat, jotka pyrkivät vält-
tämään ainakin yhtä haastavaa ajo-olosuhdetta, miehet välttivät keskimäärin 2,6 ja 
naiset 3,2 vaikeaa ajo-olosuhdetta lyhyillä matkoilla. Naiset välttivät miehiä use-
ampia haastavia ajo-olosuhteita lyhyillä matkoilla miehet (χ2(7, N=1597)=95.74, 
p<.001). Vältettävien ajo-olosuhteiden määrä oli miehillä yhteydessä koko elämän 
aikaiseen ajomäärään (F(4, 1119)=8.20, p<.001), mutta naisilla ei (F(4, 
353)=1.21, p=.305). Myös itsearvioidulla terveydentilalla oli yhteys vältettävien 
ajo-olosuhteiden määrään, mutta vain miehillä (miehet: F(4, 1119)=2.80, p=.025), 
naiset: F(4, 353)=0.71, p=.583). Yhä ajavista miehistä ne, jotka olivat ajaneet 
enemmän elämänsä aikana ja kokivat terveydentilansa hyväksi, välttivät vähem-
män erilaisia haastavia ajo-olosuhteita. 
 

 

Kuva 23. Yhä ajavien iäkkäiden kuljettajien haastavien ajo-olosuhteiden välttäminen 
lyhyillä matkoilla prosentteina. 
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Vaikeiden ajo-olosuhteiden välttämisessä mahdollisesti tapahtuvaa muutosta tut-
kittiin vertailemalla vuosien 2003 ja 2010 vastauksia yhä ajavilla kuljettajilla. 
Kuvassa 24 ovat iäkkäiden välttämien haastavien ajo-olosuhteiden lukumäärien 
keskiarvot lyhyillä matkoilla vuosina 2003 ja 2010. Miehet ja naiset välttivät 
vuonna 2010 hieman useampia vaikeita ajo-olosuhteita lyhyillä matkoilla kuin 
vuonna 2003 (parittainen t-testi: miehet: t(880)=-‐2.67,	   p=.008,	   naiset:	   t(227)=-‐
2.82,	  p=.005). 
 

 

Kuva 24. Yhä ajavien kuljettajien vältettävien ajo-olosuhteiden määrä lyhyillä matkoilla. 
Vertailu vuosien 2003 ja 2010 välillä. 

Yhä ajavien ikäkuljettajien pitkillä matkoilla välttämät hankalat ajo-olosuhteet on 
esitetty kuvassa 25. Miehistä 18,1 prosenttia (N=1169) ja naisista 6,7 prosenttia 
(N=415) ilmoitti, ettei vältä mitään ajo-olosuhteita pitkillä matkoilla. Kuitenkin 
naisista jopa 34,2 prosenttia vastasi, ettei ajanut pitkiä matkoja. Miehillä vastaava 
luku oli 16,3 prosenttia. Vastausvaihtoehdot ”en vältä mitään olosuhdetta” ja ”en 
aja pitkiä matkoja” tulkittiin tässä muut vaihtoehdot poissulkeviksi. Täten esimer-
kiksi sadetta välttävien määrä kuvaa niitä kuljettajia, jotka eivät vastanneet kah-
teen aiemmin mainittuun kohtaan myöntävästi. Prosenttiosuudet laskettiin kaikki-
en vastanneiden yhä ajavien ikäkuljettajien kokonaismäärästä. Kolme vaikeaa ajo-
olosuhdetta, joita eniten pyrittiin välttämään pitkillä matkoilla, olivat liukas, lumi- 
ja räntäsade ja pimeä. Ne yhä ajavat miehet (N=776), jotka välttivät ainakin yhtä 
vaikeaa ajo-olosuhdetta, välttivät keskimäärin 2,7 ajo-olosuhdetta. Vastaavasti 
naisten (N=248) vältettävien ajo-olosuhteiden keskiarvo oli 3,3. Naiset välttivät 
useampia hankalia ajo-olosuhteita kuin miehet (χ2(9, N=1582)=53.78, p<.001). 
Myös pitkillä matkoilla ajo-olosuhteiden välttämisten määrä oli miehillä yhtey-
dessä koko elämän aikaiseen ajomäärään (F(4, 1133)=9.87, p<.001) ja terveyden-
tilaan (F(4, 1133)=2.87, p=.022). Naisilla näillä tekijöillä ei ollut yhteyttä vältet-
tävien ajo-olosuhteiden määrään (ajomäärä: F(4, 355)=1.58, p=.180, terveydenti-
la: F(4, 355)=0.70 p=.591). 
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Kuva 25. Yhä ajavien iäkkäiden kuljettajien haastavien ajo-olosuhteiden välttäminen 
pitkillä matkoilla prosentteina. 

Pitkillä matkoilla valtaosa iäkkäistä kuljettajista vältti jotakin ajo-olosuhdetta. Yli 
kolmasosa naisista ei ajanut ollenkaan pitkiä matkoja ja niistäkin, jotka ajoivat, 
valtaosa vältti ainakin yhtä haastavaa ajo-olosuhdetta. Pitkien matkojen kohdalla 
ei kuitenkaan ollut tarkentavaa kysymystä siitä, johtuiko ajamattomuus todella 
välttämisestä vai siitä, ettei ikäkuljettajalla ollut tarvetta ajaa pitkiä matkoja. 

Erilaisten ajo-olosuhteiden välttämisessä mahdollisesti tapahtuvaa muutosta 
tarkasteltiin pitkillä matkoilla vertailemalla vuosien 2003 ja 2010 vastauksia yhä 
ajavilla kuljettajilla. Myös pitkillä matkoillakin vältettävien haastavien ajo-
olosuhteiden määrä oli hieman kasvanut vuodesta 2003 vuoteen 2010 mennessä 
(parittainen t-testi: miehet: t(872)=-6.55, p<.001), naiset: t(226)=-1.84, p=.067), 
kuten kuvasta 28 näkyy. 	  
 

 

Kuva 26. Yhä ajavien kuljettajien vältettävien ajo-olosuhteiden määrä pitkillä matkoilla. 
Vertailu vuosien 2003 ja 2010 välillä. 

 



46  LINTU 4B/2010 · Ikäkuljettajien seurantatutkimus: kysely 75. ikävuoden jälkeen 

4.5.6 Onnettomuudet ja ”läheltä piti” -tilanteet 

Ikäkuljettajilta kysyttiin, olivatko he olleet viimeisten viiden vuoden aikana auton 
kuljettajana kolarissa, ja heitä pyydettiin kuvailemaan, miten onnettomuus tai on-
nettomuudet olivat tapahtuneet. Onnettomuudet luokiteltiin kuvausten perusteella 
kahdeksaan eri luokkaan (Taulukko 20). Muu oman tai toisen auton kolhiminen 
tarkoittaa esimerkiksi parkkipaikalla tapahtunutta kolaria, jossa kuljettajat olivat 
törmänneet johonkin esteeseen tai kolhineet autollaan toisen autoa. Erotuksena 
peruuttaessa tapahtuneisiin kolareihin, muu oman tai toisen auton kolhiminen si-
sältää vain eteenpäin ajaessa sattuneita tapauksia. Muu onnettomuus tarkoittaa 
tässä sellaisia yksittäisiä onnettomuustyyppejä, jotka eivät sopineet muihin luok-
kiin. Lisäksi tämä viimeinen luokka sisältää ne onnettomuudet, joissa vastaajan 
antama kuvaus oli puutteellinen. Viimeisten viiden vuoden aikana onnettomuu-
dessa oli ollut joko onnettomuuden aiheuttajana tai toisena osapuolena 17,3 pro-
senttia kaikista vastanneista miehistä (N=1252) ja 17,3 prosenttia naisista 
(N=532).  

Taulukko 20. Erilaisiin onnettomuuksiin viimeisten viiden vuoden aikana joutuneiden 
vastaajien osuudet. 

 Miehet (N=1252) Naiset (N=532) 
Peruutus 5,1 % 4,1 % 
Risteysonnettomuudet 3,9 % 3,8 % 
Muu oman/toisen auton kolhiminen 3,3 % 3,2 % 
Peräänajo 1,8 % 1,9 % 
Suistuminen tieltä, ojaan ajo 1,6 % 2,8 % 
Kevyen liikenteen kanssa, jalankulkija, pyöräilijä 0,6 % 0,4 % 
Eläinonnettomuudet 0,2 % 0,4 % 
Muu onnettomuus 2,8 % 2,6 % 

Yhä autoa ajavista miehistä 16,8 prosenttia (N=1196) ja naisista 18,9 prosenttia 
(N=424) oli ollut kuljettajana kolarissa viimeisten viiden vuoden aikana. Vuonna 
2003 yhä ajavista miehistä 20,1 prosenttia (N=1229) ja naisista 19,0 prosenttia 
(N=424) oli ollut onnettomuudessa kuljettajana. Miesten kohdalla onnettomuuteen 
joutuneiden osuus oli siis hieman pienentynyt. Miehistä 12,2 prosenttia ja naisista 
14,4 prosenttia oli aiheuttanut itse ainakin yhden onnettomuuden. 

Yhteensä yhä ajavat kuljettajat raportoivat vuoden 2010 kyselyssä 344 kolaria. 
Kuvassa 27 on esitetty onnettomuustyyppien prosentuaaliset osuudet kaikista vii-
meisten viiden vuoden aikana yhä ajaville kuljettajille sattuneista onnettomuuksis-
ta. Yli 40 prosenttia onnettomuuksista oli pieniä, useimmiten parkkipaikalla sattu-
neita kolhaisuja. Vakavampia onnettomuustyyppejä, kuten risteysonnettomuuksia, 
suistumisia ja peräänajoja, oli hieman yli 30 prosenttia onnettomuuksista. Miesten 
ja naisten onnettomuustyypit jakautuivat lähes samalla tavalla. Naisilla oli kuiten-
kin suhteessa miehiä enemmän tieltä suistumisia ja miehillä hieman enemmän 
peruuttaessa sattuneita auton kolhimisia. 
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Kuva 27. Yhä ajavien kuljettajien viimeisten viiden vuoden aikana sattuneet auto-
onnettomuudet luokiteltuna. 

Ikäkuljettajilta tiedusteltiin myös viimeaikaisista tilanteista, joissa he olivat olleet 
lähellä joutua onnettomuuteen. Kuljettajat luokittelivat tilanteet valmiiksi annettu-
jen 12 vaihtoehdon mukaan eri tilannetyyppeihin. Luokat eivät olleet toisiaan 
poissulkevia, joten osa kuljettajista luokitteli tilanteet useampaan kuin yhteen 
luokkaan. ”Läheltä piti” -tilanteita oli ollut yhä ajavista miehistä 13,4 prosentilla 
(N=1173) ja naisista 12,1 prosentilla (N=404). Kuvassa 28 on esitetty erilaiset 
tilannetyypit, joissa onnettomuus oli ollut lähellä tapahtua. Yhä ajavat miehet ra-
portoivat yhteensä 157 ja naiset 49 ”läheltä piti” -tilannetta. Miehillä ”läheltä piti” 
-tilanteita oli sattunut selvästi eniten risteysajossa. Naisilla risteysajon lisäksi vaa-
rallisia tilanteita oli sattunut eniten heidän ryhmittyessään käännöstä varten. Mie-
hillä 17,8 prosentissa ja naisilla 16,3 prosentissa tapauksista oli syntynyt tilantees-
sa, jossa toinen tienkäyttäjä oli jäänyt huomaamatta. Sekä miehillä että naisilla oli 
paljon muiksi tilanteiksi luokiteltuja tapahtumia. Näihin lukeutuivat toisen tien-
käyttäjän toiminnasta johtuvat vaaratilanteet, kuten viereisellä kaistalla ajavan 
ajautuminen ikäkuljettajan kaistalle ja väistämisvelvollisen yllättävä eteen ajami-
nen. Myös tielle tulleiden eläinten kanssa oli sattunut muutamia vaaratilanteita. 
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Kuva 28. Yhä ajaville ikäkuljettajille sattuneiden ”läheltä piti” -tilanteet luokiteltuna. 

4.5.7 Rikkomukset liikenteessä 

Ikäkuljettajien liikenteessä tekemien rikkomusten määrää selvitettiin sekä iäkkäi-
den itsensä antamien että ajokorttirekisteristä saatujen tietojen pohjalta. Kyselyssä 
kysyttiin kuljettajien saamia rangaistuksia liikenteessä viimeisten viiden vuoden 
ajalta. Kuljettajilta kysyttiin, montako rangaistusta he olivat saaneet luvattomasta 
pysäköinnistä, ylinopeudesta ja muista rikkomuksista. Ajokorttirekisteristä poi-
mittiin samalle aikavälille eli vuosille 2005–2010 ajoittuvat liikennerikokset. Ri-
kostyypit yksilöitiin ajokorttirekisteriin kirjattujen lainkohtien mukaan ja rikko-
musten joukosta eriteltiin liikennerikkomukset, rattijuopumukset ja liikenneturval-
lisuuden vaarantamiset. Taulukossa 21 on esitetty ajokorttirekisterissä olevat rik-
komusmerkintöjen osuudet koko aineistossa sekä kyselyyn vastanneiden ja yhä 
ajavien kuljettajien joukossa. 

Seuraavaksi käsiteltiin vain niiden iäkkäiden tietoja ja vastauksia, jotka yhä 
ajoivat ja jotka olivat vastanneet kyselyyn, jotta iäkkäiden itsensä antamia vasta-
uksia ja ajokorttirekisteritietoja voitiin vertailla. Ajokorttirekisteriin tehtyjen rik-
komusmerkintöjen määrässähän ei kyselyyn vastanneiden ja vastaamatta jättänei-
den välillä ollut eroa. Yhä ajavista miehistä 23,2 prosenttia (N=1204) ja naisista 
19,8 prosenttia (N=420) vastasi kyselyssä saaneensa rangaistuksen liikennerikko-
muksesta viimeisten viiden vuoden aikana. Rangaistuksen saaneista miehistä 50,5 
prosenttia (N=279) oli saanut rangaistuksen luvattomasta pysäköinnistä ja vastaa-
va luku oli naisilla 71,1 prosenttia (N=83). Ylinopeuden ajamisesta oli saanut ran-
gaistuksen 50,5 prosenttia miehistä ja 27,7 prosenttia naisista. Muita rikkomuksia 
tehneitä oli miehistä 13,2 prosenttia (N=279) ja naisista 10,8 prosenttia (N=83). 
Prosenttiosuuksien yhteenlaskettu summa ylitti 100 prosentin, koska osa kuljetta-
jista oli saanut useita rangaistuksia. Useita erilaisia rangaistuksia saaneista kuljet-
tajista useimmat olivat saaneet yhden rangaistuksen luvattomasta pysäköinnistä ja 
yhden ylinopeudesta. 
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Taulukko 21. Ajokorttirekisterin mukaiset rikkomustiedot viimeisten viiden vuoden ajalta 
koko aineistossa sekä kyselyyn vastanneiden ja yhä ajavien kuljettajien ryhmissä. 

  Koko aineisto Vastanneet Yhä ajavat 

  
Miehet 

(N=4637 
Naiset 

(N=1278) 
Miehet 

(N=1281) 
Naiset 

(N=541) 
Miehet 

(N=1223) 
Naiset 

(N=431) 
Rikkomusmerkintöjä viimeiseltä 5 
vuodelta 

9,3 % 4,8 % 14,1 % 6,1 % 14,4 % 6,7 % 

Liikennerikkomus, TLL 103 5,9 % 2,4 % 10,0 % 3,1 % 10,2 % 3,6 % 
Liikenteen vaarantaminen, RL 23:1 3,9 % 2,5 % 5,6 % 3,2 % 5,8 % 3,4 % 
Törkeä liikenneturvallisuuden vaaran-
taminen, RL 23:2 

0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 

Rattijuopumus, RL 23:3 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 
Törkeä rattijuopumus, RL 23:4 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Ajoneuvon kuljettaminen oikeudetta, 
RL 23:10 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

Ajokorttirekisteristä saatujen tietojen pohjalta yhä ajavista ja kyselyyn vastanneis-
ta mieskuljettajista 14,4 prosenttia (N=1223) oli saanut liikennerikosmerkinnän 
vuosina 2005–2010 (Taulukko 23). Naisista merkinnän oli vuosina 2005–2010 
saanut 6,7 prosenttia (N=431). Valtaosalla kuljettajista (miehet 87,5 %, naiset 
96,6 %) kyse oli yksittäisestä merkinnästä. Miehistä 9,7 prosentilla ja naisista 3,5 
prosentilla oli merkintä liikennerikkomuksesta. Tieliikennelain 103 §:n mukaises-
ta teosta on kyse silloin, kun tieliikennelakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä 
on rikottu tavalla, joka on ollut omiaan aiheuttamaan ainoastaan vähäisen vaaran 
(Liikennerikostutkinta 2005). Näissä kuljettajien saamissa liikennerikkomuksissa 
kyse oli usein lievästä ylinopeudesta. Liikenneturvallisuuden vaarantamisia oli 5,2 
prosentilla miehistä ja 3,2 prosentilla naisista. Liikenneturvallisuuden vaarantami-
sessa tieliikennelakia on rikottu tavalla, joka on ollut omiaan aiheuttamaan vähäis-
tä vakavamman vaaran (Liikennerikostutkinta 2005). Miehistä rattijuopumuksia 
oli 0,3 prosentilla ja naisilla ei lainkaan. Rikoslain mukaan rattijuopumuksen syyl-
listyvät ne kuljettajat, joiden veren alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen 
vähintään 0,5 promillea tai joiden uloshengitysilmassa on vähintään 0,22 milli-
grammaa alkoholia litrassa (Rikoslaki 23:3 §). Muita kuljettajien tekemiä liiken-
nerikostyyppejä olivat muun muassa väistämisvelvollisuuden laiminlyöminen 
(TLL 14 §) ja vaarallinen ohitus (TLL 18 §). 

Taulukko 22. Yhä ajavien ja kyselyyn vastanneiden kuljettajien rikkomuksia ajokorttire-
kisterin tietojen mukaan viimeisten viiden vuoden ajalta 

 Miehet (N=1223) Naiset (N=431) 

Ajokorttirekisterimerkintöjä rikkomuksista 14,4 % 6,7 % 

Liikennerikkomus, TLL 103 9,7 % 3,5 % 
Liikenteen vaarantaminen, RL 23:1 5,2 % 3,2 % 
Rattijuopumus, RL 23:3 0,3 % 0,0 % 
Törkeä rattijuopumus, RL 23:4 0,0 % 0,0 % 
Ajoneuvon kuljettaminen oikeudetta, RL 23:10 0,0 % 0,0 % 
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Taulukossa 23 on esitetty kuljettajien itsensä raportoimien rikkomusten määrän ja 
ajokorttirekisterin mukaisten rikkomusmäärien vastaavuus. Rikkomuksia tehnei-
den kuljettajien ajokorttirekisterin tiedot ja kyselyvastaukset liikennerikosten 
määristä yhtenivät 57,9 prosentilla miehistä (N=171) ja 72,4 prosentilla naisista 
(N=28). Rikkomuksia tehneistä mieskuljettajista 28,1 prosenttia (N=171) oli kir-
joittanut, ettei ollut saanut rangaistusta liikenteessä viimeisten viiden vuoden ai-
kana, vaikka ajokorttirekisterissä heillä oli vähintään yksi merkintä liikennerikok-
sesta. Rikkomuksia tehneistä naisista 20,7 prosenttia (N=29) oli vastannut, ettei 
ollut saanut rangaistusta, vaikka heidän kohdallaan oli yksi merkintä rekisterissä. 
Mahdollisesti osalle vastaajista liikennerikoksista saatujen rangaistusten tarkan 
määrän muistaminen tai ajoittaminen viimeisten viiden vuoden ajalle tuotti vaike-
uksia. 

Taulukko 23. Rikkomusten lukumäärä: kuljettajien vastausten ja ajokorttirekisterimerkin-
töjen vastaavuus. 

  Kuljettajien omat vastaukset rikkomusten lukumäärään 

Ajokorttirekisterissä olevien mer-
kintöjen lukumäärä   0 1 2 3 4 

       
Mies (N=1203) 0 81,7 % 3,2 % 0,7 % 0,1 % 0,0 % 
 1 3,7 % 7,9 % 0,6 % 0,2 % 0,0 % 
 2 0,2 % 0,7 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 
 3 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 
 …      
 6 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 
       
Nainen (N=420) 0 91,0 % 1,9 % 0,2 %   
 1 1,4 % 4,8 % 0,5 %   
  2 0,0 % 0,0 % 0,2 %     

4.5.8 Ajamisen lopettaminen 

Ajamisen lopettaneet iäkkäillä oli ensin mahdollisuus kertoa omin sanoin, miksi 
olivat lopettaneet ajamisen. Sen jälkeen vastaajat saivat valita haluamansa syyt 
kahdeksantoista valmiin vaihtoehdon. Ajamisen lopettaneiden kuljettajien lopet-
tamisvuosissa oli paljon vaihtelua. Muutama vastaajista oli lopettanut ajamisen jo 
1970-luvulla ja osa vasta vuonna 2010. Ajamisen lopettaneet iäkkäät jaettiin kah-
teen ryhmään sen mukaan, minkä ikäisenä he olivat lopettaneet ajamisen. Ensim-
mäisen ryhmän muodostivat ne, jotka olivat lopettaneet ajamisen 70-vuotiaana tai 
aikaisemmin. Toisen ryhmän muodostivat 71–78 vuoden iässä lopettaneet kuljet-
tajat. Aikaisemmin lopettaneiden ryhmään kuuluvia miehiä oli kovin vähän, vain 
9 henkilöä.  

Yleisimpiä syitä lopettaa ajaminen 71–78 -vuotiaana lopettaneilla miehillä oli-
vat terveydelliset syyt, ammatti-ihmisen antama suositus, oma arvio ajokyvyn 
heikkenemisestä, puolison ajaminen sekä näön heikkeneminen (Taulukko 24). 
Myös 70-vuotiaana tai aikaisemmin lopettaneilla miehillä terveydelliset syyt, puo-
lison ajaminen sekä ammatti-ihmisen suositus olivat yleisiä syitä luopua ajamises-
ta. 71–78 vuoden iässä lopettaneilla naisilla tärkeimmiksi syiksi luopua ajamisesta 
nousivat auton tarpeettomuus, rahan säästyminen ja terveydelliset syyt. 70-
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vuotiaana tai aikaisemmin ajamisesta luopuneilla naisilla lisäksi puolison ajami-
nen ja ajamisen vähittäinen loppuminen olivat yleisiä syitä lopettaa ajaminen. 
Tulokset olivat samansuuntaisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (esim. Haka-
mies-Blomqvist & Wahlström 1998; Liikkanen 2007). Iäkkäiden kirjoittamista 
avovastauksista ilmeni lisäksi, että 11,0 prosentilla ajamisen myöhemmin lopetta-
neista vastaajista (N=100) yhtenä syynä ajamisen lopettamiseen oli ollut aivoin-
farkti, aivoverenvuoto tai halvaantuminen. Aikaisemmin lopettaneista vastaavan-
lainen syy oli 9,8 prosentilla (N=51). Miesten lopettamissyissä painottui enemmän 
terveydentila ja naisten vastauksissa auton tarpeettomuus ja rahan säästyminen. 
Eri lopettamisajankohtina syyt lopettaa ajaminen olivat samalla tavalla jakautu-
neet. Yhtenä erona oli kuitenkin esimerkiksi molemmilla sukupuolilla näön heik-
keneminen, joka ilmoitettiin myöhemmin lopettaneiden joukossa useammin syyk-
si lopettaa kuin aikaisemmin lopettaneiden keskuudessa.  

Taulukko 24. Syyt ajamisen lopettamiseen 70-vuotiaana tai aikaisemmin ja 71-vuotiaana 
tai myöhemmin ajamisen lopettaneiden iäkkäiden joukossa. 

  

70v tai aikai-
semmin lopet-
taneet miehet 

(N=9) 

71v tai myö-
hemmin lopet-
taneet miehet 

(N=44) 

70v tai aikai-
semmin lopet-

taneet naiset 
(N=42) 

71v tai myö-
hemmin lopet-

taneet naiset 
(N=56) 

Terveydelliset syyt 55,6 % 59,5 % 28,6 % 30,9 % 
Ammatti-ihmisen (lääkärin tms) suositus 22,2 % 42,9 % 4,8 % 7,3 % 

Oma arvio ajokyvyn heikkenemisestä 0,0 % 33,3 % 28,6 % 25,5 % 
Puolisoni ajaa tarvittaessa 33,3 % 33,3 % 28,6 % 9,1 % 

Näön heikkeneminen 11,1 % 28,6 % 4,8 % 18,2 % 

Saan kyydin sukulaisilta tai tuttavilta 11,1 % 21,4 % 28,6 % 29,1 % 
Ei tarvetta autolle 22,2 % 21,4 % 47,6 % 46,4 % 
Ajaminen vain vähitellen väheni ja loppui 0,0 % 11,9 % 31,0 % 23,6 % 

Rahan säästyminen 0,0 % 9,5 % 38,1 % 43,6 % 
Ajamiseen liittyvät vaaratilanteet 11,1 % 9,5 % 2,4 % 12,7 % 

Läheisen suositus 11,1 % 9,5 % 2,4 % 14,5 % 

Loma-asunnosta luopuminen 22,2 % 9,5 % 11,9 % 9,1 % 

Ajaminen tuntui liian rasittavalta 0,0 % 4,8 % 11,9 % 16,4 % 

Aiheuttamani kolari tai onnettomuus 11,1 % 4,8 % 0,0 % 5,5 % 
Toisen tienkäyttäjän aiheuttama onnet-
tomuus 

0,0 % 2,4 % 0,0 % 1,8 % 

Eläkkeelle siirtyminen 22,2 % 2,4 % 16,7 % 3,6 % 

Leskeksi jääminen 0,0 % 0,0 % 7,1 % 9,1 % 
En pidä autoilusta 11,1 % 0,0 % 7,1 % 10,9 % 

Lisäksi vertailtiin vielä ajamisen 70-vuotiaana tai 75-vuotiaana lopettaneiden nais-
ten syitä luopua ajamisesta (Kuva 29). Naisryhmien syyt lopettaa ajaminen olivat 
samankaltaisesti jakautuneita. Tärkeimpiä syitä lopettaa ajaminen oli molempina 
ikäkausina auton tarpeettomuus, rahan säästyminen ja kyydin saaminen sukulaisil-
ta ja tuttavilta. Vaikka kuvassa näkyykin muutaman syyn kohdalla suurelta vai-
kuttavia eroja, on tässä otettava huomioon, että naisryhmät koostuivat noin kah-
destakymmenestä vastaajasta. Muutama vastaaja saattoi siis muuttaa prosent-
tiosuuksien eroja paljon. 
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Kuva 29. Ajamisen 70-vuotiaana tai 75-vuotiaana lopettaneiden naisten syyt luopua aja-
misesta. 

Ajamisen lopettaneilta kysyttiin, minkä verran ajamisen lopettaminen oli vaikut-
tanut heidän liikkumiseensa, kuten esimerkiksi asiointiin. Vastausvaihtoehdot 
olivat: 1=ei ollenkaan, liikun paikasta toiseen yhtä usein kuin ennenkin, 2=jonkin 
verran, liikun hieman vähemmän kuin aikaisemmin, 3=paljon, ajamisen lopetta-
minen on vähentänyt liikkumistani huomattavasti. Miehistä 23,1 prosenttia 
(N=52) ja naisista 45,6 prosenttia (N=103) kertoi, ettei ajamisen lopettaminen 
ollut vaikuttanut heidän liikkumiseensa. Jonkin verran ajamisen lopettamisen koki 
vaikuttaneen liikkumisensa määrään 28,8 prosenttia miehistä ja 32,0 prosenttia 
naisista. Miehistä 48,1 prosenttia ja naisista 22,3 prosenttia koki ajamisen lopet-
tamisen vähentäneen heidän liikkumistaan huomattavasti. 

Taulukko 25. Ajamisen lopettamisen seurauksia liikkumiselle. 

  Mies (N=52) Nainen (N=103) 

Kävelen enemmän 34,6 % 51,5 % 
Pyöräilen enemmän 15,4 % 16,5 % 
Käytän oman auton sijaan julkisia kulkuvälineitä 28,8 % 46,6 % 
Olen sukulaisten ja/tai tuttavien kyytien varassa (esim. matkat kauppaan) 25,0 % 31,1 % 
Lähtiessäni asioimaan pyrin hoitamaan useampia asioita kerralla 21,2 % 42,7 % 
Olen vähentänyt kaupassakäyntiä 13,5 % 19,4 % 
En enää voi liikkua niin vapaasti ja itsenäisesti kuin haluaisin 50,0 % 35,0 % 

Ajamisen lopettamisen tarkempia seurauksia selvitettiin esittämällä iäkkäille muu-
tamia vaihtoehtoja ajamisen lopettamisen mahdollisista vaikutuksista (Taulukko 
25). Vastanneista miehistä 34,6 prosenttia (N=52) ja naisista 51,5 prosenttia 
(N=103) käveli enemmän paikasta toiseen kuin ennen ajamisen lopettamista. Jul-
kisia kulkuvälineitä oman auton sijasta käytti 28,8 prosenttia miehistä ja 46,6 pro-
senttia naisista. Miehistä 50,0 prosenttia ja naisista 35,0 prosenttia oli vastannut, 
ettei enää voi liikkua niin vapaasti ja itsenäisesti kuin haluaisi.  
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On kuitenkin huomioitava, kuten yksi vastaajista toikin esiin, että autolla aja-
misen lopettaminen ei sinänsä välttämättä aiheuta liikkumisen vaikeutumista ja 
vähenemistä, vaan suurempi vaikutus liikkumiselle saattaa olla heikentyneellä 
terveydentilalla, joka johtaa myös ajamisen lopettamiseen. Tästä syystä ajamisen 
lopettamisen seurauksia tarkasteltiin sen suhteen, olivatko iäkkäät ilmoittaneet 
lopettamisen johtuvan terveydellisistä syistä (Taulukko 26) tai olivatko he rapor-
toineet liikuntakykynsä heikentyneen (Taulukko 27). Terveydellisistä syistä aja-
misen lopettaneista iäkkäistä useammat kuin muista syistä lopettaneista raportoi-
vat ajamisen lopettamisen vähentäneen heidän liikkumistaan huomattavasti. Sa-
moin heikentyneestä liikuntakyvystä kärsivät vastasivat useammin liikkumisensa 
vähentyneen huomattavasti. Molemmissa kohdin suurempi osa miehistä kuin nai-
sista vastasi ajamisen lopettamisen vaikuttaneen paljon liikkumiseen. 

Taulukko 26. Terveydelliset syyt lopettaa ajaminen ja ajamisesta luopumisen vaikutus 
liikkumisen määrään. 

  Ei terveydellisiä syitä lopettaa Terveydelliset syyt lopettaa 
Ajamisen lopettamisen vaikutus 
liikkumiseen Mies (N=22) Nainen (N=66) Mies (N=28) Nainen (N=36) 

Ei ollenkaan, liikun paikasta toiseen 
yhtä usein 

22,7 % 54,2 % 23,3 % 25,8 % 

Jonkin verran, liikun hieman vähem-
män 

50,0 % 29,2 % 13,3 % 38,7 % 

Paljon, liikkumiseni on vähentynyt 
huomattavasti 

27,3 % 16,7 % 63,3 % 35,5 % 

 

Taulukko 27. Heikentynyt liikuntakyky ja ajamisesta luopumisen vaikutus liikkumisen 
määrään. 

  Ei heikentynyttä liikuntakykyä Heikentynyt liikuntakyky 
 Ajamisen lopettamisen vaikutus 
liikkumiseen 

Mies (N=22) Nainen (N=64) Mies (N=28) Nainen (N=38) 

Ei ollenkaan, liikun paikasta toiseen 
yhtä usein  

27,3 % 57,6 % 17,9 % 22,2 % 

Jonkin verran, liikun hieman vähem-
män 

40,9 % 33,3 % 21,4 % 30,6 % 

Paljon, liikkumiseni on vähentynyt 
huomattavasti 

31,8 % 9,1 % 60,7 % 47,2 % 

 

Lisäksi tarkasteltiin heikentyneen liikuntakyvyn ja väittämän ”en enää voi liikkua 
niin vapaasti ja itsenäisesti kuin haluaisin” välistä yhteyttä. Heikentyneestä liikun-
takyvystä kärsivistä iäkkäistä 67,9 prosenttia (miehet N=28, naiset N=36) oli ra-
portoinut, ettei enää voinut liikkua niin vapaasti ja itsenäisesti kuin haluaisi. Vas-
taavasti niistä, joiden liikuntakyky ei ollut heikentynyt, vain 27,3 prosenttia (mie-
het N=22, naiset N=66) vastasi ajamisen lopettamisen rajoittaneen heidän liikku-
misen vapauttaan ja itsenäisyyttään. Näiden tulosten perusteella vaikuttaa siltä, 
että osalle iäkkäistä ajamisen lopettamisella oli itsessään vaikutusta liikkumisen 
määrään, mutta vaikutukset korostuivat niillä, joiden terveydentila tai liikuntaky-
ky oli heikentynyt. 
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Ajamisen lopettaneista kuljettajista 50 henkilöä oli kirjoittanut lisäkommentin 
siitä, miten muuten ajamisen lopettaminen oli vaikuttanut heidän liikkumiseensa. 
Vastaajista 17 henkilöä oli kommentoinut, ettei ajamisen lopettaminen ollut vai-
kuttanut heihin mitenkään. Kolmetoista vastaajaa kertoi ajamisesta luopumisen 
vaikeuttaneen tai lopettaneen kokonaan harrastusten harrastamisen tai mökkeilyn. 
Kuudella kyläilemään pääseminen oli vaikeutunut. Ajamisen lopettaminen oli 
lisännyt neljän vastaajan taksin käyttöä. Kaksi vastaajaa oli kokenut ajamisen lo-
pettamisen henkisesti vaikeana ja itsetuntoa heikentävänä. Ajamisen lopettamisel-
la oli myös positiivisia vaikutuksia. Muutaman vastaajan mielestä autosta huoleh-
timisen loppuminen oli helpotus. Neljällä vastaajalla liikunta oli lisääntynyt ja 
kunnon ylläpitäminen oli helpompaa, kun he kävelivät tai pyöräilivät enemmän. 

4.5.9 Ajamisen jatkaminen 

Yhä ajavilta kuljettajilta kysyttiin, mitkä syyt olivat vaikuttaneet siihen, että he 
olivat jatkaneet ajamistaan 75. ikävuoden jälkeen ja mitä autolla ajaminen heille 
merkitsi. Autolla ajamisen jatkamiseen liittyvistä syistä oli vastaajille annettu yh-
deksän erilaista väittämää, joiden paikkansa pitävyyttä omalla kohdalla pyydettiin 
arvioimaan. Kuvassa 30 on esitetty miesten ja naisten antamat vastaukset. Yli 80 
prosenttia miehistä (N=905) kertoi ajamisen jatkamiseen vaikuttaneen paljon sen, 
että he kokivat terveydentilansa riittävän ajamiseen. Jatkamiseen oli vaikuttanut 
paljon myös ilman autoa liikkumisen hankaluus, halu liikkua mahdollisimman 
itsenäisesti ja ajamisesta nauttiminen. Auton tarvitseminen asiointi- tai vapaa-ajan 
matkoille oli myös ollut monelle merkittävä syytä jatkaa ajamista. Haluttomuus 
käyttää julkisia liikennevälineitä oli vaikuttanut paljon ajamisen jatkamiseen 23,0 
prosentilla miehistä, jonkin verran 39,2 prosentilla, mutta ei lainkaan 37,8 prosen-
tilla miehistä.  

Naisten vastaukset noudattivat hyvin samanlaista jakaumaa kuin miestenkin 
vastaukset. Naisista 82,5 prosenttia (N=286) vastasi terveydentilansa riittämisen 
vaikuttaneen paljon siihen, että he olivat jatkaneet ajamista 75. ikävuoden jälkeen. 
Halu liikkua mahdollisimman itsenäisesti oli vaikuttanut paljon ajamisen jatkami-
seen 67,5 prosentilla naisista. Auton tarvitseminen asiointimatkoille oli vaikutta-
nut paljon 53,5 prosentilla ja jonkin verran 37,1 prosentilla vastanneista naisista. 
Naisista 60,8 prosenttia ilmoitti auton tarpeen vapaa-ajan matkoilla vaikuttaneen 
paljon ajamisen jatkamiseen. Naisista 57,7 prosenttia raportoi, että hankaluus liik-
kua ilman autoa oli vaikuttanut paljon ajamisen jatkamiseen. Vaihtoehtoisten kul-
kumuotojen puuttuminen oli vaikuttanut paljon jatkamispäätökseen 39,9 prosentil-
la naisista. Haluttomuus käyttää julkisia kulkuvälineitä oli vaikuttanut jatkamiseen 
paljon 15,4 prosentilla, jonkin verran 37,4 prosentilla ja ei lainkaan 47,2 prosentil-
la naisista. 

Miehillä ja naisilla ajamisen jatkamiseen oli siis eniten vaikuttanut riittävä ter-
veydentila, tarve ja halu liikkua autolla. Yhä ajavilta kuljettajilta kysyttiin myös, 
mitä ajaminen heille merkitsi. Autolla ajaminen oli 22,9 prosentille miehistä	  
(N=908) ja 20,6 prosentille naisista (N=360) lähinnä	  tapa siirtyä paikasta toiseen 
ja osa normaalia elämää. Miehistä 36,9 prosenttia ja naisista 44,2 prosenttia	  kertoi 
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ajamisen merkitsevän heille riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. Miehistä 30,7 
prosenttia ja naisista 40,6 prosenttia vastasi ajamisen merkitsevän vapautta. Vält-
tämättömäksi ajamisen koki miehistä 25,8 prosenttia ja naisista 30,8 prosenttia. 
Autolla ajaminen merkitsi 19,6 prosentille miehistä ja 26,1 prosentille naisista 
mahdollisuutta päästä kyläilemään läheisten luo, harrastuksiin ja mökille. Miehis-
tä 14,4 prosenttia ja 16,4 prosenttia naisista kuvasi ajamista vaivattomaksi, muka-
vaksi ja joustavaksi tavaksi liikkua. Auto oli tärkeä tavaroiden kuljettamisen kan-
nalta 4,7 prosentille miehistä ja 7,5 prosentille naisista. Miehistä 11,3 prosenttia 
koki ajamisen nautintona tai virikkeenä, samoin 17,5 prosenttia naisista. 

Kuva 30. Miesten (N=905) ja naisten (N=286) syyt jatkaa ajamista 75. ikävuoden jäl-
keen. 

4.5.10 Vuoden 1997 ajokoulutukseen osallistuminen 

Vuoden 1997 ajokoulutuksen vaikutuksia 542 koehenkilön ja 542 kontrollihenki-
lön ajamiseen tarkasteltiin vuoden 2010 kyselyn vastausten perusteella. Vuoden 
2003 kyselyssä koulutuksella ei ollut havaittu olleen vaikutusta kuljettajien ajo-
käyttäytymiseen, joten koulutuksella ei ennakoitu olevan vaikutusta kolmetoista 
vuotta myöhemminkään kuljettajien ajokäyttäytymiseen. Koulutuksen vaikutta-
vuus haluttiin kuitenkin varmistaa. 

Vuonna 1997 koulutusinterventioon osallistuneista kuljettajista oli vuoden 
2010 alkuun mennessä kuollut 85 koehenkilöä (76 miestä ja 9 naista) ja 91 ver-
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rokkia (87 miestä ja 4 naista). Elossa olevista mieskoehenkilöistä 72,7 prosenttia 
(N=355) ja miesverrokeista 70,5 prosenttia (N=346) vastasi kyselyyn vuonna 
2010. Naiskoehenkilöistä 78,3 prosenttia (92) ja naisverrokeista 64,6 prosenttia 
(N=99) vastasi kyselyyn. Koehenkilöiden ja verrokkien välillä ei ollut eroa ajo-
oikeuden suhteen (Fisher’s Exact: p>.999). Koehenkilöinä olleista miehistä 96,5 
prosenttia (N=257) ja verrokeista 97,7 prosenttia (N=242) oli yhä ajo-oikeutettu 
vuoden 2010 alussa. Naiskoehenkilöistä 90,3 prosenttia (N=72) oli ajo-
oikeutettuja ja verrokeista 89,1 prosenttia (N=64). Koehenkilöistä ja verrokeista 
suurempi osa oli ajo-oikeutettuja kuin koko aineiston elossa olevista kuljettajista, 
joista 87,9 prosenttia miehistä (N=3395) ja 72,8 prosenttia naisista (N=1120) oli 
ajo-oikeutettuja. Vuonna 1997 ajokoulutukseen osallistuneet kuljettajat olivat siis 
todennäköisesti kiinnostuneita parantamaan ajamistaan ja halusivat säilyttää ajo-
oikeutensa. 

Taulukko 28. Koehenkilöiden ja verrokkien vertailuja ajokäyttäytymisen suhteen 
varianssianalyysillä (koehenkilöt N=190, verrokit N=155). 

  Vapausasteet F p-arvo Efektikoko 

DBQ, Virheet  1 0.00 .958 .000 
DBQ, Epävarmuus 1 1.46 .227 .004 
DBQ, Ylinopeus 1 0.72 .397 .002 
DBQ, Ohittaminen 1 3.06 .081 .009 
DBQ, Suunnistaminen 1 0.61 .435 .002 
DSI taito 1 0.50 .482 .000 
DSI turva  1 0.09 .769 .002 
Vältettävien ajo-olosuhteiden määrä lyhyillä matkoilla 1 0.06 .807 .000 
Vältettävien ajo-olosuhteiden määrä lyhyillä matkoilla 1 0.57 .451 .000 
Rasittavuus, Olosuhteet  1 0.01 .938 .003 
Rasittavuus, Nopeus ja hallinta   1 0.07 .800 .001 
Rasittavuus, Havainnointi  1 1.07 .301 .000 
Ajokorttirekisterin rikkomusten lukumäärä (2005–
2010) 

1 0.10 .751 .000 

Seuraavaksi tarkasteltiin yhä autoa ajavien koehenkilöiden ja verrokkien mahdol-
lisia eroja ajokäyttäytymistä mittaavissa muuttujissa (Taulukko 28). Näitä muuttu-
jia olivat vältettävien ajo-olosuhteiden määrät, Driver Skill Inventory (DSI) -
mittari, Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) -mittari, erilaisten ajo-
olosuhteiden ja ajotilanteiden rasittavuus ja ajokorttirekisteriin merkittyjen rikko-
musten lukumäärä. Kuten taulukosta 28 näkyy, koehenkilöiden ja verrokkien vä-
lillä ei ollut näiden muuttujien suhteen eroja. Koulutuksella ei ollut vaikutusta 
myöskään kuljettajien onnettomuuksien määrään (Miehet: Fisher’s Exact: p=.818, 
N=472. Naiset: Fisher’s Exact: p=.369, N=120) tai itse aiheutettujen onnetto-
muuksien määrään (Miehet: Fisher’s Exact: p=.863, N=91. Naiset: Fisher’s Exact: 
p=.883, N=24). Kaksitoista vuotta aikaisemmin tehty koulutusinterventio ei siis 
näyttänyt vaikuttaneen kuljettajien ajokäyttäytymiseen pitkällä aikavälillä, kuten 
oli odotettavissa. 



LINTU 4B/2010 · Ikäkuljettajien seurantatutkimus: kysely 75. ikävuoden jälkeen  57 

 

 
 

4.6 Harrastukset, terveydentila ja 
tyytyväisyys 

4.6.1 Harrastukset ja liikunta 

Kyselyssä oli lista erilaisista harrastuksista ja vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein 
he niitä harrastivat. Miesten antamat vastaukset ovat taulukossa 29. Taulukossa on 
tummennettu yleisimmät vastaukset pois lukien ”en harrasta” -vastaukset. Miehis-
tä 57,8 prosenttia (N=1263) harrasti kävelyä päivittäin. Puutarhanhoitoa ja piha-
töitä teki päivittäin tai viikoittain 56,0 prosenttia miehistä. 53,6 prosenttia miehis-
tä tapasi tuttaviaan päivittäin tai viikoittain. Pyöräilyä harrasti päivittäin tai vii-
koittain 39,7 prosenttia. Retkeilyä ja matkailua harrasti vuosittain 50,0 prosenttia 
miehistä ja elokuvissa tai teatterissa käymistä 40,9 prosenttia. Taulukossa 29 ole-
vien harrastusten lisäksi kysyttiin myös vuodenaikaan sidottuja harrastuksia. Mie-
histä 38,2 prosenttia harrasti hiihtoa tai laskettelua, 52,1 prosenttia kalastusta tai 
metsästystä ja 76,2 prosenttia marjastusta tai sienestystä (N=1263). Miehistä 21,5 
prosenttia kertoi harrastavansa myös jotakin tai joitakin muita harrastuksia. Näitä 
olivat muun muassa puutyöt, lukeminen, metsänhoito, veneily, musiikki, tanssi, 
ammunta ja erilaiset autoihin liittyvät harrastukset. Miehistä vain 1,3 prosenttia ei 
harrastanut mitään, 6,8 prosentilla oli 1–3  harrastusta, 33,9 prosentilla 4–8 harras-
tusta ja lopuilla yli neljä harrastusta (N=1281). Lukumäärät laskettiin siten, että 
jokainen harrastus, jota harrastettiin edes kerran vuodessa, laskettiin mukaan ja 
summaan lisättiin avoimeen tilaan kirjattujen harrastusten määrä. 

Taulukko 29. Miesten harrastusten harrastaminen prosentteina (N=1263). 

  Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Vuosittain En harrasta 

Kävely  57,8 % 25,3 % 4,4 % 1,1 % 11,4 % 

Pyöräily 11,8 % 27,9 % 12,5 % 7,4 % 40,4 % 

Uiminen 2,6 % 15,7 % 10,2 % 18,7 % 52,8 % 

Voimistelu, jumppa, kuntosali 8,9 % 22,8 % 4,6 % 4,1 % 59,6 % 

Puutarhanhoito ja pihatyöt 24,2 % 31,8 % 12,1 % 12,2 % 19,6 % 

Tuttavien tapaaminen 10,4 % 43,2 % 28,6 % 6,7 % 11,2 % 

Kahvilassa tai ravintolassa käynti 2,4 % 12,4 % 24,5 % 17,6 % 43,2 % 

Kirjastossa käyminen 0,6 % 10,4 % 20,7 % 16,9 % 51,5 % 

Uskonnolliset tilaisuudet  0,5 % 7,7 % 12,6 % 24,9 % 54,3 % 

Kerho- tai järjestötoiminta 0,9 % 18,3 % 19,4 % 11,1 % 50,4 % 

Teatteri, elokuvat 0,2 % 0,6 % 9,6 % 40,9 % 48,8 % 

Retkeily tai matkailu 0,3 % 3,4 % 18,0 % 50,0 % 28,3 % 

Naisten harrastukset on esitetty taulukossa 30. Taulukossa on tummennettu ylei-
simmät vastaukset pois lukien ”en harrasta” -vastaukset. Kävelyä harrasti päivit-
täin 61,8 prosenttia naisista ja viikoittain 23,6 prosenttia (N=526). Tuttavia tapasi 
viikoittain 53,2 prosenttia naisista. 47,5 prosenttia naisista hoiti puutarhaa tai teki 
pihatöitä päivittäin tai viikoittain. Myös jumppaaminen oli yleistä; naisista 38,6 
prosenttia jumppasi viikoittain ja 6,5 prosenttia päivittäin. Retkeilyä tai matkailua 
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harrasti vuosittain 50,8 prosenttia naisista. Naisista 20,3 prosenttia harrasti hiihtoa 
tai laskettelua. Kalastusta tai metsästystä harrastavia oli 12,5 prosenttia ja marjas-
tusta tai sienestystä harrastavia 72,6 prosenttia. Naisista 27,0 prosentilla oli myös 
jokin muu tai joitakin muita harrastuksia, joita ei ollut valmiissa listassa mainittu. 
Näitä muita harrastuksia olivat esimerkiksi käsityö, tanssi, jooga, laulaminen, va-
paaehtoistyö, maalaaminen ja lukeminen. Naisista 2,4 prosentilla ei ollut mitään 
harrastuksia, 1–3  harrastusta 5,5 prosentilla, 4–8 harrastusta oli 30,5 prosentilla ja 
lopuilla enemmän (N=541). 

Taulukko 30. Naisten harrastuksien harrastaminen prosentteina (N=526). 

  Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Vuosittain En harrasta 

Kävely  61,8 % 23,6 % 4,0 % 0,8 % 9,9 % 

Pyöräily 8,7 % 20,2 % 7,2 % 9,1 % 54,8 % 

Uiminen 2,9 % 22,6 % 9,9 % 14,3 % 50,4 % 

Voimistelu, jumppa, kuntosali 6,5 % 38,6 % 5,5 % 2,9 % 46,6 % 

Puutarhanhoito ja pihatyöt 25,1 % 22,4 % 9,9 % 16,9 % 25,7 % 

Tuttavien tapaaminen 10,8 % 53,2 % 24,3 % 4,0 % 7,6 % 

Kahvilassa tai ravintolassa käynti 0,6 % 8,0 % 29,7 % 19,0 % 42,8 % 

Kirjastossa käyminen 0,2 % 13,7 % 29,1 % 14,6 % 42,4 % 

Uskonnolliset tilaisuudet  0,6 % 13,5 % 24,5 % 25,3 % 36,1 % 

Kerho- tai järjestötoiminta 1,5 % 28,1 % 25,1 % 8,9 % 36,3 % 

Teatteri, elokuvat 0,2 % 1,3 % 23,4 % 44,1 % 31,0 % 

Retkeily tai matkailu 0,0 % 1,9 % 18,4 % 50,8 % 28,9 % 
 

Liikunnan määrää kartoitettiin kysymällä, kuinka usein iäkkäät harrastivat liikun-
taa vähintään puolen tunnin ajan. Vastausvaihtoehtoina oli: päivittäin, 3-4 kertaa 
viikossa, 1-2 kertaa viikossa, pari kertaa kuukaudessa, harvemmin ja en harrasta 
lainkaan. Liikuntaa harrasti päivittäin 45,7 prosenttia miehistä (N=1263) ja 46,6 
prosenttia naisista (N=532). Kolme tai neljä kertaa viikossa liikkui 30,1 prosenttia 
miehistä ja 31,8 prosenttia naisista. Miehistä 15,8 prosenttia ja naisista 13,9 pro-
senttia harrasti liikuntaa kerran tai kaksi kertaa viikossa. Pari kertaa kuukaudessa 
liikkui 3,2 prosenttia miehistä ja 2,1 prosenttia naisista. Sitä harvemmin liikkui 
2,9 prosenttia miehistä ja 3,6 prosenttia naisista. Vain 2,4 prosenttia miehistä ja 
2,1 prosenttia naisista ilmoitti, ettei harrasta lainkaan vähintään puoli tuntia kestä-
vää liikuntaa. Yhä ajavat miehet (N=1205) harrastivat liikuntaa useammin kuin 
ajamisen lopettaneet miehet (N=58) (Fisher’s Exact: p<.001). Yhä ajavista 
(N=423) ja ajamisen lopettaneista naisista (N=109) lähes yhtä monta harrasti lii-
kuntaa päivittäin tai 3-4 kertaa viikossa. Ajamisen lopettaneissa naisissa oli kui-
tenkin enemmän niitä, jotka eivät harrastaneet lainkaan tai harrastivat liikuntaa 
harvemmin. Siten myös ajamisen lopettaneiden ja yhä ajavien naisten välillä oli 
merkitsevä ero liikunnan harrastamisessa (Fisher’s Exact: p<.001). 

4.6.2 Terveydentila ja sairaudet 

Terveydentilan selvittämiseksi kysyttiin, mitä sairauksia vastaajilla oli ja millai-
seksi he itse kokivat terveydentilansa ja liikkumiskykynsä kodin ulkopuolella. 
Yleisin terveysongelma oli kohonnut verenpaine, jota oli 47,8 prosentilla naisista 
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ja 41,5 prosentilla miehistä. Myös korkeat veren kolesteroliarvot olivat yleisiä. 
Sydänsairaudesta kärsiviä oli 21,8 prosenttia miehistä ja 16,7 prosenttia naisista. 
Näkökyvyn kohdalla oli tapahtunut heikentymistä hieman yli kolmasosalla kuljet-
tajista ja silmäsairaudesta kärsiviä oli naisista 18,4 prosenttia ja miehistä 12,9 pro-
senttia. Miehistä 41,6 prosentilla oli heikentynyt kuulo, kun naisista vain 23,3 
prosentilla. Iäkkäistä yli viidesosa ilmoitti, ettei kärsinyt mistään kroonisesta sai-
raudesta. Vastaajat kirjoittivat myös monia listasta puuttuvia sairauksia avoimeen 
vastaustilaan. Avoimien vastausten perusteella astmaa oli 2,3 prosentilla miehistä 
(N=1244) ja 4,7 prosentilla naisista (N=533). Miehistä 3,9 prosentilla ja naisista 
11,1 prosentilla oli kulumia nivelissä, nivelrikko tai laitettu tekonivel. Parkinsonin 
tauti oli miehistä 1,3 prosentilla ja naisista 0,9 prosentilla. Erilaisia syöpäsairauk-
sia (yleisimpinä eturauhassyöpä ja rintasyöpä) sairasti tai oli sairastanut 4,2 pro-
senttia miehistä ja 3,9 prosenttia naisista. Muita vastaajien sairastamia sairauksia 
olivat muun muassa osteoporoosi ja kilpirauhasen vajaatoiminta. 

Myös yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden kuljettajien raportoimien sairauk-
sien eroja tarkasteltiin. Miesryhmien sairaudet on esitetty kuvassa 31. Yhä ajavista 
miehistä lähes 30 prosenttia (N=1188) raportoi, ettei heillä ollut mitään kroonisia 
sairauksia, kun ajamisen lopettaneista miehistä niin raportoi vain hieman yli 
kymmenen prosenttia (N=56). Ajamisen lopettaneilla miehillä oli lähes kaikkia 
sairauksia suhteellisesti enemmän kuin yhä ajavilla miehillä. Erityisen suuria erot 
miesryhmien välillä olivat heikentyneessä näössä (51,8 % vs 33,5 %), heikenty-
neessä liikuntakyvyssä (53,6 % vs 21,8 %), taipumuksessa väsyä helposti (37,5 % 
vs 18,5 %), huimauksessa (28,6 % vs 7,8 %), muistihäiriöissä (46,4 % vs 18,3 %), 
dementiassa (19,6 % vs 0,6 %), masennuksessa (14,3 % vs 3,3 %) ja aivoinfark-
teissa (23,2 % vs 6,2 %). Ajamista jatkavista iäkkäistä useammilla oli puolestaan 
korkeat kolesteroliarvot (23,2 % vs 21,4 %) ja sydänsairauksia (21,8 % vs 21,4 
%). Miesten kohdalla on kuitenkin otettava huomioon se, että ajamisen lopetta-
neiden miesten määrä (N=56) oli hyvin pieni verrattuna yhä ajavien miesten mää-
rään (N=1188). 

Yhä ajavista naisista 27,1 prosentilla (N=424) ei ollut kroonisia sairauksia 
(Kuva 32). Ajamisen lopettaneista naisista vain 15,6 prosentilla ei ollut kroonisia 
sairauksia (N=109). Ajamisen lopettaneista naisista useammilla oli heikentynyt 
näkö (45,9 % vs 33,3 %), silmäsairaus (27,5 % vs 16,0 %), heikentynyt liikunta-
kyky (37,6 % vs 25,0 %), niskakipua tai -jäykkyyttä (42,2 % vs 28,5 %), taipu-
musta väsyä helposti (41,3 vs 25,5 %), huimausta (33,0 % vs 10,8 %), muistihäi-
riöitä (22,9 % vs 10,8 %), sydänsairauksia (23,9 % vs 14,9 %) ja muita verenkier-
ronhäiriöitä (20,2 % vs 7,3 %) kuin yhä ajavilla naisilla. Yhä ajavista naisista kui-
tenkin hieman useammilla oli reuma (10,4 % vs 9,7 %) ja diabetes (10,1 % ja 8,3 
%).  

Kaiken kaikkiaan yhä ajavista iäkkäistä miehistä ja naisista harvemmat sairas-
tivat erilaisia sairauksia kuin ajamisen lopettaneista miehistä ja naisista. Sairauk-
sien suurempi esiintyvyys ajamisen lopettaneiden keskuudessa sopi hyvin yhteen 
iäkkäiden ilmoittamien ajamisen lopettamissyiden kanssa. Kuten aikaisemmin 
todettiin, ajamisen lopettaneista miehistä 59,5 prosenttia (N=44) ja 30,9 prosenttia 
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naisista (N=56) oli lopettanut ajamisen terveydellisistä syistä. Lisäksi 42,9 pro-
senttia miehistä ja 7,3 prosenttia naisista oli saanut ammatti-ihmiseltä (esim. lää-
käriltä) suosituksen lopettaa ajaminen. 

 
Kuva 31. Erilaisten sairauksien esiintyvyys yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden miesten 
joukossa. 

 

Kuva 32. Erilaisten sairauksien esiintyvyys yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden naisten 
joukossa. 
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Vastaajat myös arvioivat omaan terveydentilaansa viisiportaisella asteikolla (5= 
erittäin hyvä, 4=hyvä, 3=keskinkertainen, 2=huono, 1=erittäin huono). Kaikista 
vastanneista miehistä (N=1258) oman terveydentilansa koki erittäin hyväksi 7,4 
prosenttia, hyväksi 41,6 prosenttia, keskinkertaiseksi 45,8 prosenttia ja huonoksi 
tai erittäin huonoksi 5,2 prosenttia. Vastanneista naisista (N=534) terveydentilansa 
koki erittäin hyväksi 6,4 prosenttia, hyväksi 42,9 prosenttia, keskinkertaiseksi 
44,9 prosenttia ja huonoksi tai erittäin huonoksi 5,8 prosenttia. Yhä ajavien ja 
ajamisen lopettaneiden iäkkäiden välillä oli merkitsevä ero (Fisher’s Exact: 
p<.001). Yhä ajavat kuljettajat (miehet N=1201, naiset N=426) kokivat terveyden-
tilansa paremmaksi kuin ajamisen lopettaneet iäkkäät (miehet N=57, naiset 
N=100). Iäkkäiden terveydentilan muutosta arvioitiin vertailemalla parittaisella t-
testillä yhä ajavien kuljettajien vastauksia itsekoettuun terveydentilaan vuosien 
2003 ja 2010 kyselyiden välillä (Kuva 33). Sekä miehillä että naisilla itsekoettu 
terveydentila oli laskenut (miehet: t(872)=12.23, p<.001, naiset: t(223)=4.79, 
p<.001). 

Kuva 33. Yhä ajavien kuljettajien itse koetun terveydentilan muutokset 2003–2010. 

Iäkkäät arvioivat lisäksi myös omaa kykyään liikkua kodin ulkopuolella. Vastaus-
skaala oli sama kuin itse koetussa terveydentilassa eli erittäin hyvästä (5) erittäin 
huonoon (1). Naisista 20,2 prosenttia (N=516) ja 21,8 prosenttia miehistä 
(N=1204) koki liikkumiskykynsä erittäin hyväksi. Hyväksi kykynsä liikkua kodin 
ulkopuolella arvioi 39,9 prosenttia naisista ja 43,8 prosenttia miehistä. Keskinker-
taiseksi sen koki 32,4 prosenttia naisista ja 27,2 prosenttia miehistä. Huono tai 
erittäin huono liikkumiskyky oli naisista 7,6 prosentilla ja miehistä 7,1 prosentilla. 
Yhä ajavien ja ajamisesta luopuneiden iäkkäiden välillä oli merkitsevä ero 
(Fisher’s Exact: p<.001). Yhä ajavat miehet (N=1153) ja naiset (N=417) kokivat 
liikkumiskykynsä kodin ulkopuolella paremmaksi kuin ajamisen lopettaneet mie-
het (N=51) ja naiset (N=100). Erityisen selkeä ero oli miesten välillä, sillä ajami-
sesta luopuneista jopa 21,6 prosenttia koki liikkumiskykynsä erittäin huonoksi, 
kun yhä ajavista miehistä vain 0,4 prosenttia arvioi liikkumiskykynsä yhtä huo-
noksi. 

 

Kuva 34. Yhä ajavien kuljettajien itse koettu kyky liikkua kodin ulkopuolella vuosina 2003 
ja 2010. 
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Myös liikkumiskyvyssä tapahtunutta muutosta tarkasteltiin vuosien 2003 ja 
2010 välillä parittaisen t-testin avulla (Kuva 34). Yhä ajavat kuljettajat olivat las-
keneet omaa arviotaan liikkumiskyvystään kodin ulkopuolella vuonna 2010 ver-
rattuna vuoteen 2003 (miehet: t(846)=16.16, p<.001, naiset: t(222)=8.05, p<.001). 
 

4.6.3 Suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista 

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumista mitattiin yhdeksän arkisen toiminnon 
avulla. Niitä olivat kumartuminen, asunnossa kulkeminen, ulos meneminen, os-
toksilla käyminen, tavaroiden kantaminen, vähintään kahden kilometrin matkan 
käveleminen, kevyiden ja raskaiden kotitöiden tekeminen.  Vastausvaihtoehtoina 
olivat: kykenen helposti, kykenen vaikeuksin ja en kykene lainkaan. Yhä ajavien 
ja ajamisen lopettaneiden miesten vastaukset ovat kuvassa 35. Kuvasta on selvästi 
nähtävissä, että valtaosa yhä ajavista miehistä (N=1135) suoriutui päivittäisistä 
toiminnoista helposti. Raskaiden kotitöiden tekemisessä 28,4 prosentilla yhä aja-
vista miehistä oli kuitenkin vaikeuksia. Ajamisen lopettaneista miehistä (N=50) 
useilla oli jo vaikeuksia toimintojen suorittamisessa. Erityisesti vähintään kahden 
kilometrin kävelemisestä ja raskaiden kotitöiden tekemisestä monet ajamisen lo-
pettaneet kertoivat suoriutuvansa vaikeuksin tai eivät lainkaan. Asunnossa ja rap-
pusissa kulkeminen, kumartuminen, ulos meneminen ja ostoksilla käyminen sujui 
yli puolelta ajamisen lopettaneistakin vielä helposti. 

 

 Yhä ajavat miehet (N=1135)  Ajamisen lopettaneet miehet (N=50) 
 

  

 

 

 

Kuva 35. Yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden miesten suoriutuminen päivittäisistä 
toiminnoista. 

Kuvassa 36 on esitetty yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden naisten vastaukset 
erilaisista päivittäisistä toiminnoista suoriutumisesta. Yhä ajavista naisista 
(N=397) valtaosa suoriutui lähes kaikista toiminnoista helposti. Raskaiden koti-
töiden tekeminen aiheutti 42,8 prosentille vaikeuksia ja 8,6 prosenttia ei kyennyt 
tekemään niitä lainkaan. Yhä ajavista naisista 29,2 prosentilla oli vaikeuksia tava-
roiden kantamisessa ja 24,9 prosentilla rappusissa kulkemisessa. Suhteessa yhä 
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ajaviin miehiin, yhä ajavista naisista suurempi osa raportoi vaikeuksia päivittäisis-
sä toiminnoissa. Ajamisen lopettaneista naisista (N=96) yli puolet suoriutui hel-
posti monista päivittäisistä toiminnoista. Kumartumisessa oli vaikeuksia 31,3 pro-
sentilla, rappusissa kulkemisessa 36,5 prosentilla, tavaroiden kantamisessa 38,5 
prosentilla. Raskaiden kotitöiden tekemisessä vaikeuksia oli 45,8 prosentilla ja 
25,0 prosenttia ajamisen lopettaneista naisista raportoi, ettei kykene tekemään 
raskaita kotitöitä lainkaan. Suhteessa ajamisen lopettaneisiin miehiin, ajamisen 
lopettaneista naisista useammat suoriutuivat yhä helposti päivittäisistä toiminnois-
ta. Miesten joukossa oli myös suhteellisesti enemmän niitä, jotka eivät kyenneet 
lainkaan kevyiden tai raskaiden kotitöiden tekemiseen tai kahden kilometrin käve-
lemiseen. 

 Yhä ajavat naiset (N=397)  Ajamisen lopettaneet naiset (N=96) 
 
   

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kuva 36. Yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden naisten suoriutuminen päivittäisistä toi-
minnoista. 

Jotta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen eroja voitiin tutkia tarkemmin yhä 
ajavien ja ajamisen lopettaneiden iäkkäiden välillä, vastauksista laskettiin summa 
siten, että jokaisesta ”kykenen helposti” -vastauksesta sai kolme pistettä, ”kyke-
nen vaikeuksin” -vastauksesta kaksi pistettä ja ”en kykene lainkaan” -vastauksesta 
yhden pisteen. Pisteiden minimi oli siten 9 pistettä ja maksimi 27 pistettä. Yhä 
ajavien miesten keskimääräinen pistesumma oli 25,6 (N=1135) ja naisten 25,0 
(N=397). Ajamisen lopettaneiden miesten pistemäärä oli keskimäärin 21,0 (N=50) 
ja naisten 23,0 (N=96). Yhä ajavien ja ajamisesta luopuneiden iäkkäiden välillä 
oli merkitsevä ero (F(1, 1674)=163.3, p<.001), samoin sukupuolten välillä (F(1, 
1674)=6.08, p=.014). 

4.6.4 Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin 

Iäkkäitä pyydettiin arvioimaan, kuinka tyytyväisiä he olivat elämänsä eri osa-
alueisiin, kuten kotiinsa ja asuinympäristöönsä ja terveyteensä. Vastausvaihtoeh-
dot olivat erittäin tyytyväisestä (7) erittäin tyytymättömään (1). Viimeiset kolme 
tyytymättömyyttä kuvaavaa luokkaa yhdistettiin vähäisten vastausmäärien vuoksi 
yhdeksi luokaksi. 
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  Yhä ajavat miehet (N=1061) 
Ajamisen lopettaneet miehet 
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Kuva 37. Yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden miesten tyytyväisyys elämänsä eri osa-
alueisiin. 

Valtaosa vastaajista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä elämänsä eri osa-
alueisiin. Miehistä 91,3 prosenttia (N=1144) oli kotiinsa tyytyväinen tai erittäin 
tyytyväinen. Naisilla vastaava luku oli 87,0 prosenttia (N=492). Tyytyväinen tai 
erittäin tyytyväinen suhteisiinsa läheisiin oli miehistä 90,9 prosenttia ja naisista 
89,0 prosenttia. Ystävyyssuhteisiinsa oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 78,2 
prosenttia miehistä ja 83,3 prosenttia naisista. Naiset ja miehet olivat suhteessa 
muihin osa-alueisiin tyytymättömimpiä terveyteensä, liikuntakykyynsä, mahdolli-
suuksiinsa liikkua ja harrastaa. Yhä ajavien miesten ja ajamisen lopettaneiden 
miesten tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin on esitetty kuvassa 37. Miesryhmien 
vastaukset olivat melko samankaltaisia tyytyväisyydessä kotiin, asuinympäristöön 
ja läheissuhteisiin. Niihin valtaosa oli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen. Muilla 
osa-alueilla ajamisen lopettaneet olivat tyytymättömämpiä kuin yhä ajavat miehet. 
Yhä ajavat ja ajamisen lopettaneet miehet olivat tyytymättömimpiä terveyteensä, 
liikuntakykyynsä ja liikkumis- ja harrastamismahdollisuuksiinsa, mutta ajamisen 
lopettaneet miehet olivat niihin selkeästi tyytymättömämpiä kuin yhä ajavat mie-
het. 
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  Yhä ajavat naiset (N=382) Ajamisen lopettaneet naiset (N=91) 
 
    

 

    
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
        
        
        

Kuva 38. Yhä ajavien ja ajamisen lopettaneiden naisten tyytyväisyys elämän eri osa-
alueisiin.  

 
Kuvassa 38 on esitetty naisryhmien vastaukset tyytyväisyys-kysymyksiin. Yhä 
ajavista (N=382) ja ajamisen lopettaneista (N=91) naisista valtaosa oli tyytyväisiä 
tai erittäin tyytyväisiä kotiinsa, asuinympäristöönsä, suhteisiinsa läheisiin ja ystä-
viin. Vähiten tyytyväisiä yhä ajavat ja ajamisesta luopuneet naiset olivat ter-
veyteensä.  Suurimmat erot naisryhmien välillä olivat liikuntakyvyssä ja mahdol-
lisuuksissa harrastaa. 
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5 Pohdinta 
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia yli 75-vuotiaiden liikkumista, ajamisen jatka-
mista ja lopettamista sekä ajamisessa ajan mittaan tapahtuvia muutoksia. Seuraa-
vaksi tiivistetään tutkimuksen tuloksia ja pohditaan niitä tarkemmin. 

Kyselyyn vastanneista miehistä ja naisista valtaosa oli vuoden 2010 alussa ajo-
korttirekisterin mukaan ajo-oikeutettuja. Kaupungissa asuvat iäkkäät olivat maa-
seutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa asuvia iäkkäitä useammin luopuneet 
autolla ajamisesta. Yli 75-vuotiaista yhä ajo-oikeutetuista mieskuljettajista valta-
osa ajatteli kyselyn aikaisen tilanteensa perusteella uusivansa ajokorttinsa myös 
80-vuotiaana. Myös naiskuljettajista yli 60 prosenttia suunnitteli ajo-oikeuden 
uusimista, mutta neljännes ei vielä osannut sanoa, uusiiko ajokorttinsa 80-
vuotiaana. Se, että näin suuri osa naisista ei vielä osannut sanoa, mitä aikoo ajo-
oikeuden suhteen tehdä, saattaa kuvastaa sitä, että naisille ajo-oikeuden uusiminen 
ei ole yhtälailla itsestäänselvyys kuin miehille, vaikka heidän terveydentilansa 
olisikin hyvä. 

Monilla iäkkäillä kotipaikkakunnan palvelut olivat kävelymatkan päässä. Kes-
kimäärin yhä ajavilla ja ajamisen lopettaneilla iäkkäillä oli kolme mahdollista 
kulkumuotoa käytettävissään päästäkseen palveluiden äärelle. Kaupunkimaisissa 
kunnissa asuvilla oli hieman useampia kulkuvaihtoehtoja saatavillaan kuin taajaan 
asutuissa tai maaseutumaisissa kunnissa. Ajamisen lopettaneiden iäkkäiden mat-
kat olivat keskimäärin lyhyempiä kuin yhä ajavien kuljettajien. Yhä autoa ajavien 
kuljettajien pidemmät matkat kuvaavat todennäköisesti myös auton todellista tar-
vetta. Yhä ajavat kuljettajat käyttivät luonnollisesti eniten omaa autoaan liikkuak-
seen paikasta toiseen. Ajamisesta luopuneet kuljettajat liikkuivat kävellen, läheis-
ten kyydillä tai julkisilla liikennevälineillä. Iäkkäiden liikkumiseen vaikutti siis 
asuinkunnan tyyppi ja kodin sijainti suhteessa erilaisiin palveluihin (esim. kaup-
poihin). 

Iäkkäistä lähes neljäkymmentä prosenttia käveli 2-3 kilometriä päivittäin tai 
lähes päivittäin. Kävelyn määrään vaikuttivat iäkkäiden itsensä kokema tervey-
dentila ja liikuntakyky. Erot terveydentilassa vaikuttivat myös siihen, että yhä 
ajavat iäkkäät kävelivät enemmän kuin ajamisen lopettaneet. Vaikka autoa ajavat 
iäkkäät kulkivat useimmiten omalla autollaan paikasta toiseen, liikkuivat he siis 
myös kävellen.  Autolla ajaminen ei tulosten mukaan näyttänyt vähentävän iäk-
käiden liikkumista jalankulkijana, vaan merkittävä kävelyä vähentävä tekijä oli 
iäkkään terveydentila. Iäkkäistä vastaajista kolmasosa oli kaatunut jalankulkijana 
vähintään kerran viimeisten viiden vuoden aikana. Kaatumisten määrä oli yhtey-
dessä heikentyneeseen liikuntakykyyn, mutta kaatumisten ja kävelyn määrän vä-
lillä ei havaittu yhteyttä. Ajamisesta luopuneista naisista useammat raportoivat 
liikuntakykynsä heikentyneen ja myös useampia kaatumisia kuin yhä ajavat nai-
set. Viiden viimeisen vuoden aikana alle prosentti iäkkäistä oli joutunut onnetto-
muuteen jalankulkijana. 
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Iäkkäistä naisista alle puolet ja miehistä yli puolet ajoi polkupyörällä. Valtaosa 
heistä ajoi vain kesäaikaan. Hieman yli kymmenen prosenttia kaikista pyöräilijöis-
tä oli kaatunut viimeisten viiden vuoden aikana. Kaatuminen oli yleisempää nii-
den joukossa, jotka pyöräilivät läpi vuoden ja altistuivat siten muun muassa liuk-
kaalle kelille. Viimeisten viiden vuoden aikana hieman alle prosentti vastaajista 
oli joutunut onnettomuuteen pyöräilijänä. Onnettomuuksien ja kaatumisten suh-
teen on kuitenkin huomioitava, että viisi vuotta on hyvin pitkä aika muistaa tapah-
tumia, etenkin harmittomia kaatumisia, joissa vältytään loukkaantumiselta.  Tästä 
syystä tuloksia on pidettävä lähinnä viitteellisinä. Aineiston koko ei myöskään 
mahdollistanut pyöräily- ja jalankulkuonnettomuuksiin joutumisen tarkastelemista 
luotettavasti sen suhteen, ajoivatko iäkkäät yhä autoa. Tämä olisi mielenkiintoinen 
kysymys selvittää, sillä iäkkäiden liikkumista tutkittaessa on aikaisemmin esitetty, 
että iäkkäiden riski joutua onnettomuuteen kevyen liikenteen kulkijana lisääntyy 
autolla ajamisesta luopumisen jälkeen. 

Ajomäärän arviot koko elämän ajalta ja kyselyä edeltäneeltä vuodelta olivat 
miehillä odotetusti suurempia kuin naisilla. Yhä autoa ajavat miehet ja naiset oli-
vat ajaneet enemmän koko elämänsä aikana kuin ajamisen jo lopettaneet iäkkäät. 
Ajamisen lopettamisesta tehdyissä tutkimuksissa on todettu vähemmän ajaneiden 
iäkkäiden lopettavan ajamisen aikaisemmin kuin paljon elämänsä aikana ajanei-
den ikäkuljettajien (esim. Hakamies-Blomqvist & Siren 2003). Mieskuljettajien 
kyselyä edeltävänä vuotena ajamat kilometrimäärät olivat vähentyneet verrattuna 
vuosien 1998 ja 2003 ajomääriin, mutta naisilla ei ollut tapahtunut merkittävää 
muutosta. Mahdollisesti naiset olivat jo aikaisemmin rajoittaneet ajamisensa vain 
välttämättömiksi koettuihin matkoihin. 

Driver Skill Inventory -kyselyllä mitattuna ikäkuljettajat arvioivat turvallisen 
ajamisen taitonsa ja ajotaitonsa keskimäärin vahvoiksi. Verrattuna vuoteen 2003 
ikäkuljettajat olivat arvioineet sekä turvallisen ajamisen taitonsa että ajotaitonsa 
hieman paremmiksi vuonna 2010. Naisilla arviot omista ajotaidoista nousivat ko-
ko elämän aikaisen ajomäärän kasvaessa, mutta miehillä pistemäärä pysyi kuta-
kuinkin samana ajomäärän suuruudesta huolimatta. Mielenkiintoista on se, miksi 
ikäkuljettajat olivat arvioineet ajotaitonsa paremmiksi kuin vuonna 2003, sillä 
ajokokemuksen määrässä tuskin oli ehtinyt tapahtua suuria muutoksia seitsemän 
vuoden aikana verrattuna koko elämän aikaiseen ajokokemukseen. Yksi mahdol-
linen selitys saattaa olla se, että ikäkuljettajat vertaavat itseään muihin ikäisiinsä 
kuljettajiin ja kokevat omien ajotaitojensa säilyneen hyvinä toisiin verrattuna. 
Tässä kohtaa, kuten muissakin vuosien 2003 ja 2010 vertailuissa, on otettava 
huomioon, että vertailut tehtiin vain yhä ajavien ja vain jokaiseen ajokäyttäyty-
mismittarin kohtaan molemmissa kyselyissä vastanneilla. Tulokset edustavat siis 
valikoitua, yhä autoa ajavien ja aktiivisesti vastanneiden iäkkäiden ryhmää. 

Ikäkuljettajille ei ollut sattunut viimeisen vuoden aikana juuri lainkaan Driver 
Behaviour Questinnaire -kyselyllä mitattuja virheitä liikenteessä. Virheiden kes-
kiarvo oli hieman laskenut mieskuljettajilla vuodesta 2003 vuoteen 2010, mutta 
naisilla vuosien välillä ei ollut eroa. Ikäkuljettajat tunsivat vain harvoin epävar-
muutta liikenteessä. Naiset ja vähän ajaneet kuljettajat olivat miehiä ja paljon aja-
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neita kuljettajia epävarmempia. Oikean reitin löytäminen oli iäkkäille helppoa, 
mikä saattoi johtua siitä, että iäkkäät ajavat usein tuttuja reittejä pitkin. Iäkkäät 
ajoivat omien sanojen mukaan vain hyvin harvoin ylinopeutta, mutta ohittivat 
muita autoilijoita kuitenkin melko usein.  

Ikäkuljettajat kokivat useat ajo-olosuhteet ja -olosuhteet hieman rasittaviksi tai 
melko rasittaviksi. Sukupuolten välillä oli jonkin verran eroja rasittavuuden ja 
vaikeuden kokemuksissa. Esimerkiksi pimeällä ja liukkaalla ajaminen ja risteyk-
sen liikenteen tarkkailu oli naisista keskimäärin melko rasittavaa, mutta miehistä 
ne olivat vain hieman rasittavia. Toisin kuin arveltiin, erilaisissa haastavissa ajo-
olosuhteissa ajamista tai liikenneympäristön havainnointia ei koettu vaikeammak-
si tai rasittavammaksi kuin vuonna 2003. Sen sijaan auton hallinta ja nopeuden 
säätely olivat ikäkuljettajien arvioissa rasittavampia vuonna 2010. Miehet kokivat 
ajamisen eri osa-alueet suunnilleen yhtä rasittavina koko elämän aikaisesta ajo-
määrästään huolimatta, mutta naisilla ajomäärän kasvaessa ajamisen rasittavuus 
tai vaikeus laski. Naiskuljettajista siis ne, jotka olivat ajaneet vähiten, kokivat 
ajamisen eri osa-alueet rasittavammiksi kuin enemmän ajaneet naiset. Ajamisen 
rasittavuuteen olivat yhteydessä muun muassa DSI-mittarin ajotaidot ja turvallisen 
ajamisen taidot sekä kuljettajan itsensä kokema terveydentila ja liikuntakyky ko-
din ulkopuolella. Ne kuljettajat, jotka olivat raportoineet ajotaitonsa ja terveyden-
tilansa hyviksi, kokivat ajamisen vähemmän rasittavaksi ja välttivät siten myös 
vähemmän erilaisia haastavia ajo-olosuhteita. 

Yhä ajavista miehistä puolet ja naisista alle kolmasosa raportoivat, että he eivät 
välttäneet mitään haastavia ajo-olosuhteita lyhyillä matkoilla. Niistä ikäkuljettajis-
ta, jotka ajoivat turvallisuushakuisesti haastavia tilanteita välttäen, välttivät lyhyil-
lä matkoilla tyypillisesti lumi- tai räntäsadetta, liukasta keliä ja pimeällä ajamista. 
Naiset välttivät miehiä useampia haastavia ajo-olosuhteita lyhyillä matkoilla. 
Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, joiden mukaan naiset välttä-
vät miehiä enemmän erilaisia haastavia ajo-olosuhteita (esim. Kostyniuk & Mol-
nar 2008). Vuonna 2010 vältettävien ajo-olosuhteiden määrä lyhyillä matkoilla oli 
iäkkäiden kuljettajien keskuudessa lisääntynyt verrattuna vuoteen 2003. Pitkillä 
matkoilla valtaosa ikäkuljettajista vältti ainakin jotakin haastavaa ajo-olosuhdetta. 
Liukas, lumi- ja räntäsade ja pimeä olivat kolme ajo-olosuhdetta, joita pyrittiin 
eniten välttämään pitkillä matkoilla. Naisista yli kolmasosa ei ajanut ollenkaan 
pitkiä matkoja ja niistäkin, jotka ajoivat, valtaosa vältti ainakin yhtä haastavaa 
ajo-olosuhdetta. Pitkillä matkoillakin vältettävien ajo-olosuhteiden määrä oli hie-
man kasvanut vuodesta 2003 vuoteen 2010 mennessä. Pitkien matkojen kohdalla 
ei kuitenkaan ollut tarkentavaa kysymystä siitä, johtuiko ajamattomuus todella 
välttämisestä vai siitä, ettei ikäkuljettajalla ollut tarvetta ajaa pitkiä matkoja. 
Mieskuljettajilla vältettävien ajo-olosuhteiden määrään vaikuttivat koko elämän 
aikainen ajomäärä sekä itsekoettu terveydentila, mutta naisilla nämä tekijät eivät 
olleet merkitseviä. Mahdollisesti naiset välttivät jo lähtökohtaisesti niin monia 
haastavia ajo-olosuhteita, ettei eroja voinut muodostua paljon ja vähän ajaneiden 
tai terveydentilaltaan hyvässä tai huonossa kunnossa olevien välille. Vaikeiden 
ajo-olosuhteiden välttäminen oli monelle kuljettajalle tyypillistä ja hypoteesien 
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mukaisesti kuljettajat olivat lisänneet hankalien ajo-olosuhteiden välttämistä ver-
rattuna vuoteen 2003. 

Ikäkuljettajista alle viidesosalle oli viimeisten viiden vuoden aikana sattunut 
kolareita. Yli neljäkymmentä prosenttia onnettomuuksista oli ollut pieniä kol-
haisuja. Vakavampia onnettomuustyyppejä, kuten risteysonnettomuuksia, suistu-
misia ja peräänajoja, oli noin kolmasosa ikäkuljettajien onnettomuuksista. Viisi 
vuotta on kuitenkin pitkä aika autokolareiden muistamiseen ja on mahdollista, että 
kuljettajat eivät muistaneet kaikkia tapahtumia tai eivät osanneet ajoittaa niitä 
viimeisin viiden vuoden ajalle muistinvaraisesti.  Vaarallisia, lähes onnettomuu-
teen johtaneita tilanteita ikäkuljettajille oli sattunut eniten risteysajossa, käännöstä 
varten ryhmittyessä ja tilanteissa, joissa toinen tienkäyttäjä oli jäänyt huomaamat-
ta. Risteykset ovat aikaisemmankin tutkimustiedon mukaan tunnetusti vaaran-
paikkoja ikäkuljettajille, sillä niissä kuljettajalta vaaditaan monimutkaisen tiedon 
käsittelyä ja toimintaa rajoitetussa ajassa (esim. Hakamies-Blomqvist, Sirén & 
Davidse 2004). Kuljettajien raportoimien ”läheltä piti” -tilanteiden määrään vai-
kutti todennäköisesti se, että kysymyksen ajanmääre ”viime aikoina” oli epätark-
ka.  Lisäksi olisi ollut hyvä kysyä kuljettajien omaa osuutta lähes onnettomuuteen 
johtaneissa tilanteissa, sillä on todettu, että kuljettajien kyky muistaa vaarallisia 
tilanteita on vähäinen erityisesti silloin, kun kuljettaja ei ole katsonut olleensa 
niihin syyllinen (Chapman & Underwood 2000). 

Yhä ajavista kuljettajista hiean yli kaksikymmentä prosenttia oli saanut ran-
gaistuksen jostakin liikennerikkomuksesta viimeisten viiden vuoden aikana. Yli 
puolet saaduista rangaistuksista oli tullut luvattomasta pysäköinnistä. Rangaistuk-
sen saaneista miehistä noin puolet ilmoitti saaneensa ylinopeussakon. Rattijuopu-
muksia yhä ajavista ikäkuljettajista oli alle prosentilla. Liikennesääntöjen rikko-
misesta saadut rangaistukset olivat siis harvinaisia ikäkuljettajien keskuudessa ja 
vastaavat aikaisempaa käsitystä ikäkuljettajista liikennesääntöjä noudattavina kul-
jettajina. 

Ikäkuljettajille tärkeimpiä syitä jatkaa ajamista 75. ikävuoden jälkeen olivat 
terveydentilan riittävyys, hankaluus liikkua ilman omaa autoa ja halu liikkua itse-
näisesti. Ikäkuljettajille ajaminen oli osa normaalia elämää siinä missä muunkin 
ikäisille, mutta sillä oli tärkeä merkitys myös oman vapauden ja itsenäisyyden 
kannalta. Yleisimpiä syitä lopettaa ajaminen 71–78 -vuotiaana lopettaneilla mie-
hillä olivat terveydelliset syyt, ammatti-ihmisen antama suositus, oma arvio ajo-
kyvyn heikkenemisestä, puolison ajaminen sekä näön heikkeneminen 71–78 vuo-
den iässä lopettaneilla naisilla tärkeimmiksi syiksi luopua ajamisesta nousivat 
auton tarpeettomuus, rahan säästyminen ja terveydelliset syyt. Kun verrattiin 71–
78-vuotiaana ajamisesta luopuneiden iäkkäiden syitä 70-vuotiaana tai aikaisem-
min lopettaneiden iäkkäiden syihin, ei ryhmien syissä luopua ajamisesta juuri ol-
lut eroja. Syyt ajamisen lopettamiseen olivat kaiken kaikkiaan samankaltaisia kuin 
aikaisemmissakin tutkimuksissa (esim. Hakamies-Blomqvist & Wahlström 1998; 
Liikkanen 2007).  
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Ajamisen lopettaneista miehistä jopa lähes puolet oli sitä mieltä, että ajamisen 
lopettaminen oli huomattavasti vähentänyt heidän liikkumistaan, kun naisista niin 
koki alle neljäsosa. Ajamisen lopettamisen myötä yli kolmasosa miehistä ja yli 
puolet naisista raportoi kävelevänsä enemmän paikasta toiseen kuin ennen ajami-
sen lopettamista. Miehistä puolet ja naisista yli kolmasosa oli kuitenkin vastannut, 
ettei enää voi liikkua niin vapaasti ja itsenäisesti kuin haluaisi. Ajamisen lopetta-
misen seuraukset iäkkäiden liikkumiselle liittyivät kuitenkin kiinteästi iäkkäiden 
terveydentilaan. Osalle iäkkäistä ajamisen lopettamisella oli itsessään vaikutusta 
liikkumisen määrään, mutta vaikutukset korostuivat niillä, joiden terveydentila tai 
liikuntakyky oli heikentynyt. Esimerkiksi terveydellisistä syistä ajamisen lopetta-
neista iäkkäistä useammat kuin muista syistä lopettaneista raportoivat ajamisen 
lopettamisen vähentäneen heidän liikkumistaan huomattavasti. Ajamisen lopetta-
misen seuraukset iäkkäiden liikkumiselle sekoittuvat siis osittain iäkkäiden ylei-
sen terveydentilan suomiin liikkumismahdollisuuksiin. Todennäköisesti suurem-
man esteen iäkkäiden liikkumiselle asettaa heikko terveydentila kuin autolla aja-
misen lopettaminen. Heikko terveydentila saattaa johtaa myös siihen, että omalla 
autolla ajamista korvaavia kulkumuotoja, kuten joukkoliikennettä, on vaikea käyt-
tää. Terveille iäkkäille autolla ajamisen lopettaminen saattaa merkitä liikunnan 
lisääntymistä ja siten kunnon kohentumista. Toisaalta autolla ajaminen saattaa 
toimia virikkeenä iäkkäille ja sitä kautta mahdollisesti osaltaan säilyttää iäkkäiden 
toimintakykyä.  

Vuoden 1997 ajo-opetukseen osallistuneiden koehenkilöiden ja heidän henki-
lökohtaisten verrokkiensa välillä ei ollut eroa ajo-oikeuden, onnettomuuteen jou-
tumisen tai ajokäyttäytymisen suhteen vuonna 2010. Koulutus ei siis näyttänyt 
vaikuttaneen kuljettajien ajokäyttäytymiseen pitkällä aikavälillä. Tulos oli 
odotettavissa, koska vuoden 2003 kyselyssäkään ei pystytty tekemään eroa 
kuljettajien välille. Koulutuksen vaikuttavuus olisi voinut olla toisenlaista, jos 
koulutusta olisi jatkettu alkuperäinen suunnitelman mukaan osan koehenkilöistä 
kanssa vuosittain viiden vuoden ajan. Ikäkuljettajien ajotapa on yleensä 
vuosikymmenten aikana omanlaisekseen muovautunutta ja sitä voi olla vaikea 
muuttaa yksittäisen koulutuskerran perusteella pysyvästi. 

Iäkkäistä vastaajista valtaosalla oli useita harrastuksia. Yleisimmät harrastukset 
olivat kävely, tuttavien tapaaminen, puutarhanhoito ja pihatyöt. Vastaajista lä-
hemmäs puolet harrasti liikuntaa päivittäin vähintään puolen tunnin ajan ja mel-
kein kolmasosakin 3–4 kertaa viikossa. Keskimäärin iäkkäät kokivat oman ter-
veydentilansa hyväksi tai keskinkertaiseksi ja liikkumiskykynsä kodin ulkopuolel-
la hyväksi. Yhä ajavat kuljettajat kokivat terveydentilansa, liikkumiskykynsä ja 
päivittäisistä toiminnoista suoriutumisensa paremmaksi kuin ajamisen lopettaneet 
iäkkäät. Tulos sopii hyvin yhteen sen kanssa, että iäkkäät lopettavat autolla ajami-
sen kokiessaan terveydentilansa ja ajokykynsä heikentyneen. Sekä miehillä että 
naisilla itse koettu terveydentila oli laskenut vuodesta 2003. Vaikka sairauksien 
määrän tai laadun muutosta ei pystytty vertailemaan, on oletettavaa, että ikäänty-
minen on tuonut monille iäkkäille lisää vaivoja ja sairauksia, jotka ovat vaikutta-
neet heidän arvioihinsa omasta terveydentilastaan. 
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Tämän tutkimuksen tuloksia tulkittaessa ja yleistettäessä on otettava huomioon, 
että tulokset koskevat vuonna 2010 kyselyyn vastanneita 1932–1934 vuosina syn-
tyneitä kuljettajia eri puolilta Suomea. Tulokset edustavat vain kyseistä ikäluok-
kaa. Alkuperäisessä otannassa vuonna 1997 valittiin vain henkilöitä, joilla oli 
vuonna 1997 voimassaoleva ajokortti ja jotka olivat myös autonomistajia tai -
haltijoita. Otantakriteereistä johtuen mukaan tuli melko vähän naisia suhteessa 
miesten määrään, vaikka kysely lähetettiinkin kaikille aineiston naisille. Naisten 
vastausten määrää vähensi lisäksi naisten vähäisempi vastausinnokkuus. Tutki-
mukseen osallistuneet naiset saattavat myös edustaa erityistä naisryhmää, sillä on 
mahdollista, että autonomistajina tai -haltijoina olleet naiset ovat ajaneet keski-
määrin enemmän kuin muut ajokortin hankkineet naiset.  

Lähetetyistä 3200 kyselylomakkeesta palautui täytettynä 57,0 prosenttia. Eri 
vuosina vastanneita kuljettajia vertailtaessa huomattiin, että vuoden 2010 kyse-
lyyn vastanneet olivat useammin ajo-oikeutettuja ja miesvastaajat suoriutuivat 
päivittäisistä toiminnoista paremmin kuin vastaamatta jättäneet miehet. Lisäksi 
pilottitutkimuksesta saadut kommentit vastaamatta jättämisestä osoittavat, että 
vastaamattomuuden taustalla saattaa merkittävällä osalla olla heikosta terveyden-
tilasta johtuva kykenemättömyys vastata. Vastaukset saattavat siis olla jossain 
määrin vinoutuneita siten, että ne edustavat ikäkuljettajien terveintä joukkoa. 
Naiskuljettajien kohdalla vuonna 2003 vastaamatta jättäneet ja vastanneet henkilöt 
erosivat toisistaan peruskoulutuksen tasoltaan ja koko elämän aikaiselta ajomää-
rältä. Kyselyyn vastanneet naiset saattavat siis tästäkin syystä olla koko populaa-
tioon verrattuna keskivertoa kokeneempia kuljettajia. Ajomäärällä on vaikutusta 
moniin ajokäyttäytymiseen liittyviin tekijöihin ja siten on mahdollista, että esi-
merkiksi miesten ja naisten väliset erot ajokäyttäytymisessä ovat todellisuudessa 
havaittuja eroja suuremmat.  

Lisäksi tutkimusta saattaa rajoittaa jossain määrin unohtaminen, omien ajotai-
tojen yliarviointi ja sosiaalinen suotavuus, jotka ovat yleisiä ongelmia itserapor-
tointiin perustuvassa tutkimuksessa. Esimerkiksi onnettomuuksien ja ”läheltä piti” 
-tilanteiden muistaminen saattaa olla heikkoa (Chapman & Underwood 2000). 
Ikäkuljettajilla, kuten muunkin ikäisillä kuljettajilla, esiintyy omien ajotaitojen 
yliarviointia (Freund, Colgrove, Burke & McLeoda 2005). Tässä tutkimuksessa 
vastaajien antamien vastausten luotettavuutta tarkasteltiin ajokorttirekisteriin mer-
kittyjen rikkomustietojen ja kyselyvastausten avulla. Lähes kuusikymmentä pro-
senttia vastauksista oli yhteneviä, mutta lopuissa oli pieniä eroja. On mahdollista, 
että osa vastaajista ei muistanut saatujen rangaistusten tarkkaa määrää. Osa iäk-
käistä ei ehkä osannut ajoittaa niitä viimeisten viiden vuoden ajalle, sillä he olivat 
vastanneet heillä olevan enemmän merkintöjä kuin ajokorttirekisteristä löytyi. 
Toisaalta sosiaalisesti suotavasti vastanneet vastaajat ovat saattaneet myös kaunis-
tella rikkomustensa määrää. Oletettavasti suurin osa iäkkäiden vastauksista siis on 
lähellä totuutta, mutta pieniä epätarkkuuksia saattavat aiheuttaa erityisesti muis-
tamiseen liittyvät tekijät.  

Autolla ajaminen tarjoaa iäkkäille mahdollisuuden liikkua vapaasti ja itsenäi-
sesti omien aikataulujensa mukaan. 75 vuoden iän ylittäneet ikäkuljettajat kokevat 
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ajotaitonsa hyviksi ja haluavat jatkaa ajamista niin kauan kuin heidän terveydenti-
lansa sen sallii. Ikäkuljettajat kokevat auton hallinnan ja nopeuden säätelyn muut-
tuvan ajan myötä hieman rasittavammiksi ja lisäävät turvallisuushakuista ajokäyt-
täytymistään välttämällä yhä useampia haastavia ajo-olosuhteita. Yli 75-vuotiaat 
kuljettajat eroavat monin tavoin niistä iäkkäistä, jotka ovat aikaisemmin luopuneet 
ajamisesta. He edustavat valikoitunutta joukkoa ja ovat erityisesti terveydentilal-
taan paremmassa kunnossa kuin ajamisen lopettaneet iäkkäät. Ajamisen lopetta-
neiden ryhmässä on kuitenkin joukko terveydentilaltaan hyvässä kunnossa olevia 
naiskuljettajia, jotka ovat lopettaneet ajamisen enemmänkin auton tarpeettomuu-
den vuoksi kuin ajamisessa ilmenneiden ongelmien takia. 
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