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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 Johdanto 
Väestön ikääntyessä iäkkäiden kuljettajien määrä liikenteessä kasvaa voimakkaas-
ti. Ennusteiden mukaan tulevina vuosikymmeninä ajokortin haltijoiden määrä 
kasvaa kaikissa yli 60-vuotiaiden ikäluokissa. Yli 64-vuotiaiden ajokortin halti-
joiden osuus kasvaa 22 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja vuonna 2040 noin 
joka kymmenes ajokortin haltija on yli 74-vuotias (Kalenoja, Tiikkaja & Kallberg 
2008). Vuonna 2008 yli 74-vuotiaiden ajokortin haltijoiden osuus ajokortin halti-
joista oli vain 3,6 prosenttia (Ajoneuvohallintokeskus 2009). Ajo-oikeutettujen 
iäkkäiden määrän kasvua selittää osaltaan se, että yhä useammat naiset ovat suo-
rittaneet ajokortin, mutta myös se, että iäkkäät haluavat säilyttää ajo-oikeutensa 
mahdollisimman pitkään (Kalenoja ym. 2008). Yhä useammat ikääntyvien suku-
polvet ovat tottuneet liikkumaan omalla autollaan ja heidän ennustetaan käyttävän 
omaa autoaan ensisijaisena kulkuvälineenään myös myöhemmällä iällä (OECD 
2001). On siis todennäköistä, että sen lisäksi, että ikääntymässä olevat kuljettajat 
haluavat säilyttää ajo-oikeutensa mahdollisimman pitkään, ajavat he myös aikai-
sempia sukupolvia enemmän. 

 

1.1 Ajo-oikeuden uusiminen Suomessa 
Suomessa ajo-oikeus on voimassa siihen asti, kunnes ajo-oikeuden haltija täyttää 
70 vuotta (Tieliikennelaki 72 §). Sen jälkeen kuljettajan tulee hakea ajo-oikeutta 
uudelleen ja toimittaa lääkärintodistus ajokyvystään. Kuljettajien terveydentilaa 
arvioivat kaikissa ikävaiheissa lääkärit, joilla on velvollisuus ilmoittaa poliisille, 
kun ajo-oikeuden haltijan terveydentila on muuten kuin tilapäisesti heikentynyt 
siten, ettei hän enää täytä lainmukaisia terveysvaatimuksia (Tieliikennelaki 73a 
§). Mikäli kuljettajan terveydentila 70-vuotiaana on riittävä, myönnetään hänelle 
ajo-oikeus kerrallaan enintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Iäkkäiden kuljettajien 
on viiden vuoden välein päätettävä, haluavatko he vielä jatkaa ajamistaan. Naiset 
lopettavat ajamisen 70 vuoden iässä useammin kuin miehet (Hakamies-Blomqvist 
& Wahlström 1998). Liikkasen vuonna 2007 tekemässä tutkimuksessa Manner-
Suomessa asuvista naisista 70 prosenttia ja miehistä 91 prosenttia uusi ajolupansa 
täyttäessään 70 vuotta. Kaupungissa asuvat naiset uusivat ajo-oikeutensa haja-
asutusalueilla asuvia harvemmin ja ruotsinkieliset naiset uusivat ajolupansa suo-
menkielisiä naisia useammin asuinalueesta riippumatta (Liikkanen 2007). Kau-
pungeissa julkinen liikenne on usein kattavampaa ja tiheämpää kuin maaseudulla, 
joten kaupungissa asuvien kuljettajien luopuminen ajo-oikeudesta ei välttämättä 
heikennä heidän kulkumahdollisuuksiaan merkittävästi. Miesten keskuudessa 
asuinalueen ja äidinkielen vaikutukset olivat vähäisempiä (Liikkanen 2007).  

Hakamies-Blomqvistin ja Wahlströmin (1998) tutkimuksessa vuonna 1922 
syntyneiden miesten yleisimmät syyt olla uusimatta ajokorttiaan 70 vuoden iässä 
olivat terveydentilan heikkeneminen (43 %), ajamisen lopettaminen jo aikaisem-
min (30 %) sekä auton tarpeettomuus (28 %). Vuonna 1922 syntyneiden naisten 
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yleisimmät syyt luopua ajokortista olivat ajamisen lopettaminen jo aikaisemmin 
(56 %), auton tarpeettomuus (33 %) sekä pelkääminen ajaessa (19 %). Naisista 33 
prosenttia ja miehistä 24 prosenttia kertoi myös auton kalleuden vaikuttaneen pää-
tökseen lopettaa ajaminen. Hakamies-Blomqvistin ja Sirenin (2003) tutkimuksen 
mukaan naiset näyttävät jakautuvan kahteen erilaiseen ryhmään ajomääränsä pe-
rusteella. Naiset, jotka luopuvat ajokortistaan 70 vuoden iässä, ovat usein ajaneet 
vähemmän ja lyhyemmän aikaa kuin ajokortin uusivat naiset. Näillä naisilla tär-
kein syy luopua ajokortista on se, että heillä on puoliso, jolta he saavat tarvittaessa 
kyydin. Aktiivisesti ajaneet naiset luopuvat kortistaan vain pakottavista syistä, 
kuten heikon terveydentilan tai ajamisen kalleuden takia (Hakamies-Blomqvist & 
Siren 2003). Liikkasen (2007) tutkimuksessa naisten päätöstä luopua ajokortista 
selitti se, että kuljettaja ei ollut ajanut autoa päätöstä edeltävänä vuonna eikä pitä-
nyt auton käyttömahdollisuutta tärkeänä. Ajamattomuuden taustalla olivat tervey-
dentilaan liittyvät tekijät, ongelmat monen asian yhtäaikaisessa tekemisessä sekä 
kaatuminen jalan tai pyörällä.  Auton käyttömahdollisuutta eivät kokeneet tärkeä-
nä naiset, joilla oli mahdollisuus käyttää julkisia kulkuneuvoja, kulkea omaisten 
kyydillä tai jotka eivät pitäneet autolla ajamisesta. 

Ajo-oikeuden jatkamispäätökseen vaikuttava tärkein tekijä on auton välttämät-
tömyys (Hakamies-Blomqvist & Wahlström 1998). Naisilla syynä on miehiä use-
ammin se, että he haluavat säilyttää mahdollisuuden ajamiseen ilman mitään eri-
tyistä tarvetta. Miehet enimmäkseen jatkavat ajamista niin kauan kuin heidän ter-
veydentilansa sen sallii (Hakamies-Blomqvist & Wahlström 1998). Ajo-
oikeutensa uusivat ja siitä luopuvat kuljettajat ovatkin usein etenkin terveydenti-
laltaan toisistaan poikkeavia ryhmiä. Ajokortista luopuvilla on enemmän sairauk-
sia, he kokevat terveydentilansa huonommaksi ja välttävät useampia hankalia ajo-
olosuhteita kuin ajamista jatkavat kuljettajat (mm. Hakamies-Blomqvist & Wahl-
ström 1998; Dellinger, Sehgal, Sleet & Barrett-Connor 2001). Ansteyn, Windso-
rin, Luszczin ja Andrewsin (2006) tutkimuksessa havaittiin, että ajamisen lopetta-
neista iäkkäistä yhä ajavia iäkkäitä useammilla oli viitteitä mahdollisesta kognitii-
visten kykyjen laskusta, heistä useammilla oli jokin neurologinen sairaus ja he 
raportoivat itsearvioidun terveydentilansa heikommaksi. Ajamisen lopettaneet 
suoriutuivat heikommin myös näkö- ja kuulotesteissä. Lisäksi ajamisen lopetta-
neista useammilla oli alhaisempi koulutustaso, heistä useammat asuivat yksin ja 
olivat naimattomia. Samassa tutkimuksessa pyrittiin myös ennustamaan ajamisen 
lopettamista ja todettiin, että demografisista tekijöistä ajamisen lopettamista en-
nusti korkeampi ikä, naissukupuoli ja asuminen muiden kanssa samassa taloudes-
sa. Sen sijaan erilaisia sairauksia merkittävämpiä ennustajia ajamisen lopettami-
selle olivat iäkkäiden oma arvio terveydentilastaan ja heidän kognitiivinen toimin-
takykynsä.  
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1.2 Ikäkuljettajien ominaisuuksia 
Ikääntyminen tuo tullessaan monenlaisia muutoksia iäkkään elämään, toimintaky-
kyyn ja terveydentilaan. Ikääntyessä ihmisen terveydentila useimmiten heikkenee, 
fyysiset voimat vähenevät ja liikkumisesta saattaa tulla vaikeaa. Ikääntyminen tuo 
tullessaan muun muassa reaktioiden hidastumista, liikkuvuuden (esim. pään kään-
täminen) vähenemistä, näkökyvyn heikkenemistä ja etäisyyksien havaitsemisen 
vaikeutta.  Vaihtelut terveydentilassa ja toimintakyvyssä ovat kuitenkin suuria 
iäkkäiden ihmisten välillä. Näihin eroihin vaikuttavat monet koko elämänaikaiset 
tekijät, kuten koulutus ja työ, harrastukset, sosiaaliset suhteet ja elämäntavat. Ero-
ja iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn säilymiseen tuo etenkin fyysinen aktiivisuus 
eli kuntoliikunta, joka on yhteydessä myös pitkään elämään (Stessman, Hammer-
man-Rozenberg, Cohen, Ein-Mor & Jacobs 2009). Heikentyneen terveydentilan 
yhteyttä turvalliseen ajamiseen ei voida pitää täysin suoraviivaisena, sillä kaikki 
ikääntymiseen liittyvät suoritustason heikentymiset eivät vähennä ajoturvallisuutta 
ja monia niistä on mahdollista kompensoida (Hakamies-Blomqvist 1998).  

Ikääntymiseen liittyy näkökyvyn heikkenemistä ja erilaisten näköön vaikutta-
vien silmäsairauksien (esim. kaihi, silmänpainetauti) esiintyvyyden lisääntymistä. 
Näön tarkkuutta tarvitaan lähes jokaisessa ajamiseen liittyvässä toiminnassa (Mc-
Gwin, Chapman & Owsley 2000). Havainnoidakseen ympäristöään liikenteessä 
kuljettaja tarvitsee keskeisen näön tarkkuuden lisäksi riittävän laajan näkökentän 
ja kykyä erotella objekteja eli kontrastisensitiivisyyttä. Heikentyneellä perifeeri-
sellä näkökyvyllä on todettu olevan yhteyttä liikenneonnettomuuksiin joutumiseen 
(katsaus: Owsley & McGwin 1999). Kontrastisensitiivisyys on puolestaan yhtey-
dessä vaikeuksiin visuaalisesti monimutkaisissa tilanteissa, jotka vaativat kykyä 
erotella näkökentässä olevia objekteja, kuten esimerkiksi vasemmalle kääntymi-
sessä, ruuhka-aikana ajamisessa ja parkkeeraamisessa (McGwin, Chapman & 
Owsley 2000). Fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen liittyy lihasvoiman ja 
liikkuvuuden vähenemistä ja psykomotorisen toiminnan hidastumista (esim. Ho-
yer 1990). Lihasvoiman heikkous johtaa vähempään voimaan painaa jarrua. Liik-
kuvuuden heikentyminen vaikeuttaa esimerkiksi pään kääntämistä ja sivuille kat-
somista, jolloin esteiden ja muiden tienkäyttäjien havaitseminen jää puutteellisek-
si.  

Ajamisen kannalta erityisen olennaisia ovat kognitiiviset kyvyt, jotka vaikutta-
vat muun muassa ajamisessa tarvittavaan visuaaliseen havainnointiin sekä havain-
tojen ja motoristen toimintojen yhdistämiseen (Lundberg, Hakamies-Blomqvist, 
Almkvist & Johansson 1998). Kognitiivisen suorituskyvyn on todettu laskevan 
ikääntymisen myötä erityisesti ajamisen kaltaisissa monitehtäväsuorituksissa, jot-
ka vaativat tarkkaavaisuuden jakamista usean eri tehtävän kesken (esim. Salthouse 
2000; Wikman & Summala 2000). Kognitiivisten kykyjen heikentyessä reaktio-
ajat kasvavat, ajotilanteiden havainnointi ja arviointi sekä etäisyyksien ja muiden 
autojen nopeuden arvioiminen muuttuu vaikeammaksi (katsaus: Anstey, Wood, 
Lord & Walker 2005).  
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Iäkkäille kuljettajille on tärkeää tunnistaa ja arvioida oikein omat fyysiset ja 
kognitiiviset vahvuutensa ja heikkoutensa (Anstey, Wood, Lord & Walker 2005). 
Realistinen käsitys omista kyvyistä auttaa kuljettajaa mukauttamaan ajotapojaan 
ja ajokäyttäytymistään omia taitojaan ja kykyjään vastaaviksi. Heikkenevän suori-
tuskyvyn kompensointi ja hyvä kognitiivisten puutteiden oiretietoisuus ovat kes-
keisiä turvallisuutta säilyttäviä tekijöitä. Ikääntyessä kuljettajien ajomäärät tyypil-
lisesti pienenevät (Daigneault ym. 2002b) ja iäkkäät hidastavat ajonopeuttaan 
(Daigneault ym. 2002b, katsaus: Hakamies-Blomqvist ym. 2004). Ajonopeuden 
säätely on tärkeä keino vähentää ajamisen kuormittavuutta ja lisätä kuljettajan 
turvallisuutta liikenteessä (Näätänen & Summala 1974). Eläkkeelle jäämisen joh-
dosta iäkkäillä on usein enemmän aikaa ja mahdollisuuksia valita, milloin he mat-
kustavat. Siten he voivat välttää erilaisia haastavia ajo-olosuhteita, kuten ruuhkaa, 
pimeää tai lumisadetta. Donorfion, D’Ambrosion, Coughlinin ja Mohyden (2009) 
poikkileikkaustutkimuksessa havaittiin, että iän myötä kuljettajat rajoittavat aja-
mistaan haastavissa olosuhteissa mahdollisesti siksi, että he kokevat luottamuk-
sensa omiin ajotaitoihinsa ja ajonautintonsa vähenevän. 

Iäkkäitä pidetään yleisesti kykenevinä havaitsemaan ikääntymisen ja tervey-
dentilan vaikutukset ajosuoritukseensa (Rabbitt, Carmichael, Shilling & Sutcliff 
2002). Useissa tutkimuksissa on todettu, että sairauksien myötä ja toimintakyvyn 
heiketessä useat ikäkuljettajat vähentävät ajamistaan ja muuttavat ajokäyttäyty-
mistään (esim. Alvarez & Fierro 2008; Lyman, McGwin & Sims 2001; Rabbitt 
ym. 2002). Naiset aloittavat ajamisen itsesäätelyn aikaisemmin kuin miehet ja 
myös rajoittavat ajamistaan miehiä enemmän (Kostyniuk & Molnar 2008; Rimmö 
& Hakamies-Blomqvist 2002).  Toisaalta esimerkiksi Baldock, Mathias, McLean 
ja Berndt (2006) ovat esittäneet, että ikäkuljettajat eivät riittävässä määrin kom-
pensoi heikentynyttä toimintakykyään itsesäätelyn avulla ja saattavat rajoittaa 
ajamistaan vain tietyissä selkeästi haastaviksi havaittavissa olosuhteissa, kuten 
esimerkiksi pimeällä.  

 

1.3 Iäkkäiden liikenneonnettomuudet 
Ikäkuljettajien liikenneonnettomuuksia on tutkittu paljon ja iäkkäiden onnetto-
muusriskin suuruudesta on monenlaisia, osin ristiriitaisiakin tutkimustuloksia. 
Perinteisesti onnettomuusriski on laskettu ajettujen kilometrien ja onnettomuuksi-
en suhteena ja näin laskettuna iäkkäiden kuljettajien ryhmällä on toiseksi suurin 
riski nuorten mieskuljettajien jälkeen joutua onnettomuuteen. Näin määritettyyn 
onnettomuusriskiin vaikuttaa muun muassa se, kuinka pitkiä matkoja kuljettaja 
yleensä tekee (Hakamies-Blomqvist, Raitanen & O’Neill 2002). Kaikissa ikä-
luokissa vähän ajavilla kuljettajilla on suurempi onnettomuusriski kuin paljon 
ajavilla kuljettajilla (Langford, Methorst & Hakamies-Blomqvist 2006). Kun tämä 
seikka otetaan huomioon, ei iäkkäillä paljon ajavilla kuljettajilla ole suurempaa 
riskiä joutua onnettomuuteen ajettua kilometriä kohti kuin muillakaan saman ver-
ran ajavilla kuljettajilla (esim. Hakamies-Blomqvist ym. 2002, Alvarez & Fierro 
2008).  Sen sijaan, jos ajo-olosuhteet vakioidaan, iäkkäiden kuljettajien onnetto-
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muusriski voi olla selvästi suurempi erityisesti onnettomuuteen altistavissa tilan-
teissa, kuten risteyksien ylityksissä (Summala 1996). 

Iäkkäiden kuljettajien onnettomuuksiin vaikuttaa se, millaisia matkapäätöksiä 
ja reittivalintoja he tekevät ja millaisissa olosuhteissa he mieluiten ajavat (Janke 
1991; Langford & Koppel 2006). Iäkkäiden kuljettajien onnettomuudet sattuvat 
usein päiväsaikaan ja hyvällä ajokelillä (Daigneault, Joly & Frigon 2002a; Lang-
ford & Koppel 2006). Tämä johtuu siitä, että monet ikäkuljettajat ajavat vain hy-
vissä olosuhteissa ja välttävät esimerkiksi pimeällä tai liukkaalla kelillä ajoa. 
Merkittävä osa iäkkäiden onnettomuuksista sattuu melko alhaisissa nopeuksissa 
teillä, joilla nopeusrajoitus on alle 60 kilometriä tunnissa (Langford & Koppel 
2006). Tyypillistä iäkkäiden kuljettajien onnettomuuksille on se, että ne tapahtu-
vat tilanteissa, joissa kuljettajalta vaaditaan usean yksityiskohdan havainnointia ja 
monimutkaisen informaation prosessointia, kuten esimerkiksi juuri risteyksissä. 
Risteysonnettomuuksista yleisiä ovat etenkin sellaiset tilanteet, joissa iäkäs kuljet-
taja on kääntymässä vasemmalle eikä huomaa ajoissa muita tienkäyttäjiä (Daigne-
ault ym. 2002a).  

Heikkenevän suorituskyvyn kompensointi ja hyvä kognitiivisten puutteiden oi-
retietoisuus ovat keskeisiä turvallisuutta säilyttäviä tekijöitä. Kuitenkaan kogni-
tioltaan heikommat kuljettajat eivät välttämättä pysty arvioimaan oikein ajokyky-
ään eivätkä he siten myöskään pysty kontrolloimaan ajamistaan välttämällä esi-
merkiksi vaikeita ajo-olosuhteita (Ball ym. 1998). Oman ajamisen säätely saattaa 
toimia vain tietyissä selkeissä tilanteissa, esimerkiksi pimeän tai sadekelien vält-
tämisessä (Baldock, Mathias, McLean & Berndt 2006). Sairauksien myötä useat 
iäkkäät kuljettajat vähentävät ajamistaan (Alvarez & Fierro 2008). Vähän ajavien 
kuljettajien joukko saattaa olla terveydentilaltaan ja/tai kognitiivisilta kyvyiltään 
paljon ajavia ikäkuljettajia heikompia (Lyman, McGwin & Sims 2001). Nämä 
iäkkäät kuljettajat muodostavat mahdollisesti oman ryhmänsä, jolla on kohonnut 
riski joutua onnettomuuteen (Hakamies-Blomqvist & Wahlström 1998). Sen li-
säksi, että heillä on funktionaalisia puutteita, jotka vaikuttavat heidän ajokykyyn-
sä, saattavat heidän ajotaitonsa heiketä harjoituksen puutteesta. 

Iäkkäille kuljettajille onnettomuuteen joutuminen voi olla kohtalokkaampaa 
kuin nuoremmille, sillä heidän kykynsä toipua erilaisista vammoista on heikompi.  
Langfordin ja Koppelin (2006) tutkimuksessa iäkkäillä kuljettajilla oli puolitoista 
kertaa suurempi todennäköisyys kuolla liikenneonnettomuudessa verrattuna keski-
ikäisiin kuljettajiin. Suomessa yli 64-vuotiaiden henkilöiden liikennekuolemien 
määrä on vähentynyt neljänneksellä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuiten-
kin tieliikenteessä menehtyneiden tilastoissa iäkkäät tienkäyttäjät ovat väestö-
osuuteen verrattuna yliedustettuja (Rajalin 2009). Viimeisen viiden vuoden aikana 
tieliikenteessä menehtyneistä joka neljäs ja loukkaantuneista joka kymmenes oli 
iäkäs henkilö (Liikenneturva 2009). Yli 75-vuotiaiden kuljettajien määrä kasvaa 
nopeasti väestön ja ajokortillisen ikääntyvän väestön kasvaessa. 75 vuoden ikä on 
myös Suomea aikaisemmin autoistuneissa maissa (etenkin Yhdysvalloissa) selvä 
rajapyykki – kuolemaan johtavien liikenneonnettomuuksien riski alkaa sen jäl-
keen kasvaa voimakkaasti. 
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Iäkkäät ovat haurautensa ja fyysisen toimintakykynsä heikkenemisen takia eri-
tyisen haavoittuvainen ryhmä myös kevyen liikenteen kulkijoina (esim. Oxley, 
Corben, Fildes & Charlton 2004). Suomessa vuonna 2009 kuolleista jalankulki-
joista 50 prosenttia ja loukkaantuneista jalankulkijoista 28 prosenttia oli iäkkäitä 
(Tilastokeskus 2010).  Suhteutettuna iäkkäiden väestöosuuteen iäkkäiden jalan-
kulkijoiden riski kuolla tai loukkaantua tieliikenteessä on lähes kaksinkertainen 
verrattuna koko väestöön (Liikenneturva 2010). Suuri osa iäkkäiden jalankulki-
joiden kuolemista ja loukkaantumisista tapahtuu suojatiellä (LVM:n työryhmä 
2008). Vuonna 2009 liikenteessä kuolleista pyöräilijöistä 55,0 prosenttia ja louk-
kaantuneista pyöräilijöistä 16,9 prosenttia oli yli 64-vuotiaita (Tilastokeskus 
2010c). Iäkkäiden kohonneeseen onnettomuusriskiin kevyen liikenteen kulkijoina 
vaikuttaa mahdollisesti toiminnanohjauksen heikkeneminen (Oxley, Ihnsen, Fil-
des, Charlton & Day 2005). Iäkkäillä on muun muassa vaikeuksia arvioida, mil-
loin on turvallista lähteä ylittämään katua ja he käyttävät myös nuorempia enem-
män aikaa päättääkseen, lähteäkö tien yli vai ei (Oxley ym. 2005).  
	  

1.4 Iäkästaito-seurantatutkimus 
Iäkkäiden kuljettajien seurantatutkimusprojekti alkoi vuonna 1997, jolloin poimit-
tiin ajokortti- ja autorekisteristä kahdeltakymmeneltä paikkakunnalta kaikki ne 
63–65 -vuotiaat henkilöt, joilla oli voimassaoleva ajokortti ja jotka olivat auton-
omistajia tai -haltijoita (N=6111). Valintakriteerit täyttäville kuljettajille 
(N=4200) lähetettiin kutsu osallistua oman paikkakunnan autokoulun pitämään 
koulutusajoon. Alkuperäisestä aineistosta poistettiin muun muassa täysin ruotsin-
kieliset kuljettajat, henkilöt, jotka olivat muuttaneet paikkakunnalta, 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 hei-
dän henkilökohtaisia kontrollihenkilöitään. Koe- ja kontrollihenkilöt vertaistettiin 
sukupuolen, ajokokemuksen, ammatin ja asuinpaikkakunnan suhteen. Koehenki-
löiksi valittiin 602 kuljettajaa, joista lopulta 542 osallistui henkilökohtaiseen kou-
lutukseen. 

Koulutuksessa kuljettajat ajoivat omalla autollaan tutussa ympäristössä noin 
puolentoista tunnin verran ja saivat liikenneopettajalta palautetta ajamisestaan. 
Liikenneopettajat myös arvioivat kuljettajien turvallisuuden ja todennäköisyyden 
joutua onnettomuuteen. Koulutusajon lisäksi kaikille ajoon osallistuneille jaettiin 
Liikenneturvan Autoillen kaiken ikää -opas, jossa on tietoa iäkkäiden kuljettajien 
tyypillisistä ongelmista liikenteessä. Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan 
toisen koehenkilöistä piti ajaa yksi koulutusajo ja toisen koehenkilön yksi koulu-
tusajo joka vuosi viiden vuoden ajan eli yhteensä viisi kertaa. Projektin rahoitus-
järjestelyistä johtuen suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut. Osa kuljettajista, joi-
den piti ajaa useampi kerta, osallistuivat koulutusajoon vain kaksi kertaa, muuta-
mat kuljettajat kolmesti. 
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Vuonna 2003 Rämet ja Summala toteuttivat ensimmäisen seurantavaiheen, jos-
sa lähetettiin kyselylomake kaikille kuljettajille, jotka olivat aikaisemmin olleet 
halukkaita osallistumaan koulutusajoon (N=1686). Lisäksi kysely lähetettiin yli 
kahdelle tuhannelle kuljettajalle, jotka eivät olleet halukkaita osallistumaan vuon-
na 1997. Kyselyssä kartoitettiin ikääntyvien kuljettajien senhetkistä autonkäyttöä, 
ajotapoja ja -kokemuksia (esimerkiksi, mitä ajo-olosuhteita kuljettaja välttää) sekä 
sattuneita onnettomuuksia. Lisäksi kuljettajille esitettiin kysymyksiä muun muas-
sa harrastuksista, päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisesta ja terveydestä.  Kyse-
lystä laadittiin hieman eri versiot koulutuksessa mukana olleille ja niille kuljetta-
jille, jotka eivät vastanneet vuonna 1997. Näiltä ei-halukkaiksi nimitetyiltä kuljet-
tajilta kysyttiin enemmän taustatietoja, kuten ammattia ja asumismuotoa. Haluk-
kaat kuljettajat olivat vastanneet näihin jo aikaisemmassa kutsussa. Ajotestiin 
osallistuneilta koehenkilöiltä kysyttiin heidän mielipidettään ajokoulutuksesta ja 
siitä, minkälainen vaikutus koulutuksella oli mahdollisesti ollut heidän ajokäyttäy-
tymiseensä. Täytettyjä kyselylomakkeita palautettiin 2044 kappaletta. 

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 olivat 
oletettavasti monin tavoin aktiivisempia kuin muut kuljettajat keskimäärin. Lii-
kenneonnettomuuksissa osallisena olemista ennustavassa mallissa merkitseviä 
ennustavia tekijöitä olivat edellisen vuoden kilometrimäärä, sairauksien lukumää-
rä ja liikenneopettajien vuonna 1997 tekemä turvallisuusennuste, mutta sukupuo-
lella ei ollut vaikutusta. Ajetun kilometrimäärän ja sairauksien lukumäärän kasva-
essa oli todennäköisempää, että kuljettaja oli ollut osallisena onnettomuudessa. 
Liikenneopettajien turvallisuusennuste 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 ajokäyttäytymis-
tään.  
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1.5 Ajo-oikeus 75 vuoden iässä ja sen jälkeen: 
tutkimuksen tavoite 

Ikäkuljettajien ajamisesta luopumista on tutkittu paljon, mutta huomattavasti vä-
hemmän huomiota on kiinnitetty siihen, minkälaisia eroja ajamista jatkavien ja 
ajamisen lopettaneiden kuljettajien välillä on jo aikaisemmin havaittavissa muun 
muassa ajamisen määrässä, ajokäyttäytymisessä ja terveydentilassa. Tässä seuran-
taprojektin osatutkimuksessa raportoidaan yksityiskohtaisesti 75 vuoden iässä ajo-
oikeutettujen ja ajo-oikeudesta (omalla tai viranomaisen päätöksellä) luopuneiden 
kuljettajien eroja kuljettajien kuusi vuotta aikaisemmin täyttämän kyselyn pohjal-
ta. Vuoden 2003 kyselyn aikaan kuljettajat olivat 69–71 -vuotiaita ja nyt vuonna 
2009 kuljettajat ovat 75–77 -vuotiaita. Tavoitteena on selvittää, miten ajamiseen, 
terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät noin 70 vuoden ikäisenä vaikut-
tavat ajo-oikeuden uusimiseen 75 vuoden iässä. Lisäksi tutkitaan, mitkä tekijät 
ennustavat ajo-oikeuden uusimista tai siitä luopumista 75 vuoden ikäisenä. Ta-
voitteena on myös selvittää, onko vuonna 1997 toteutettu koulutusinterventio vai-
kuttanut ajokortin uusimiseen 75-vuotiaana. 

Aikaisempaan tutkimukseen perustuen voidaan olettaa, että vahva elinikäinen 
ajokokemus ja ajotaidon ylläpito lisäävät halua ja kykyä jatkaa ajamista myö-
hemmälle iälle. Terveydentilan ja toimintakyvyn heikkeneminen puolestaan ole-
tettavasti vähentävät ajohalukkuutta, samoin auton vähentynyt tarve. Myös heikot 
ajotaidot ja ajamisen kokeminen rasittavaksi ennakoidaan vähentävän halua uusia 
ajo-oikeus. Naiset ovat todennäköisesti mieskuljettajia useammin luopuneet ajo-
kortistaan. Myös kuljettajan asuinpaikalla saattaa olla vaikutusta siten, että kau-
pungissa asuvat uusivat harvemmin ajokorttinsa 75 vuoden iässä. Koulutuksen 
vaikutuksen arvellaan olevan suhteellisen pieni, sillä edellisessä seurantavaiheessa 
sen ei havaittu vaikuttaneen ajokäyttäytymiseen, vaikka kuljettajat kertoivatkin 
siitä olleen heille hyötyä. Seurantatutkimuksen eri vaiheita selventävä kaavio koe-
henkilöistä on seuraavalla sivulla. 
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2 Aineisto ja menetelmät 
2.1 Aineisto	  
Aineistona ovat Lintu-tutkimusprojektin seurantatutkimusmateriaalit iäkkäistä 
kuljettajista (Rämet & Summala 2004) sekä syksyllä 2009 ajokorttirekisteristä 
kerättyjä tietoja ikäkuljettajien ajo-oikeudesta. Tässä toisessa seurantavaiheessa 
on mukana 5915 kuljettajaa, joista neljän kohdalla ajo-oikeustietoja ei ollut saata-
villa ajokorttirekisteristä. 

Vuoden 1997 lyhyessä yhden sivun mittaisessa ilmoittautumislomakkeessa ky-
syttiin kuljettajalta ajokoulutukseen osallistumishalukkuuden lisäksi tietoja muun 
muassa koulutuksesta, ammatista, ajokorttiluokasta, ammattiajosta, edellisen vuo-
den ajomäärästä ja koko siihenastisen elämän aikaisesta ajomäärästä. Kuljettajilta 
kysyttiin myös, minkälaisia ajo-olosuhteita he välttävät ja mitkä ovat heidän mie-
lestään heidän ajotaitonsa vahvat puolet ja ongelmakohdat. Liikenneopettajat ke-
räsivät koulutusajoista tietoja kuljettajan autonhallinnasta, havainnoinnista, pää-
töksenteosta, turvaetäisyyden säilyttämisestä, nopeuden säätelystä, suhtautumises-
ta muihin tienkäyttäjiin, häiriöiden sietokyvystä, kuljettajana olemisesta, sääntöjen 
tuntemisesta ja noudattamisesta. Liikenneopettajat tekivät kuljettajista turvalli-
suusennusteen, jossa vaihtoehtoina oli turvallinen kaikissa olosuhteissa, turvalli-
nen normaaliolosuhteissa, turvallinen vain parhaissa olosuhteissa ja vaikeuksia 
kaikissa olosuhteissa. Lisäksi liikenneopettajat arvioivat kuljettajan todennäköi-
syyttä joutua onnettomuuteen viisiasteisella portaikolla suuresta pieneen. 

Vuoden 2003 kysely oli laaja kartoitus kuljettajien liikkumisesta, ajamisesta, 
ajotaidoista, hankalien ajo-olosuhteiden välttämisestä, onnettomuuksista, läheltä 
piti -tilanteista, pikkukolareista, onnettomuuksista jalankulkijana tai pyöräilijänä, 
rikkomuksista, ajokortin jatkamisesta tai ajokortista luopumisesta 70-vuotiaana, 
päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisesta, sairauksista, itse koetusta terveydenti-
lasta sekä tyytyväisyydestä eri osa-alueisiin elämässä. Kysely sisälsi myös Driver 
Behaviour Questionnaire (DBQ) - ajotapakyselyn (Reason, Manstead, Stradling, 
Baxter & Campbell 1990). DBQ-kyselyssä esitetään erilaisia kysymyksiä kuljetta-
jan toiminnasta liikenteessä. Kuljettajan tehtävänä on arvioida, miten usein hän on 
toiminut tietyllä tavalla liikenteessä viimeisen vuoden aikana. Alkuperäisessä 
DBQ-kyselyssä on 28 osiota, mutta 2003 tehdyssä kyselyssä käytettiin muokattua 
DBQ-kyselyä, josta oli poistettu aggressiivista ajotapa käsittelevät kysymykset ja 
lisätty kysymyksiä muun muassa kuljettajan stressaantumisesta ja hermostumises-
ta liikenteessä. Kyselyyn vastasi yli kaksi tuhatta kuljettajaa. Tarkempi kuvaus 
koko kyselystä löytyy Rämetin ja Summalan raportista (2004). 

Vuoden 2009 elokuussa saadut ajokorttirekisteritiedot kattoivat kuljettajien yh-
teystiedot ja ajo-oikeustilanteen. Lisäksi rekisterissä oli merkintä, mikäli kuljettaja 
oli jo kuollut. Kuolleiden kuljettajien osalta ei ollut mahdollista saada tietoa ajo-
oikeuden uusimisesta eri ikävaiheissa. Rekisteriaineisto kattoi aikavälin 1998 
tammikuu - 2009 elokuu. 
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2.2 Menetelmät 
Tilastollisissa analyyseissä käytettiin SPSS 17 - ja PASW 18 -ohjelmia (SPSS 
Inc., IBM Company, Illinois, USA). Erilaisten ryhmien välisten erojen tutkimi-
seen käytettiin χ2-testejä ja varianssianalyysiä. Muuttujien välisiä korrelaatioita 
mitattiin Spearmanin korrelaatiokertoimella. Faktorianalyysia käytettiin apuna 
useiden summamuuttujien muodostamisessa, esimerkiksi Driver Behaviour Ques-
tionnaire (DBQ) -mittarissa ja tyytyväisyyskyselyssä. Faktoroinnit tehtiin Pro-
max-vinorotaatiolla, joka sallii muuttujien väliset korrelaatiot. Ajo-oikeuden en-
nustamisessa käytettiin logistista regressioanalyysiä. 

Aineiston pohjalta kuljettajia vertailtiin sen mukaan, oliko heillä yhä voimassa 
oleva ajokortti vuonna 2009. Niitä kuljettajia, joilla oli yhä elokuussa 2009 ajo-
oikeus, kutsutaan jatkossa ajo-oikeutetuiksi ja ajo-oikeudettomat ovat niitä kuljet-
tajia, jotka olivat luopuneet tai joutuneet luopumaan ajo-oikeudestaan 70. ikävuo-
den jälkeen, mutta ennen vuotta 2009. Lisäksi molempia sukupuolia tarkastellaan 
omina ryhminään. Ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudettomien ryhmävertailuissa ovat 
mukana vain yhä elossa olevat kuljettajat, sillä kuolleiden kuljettajien osalta ei ole 
tietoa heidän ajo-oikeutensa päättymisajankohdasta.  
	  

3 Tulokset 
3.1 Pistenopeudet ja aikavälit 
3.1.1 Ajo-oikeus ja kuolleisuus 

Vuoden 2009 elokuun loppuun mennessä koko aineiston 5911 kuljettajasta ajo-
oikeus oli voimassa 3977 henkilöllä. Kuollut oli 1240 kuljettajaa, joista miehiä oli 
1118 (90,2 %) ja naisia 122 (9,8 %). Miesten kuolleisuus oli suurempaa kuin nais-
ten (Pearson χ2=128.50, p<.001). Kuvassa 1 on esitetty ajo-oikeutettujen, ajo-
oikeudettomien ja kuolleiden kuljettajien määrät koko aineistossa. 

	  

 

Kuva 1. Kuljettajan tilanne 2009 elokuun lopussa sukupuolen mukaan. 
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Elossa olevien kuljettajien joukossa ajo-oikeus oli voimassa 88,7 prosentilla mie-
histä ja 74,2 prosentilla naisista (Kuva 2). Miehistä naisia useammat olivat uusi-
neet ajo-oikeutensa (Pearson χ2=44.09, p<.001).  Ajo-oikeutettujen kuljettajien 
määrässä oli mukana 400 kuljettajaa, jotka eivät vielä elokuun loppuun mennessä 
olleet täyttäneet 75 vuotta eivätkä myöskään olleet uusineet ajo-oikeuttaan. Hei-
dän kohdallaan ajo-oikeuden säilyttäminen on vielä varmistettava vuoden 2010 
alussa. Alle 75-vuotiaista kuljettajista 116 henkilöä oli jo uusinut ajo-oikeutensa 
seuraavaksi viideksi vuodeksi. 
	  

	  

Kuva 2. Ajo-oikeustilanne 2009 elokuun lopussa sukupuolen mukaan (vain elossa olevat 
kuljettajat) 

3.1.2 Ajo-oikeuden uusiminen eri ikävaiheissa 

Taulukossa 1 on koottuna tiedot ajokortin uusimisesta eri ikävaiheissa. Miehistä 
vain kaksi prosenttia oli jättänyt uusimatta ajokorttinsa 70-vuotiaana, mutta naisis-
ta ajokortista oli luopunut lähes kymmenen prosenttia. Yli 60 prosentilla sekä 
miehistä että naisista on ajo-oikeus voimassa 80-vuotiaaksi asti. Kuolleiden kul-
jettajien ajo-oikeuden päättymis- tai uusimistietoja ei ollut rekisteristä saatavissa. 
Ajo-oikeuden päättyminen ja menettäminen jakautuivat useille eri vuosille ja ikä-
kausille. Ajo-oikeuden menettämisessä oli kyse tilanteista, joissa kuljettaja oli 
tehnyt rikkomuksia tai ei enää täyttänyt ajo-oikeuden edellytyksiä eikä hänelle 
ollut enää myönnetty uudelleen ajo-oikeutta. Suurin osa kuljettajista (86,4 %), 
joiden ajo-oikeus oli rekisterissä merkitty päättyneeksi, oli itse pyytänyt ajo-
oikeutensa rauettamista ennen ajo-oikeuden umpeutumista. 

Taulukko 1. Ajo-oikeuden uusiminen 70-vuotiaana ja 75-vuotiaana (ennen 70 vuoden 
ikää kuolleet poistettu joukosta) 

    Mies (N=4193) Nainen (N=1229) 

Kuollut (ei tietoa päättymisajasta) 16,20 % 5,90 % 

Ei uusinut ajo-oikeutta 70-vuotiaana  2,00 % 9,80 % 

Ajo-oikeus voimassa 75-vuotiaaksi asti 11,90 % 20,50 % 

Ajo-oikeus voimassa 80-vuotiaaksi asti 67,00 % 61,40 % 

Ajo-oikeus uusittu 75-vuotiaana alle 5 vuodeksi 0,20 % 0,20 % 

Ajo-oikeus päättynyt (välillä 1998-2009) 1,10 % 1,50 % 

Ajo-oikeus menetetty (välillä 1998-2009) 1,70 % 0,80 % 
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3.1.3 Ajo-oikeus ja kuolleisuus syntymävuoden mukaan 

Iäkkäiden ihmisten kohdalla muutamallakin vuodella saattaa olla merkitystä ter-
veydentilan, kuolleisuuden ja siten myös ajo-oikeuden suhteen. Kuvassa 3 ja 4 on 
vuoden 2009 ajo-oikeustilanne ja kuolleisuus luokiteltuna syntymävuoden ja su-
kupuolen mukaan. Eri vuosina syntyneiden miesten välillä oli eroja kuolleisuu-
dessa ja ajo-oikeuksien määrässä (Pearson χ2=12.42, p=.015). Vuonna 1932 syn-
tyneistä useampi oli kuollut (26,1 %) kuin vuonna 1933 (24,6 %) ja vuonna 1934 
(21,9 %) syntyneistä. Samoin ajo-oikeutettuja oli eniten vuonna 1934 syntyneiden 
joukossa, toiseksi eniten vuonna 1933 syntyneiden ja vähiten vuonna 1932 synty-
neiden joukossa. Erot eri vuosina syntyneiden naisten välillä eivät täysin noudat-
taneet odotettua jakaumaa, vaan vuonna 1933 syntyneistä naisista oli kuollut 
enemmän kuin muista ryhmistä. Erot ikäryhmien välillä eivät kuitenkaan olleet 
merkitseviä (Pearson χ2=3.18, p=.528). Vähiten kuolleita ja eniten ajo-oikeutettuja 
naiskuljettajia oli odotusten mukaisesti nuorimmassa ikäluokassa. Sekä miesten 
että naisten joukossa oli ajo-oikeutetuiksi luokiteltuja kuljettajia, jotka eivät vielä 
rekisterihaun aikaan olleet täyttäneet 75 vuotta. Nämä kuljettajat saattavat osal-
taan vaikuttaa vuonna 1934 syntyneiden muita ikäluokkia suurempaan ajo-
oikeutettujen suhteelliseen osuuteen. 

 

	  

Kuva 3. Miesten tilanne syntymävuoden mukaan. 
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Kuva 4. Naisten tilanne syntymävuoden mukaan. 

3.1.4 Ajo-oikeus kuntaluokituksen mukaan 

Kuljettajien asuinkunnat vuonna 1997 luokiteltiin Tilastokeskuksen kuntaluoki-
tuksen mukaan kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maaseutumaisiin kuntiin. 
Kuljettajista otettiin huomioon vain vuoden elokuussa 2009 yhä elossa olevat kul-
jettajat. Miehistä taajaan asutuissa kunnissa asuvilla oli suhteellisesti eniten ajo-
kortteja ja maaseutumaisissa kunnissa hieman enemmän kuin kaupungissa (Kuva 
5). Naiskuljettajista maaseutumaisissa kunnissa asuvilla oli eniten ajokortteja, 
kaupunkimaisissa toiseksi eniten ja taajaan asutuissa kunnissa asuvilla vähiten 
(Kuva 6). Erot eri kuntatyyppien välillä olivat molemmilla sukupuolilla melko 
pieniä eivätkä ne olleet merkitseviä (Miehet: Pearson χ2=3.29, p=.193. Naiset: 
Pearson χ2=0.65, p=.721). 

	  

	  

Kuva 5. Miesten ajo-oikeus kuntaluokituksen mukaan. 

	  

Kuva 6. Naisten ajo-oikeus kuntaluokituksen mukaan. 
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3.1.5 Ajo-oikeus vuoden 1997 koehenkilöillä ja kontrolleilla 

Vuoden 1997 koulutukseen osallistuneista miespuolisista koehenkilöistä 92,0 pro-
sentilla oli yhä voimassa ajo-oikeus vuoden 2009 elokuussa ja miespuolisista 
kontrollihenkilöistä ajo-oikeus oli 90,2 prosentilla. Koehenkilöinä olleista naisista 
ajo-oikeus oli 86,3 prosentilla, kontrolleista 83,2 prosentilla. Mukana näissä lu-
vuissa ovat vain yhä elossa vuonna 2009 olevat kuljettajat. Koehenkilöiden ja 
kontrollien välinen ero ei ollut merkitsevä (Fisher’s Exact: miehet p=.433, naiset 
p=.559). Koulutukseen osallistuneet kuljettajat eivät eronneet henkilökohtaisista 
kontrollihenkilöistään ajo-oikeuden suhteen vuonna 2009, joten koulutuksella ei 
näytä olleen vaikutusta ajo-oikeuden uusimiseen. 

Liikenneopettajat arvioivat koehenkilöiden turvallisuutta kuljettajana vuoden 
1997 koulutusajojen aikana. Kuljettajia arvioitiin asteikolla turvallinen kaikissa 
olosuhteissa, turvallinen normaaliolosuhteissa, turvallinen vain parhaissa olosuh-
teissa tai vaikeuksia kaikissa olosuhteissa (Taulukko 2). Erilaisen turvallisuus-
luokituksen saaneet kuljettajat eivät eronneet toisistaan ajo-oikeuden suhteen 
vuonna 2009. Tässä on kuitenkin huomioitava, että ryhmäkoot olivat hyvin pieniä 
erityisesti ajo-oikeudettomien ryhmissä. Liikenneopettajan turvallisuusarviolla ei 
siis näyttänyt olleen yhteyttä kuljettajan päätökseen jatkaa tai lopettaa ajaminen. 
	  

Taulukko 2. Ajo-oikeus turvallisuusennusteen mukaan 

Mies Turvallisuusennuste 1 
Ei ajo-oikeutta 

(N=29) 
Ajo-oikeus 

(N=335) 

  turvallinen kaikissa olosuhteissa 8,6 % 91,4 % 

  turvallinen normaaliolosuhteissa 5,5 % 94,5 % 

  turvallinen vain parhaissa/vaikeuksia kaikissa olosuhteissa 14,8 % 85,2 % 

 Turvallisuusennuste 2 
Ei ajo-oikeutta 

(N=11) 
Ajo-oikeus  

(N=86) 

  turvallinen kaikissa olosuhteissa 12,5 % 87,5 % 

  turvallinen normaaliolosuhteissa 6,7 % 93,3 % 

  turvallinen vain parhaissa/vaikeuksia kaikissa olosuhteissa 15,8 % 84,2 % 

Nainen Turvallisuusennuste 1 
Ei ajo-oikeutta 

(N=13) 
Ajo-oikeus  

(N=81) 

  turvallinen kaikissa olosuhteissa 12,5 % 87,5 % 

  turvallinen normaaliolosuhteissa 15,4 % 84,6 % 

  turvallinen vain parhaissa/vaikeuksia kaikissa olosuhteissa 11,5 % 88,5 % 

 Turvallisuusennuste 2 
Ei ajo-oikeutta 

(N=4) 
Ajo-oikeus  

(N=28) 

  turvallinen kaikissa olosuhteissa 0,0 % 100,0 % 

  turvallinen normaaliolosuhteissa 5,9 % 94,1 % 

    turvallinen vain parhaissa/vaikeuksia kaikissa olosuhteissa 23,1 % 76,9 % 
Fisher’s Exact: turvallisuusennuste 1: miehet p=.207, naiset p=.920, turvallisuusennuste 2: miehet p=.590, 
naiset p=.459. 
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3.2 Kuljettajat 75–77 vuoden iässä:  
jatkajat ja luopujat  

Tässä osiossa tarkastellaan kuljettajien nykyistä ajo-oikeustilannetta vuoden 2003 
kyselystä saatujen tietojen pohjalta. Vuonna 2003 kuljettajat olivat 69–71-
vuotiaita ja vuonna 2009 he olivat siis 75–77-vuotiaita. Kuljettajat on jaettu kah-
teen ryhmään sen mukaan, onko heillä yhä voimassa oleva ajokortti vuonna 2009. 
Ajo-oikeutetut ovat nimensä mukaisesti niitä, joilla oli yhä elokuussa 2009 ajo-
oikeus ja ajo-oikeudettomat ovat niitä, jotka ovat luopuneet tai joutuneet luopu-
maan ajo-oikeudestaan ennen vuotta 2009. Lisäksi molempia sukupuolia tarkas-
tellaan omina ryhminään. Ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudettomien ryhmävertai-
luissa ovat mukana vain yhä elossa olevat kuljettajat, sillä kuolleiden kuljettajien 
osalta ei ole tietoa heidän ajo-oikeutensa päättymisajankohdasta. 

3.2.1 Vuoden 2002 ajomäärä 

Vuoden 2003 kyselyssä pyydettiin kuljettajia arvioimaan, kuinka monta kilomet-
riä he olivat edellisen vuoden aikana ajaneet. Ajokortistaan luopuneiden miesten 
vuonna 2002 ajamien kilometrien keskiarvo oli 9015 kilometriä (N=100) ja ajo-
oikeutettujen miesten keskiarvo oli 13 412 kilometriä (N=1234) (Taulukko 3). 
Ajo-oikeudesta luopuneiden naisten keskimääräinen ajokilometrimäärä oli 4680 
(N=45) ja oikeutettujen naisten 7343 kilometriä (N=300) (Taulukko 3). Varianssi-
analyysillä testattuna sekä sukupuolen (F1=52.11, p<.001) että ajo-oikeustilanteen 
(F1=23.99, p<.001) vaikutukset olivat erittäin merkitseviä. Yhdysvaikutus suku-
puolen ja ajo-oikeuden välillä ei ollut merkitsevä (F1=1.45, p=.229). Miehet olivat 
ajaneet keskimäärin enemmän kuin naiset. Vuonna 2009 yhä ajokortin omaavat 
kuljettajat ajoivat kuusi vuotta aikaisemmin vuonna 2003 enemmän kuin ajo-
oikeudestaan vuoden 2009 elokuuhun mennessä luopuneet kuljettajat.  

Taulukko 3. Kuljettajien raportoimat ajokilometrimäärät vuonna 2002 

	  

Sukupuoli  Km keskiarvo Km keskihajonta N 

Ei ajo-oikeutta 9016 6271 100 

Ajo-oikeus 13413 7789 1234 

Mies 

Yhteensä 13083 7770 1334 

Ei ajo-oikeutta 4680 5242 45 

Ajo-oikeus 7344 7265 300 

Nainen 

Yhteensä 6996 7085 345 

Ei ajo-oikeutta 7670 6284 145 

Ajo-oikeus 12226 8055 1534 

Yhteensä 

Yhteensä 11832 8019 1679 
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3.2.2 Koko elämän aikainen ajomäärä 

Kuljettajilta kysyttiin vuonna 2003 koko siihenastisen elämän aikana ajettujen 
kilometrien määrää. Kuljettajille annettiin luokitellut vaihtoehdot alle 50 000 ki-
lometristä yli miljoonaan kilometriin. Naisten ja miesten ajokilometrimäärien vä-
lillä oli merkitsevä ero (Pearson χ 2=388.26, p<.001). Yhä vuonna 2009 ajo-
oikeutetut miehet olivat ajaneet elämänsä aikana ajo-oikeudesta luopuneita miehiä 
enemmän (Kuva 7) (Kruskal-Wallis χ 2=30.44, N=1356, p<.001). Myös ajo-
oikeutetut naiset olivat ajaneet koko siihenastisen elämänsä aikana enemmän kuin 
ajo-oikeudestaan sittemmin luopuneet naiset (Kuva 8) (Kruskal-Wallis χ2=14.42, 
N=362, p<.001). Paljon elämänsä aikana ajaneet kuljettajat uusivat siis todennä-
köisemmin ajokorttinsa 75-vuotiaana.  

	  

	  

Kuva 7. Miesten luokiteltu ajomäärä koko elämän ajalta vuoden 2009 ajo-oikeustilanteen 
mukaan. 

	  

	  

Kuva 8. Naisten luokiteltu ajomäärä koko elämän ajalta vuoden 2009 ajo-oikeustilanteen 
mukaan. 

3.2.3 Ajomäärän muutos ja jakautuminen ympäri vuoden 

Vuoden 2003 kyselyssä kuljettajilta kysyttiin, onko heidän ajomääränsä muuttu-
nut viimeisen viiden vuoden aikana. Ajamista jatkaneista mieskuljettajista 57,4 
prosenttia kertoi ajomääränsä pysyneen samana. Ajomäärä oli vähentynyt 39,6 
prosentilla ja lisääntynyt 3,0 prosentilla mieskuljettajista. Ajamisen lopettaneista 
mieskuljettajista 41,7 prosentilla ajomäärä oli pysynyt samana, 52,4 prosentilla 
vähentynyt ja 5,8 prosentilla lisääntynyt. Ajamista jatkaneista naiskuljettajista 
ajomäärä oli pysynyt samana 53,0 prosentilla, vähentynyt 34,2 prosentilla ja li-
sääntynyt 12,8 prosentilla. Ajamisesta luopuneista naiskuljettajista 37,0 prosentil-
la ajomäärä oli pysynyt samana, 58,7 prosentilla vähentynyt ja 4,3 prosentilla li-
sääntynyt. 
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Ajamisen vähentämisen syiksi mieskuljettajat kertoivat useimmiten eläkkeelle 
siirtymisen, harrastusten vähenemisen, vaikeiden ajo-olosuhteiden välttämisen ja 
auton tarpeen vähenemisen (Taulukko 4). Ajo-oikeudesta luopuneilla miehillä 
syynä ajamisen vähentämiseen olivat ajamista jatkaneita miehiä useammin ter-
veydelliset syyt sekä ajo-olosuhteiden lisääntynyt välttäminen. Ajo-oikeutetuista 
ja ajo-oikeudesta luopuneista mieskuljettajista yksikään ei kokenut ajokoulutuk-
sesta saadulla palautteella olleen ajamista vähentävää vaikutusta. Noin kaksi kol-
masosaa mieskuljettajista antoi vain yhden syyn ajamisen vähenemiseen. Miesten 
antamista syistä kuljettajan oma arvio ajokyvyn heikkenemisestä ja lisääntynyt 
vaikeiden ajo-olosuhteiden välttäminen korreloivat positiivisesti (r=.235, p<.001, 
N=1387). Muut syiden väliset korrelaatiot olivat vähäisiä (r<.2).  

Taulukko 4. Miesten syyt ajamisen vähentämiseen vuonna 2003 

  
Ei ajo-oikeutta 

(N=117) 
Ajo-oikeus 
(N=1270) Fisher's Exact 

Eläkkeelle siirtyminen 31,6 % 34,2 % .611 

Vältän nykyisin enemmän vaikeita ajo-
olosuhteita 

10,3 % 5,4 % .038 

Harrastusten väheneminen 8,5 % 7,4 % .585 

Auton tarve vähentynyt (esim. muuton takia) 7,7 % 6,7 % .699 

Terveydelliset syyt 5,1 % 2,0 % .047 
Leskeksi jääminen 2,6 % 1,2 % .189 

Oma arvio ajokykyjen heikkenemisestä 1,7 % 0,6 % .204 

Loma-asunnosta luopuminen 1,7 % 2,1 % 1.00 

 Ammatti-ihmisen (lääkäri tms.) suositus 0,0 % 0,1 % 1.00 

Ajokoulutuksesta saatu palaute* 0,0 % 0,0 % 1.00 

*Ajo-‐oikeutetut	  miehet	  N=315,	  ajo-‐oikeudettomat	  miehet	  N=27.	  

Taulukko 5. Naisten syyt ajamisen vähentämiseen vuonna 2003 

  
Ei ajo-oikeutta 

(N=66) Ajo-oikeus (N=341) Fisher's Exact 
Eläkkeelle siirtyminen 21,2 % 21,7 % 1.00 

Vältän nykyisin enemmän vaikeita ajo-
olosuhteita 

13,6 % 9,7 % .375 

Terveydelliset syyt 10,6 % 3,2 % .016 
Harrastusten väheneminen 9,1 % 5,9 % .406 

Auton tarve vähentynyt (esim. muuton takia) 7,6 % 10,0 % .653 

Oma arvio ajokykyjen heikkenemisestä 3,0 % 0,3 % .070 

Leskeksi jääminen 3,0 % 3,2 % 1.00 

 Ammatti-ihmisen (lääkäri tms.) suositus 1,5 % 0,3 % .298 

Loma-asunnosta luopuminen 1,5 % 1,8 % 1.00 

Ajokoulutuksesta saatu palaute* 0,0 % 0,0 % 1.00 

*Ajo-‐oikeutetut	  naiset	  N=85,	  ajo-‐oikeudettomat	  naiset	  N=11.	  
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Naisilla yleisimmät syyt vähentää ajamista olivat eläkkeelle siirtyminen, vaikei-
den ajo-olosuhteiden välttäminen, terveydelliset syyt, auton tarpeen väheneminen, 
ja leskeksi jääminen (Taulukko 5). Ajo-oikeudesta luopuneilla naisilla syynä aja-
misen vähentämiseen oli useammin terveydelliset syyt (Fisher’s Exact p=.016) 
kuin ajamista jatkaneilla naiskuljettajilla. Ajo-oikeutettujen naisten ryhmässä yksi 
kuljettaja oli kokenut ajokoulutuksesta saadun palautteen vähentäneen ajamistaan. 
Naiskuljettajien antamista syistä vaikeiden ajo-olosuhteiden välttäminen ja ajoky-
vyn heikkeneminen korreloivat positiivisesti keskenään (r=.254, p<.001, N=407). 
Samoin vaikeiden ajo-olosuhteiden välttäminen korreloi positiivisesti harrastusten 
vähenemisen kanssa (r=.209, p<.001, N=407). 

Kuljettajilta kysyttiin, jakautuvatko heidän ajomääränsä tasaisesti vuoden ym-
päri. Ajo-oikeudesta luopuneista miehistä 39,2 prosenttia raportoi vuonna 2003 
ajomääränsä jakautuvan epätasaisesti ja ajo-oikeutettujen miesten vastaava luku 
oli 19,9 prosenttia. Ero miesryhmien välillä oli merkitsevä (Fisher’s Exact 
p<.001). Myös naiskuljettajien välinen ero oli merkitsevä ja samansuuntainen 
kuin miehillä, eli ajo-oikeudesta luopuneiden naisten ajomäärä jakautui useammin 
epätasaisesti vuoden ympäri kuin ajamista jatkaneilla naisilla (54,3 % vs 35,1 %). 
Niistä yhä ajo-oikeutetuista mieskuljettajista, jotka ajoivat tasaisesti ympäri vuo-
den vuonna 2003, 54,7 prosenttia ajoi päivittäin ja 40,7 prosenttia ajoi 2-3 kertaa 
viikossa. Ajo-oikeudesta luopuneista mieskuljettajista 38,2 prosenttia ajoi päivit-
täin ja 43,4 prosenttia 2-3 kertaa viikossa. Erot miesryhmien välillä olivat merkit-
seviä (Pearson χ 2=58.45, p<.001). Naisissa ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudesta 
luopuneiden välillä ei ollut eroja. Ajo-oikeutetuista naisista 35,9 prosenttia ajoi 
päivittäin ja 49,0 prosenttia 2-3 kertaa viikossa. Ajo-oikeudesta luopuneiden vas-
taavat luvut olivat 37,9 prosenttia ja 44,8 prosenttia. 
	  

3.2.4 Kulkumahdollisuudet ja matkat 

Kulkumahdollisuudet 
Kuljettajilta kysyttiin, minkälaisia kulkumahdollisuuksia he voivat käyttää pääs-
täkseen muun muassa kauppaan, pankkiin ja muihin palveluihin kotipaikkakun-
nallaan. Omaa autoa pystyi käyttämään ajo-oikeutetuista mieskuljettajista 91,0 
prosenttia (N=1271) ja ajo-oikeutetuista naisista 85,6 prosenttia (N=341). Ajo-
oikeutetuista miehistä tiheästi kulkevaa julkista liikennettä kertoi voivansa käyttää 
12,7 prosenttia ja naisista 12,6 prosenttia. Ajo-oikeudettomista kuljettajista omaa 
autoa pystyi käyttämään 82,9 prosenttia miehistä (N=117) ja vain 55,9 prosenttia 
naisista (N=68). Ajo-oikeudettomista kuljettajista tiheästi kulkevaa julkista liiken-
nettä kertoi voivansa käyttää 12,8 prosenttia miehistä ja 23,5 prosenttia naisista. 
Noin kolmisenkymmentä prosenttia kaikista kuljettajista kertoi kotikuntansa pal-
velujen olevan kävelymatkan päässä. Erot ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudettomien 
oman auton käytössä olivat merkitseviä. 
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Taulukoissa 6 ja 7 on raportoitu tarkemmin kuljettajien mahdolliset kulkumuo-
dot ja erot ryhmien välillä. Kahdeksasta annetusta kulkuvaihtoehdosta ajo-
oikeutetuilla naisilla oli keskimäärin käytössään 1,86 vaihtoehtoa (N=341) ja ajo-
oikeudettomilla naisilla 1,94 (N=68). Ajo-oikeutetuilla miehillä oli keskimäärin 
1,96 kulkumahdollisuutta ja ajo-oikeudettomilla miehillä 1,86. Ryhmien välillä ei 
ollut eroa (naiset F1=0.38, p=.591, miehet F1=0.69, p=.406). 
	  

Taulukko 6. Mieskuljettajien mahdolliset kulkumuodot kotikunnan palveluihin 

  
Ei ajo-oikeutta 

(N=117) 
Ajo-oikeus 
(N=1271)  

Fisher's  
Exact 

Oma auto 82,9 % 91,0 % .008 
Tiheästi kulkeva julkinen liikenne 12,8 % 12,7 % 1.00 

Harvoin kulkeva toimiva julkinen liikenne 5,1 % 9,5 % .132 

Taksi 10,3 % 10,2 % 1.00 

Kutsubussi tai -taksi 8,5 % 4,1 % .034 
Sukulaisten ja tuttavien kyyti 7,7 % 1,8 % .001 
Polkupyörä 30,8 % 37,4 % .162 

Palvelut kävelymatkan päässä 28,2 % 29,3 % .915 

	  

Taulukko 7. Naiskuljettajien mahdolliset kulkumuodot kotikunnan palveluihin 

  
Ei ajo-oikeutta 

(N=68) Ajo-oikeus (N=341)  
Fisher's  

Exact 
Oma auto 55,9 % 85,6 % .001 
Tiheästi kulkeva julkinen liikenne 23,5 % 12,6 % .024 
Harvoin kulkeva toimiva julkinen liikenne 10,3 % 6,5 % .297 

Taksi 19,1 % 9,1 % .029 
Kutsubussi tai -taksi 8,8 % 3,5 % .095 

Sukulaisten ja tuttavien kyyti 14,7 % 3,5 % .001 
Polkupyörä 33,8 % 32,0 % .777 

Palvelut kävelymatkan päässä 27,9 % 33,1 % .478 

	  

Matkojen pituudet 
Taulukoissa 8 ja 9 on esitetty iäkkäiden useimmiten tekemien matkojen pituudet 
eri paikkoihin. Ajamista jatkaneilla miehillä kauppamatkojen keskimääräinen pi-
tuus oli 5,9 kilometriä ja keskihajonta 12,3 kilometriä. Ajamisesta luopuneilla 
kuljettajilla kauppamatkan pituus keskimäärin 4,3 kilometriä ja keskihajonta oli 
6,4 kilometriä. Ero kauppamatkan pituudessa on merkitsevä (Kruskal-Wallis 
χ2=4.96, N=1307, p=.026). Niillä, jotka luopuivat ajokortistaan vuoteen 2009 
mennessä, oli lyhyempi kauppamatka kuin yhä ajo-oikeutetuilla miehillä. Myös 
mökkimatkojen pituudet olivat merkitsevästi pidemmät ajo-oikeutetuilla miehillä 
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(Kruskal-Wallis χ 2=4.26, N=834, p=.039), mutta muiden matkojen pituuksissa 
eroja ei ollut. 

Taulukko 8. Ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudettomien miesten erilaisten matkojen pituudet 
kilometreinä 

  
Ei ajo-

oikeutta N Keskihajonta   
Ajo-

oikeus N Keskihajonta 
Kruskal-
Wallis χ2 

p-
arvo 

Kauppamatka 4,3 106 6,4  5,9 1201 12,3 4.96 .026 
Pankki/posti 4,2 101 6,7  4,4 1134 5,9 2.50 .114 

Lääkäri 5,1 104 7,1  5,9 1104 10,3 0.15 .700 

Kyläilyt 72,7 76 117,3  70,8 949 136,1 0.20 .652 

Mökki 67,0 62 114,8  84,9 772 128,7 4.26 .039 
Harrastukset 65,6 59 163,7   111,9 767 439,9 0.33 .564 

	  

Ajo-oikeuden omaavilla naisilla kauppamatkojen pituudet olivat keskimäärin 4,3 
kilometriä ja keskihajonta oli 12,3 kilometriä. Ajo-oikeudesta luopuneilla matka 
kauppaan oli keskimäärin 3,7 kilometriä ja keskihajonta oli 6,4 kilometriä. Naisil-
la matkojen pituuksissa ei ollut merkitseviä eroja ajo-oikeutettujen ja ajokortista 
luopuneiden välillä. 

Taulukko 9. Ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudettomien naisten erilaisten matkojen pituudet 
kilometreinä 

 
Ei ajo-

oikeutta N Keskihajonta   
Ajo-

oikeus N Keskihajonta 
Kruskal-
Wallis χ2 

p-
arvo 

Kauppamatka 3,7 63 9,1  4,4 312 7,8 0.36 .551 

Pankki, posti 4,5 58 9,7  3,9 301 6,4 0.93 .334 

Lääkäri 5,2 59 10,2  4,7 286 7,5 0.57 .451 

Kyläilyt 24,5 50 58,4  32,0 248 69,8 3.09 .079 

Mökki 78,3 32 88,0  84,0 215 122,2 0.00 .949 

Harrastukset 14,9 35 50,9   24,8 211 105,7 0.08 .774 

	  

Pääasiallisin kulkumuoto matkoilla 
Vuonna 2003 kauppamatkoilla käytti ajo-oikeutetuista miehistä pääasiallisesti 
omaa autoa 85,6 % (N=1245) ja luopuneista miehistä 73,5 % (N=113). Ajamista 
jatkaneista miehistä kauppaan kulki kävellen tai polkupyörällä 14,2 prosenttia. 
Autolla ajosta luopuneista miehistä kulki kävellen tai polkupyörällä kauppaan 
18,5 prosenttia. Ajo-oikeutetuista naisista kauppaan ajoi omalla autolla 69,5 pro-
senttia (N=331) ja 46,2 prosenttia luopuneista naisista (N=65). Ajo-oikeudesta 
luopuneista naisista 32,3 prosenttia kulki jalan tai polkupyörällä ja 10,8 prosenttia 
käytti julkisia kulkuvälineitä. Ajo-oikeutetuista naisista kulki kauppaan yleensä 
kävellen tai polkupyörällä 27,8 prosenttia ja julkisilla kulkuvälineillä vain 1,2 
prosenttia. Ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudettomien kuljettajien välillä oli merkit-
seviä eroja kauppamatkojen taittamisessa omalla autolla ja julkisilla kulkuvälineil-



LINTU	  4A/2010	  ·∙	  Ikäkuljettajien	  seurantatutkimus:	  ajo-‐oikeuden	  ennustaminen	   	   29	  

lä (Fisher’s Exact p<.001). Harrastusmatkat ajo-oikeutetut miehet taittoivat omalla 
autolla (81,2 %, N=909) ja kävellen tai pyöräillen (16,7 %). Ajo-oikeudettomista 
miehistä harrastuksiin kulki omalla autolla 71,2 prosenttia (N=66) ja kävellen tai 
pyörällä 19,6 prosenttia. Ajo-oikeutetuista naisista omaa autoa käytti 69,1 prosent-
tia (N=246), kävellen tai polkupyörällä kulki 25,6 prosenttia. Ajo-oikeudettomista 
naisista kulki vuonna 2003 harrastuksiin omalla autolla 43,6 prosenttia (N=39), 
polkupyörällä tai kävellen 35,9 % prosenttia. 

Miehet tekivät kyläilymatkat useimmiten omalla autolla (ajo-oikeutetut 95,6 %, 
N=1157 ja ajo-oikeudettomat 81,6 %, N=98). Yhä ajo-oikeutetuista naiskuljetta-
jista 87,5 prosenttia (N=313) teki vuonna 2003 kyläilymatkat omalla autolla, mut-
ta ajo-oikeudesta sittemmin luopuneista naiskuljettajista vain 50,8 prosenttia 
(N=59). Luopuneet naiskuljettajat käyttivät oman auton sijaan enemmän julkisia 
kulkuvälineitä (15,3 %), sukulaisen kyytiä (10,2 %) tai kulkivat jalan (10,2 %).  
Mökkimatkoilla yleisin kulkumuoto sekä ajo-oikeutetuilla että ajo-oikeudesta 
luopuneilla miehillä oli oma auto (97,6 %, N=827 ja 90,5 %, N=63). Naisilla 
mökkimatkojen suhteen toistui sama kuvio kuin kyläilymatkoilla eli jatkajista 
92,2 prosenttia (N=245) kulki omalla autolla, kun ajo-oikeudesta luopuneista vain 
65,8 prosenttia (N=38) käytti omaa autoa. Luopujista 10,5 prosenttia kulki suku-
laisen kyydillä ja 7,9 prosenttia puolison kyydillä ja 7,9 prosenttia julkisilla kul-
kuvälineillä mökille. Ajamisesta vuoteen 2003 mennessä luopuneet naiset olivat 
siten ajamista jatkaneita naisia useammin muiden kyydittävänä jo ennen ajamisen 
lopettamista. 

Kuljettajilta kysyttiin, onko heidän taloudessaan muita ajajia tai voivatko he 
tarvittaessa saada kyydin joltakin, jos he eivät itse pysty ajamaan. Ajo-
oikeutetuista miehistä 38,5 prosentilla (N=1271) oli puoliso, joka myös ajoi autoa. 
Vastaava luku luopujilla oli 35,0 prosenttia (N=117). Naispuolisista jatkajista 71,0 
prosentilla oli autoa ajava puoliso (N=341) ja ajo-oikeudesta luopuneilla naisilla 
19,1 prosentilla (N=68). Lähes kolme neljäsosaa mieskuljettajista ilmoitti voivan-
sa tarvittaessa saada kyydin joltakulta (jatkajat 74,3 %, luopujat 72,6 %). Ajamista 
jatkaneista naisista 71,8 prosentilla oli tarvittaessa kyyti saatavilla ja luopujista 
72,1 prosentilla. Ajo-oikeutensa uusineista miehistä 16,9 prosenttia ilmoitti, ettei 
heillä ole kyyditsijää eikä muita ajajia samassa taloudessa. Ajo-oikeudesta luopu-
neilla prosenttiosuus oli 15,4. Ajamista jatkaneista naisista ilman kyyditsijää oli 
19,4 prosenttia. Ajamisesta luopuneista naisista neljäsosalla ei ollut muita ajo-
oikeutettuja samassa taloudessa eikä myöskään ketään, jolta tarpeen vaatiessa olisi 
voinut saada kyydin. 
	  

3.2.5 Ajo-oikeuden uusiminen 70-vuotiaana ja auton tarve 

Vuonna 2003 kuljettajilta kysyttiin heidän aikomuksistaan luopua ajokortista, kun 
he täyttävät 70 vuotta. Hyvin suuri osa kuljettajista ilmoitti, että aikoo jatkaa aja-
mistaan. Ajo-oikeudesta vuoteen 2009 mennessä luopuneista miehistä 92,7 pro-
senttia (N=110) halusi jatkaa vielä 70 vuoden iässä ajamista ja yhä vuonna 2009 
ajo-oikeutetuista 99,2 prosenttia (N=1255). Ajo-oikeudestaan luopuneista naisista 
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vain viisi ilmoitti luopuvansa ajokortistaan 70-vuotiaana ja luopumista harkinneita 
oli 14 (21,9 %, N=64). Suurin osa eli 70,3 % sittemmin ajokortistaan luopuneista 
naisista halusi jatkaa ajamista 70-vuotiaana. Kuljettajat saivat valita yhdeksästä 
annetusta vaihtoehdosta ne syyt, joiden takia he eivät halunneet luopua ajokortis-
taan. Viimeinen vaihtoehto oli avoin kohta, johon kuljettaja sai antaa oman syyn-
sä. Ajamista vielä 75 vuoden iässä jatkaneet mieskuljettajat kertoivat ajamisesta 
sittemmin luopuneita mieskuljettajia useammin syiksi jatkaa ajamista  
70-vuotiaana sen, että he tarvitsivat autoa asiointiin ja vapaa-ajan matkoihin sekä 
katsoivat terveydentilansa yhä riittävän ajamiseen (Taulukko 10).  

Taulukko 10. Miesten syyt olla luopumatta ajokortista 70-vuotiaana 

  Ei ajo-oikeutta 
(N=101) 

Ajo-oikeus  
(N=1122) 

Fisher's  
Exact 

Tarvitsee autoa asiointiin 50,4 % 63,6 % .007 
Tarvitsee autoa vapaa-ajan matkoihin 49,6 % 64,7 % .002 
Ei vaihtoehtoisia kulkumuotoja 17,9 % 20,2 % .630 

Liikkuminen hankalaa ilman autoa 38,5 % 48,1 % .053 

Ei halua käyttää julkista liikennettä 13,7 % 11,8 % .552 

Haluaa liikkua mahdollisimman itsenäisesti 45,3 % 50,6 % .289 

Kokee terveydentilansa riittävän ajamiseen 59,8 % 70,9 % .015 
Käyttää autoa edelleen työasioihin 4,3 % 8,3 % .152 

Taulukko 11. Naisten syyt olla luopumatta ajokortista 70-vuotiaana 

  Ei ajo-oikeutta 
(N=55) 

Ajo-oikeus  
(N=312) 

Fisher's  
Exact 

Tarvitsee autoa asiointiin 58,8 % 46,8 % .084 

Tarvitsee autoa vapaa-ajan matkoihin 38,2 % 63,2 % .001 
Ei vaihtoehtoisia kulkumuotoja 13,2 % 16,5 % .589 

Liikkuminen hankalaa ilman autoa 30,9 % 40,6 % .173 

Ei halua käyttää julkista liikennettä 7,4 % 10,3 % .654 

Haluaa liikkua mahdollisimman itsenäisesti 36,8 % 55,0 % .008 
Kokee terveydentilansa riittävän ajamiseen 44,1 % 68,2 % .001 
Käyttää autoa edelleen työasioihin 0,0 % 4,1 % .140 

	  

Ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudesta luopuneiden naiskuljettajien välillä oli merkit-
seviä eroja auton tarvitsemisessa vapaa-ajan matkoihin ja halussa liikkua mahdol-
lisimman itsenäisesti (Taulukko 11). Lisäksi ajo-oikeutetuista naisista useampi 
mainitsi syyksi terveydentilansa riittävyyden ajamiseen. Ajo-oikeudestaan ennen 
vuotta 2009 luopuneista miehistä 78,2 prosenttia (N=101) ja naisista 63,6 prosent-
tia (N=55) koki ajokortista luopumisen rajoittavan liikkumista. Ajo-oikeuden yhä 
omaavista miehistä 87,9 prosenttia (N=1122) ja 84,0 prosenttia (N=312) naisista 
koki ajokortista luopumisen rajoittavan liikkumista. Erot ajo-oikeutettujen ja ajo-
oikeudettomien välillä olivat molemmilla sukupuolilla merkitseviä (Fisher’s 
Exact: miehet p=.008, naiset p<.001). 
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Sekä miehillä että naisilla on nähtävissä hieman erikoinen tulos: osa kuljettajis-
ta ei ollut valinnut vaihtoehtoa ”koen terveydentilani riittävän ajamiseen”, mutta 
olivat silti jatkaneet ajamista. Tulos saattaa johtua kysymyksen asettelusta, sillä 
kuljettajien tehtävänä oli ympyröidä haluamansa kohdat yhdeksästä annetusta 
vaihtoehdosta. On siis mahdollista, että osa kuljettajista oli vain jättänyt ympä-
röimättä terveydentilan riittämisen, koska ei ole itse mieltänyt sitä erityiseksi 
syyksi olla luopumatta ajamisesta. Heidän terveydentilansa on silti saattanut olla 
riittävä ajamiseen. Tietysti on myös mahdollista, että kuljettajat ovat jatkaneet 
ajamista, vaikkei heidän terveydentilansa olisikaan riittävä. 
	  

3.2.6 Driver Skill Inventory (DSI) - ajamisen vahvat ja heikot puolet 

Kuljettajia pyydettiin vuoden 2003 kyselyssä arvioimaan ajamisensa vahvoja ja 
heikkoja puolia 23 erilaisen taidon ja ominaisuuden mukaan (muokattu DSI – 
Driver Skill Inventory, Lajunen & Summala 1995). Näitä olivat muun muassa 
joustava ajaminen, ajoneuvon käsittely, liikennesääntöjen mukaan ajaminen, va-
rovaisuus, luottamus omiin kykyihin ja valppaana pysyminen. Arviointiasteikko 
oli selvästi heikosta puolesta (1) selvästi vahvaan puoleen (5). Muuttujista muo-
dostettiin faktorianalyysin (pääakseliratkaisu, Promax-vinorotaatio) avulla kaksi 
faktoria, jotka vastasivat DSI-mittarin ajotaito- ja -turvallisuusfaktoreita (Liite 1). 
Faktoroinnin perusteella muodostettiin summamuuttujat, jotka skaalattiin kysy-
mysten määrällä, ja ryhmien eroja testattiin varianssianalyysillä. Taulukossa 12 on 
esitetty naisten ja miesten keskiarvot taito-faktorilla ajo-oikeuden mukaan. Usein 
omien ajotaitojen arvioimiseen vaikuttaa kuljettajan ajokokemuksen määrä. Paljon 
ajaneet kuljettajat saattavat arvioida ajotaitonsa paremmiksi kuin vähän ajaneet 
kuljettajat. Varianssianalyysillä verrattiin taito-muuttujan keskiarvojen eroja mie-
hillä ja naisilla, kun koko elämän aikainen ajomäärä oli kontrolloitu eli kun ajo-
määrä oli lisätty analyysiin (Taulukko 13). Elämän aikaisen ajomäärän yhteys 
taito-muuttujaan oli erittäin merkitsevä (F1=8.22, p<.001). Sukupuoli ei ollut mer-
kitsevä tekijä (F1=0.59, p=.442), mutta sukupuolen ja ajokokemuksen välillä oli 
merkitsevä yhdysvaikutus (F1=3.11, p=.015). DSI-mittarin ajotaitoihin vaikutti 
erityisesti siis kuljettajan koko elämän aikainen ajomäärä.  
 

Taulukko 12. Taito-faktorin keskiarvot ja keskihajonnat ryhmittäin 

    Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 33,1 4,8 80 

 Ajo-oikeus 34,1 4,8 1114 

Nainen Ei ajo-oikeutta 30,2 5,9 41 

  Ajo-oikeus 31,8 5,5 281 
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Taulukko 13. Varianssianalyysi taito-muuttujan, sukupuolen, ajo-oikeuden ja elämän 
aikaisen ajomäärän yhteyksistä 

  Vapausasteet F p-arvo 
Sukupuoli 1 0.59 .442 
Ajomäärä elämän aikana 4 8.22 .001 
Ajo-oikeus 1 1.26 .262 

Ajomäärä elämän aikana* Ajo-oikeus 4 0.88 .476 

Sukupuoli*Ajo-oikeus 1 0.51 .476 

Sukupuoli*Ajomäärä elämän aikana 4 3.11 .015 
Sukupuoli*Ajomäärä elämän aikana*Ajo-oikeus 4 1.32 .259 

	  

.	   	  

Kuva 9. DSI-taidot ajokokemuksen ja sukupuolen mukaan 

	  

Kuva 10. DSI-turvallisuus ajokokemuksen ja sukupuolen mukaan. 
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Kuvissa 9 ja 10 on esitetty DSI-mittarin taito- ja turvallisuus-muuttujien jakaumat 
ajokokemuksen ja sukupuolen mukaan. Taidot kasvoivat naisilla ajomäärän li-
sääntyessä. Vähän ajaneet (alle 50 000 km) miehet arvioivat taitonsa paremmiksi 
kuin enemmän ajaneet miehet, mutta muuten miehilläkin taidot kasvoivat ajomää-
rän kasvaessa. Paljon ajaneiden (yli 500 000 km) naisten määrät olivat pieniä: 
viimeiseen ryhmään kuului vain 8 henkilöä. Vaikka paljon ajaneiden naisten arvi-
ot ajotaidoistaan näyttivät ylittävän miesten arviot, sattuman vaikutus tuloksiin 
saattoi olla huomattavan suuri pienistä havaintomääristä johtuen.  

Taulukko 14. Turvallisuus-faktorin keskiarvot ja keskihajonnat ryhmittäin 

Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 4,04 ,40 79 

 Ajo-oikeus 4,00 ,45 1114 

Nainen Ei ajo-oikeutta 3,98 ,44 41 

  Ajo-oikeus 4,04 ,42 291 

Taulukko 15. Varianssianalysi turvallisuus-muuttujan, sukupuolen, ajo-oikeuden ja ajo-
määrän yhteyksistä 

  Vapausasteet F P-arvo 
Sukupuoli 1 3.83 .051 
Ajomäärä elämän aikana 4 3.85 .004 
Ajo-oikeus 1 0.01 .941 
Ajomäärä elämän aikana* Ajo-oikeus 4 0.87 .479 
Sukupuoli*Ajo-oikeus 1 1.06 .304 
Sukupuoli*Ajomäärä elämän aikana 4 1.90 .107 
Sukupuoli*Ajomäärä elämän aikana*Ajo-oikeus 4 0.30 .875 

	  

Taulukossa 14 on esitetty miesten ja naisten keskiarvot turvallisuus-faktorilla. 
Varianssianalyysissä mukaan otettiin ajo-oikeuden ja sukupuolen lisäksi koko 
elämän aikainen ajomäärä. Vain sukupuolella ja koko elämän aikaisella ajomää-
rällä oli merkitsevät päävaikutukset (Taulukko 15). Miehet raportoivat turvallisen 
ja maltillisen ajamisen taitonsa paremmiksi kuin naiset, samoin enemmän ajaneet 
kuljettajat raportoivat itsensä turvallisemmiksi ja maltillisemmiksi liikenteessä 
kuin vähemmän ajaneet kuljettajat. 

	  

3.2.7 Vaikeat tai rasittavat ajo-olosuhteet 

Kuljettajia pyydettiin arvioimaan, missä määrin erilaiset ajo-olosuhteet ja 
-tilanteet tuntuivat heistä vaikeilta tai rasittavilta. Erilaisia ajotilanteita ja olosuh-
teita oli kaksikymmentä (mm. pimeällä, liukkaalla tai ruuhkassa ajo, ohittaminen, 
risteyksen liikenteen tarkkailu, auton hallinta ja ohjaaminen). Arviointiasteikossa 
oli vaihtoehdot ei lainkaan rasittavasta (1) erittäin rasittavaan (4). Osassa kysy-
myksiä oli myös vaihtoehto: en aja ollenkaan (5). Muuttujista muodostettiin fakto-
rianalyysin (pääakseliratkaisu, Promax-vinorotaatio) avulla kolme faktoria: olo-
suhteet, tilan ja nopeuden hallinta sekä muun liikenteen huomioiminen (Liite 2). 
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Faktoroinnin perusteella muodostettiin summamuuttuja kustakin faktorista ja 
ryhmien eroja testattiin varianssianalyysillä. Taulukossa 16 on esitetty miesten ja 
naisten keskiarvot ja keskihajonnat näillä faktoreilla. 

Taulukko 16. Ajamisen vaikeuden ja rasittavuuden faktorien keskiarvot ja keskihajonnat 
ryhmittäin 

OLOSUHTEET         
Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 2,26 0,72 92 

 Ajo-oikeus 2,01 0,58 1118 

Nainen Ei ajo-oikeutta 2,62 0,93 54 

  Ajo-oikeus 2,38 0,72 285 

TILAN JA NOPEUDEN 
HALLINTA       
Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 1,28 0,45 96 

 Ajo-oikeus 1,18 0,30 1137 

Nainen Ei ajo-oikeutta 1,27 0,36 55 

  Ajo-oikeus 1,21 0,27 283 

MUUN LIIKENTEEN 
HUOMIOMINEN       
Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 1,29 0,41 100 

 Ajo-oikeus 1,2 0,37 1164 

Nainen Ei ajo-oikeutta 1,32 0,46 56 
  Ajo-oikeus 1,3 0,43 292 

	  

Erilaisten olosuhteiden rasittavuuteen oli merkitsevästi yhteydessä ajo-oikeus ja 
ajomäärä koko elämän aikana (Taulukko 17). Ajo-oikeudesta sittemmin luopuneet 
kuljettajat ja vähemmän ajaneet kuljettajat kokivat erilaisissa hankalissa olosuh-
teissa ajamisen rasittavammaksi kuin muut.  Ajo-oikeutetut kokivat myös tilan ja 
nopeuden hallinnan (esim. tasaisen ajonopeuden ylläpito ja omalla kaistalla py-
syminen) vähemmän rasittavaksi kuin ajo-oikeudesta luopuneet kuljettajat. Naiset 
kokivat tilan ja nopeuden hallinnan rasittavammaksi kuin miehet. Lisäksi vähem-
män ajaneet kuljettajat kokivat tilan ja nopeuden hallinnan rasittavammaksi. 
Muun liikenteen huomioimisessa ainut merkitsevästi yhteydessä oleva muuttuja 
oli ajokokemus elämän aikana. Paljon ajaneet kuljettajat kokivat muun liikenteen 
huomioimisen vähemmän rasittavana kuin muut. 

Olosuhteet-faktori korreloi tilan ja nopeuden hallinnan (miehet r=.508, naiset 
r=.487) ja muun liikenteen huomioiminen -faktorin kanssa (miehet r=.665, naiset 
r=.591). Myös tilan ja nopeuden hallinta ja muun liikenteen huomioiminen korre-
loivat molemmilla sukupuolilla (miehet r=.620, naiset r=.616). Ajamisen eri osa-
alueiden kokeminen rasittavaksi tai vaikeaksi korreloi negatiivisesti DSI-mittarin 
taito-muuttujan kanssa (olosuhteet: miehet r=-.523, naiset r=-.609, tilan ja nopeu-
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den hallinta: miehet r=-.386, naiset r=-.500, muu liikenne: miehet r=-.511, naiset 
r=-.606). Sen sijaan terveydentilalla ei näyttänyt olevan yhteyttä ajamisen koke-
miseen rasittavana tai vaikeana, sillä korrelaatiot eri sairauksien ja itsearvioidun 
terveydentilan välillä olivat hyvin heikkoja. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, 
että ajotaitonsa huonommiksi kokevat kuljettajat kokevat ajamisen rasittavam-
maksi tai vaikeammaksi kuin ajotaitonsa paremmiksi arvioivat kuljettajat. 

Taulukko 17. Varianssianalyysien tulokset faktoreittain 

Rasittavuus, olosuhteet Vapausasteet F P-arvo 
Sukupuoli 1 2.49 .115 
Ajo-oikeus 1 10.46 .001 
Ajokokemus elämän aikana 4 10.47 .001 
Ajokokemus elämän aikana* Ajo-oikeus 4 5.91 .001 
Sukupuoli*Ajo-oikeus 1 0.38 .540 
Sukupuoli*Ajomäärä elämän aikana 4 1.51 .196 
Sukupuoli*Ajokokemus elämän aikana*Ajo-oikeus 4 0.69 .600 

Rasittavuus, tilan ja nopeuden hallinta Vapausasteet F P-arvo 
Sukupuoli 1 7.60 .006 
Ajo-oikeus 1 7.52 .006 
Ajokokemus elämän aikana 4 11.29 .001 
Ajokokemus elämän aikana* Ajo-oikeus 4 1.86 .115 
Sukupuoli*Ajo-oikeus 1 1.43 .232 
Sukupuoli*Ajomäärä elämän aikana 4 4.44 .001 
Sukupuoli*Ajokokemus elämän aikana*Ajo-oikeus 4 3.15 .014 
Rasittavuus, muun liikenteen huomioiminen Vapausasteet F P-arvo 
Sukupuoli 1 0.03 .854 
Ajo-oikeus 1 1.53 .216 
Ajokokemus elämän aikana 4 3.07 .016 
Ajokokemus elämän aikana* Ajo-oikeus 4 1.13 .339 
Sukupuoli*Ajo-oikeus 1 1.62 .203 
Sukupuoli*Ajomäärä elämän aikana 4 1.55 .185 
Sukupuoli*Ajokokemus elämän aikana*Ajo-oikeus 4 0.63 .643 

	  

3.2.8 Vaikeiden ajo-olosuhteiden välttäminen 

Lähes kaikki iäkkäät kuljettajat välttävät ainakin joskus vaikeita ajo-olosuhteita. 
Kuljettajilta kysyttiinkin vuonna 2003, millaisia ajo-olosuhteita he pyrkivät vält-
tämään lyhyillä ja pitkillä matkoilla. Kuljettajille esitetyt vaihtoehdot olivat sade, 
liukas, pimeä, lumi- tai räntäsade, talvella ajaminen, vilkas kaupunkiliikenne, vie-
ras ympäristö. Taulukossa 18 on esitetty prosenttiosuudet niistä kuljettajista, jotka 
välttävät kutakin hankalaa ajo-olosuhdetta lyhyillä tai pitkillä matkoilla. Miehet ja 
naiset välttävät eniten lyhyillä ja pitkillä matkoilla lumi- tai räntäsadetta sekä liu-
kasta ajokeliä. Yhä ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudesta sittemmin luopuneiden 
mieskuljettajien välillä oli eroja useassa hankalassa ajo-olosuhteessa lyhyillä mat-
koilla. Ajo-oikeudesta sittemmin luopuneista miehistä useammat välttivät sateella, 
vieraassa ympäristössä, pimeällä ja talvella ajoa. Pitkillä matkoilla mieskuljettaji-
en välillä oli eroa vain talvella ajossa, jota ajo-oikeudesta luopuneet välttivät 



36 LINTU 4A/2010 ·  Ikäkuljettajien seurantatutkimus: ajo-oikeuden ennustaminen 

	  

enemmän kuin yhä ajo-oikeutetut. Naiskuljettajaryhmien välillä ei ollut eroja ly-
hyillä eikä pitkillä matkoilla, mikä saattoi johtua ajo-oikeudesta luopuneiden nais-
ten pienestä lukumäärästä (N=68). Naiset välttivät lähes kaikkia ajo-olosuhteita 
enemmän kuin miehet sekä pitkillä että lyhyillä matkoilla (Fisher’s Exact p<.05). 
Poikkeuksena olivat sateella ajaminen (lyhyet matkat p=.898, pitkät matkat 
p=.782) sekä pitkillä matkoilla lumi- tai räntäsade (p=.140). 

Taulukko 18. Hankalien ajo-olosuhteiden välttäminen ryhmissä prosenttiosuuksina 

    Miehet   Naiset   Fisher's Exact* 

    
Ajo-oikeus 
(N=1271) 

Ei ajo-oik. 
(N=117)   

Ajo-oikeus 
(N=340) 

Ei ajo-
oik. 

(N=68)  Miehet Naiset 
Lyhyet 
matkat 

Sade 4,5 9,4  4,4 8,8  .025 .137 

 
Lumi- tai räntä-
sade 

34,7 43,6  40,6 44,1  .056 .592 

 
Vilkas kaupunki-
liikenne 

19,0 23,9  29,7 38,2  .221 .196 

 Liukas 32,3 36,8  48,8 54,4  .354 .427 

 Talvi 2,7 11,1  10,6 20,6  .001 .400 

 Vieras ympäristö 16,8 27,4  28,8 20,6  .007 .183 

 Pimeä 16,4 25,6  35,9 41,2  .015 .412 
Pitkät 
matkat 

Sade 9,6 9,4   10,6 8,8  .724 .792 

 
Lumi- tai räntä-
sade 

56,9 52,1  52,6 50,0  .354 .553 

 
Vilkas kaupunki-
liikenne 

18,9 17,1  29,4 25,0  .601 1.00 

 Liukas 46,6 45,3  60,6 45,6  1.00 .360 

 Talvi 6,2 15,4  21,5 23,5  .003 .478 

 Vieras ympäristö 14,0 15,4  22,9 19,1  1.00 1.00 

  Pimeä 41,2 37,6   56,2 50,0   .605 1.00 

*Fisher’s Exact -testissä pitkien matkojen kohdalla poistettu kuljettajat, jotka eivät ajaneet pitkiä matkoja. 
Miehet: ajo-oikeutetut N=1208, ei ajo-oikeutta N=104. Naiset: ajo-oikeutetut N=288, ei ajo-oikeutta N=54.	  
	  

Ajo-oikeutetut mieskuljettajat välttivät lyhyillä matkoilla keskimäärin 1,3 hanka-
laa ajo-olosuhdetta ja ajo-oikeudesta luopuneet miehet välttivät keskimäärin 1,8 
ajo-olosuhdetta (Taulukko 19). Ajo-oikeutetut naiset välttivät 2,0 ajo-olosuhdetta 
ja ajamisen lopettaneet naiset 2,3 ajo-olosuhdetta. Ajo-oikeutettujen ja ajo-
oikeudesta luopuneiden ja sukupuolten välillä oli merkitsevät erot. Ajo-oikeudesta 
sittemmin luopuneet kuljettajat välttivät useampia vaikeita ajo-olosuhteita vuonna 
2003 kuin yhä ajo-oikeutetut kuljettajat. Naiset välttivät useampia vaikeita ajo-
olosuhteita lyhyillä matkoilla kuin miehet. 
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Taulukko 19. Ajo-olosuhteiden välttäminen lyhyillä matkoilla vuonna 2003 

Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 1,8 1,7 117 

 Ajo-oikeus 1,3 1,4 1271 

Nainen Ei ajo-oikeutta 2,3 1,8 68 

  Ajo-oikeus 2,0 1,7 340 

Ajo-oikeus: F1=11.52, p<.001. Sukupuoli: F1=26.31, p<.001. Ajo-oikeus*Sukupuoli: F1=0.48, p=.489.	  

Pitkien matkojen kohdalla yhdeksi vastausvaihtoehdoksi oli annettu ”en aja pitkiä 
matkoja”. Ajo-oikeutetuista miehistä 5,3 prosenttia (N=1271) ja ajo-oikeudesta 
luopuneista miehistä 11,1 prosenttia (N=117) ilmoitti, että ei ajanut pitkiä matko-
ja. Ajo-oikeutetuista naisista 15,3 prosenttia (N=340) ja ajamisesta luopuneista 
naisista 20,6 prosenttia (N=68) ajoi vain lyhyitä matkoja. Erot ajo-oikeutettujen ja 
ajo-oikeudettomien välillä eivät olleet merkitseviä (miehet: χ2=0.67, p>.05, naiset: 
χ2=1.18, p>.05). Kuljettajat, jotka ilmoittivat ajavansa vain lyhyitä matkoja, pois-
tettiin seuraavista pitkillä matkoilla vältettävien hankalien ajo-olosuhteiden ana-
lyyseistä. Ajo-oikeutetut ja ajo-oikeudesta luopuneet miehet välttivät pitkillä mat-
koilla keskimäärin 1,9 hankalaa ajo-olosuhdetta (Taulukko 20). Ajo-oikeutetut 
naiset välttivät 2,6 ajo-olosuhdetta ja ajamisen lopettaneet naiset 2,7 ajo-
olosuhdetta. Sukupuolten välillä oli merkitsevä ero (F1=27.39, p<.001). Naiset 
välttivät useampia vaikeita ajo-olosuhteita pitkillä matkoilla kuin miehet. 

Taulukko 20. Ajo-olosuhteiden välttäminen pitkillä matkoilla vuonna 2003* 

Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 1,9 1,5 104 

 Ajo-oikeus 1,9 1,5 1208 

Nainen Ei ajo-oikeutta 2,7 1,8 54 

  Ajo-oikeus 2,6 1,7 288 

Ajo-oikeus: F1=.00, p=.988. Sukupuoli: F1=27.39, p<.001. Ajo-oikeus*Sukupuoli: F1=0.13, p=.718.  
* Vain lyhyitä matkoja ajaneet kuljettajat poistettu. 

Osa kuljettajista raportoi ajavansa kaikissa olosuhteissa. Ajo-oikeutetuista kuljet-
tajista 39,2 prosenttia (N=1271) kertoi, ettei vältä mitään ajo-olosuhteita lyhyillä 
matkoilla, ajo-oikeudesta luopuneiden vastaava luku oli 28,2 prosenttia (N=117). 
Ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudesta luopuneiden miesten välillä oli merkitsevä ero 
(Fisher’s Exact p=.022). Naiskuljettajista kaikissa olosuhteissa lyhyillä matkoilla 
ajoi 23,3 prosenttia (N=340) ajo-oikeutetuista ja 16,2 prosenttia (N=68) ajo-
oikeudesta luopuneista. Pitkillä matkoilla vain 14,8 prosenttia ajo-oikeutetuista 
miehistä kertoi ajavansa kaikissa olosuhteissa. Ajo-oikeudesta luopuneista miehis-
tä 12,0 prosenttia (N=116) ei välttänyt mitään ajo-olosuhdetta. Ajo-oikeutetuista 
naisista 6,2 prosenttia (N=339) ja ajo-oikeudettomista 1,5 prosenttia (N=67) ei 
välttänyt mitään ajo-olosuhdetta pitkillä matkoilla. Erot ryhmien välillä eivät ol-
leet merkitseviä. Naiskuljettajista vain hyvin harva ilmoitti, että ei välttänyt mi-
tään ajo-olosuhteita pitkillä matkoilla. 
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3.2.9 Driver Behaviour Questionnaire (DBQ) -ajotapakysely 

Vuoden 2003 kyselyyn oli sisällytetty laajennettu versio Driver Behaviour Ques-
tionnaire -ajotapakyselystä (Reason, Manstead, Stradling, Baxter & Campbell 
1990). DBQ-kyselyssä on erilaisia kysymyksiä kuljettajan toiminnasta liikentees-
sä. Kuljettajan tehtävänä on arvioida, miten usein hänelle oli sattunut erilaisia 
asioita liikenteessä viimeisen vuoden aikana. Arviointi tapahtuu asteikoilla en 
kertaakaan (0) – hyvin usein (5). Alkuperäisessä DBQ:ssä on 28 osiota, mutta 
tässä tutkimuksessa käytetystä DBQ:sta oli poistettu aggressiivista ajotapa käsitte-
levät kysymykset ja lisätty kysymyksiä muun muassa kuljettajan stressaantumi-
sesta ja hermostumisesta liikenteessä. Kyselystä erottui faktorianalyysissä (pääak-
seliratkaisu, Promax-vinorotaatio) kolme faktoria (Liite 3). Ensimmäinen faktori 
sisälsi hermostumiseen, epävarmuuteen ja stressaantumiseen liittyviä muuttujia ja 
se nimettiin stressaantuminen-faktoriksi. Toiseen faktoriin liittyi erilaisia virheitä 
ajamisessa, kuten väärällä kaistalle ajautuminen, vasemmalle kääntyvän ohittami-
nen ja jalankulkijan tai pyöräilijän huomaamatta jättäminen. Toinen faktori nimet-
tiin virheet-faktoriksi. Kolmannen faktorin muuttujat liittyivät ylinopeudella aja-
miseen ja ohittamiseen ja nimettiin siksi ylinopeus ja ohitus -faktoriksi. Fakto-
roinnin avulla muodostettiin summamuuttujat, jotka skaalattiin kysymysten luku-
määrällä.  

Taulukoissa 21, 22 ja 23 on esitetty ryhmien keskiarvot ja keskihajonnat kun-
kin faktorin suhteen. Kaikkien kolmen faktorin suhteen sukupuolella oli erittäin 
merkitsevä vaikutus. Naiset raportoivat stressaantuvansa enemmän liikenteessä, 
mutta tekevänsä vähemmän virheitä ja ajavansa harvemmin ylinopeutta tai ohitta-
vansa muita autoilijoita.  Ajo-oikeudella oli merkitsevä yhteys vain ylinopeus ja 
ohitus -muuttujaan. Ajo-oikeutetut miehet ja naiset ajoivat useammin ylinopeutta 
ja ohittivat muita useammin kuin ajo-oikeudesta luopuneet kuljettajat (F1=20.08, 
p<.001). 

Taulukko 21. Stressaantuminen 

Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta ,672 ,506 100 

 Ajo-oikeus ,620 ,430 1137 

Nainen Ei ajo-oikeutta ,786 ,538 54 

  Ajo-oikeus ,772 ,525 296 

Ajo-oikeus: F1=0.64, p=.424. Sukupuoli: F1=10.32, p<.001. Ajo-oikeus*Sukupuoli: F1=0.21, p=.643. 

Taulukko 22. Virheet 

Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta ,178 ,216 92 

 Ajo-oikeus ,160 ,203 1110 

Nainen Ei ajo-oikeutta ,113 ,211 57 

  Ajo-oikeus ,109 ,147 284 

Ajo-oikeus: F1=0.34, p=.561. Sukupuoli: F1=10.65, p<.001. Ajo-oikeus*Sukupuoli: F1=0.16, p=.685. 
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Taulukko 23. Ylinopeus ja ohitus 

Sukupuoli Ajo-oikeus Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 1,478 ,646 90 

 Ajo-oikeus 1,837 ,733 1111 

Nainen Ei ajo-oikeutta 1,236 ,637 57 

  Ajo-oikeus 1,460 ,682 283 

Ajo-oikeus: F1=20.08, p<.001. Sukupuoli: F1=22.64, p<.001. Ajo-oikeus*Sukupuoli: F1=1.08, p=.298. 

DBQ-faktoreista stressaantuminen korreloi ajamisen rasittavuutta mitanneiden 
faktoreiden (olosuhteet: miehet r=.564, naiset r=.594, tilan ja nopeuden hallinta: 
miehet r=.454, naiset r=.531, muu liikenne: miehet r=.529, naiset r=.525) kanssa. 
Stressaantuminen-faktori korreloi myös voimakkaan negatiivisesti DSI-mittarin 
taito-faktorin kanssa (miehet r=-.446, naiset r=-.557). DBQ:n stressaantuminen- ja 
virheet-faktorit korreloivat myös keskenään (miehet r=.521, naiset r=.563). Korre-
laatioiden perusteella liikenteessä koettu stressaantuminen ja itsearvioidut ajotai-
dot sekä stressaantuminen ja erilaiset ajaessa tehdyt virheet olivat yhteydessä toi-
siinsa. 

3.2.10 Onnettomuudet  

Kuljettajilta kysyttiin vuonna 2003, kuinka monessa auto-onnettomuudessa he 
olivat olleet kuljettajana viiden viime vuoden aikana eli vuosina 1998–2003. Ajo-
oikeutetuista miehistä 20,1 prosenttia (N=1253) oli ollut onnettomuudessa ja ajo-
oikeudesta luopuneista miehistä 26,7 prosenttia (N=116). Ajo-oikeutetuista naisis-
ta 19,3 prosenttia (N=336) ja ajo-oikeudettomista 23,1 prosenttia (N=64) oli ollut 
onnettomuudessa kuljettajana. Erot ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudettomien välillä 
eivät olleet miesten (Fisher’s Exact p=.094) eivätkä naisten (Fisher’s Exact 
p=.499) keskuudessa merkitseviä. Suurimmassa osassa (98,4 %) kolareita kuljet-
tajat raportoivat olleensa kolarin aiheuttajana. 

Yhteensä kaikki tutkimuksen kuljettajat raportoivat olleensa 479 kolarissa, 
joista he kuvailivat yhteensä 386 kolaria. Alla olevassa taulukossa on luokiteltu 
onnettomuudet vastaajien kuvauksien perusteella eri luokkiin. Suurin osa kolareis-
ta oli vähäisiä peltikolareita, kuten parkkipaikalla kolhaisuja tai peruutuskolareita.  
Tässä seurantavaiheessa mukana olevien elossa olevien kuljettajien kuvailemien 
onnettomuuksien määrä on hyvin pieni. Miehille oli sattunut yhteensä 21 kolaria, 
joista 20 oli tapahtunut yhä vuonna 2009 ajo-oikeutetuille kuljettajille. Näistä viisi 
oli ollut peräänajoja ja neljä peruuttaessa tai parkkipaikalla sattuneita, loput yksit-
täisiä kolarityyppejä. Naisilla kolareita oli vain kuusi, joista neljä oli sattunut yhä 
vuonna 2009 ajo-oikeutetuille kuljettajille. Kolareista vain pieni osa oli sellaisia, 
joissa oli ollut myös vastapuoli osallisena. Ajo-oikeutetuilla miehillä vastapuoli 
oli ollut 3,3 prosentissa ja ajo-oikeudettomilla 2,8 prosentissa kolareita. Naisten 
vastaavat osuudet olivat 3,3 prosenttia ajo-oikeutetuilla ja ajo-oikeudesta luopu-
neilla 2,7 prosenttia. 
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Kuva 11. Kolareiden luokittelu prosenttiosuuksina (N=386) 

Kuljettajilta kysyttiin vuonna 2003 myös, olivatko he olleet onnettomuudessa 
pyöräilijänä tai jalankulkijana kyselyä edeltäneen viiden vuoden ajanjakson aika-
na. Ajo-oikeutetuista miehistä 1,8 prosenttia oli ollut onnettomuudessa ja ajo-
oikeudesta luopuneista miehistä 4,3 prosenttia. Ero miesryhmien välillä ei aivan 
yltänyt merkitseväksi (Fisher’s Exact p=.069). Onnettomuudessa jalankulkijana 
tai pyöräilijänä oli ollut ajo-oikeutetuista naisista 1,8 prosenttia ja ajamisesta luo-
puneista 3,0 prosenttia. Myöskään naisryhmien ero ei ollut merkitsevä (Fisher’s 
Exact p=.624). Onnettomuuksien lukumäärät olivat varsinkin naisilla kovin pieniä 
johtopäätösten tekemiseksi. Sen sijaan kaatumistapauksia jalan tai pyöräillessä oli 
kuljettajille sattunut enemmän. Ajo-oikeutetuista miehistä pyörällä ajaessa tai 
jalankulkijana oli kaatunut 21,1 prosenttia (N=1251) ja ajamisesta luopuneista 
26,3 prosenttia (N=114). Ajo-oikeutetuista naisista kaatunut oli 24,3 prosenttia 
(N=333) ja ajo-oikeudettomista 35,8 prosenttia (N=67). Erot ryhmien välillä eivät 
olleet merkitseviä, vaikka naisten ero olikin lähellä merkitsevyyttä (Fisher’s 
Exact: miehet p=.192, naiset p=.067). 

3.2.11 Harrastukset 

Vuoden 2003 kyselyssä ajo-oikeutetut raportoivat viettävänsä vapaa-aikaansa 
useampien harrastusten parissa kuin ajo-oikeudestaan luopuneet kuljettajat. Va-
paa-ajanviettotapojen ja harrastusten lukumäärä laskettiin viidentoista kyselyssä 
mainitun vaihtoehdon summana. Miehistä ajamista jatkaneilla oli keskimäärin 9,4 
harrastusta (N=1233) ja luopujilla 8,1 harrastusta (N=103). Naisista ajo-
oikeutetuilla oli keskimäärin 9,5 harrastusta (N=332) ja ajo-oikeudesta luopuneilla 
8,4 harrastusta (N=67). Ajo-oikeutetuilla kuljettajilla oli enemmän harrastuksia 
kuin ajo-oikeudettomilla (F1=20.42, p<.001), mutta naisten ja miesten välillä ei 
ollut eroja harrastusten määrässä (F1= 0.82, p=.364). Sitä, kuinka usein kuljettajat 
harrastivat kutakin harrastusta, mitattiin viisiportaisella asteikolla. Vaihtoehdot 
olivat: en harrasta lainkaan, harrastan vuosittain, kuukausittain, viikoittain tai päi-
vittäin. Miesten osalta ajo-oikeutettujen keskiarvot eri harrastuksien useudessa 
olivat korkeampia kuin ajokortista luopuneilla, lukuun ottamatta kävelyä. Taulu-
kossa 25 on tummennettu merkitsevät erot miesryhmien välillä. Erot ryhmien vä-
lillä on laskettu varianssianalyysillä ja Kruskal-Wallisin χ2-testillä. 
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Taulukko 24. Miesten vapaa-ajanvieton ja harrastusten keskiarvot. Asteikko: en harrasta 
(0) - harrastan päivittäin (4) 

 Ei ajo-oikeutta Ajo-oikeus       
  N=110 N=1252         
  Keskiarvo Keskiarvo ANOVA F p-arvo Kruskal-Wallis  p-arvo 

Tuttavien tapaaminen 2,1 2,4 5.15 .023 3.80 .051 
Kahvila, ravintola 0,7 0,8 0.32 .568 0.96 .326 
Retkeily, matkailu 1,1 1,2 3.70 .055 6.51 .011 
Puutarhanhoito 1,3 2,0 15.60 .001 15.64 .001 
Uinti, voimistelu, tanssi 0,9 1,3 9.78 .002 11.35 .001 
Kuntoliikunta 2,3 2,5 2.60 .107 0.96 .328 
Hiihto, laskettelu 0,7 1,2 13.31 .001 15.54 .001 
Pyöräily 1,7 1,8 1.07 .302 0.90 .342 
Kävely 3,1 3,0 0.31 .576 2.07 .151 
Teatteri, elokuvat 0,6 0,7 1.20 .274 1.89 .170 
Kirjasto 0,8 1,0 3.69 .055 4.22 .040 
Uskonnolliset tilaisuudet 0,6 0,7 1.08 .299 1.16 .281 
Kerho- ja järjestötoiminta 0,9 1,0 1.24 .265 1.49 .221 
Kalastus, metsästys 1,2 1,4 2.39 .123 2.94 .087 
Marjastus, sienestys 1,5 1,7 1.73 .189 2.02 .155 

Taulukko 25. Naisten vapaa-ajanvieton ja harrastusten keskiarvot. Asteikko: en harrasta 
(0) - harrastan päivittäin (4) 

 Ei ajo-oikeutta Ajo-oikeus       
 N=67 N=334         

  Keskiarvo Keskiarvo ANOVA F p-arvo Kruskal-Wallis  p-arvo 
Tuttavien tapaaminen 2,6 2,5 0.00 .957 0.02 .885 
Kahvila, ravintola 0,5 0,7 2.82 .094 2.27 .132 
Retkeily, matkailu 1,1 1,2 1.27 .260 1.63 .201 
Puutarhanhoito 1,8 2,3 3.47 .063 3.12 .077 
Uinti, voimistelu, tanssi 1,2 1,9 10.44 .001 10.21 .001 
Kuntoliikunta 2,3 2,7 3.52 .062 1.14 .286 
Hiihto, laskettelu 0,5 0,8 4.99 .026 6.38 .012 
Pyöräily 1,7 1,7 0.00 .950 0.00 .984 
Kävely 3,5 3,3 0.66 .419 0.60 .437 
Teatteri, elokuvat 1,0 1,1 0.92 .338 1.91 .167 
Kirjasto 1,3 1,2 0.05 .826 0.02 .888 
Uskonnolliset tilaisuudet 1,2 1,1 0.71 .400 0.61 .435 
Kerho- ja järjestötoimin-
ta 

1,4 1,3 0.31 .578 0.25 .617 

Kalastus, metsästys 0,4 0,3 0.01 .908 0.17 .677 
Marjastus, sienestys 1,2 1,5 3.49 .063 5.13 .024 

Naiskuljettajilla jatkajien ja luopujien vapaa-ajan vieton ja harrastuneisuuden vä-
lillä ei ollut selkeitä eroja (Taulukko 25). Toisissa harrastuksissa jatkajilla oli kor-
keampi keskiarvo ja toisissa luopujilla. Merkitseviä eroja naisryhmien välillä oli 
hiihdossa ja laskettelussa, marjastuksessa ja sienestyksessä sekä yhdistetyssä uin-
nin, voimistelun ja tanssin muuttujassa. Näitä harrastuksia ajo-oikeutetut harrasti-
vat useammin kuin luopujat. Myös naisilla luopujien keskiarvo kävelyssä oli suu-
rempi kuin jatkajilla, tosin ero ei ollut merkitsevä. Alla olevassa taulukossa on 
naisten keskiarvot eri harrastusten useudessa sekä tummennettuna merkitsevät 
erot ryhmien välillä. Mahdollisuus kulkea autolla harrastuksiin saattaa siis olla 
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yksi tekijä, joka lisää harrastuneisuutta etenkin sellaisten harrastusten kohdalla, 
jotka vaativat matkustamista. 

3.2.12 Terveydentila 

Terveydentilalla on merkittävä vaikutus ajamiseen ja ajokykyyn. Ajamista jatke-
taan usein niin pitkään kuin terveydentila sen sallii. Kyselyssä kartoitettiin kuljet-
tajien sairauksia, liikuntakykyä, suoriutumista päivittäisistä toiminnoista sekä hei-
dän omaa kokemustaan terveydentilastaan. 

Sairaudet 
Kuljettajien sairauksia vuoden 2003 kyselyssä selvitettiin antamalla lista erilaisis-
ta sairauksista ja kysymällä kuljettajilta, mitä niistä he sairastivat. Taulukossa 27 
on esitetty, kuinka monta prosenttia naisista ja miehistä sairasti kutakin sairautta. 
Yleisimpiä sairauksia olivat näön ja kuulon heikkeneminen, niskakipu ja niskan 
jäykkyys sekä sydän- ja verisuonisairaudet. Ajo-oikeutettujen ja ajamisesta luo-
puneiden välillä oli useita merkitseviä eroja (tummennettu taulukossa). Ajo-
oikeutetuilla miehillä oli vähemmän diabetesta, huimausta, masennusta, heikkoa 
liikuntakykyä ja taipumusta väsyä. Kuitenkin useammilla ajo-oikeutetuilla miehil-
lä oli heikentynyt kuulo kuin ajo-oikeudesta luopuneilla. Dementiaa ilmoitti mies-
kuljettajista sairastavansa vain hyvin pieni osa, joten sen suhteen tulokset eivät ole 
luotettavia. Ajo-oikeudestaan luopuneista naisista useampi kärsi heikentyneestä 
näöstä, muistihäiriöistä, heikosta liikuntakyvystä, niskakivusta ja niskan jäykkyy-
destä sekä masennuksesta kuin ajamista jatkaneista naisista. Ajo-oikeutetuista 
mieskuljettajista 22,3 prosenttia ei sairastanut mitään kroonista sairautta, ajo-
oikeudettomilla miehillä vastaava luku oli 16,2 prosenttia. Ajamista jatkaneista 
naisista 22,4 prosenttia ja ajamisesta luopuneista naisista 27,9 prosenttia ei sairas-
tanut mitään sairautta.  

Koska useat kuljettajista sairastivat useampaa sairautta, laskettiin kuljettaja-
ryhmille myös keskimääräinen sairauksien lukumäärä. Ajo-oikeutetuilla mieskul-
jettajilla oli keskimäärin 1,8 sairautta, ajo-oikeudesta luopuneilla 2,2 sairautta. 
Naiskuljettajista ajo-oikeutetuilla oli keskimäärin 1,7 sairautta ja ajamisen lopet-
taneilla 2,4 sairautta. Ajo-oikeudella oli merkitsevä yhteys (F1=20.19, p<.001), 
mutta naisten ja miesten välillä ei ollut eroa (F1=0.33, p=.567). Myöskään ajo-
oikeudella ja sukupuolella ei ollut yhdysvaikutusta (F1=2.07, p=.151). Kuljettajis-
ta ne, joilla oli enemmän sairauksia vuonna 2003, uusivat ajokorttinsa harvemmin 
75-vuotiaana. 
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Taulukko 26. Miesten ja naisten raportoimat sairaudet 

 Miehet (%)   Naiset (%) 

Sairaus 
Ajo-oikeus 
(N=1270) 

Ei ajo-oik. 
(N=117) 

Fisher's 
Exact  

Ajo-oikeus 
(N=340) 

Ei ajo-oik. 
(N=68) 

Fisher's 
Exact 

Heikko näkö 29,6 28,2 .832  29,1 44,1 .022 
Heikko kuulo 28,9 17,9 .013  14,1 11,8 .702 

Huimaus 2,9 6,8 .048  5,0 5,9 .764 

Muistihäiriöt 10,2 12,8 .348  5,9 14,7 .019 
Silmäsairaus 5,4 10,3 .038  7,9 14,7 .102 

Reuma 3,4 3,4 1.00  5,9 8,8 .412 

Diabetes 8,3 17,9 .002  5,3 8,8 .261 

Dementia 0,2 2,6 -  0,0 0,0 - 

Heikko liikuntakyky 9,6 16,2 .036  11,5 22,1 .029 
Niskakipu, -
jäykkyys 

21,0 22,2 .724  23,2 33,8 .090 

Sy-
dän/verisuonisairau
s 

30,9 32,5 .754  24,1 25,0 .878 

Taipumus väsyä 5,7 14,5 .001  10,6 16,2 .211 

Masennus 2,0 5,1 .041  3,5 11,8 .009 
Ei kroonisia saira-
uksia 

22,3 16,2 .159   22,4 27,9 .346 

Taulukko 27. Koettu terveydentila, vastausten prosenttiosuudet ajo-oikeuden ja sukupuo-
len mukaan. 

      Ei ajo-oikeutta (N=112) Ajo-oikeus (N=1234) 

Mies  Erittäin hyvä 4,5 % 15,4 % 
  Hyvä 39,3 % 50,9 % 
  Keskinkertainen 49,1 % 32,7 % 
  Huono 7,1 % 0,9 % 
  Erittäin huono 0,0 % 0,1 % 

   Ei ajo-oikeutta (N=66) Ajo-oikeus (N=334) 
Nainen  Erittäin hyvä 9,1 % 15,9 % 
  Hyvä 36,4 % 47,9 % 
  Keskinkertainen 43,9 % 35,0 % 
  Huono 10,6 % 1,2 % 
    Erittäin huono 0,0 % 0,0 % 

	  

Sairauksien lisäksi kuljettajilta kysyttiin, millaiseksi he kokivat terveydentilansa 
(Taulukko 27). Vastausvaihtoehdot olivat erittäin hyvästä (5) erittäin huonoon (1). 
Valtaosa kuljettajista koki terveydentilansa hyväksi tai keskinkertaiseksi. Ajo-
oikeutetut kuljettajat arvioivat terveydentilansa keskimäärin paremmaksi kuin ajo-
oikeudesta luopuneet kuljettajat (F1=18.23, p<.001). Ajo-oikeutettujen miesten 
keskiarvo oli 3,8 ja ajo-oikeudettomien 3,5. Ajo-oikeutettujen naisten keskiarvo 
oli 3,8 ja ajo-oikeudettomien 3,6. Sukupuolten välillä ei ollut eroa (F1=0.38, 
p=.539) eikä yhdysvaikutus sukupuolen ja ajo-oikeuden ollut merkitsevä 
(F1=0.87, p=.350). 
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Kyky liikkua kodin ulkopuolella 
Kuljettajat arvioivat myös kykyään liikkua kodin ulkopuolella ja terveydentilansa 
vaikutusta liikkumiseen. Kykyä liikkua kodin ulkopuolella mitattiin viisiportaisel-
la asteikolla erittäin huono (1) - erittäin hyvä (5). Ajo-oikeutettujen mieskuljettaji-
en keskiarvo oli 4,3 ja ajo-oikeudettomien 4,0 eli keskimäärin he arvioivat kykyn-
sä liikkua hyväksi (Taulukko 28). Ajo-oikeutettujen naisten keskiarvo oli 4,3 ja 
ajo-oikeudettomien 4,1. Ajo-oikeudella oli merkitsevä yhteys kykyyn liikkua ko-
din ulkopuolella (F1=15.39, p<.001). 
	  

Taulukko 28. Kyky liikkua kodin ulkopuolella. Asteikko erittäin huono (1) - erittäin hyvä 
(5) 

Sukupuoli   Keskiarvo Keskihajonta N 
Mies Ei ajo-oikeutta 4,0 ,79 103 

 Ajo-oikeus 4,3 ,73 1238 

Nainen Ei ajo-oikeutta 4,1 ,72 58 
  Ajo-oikeus 4,3 ,74 331 

Ajo-oikeus F1=15.39, p<.001. Sukupuoli F1=0.46, p=.498. Ajo-oikeus*Sukupuoli F1=0.48, p=.491.  

Ajo-oikeutetuista miehistä 90,2 prosenttia kertoi, ettei heidän terveydentilallaan 
ollut vaikutusta liikkumiseen kodin ulkopuolella (Taulukko 29). Ajamisesta luo-
puneiden vastaava luku oli 75,4 prosenttia. Pysyvästi sairaus oli heikentänyt ky-
kyä liikkua kodin ulkopuolella 14,0 prosentilla ajo-oikeudettomista ja 3,8 prosen-
tilla ajo-oikeutetuista. Miesryhmien välillä oli erittäin merkitsevä ero (Pearson χ2= 
29.49, p<.001). Ajo-oikeutetuista naisista 85,4 prosentilla ja ajo-oikeudettomista 
67,2 prosentilla terveydentila ei vaikuttanut kykyyn liikkua. Koska naisten ryh-
mäkoot olivat liian pieniä Pearsonin Khillä testattavaksi, muodostettiin yhdistetty 
luokka: sairaus on heikentänyt liikkumiskykyä tilapäisesti tai pysyvästi. Ajo-
oikeudettomien ja ajo-oikeutettujen erot olivat tällöin merkitseviä (Fisher’s Exact 
p<.001, Pearson χ2= 12.64, p<.001). 

Taulukko 29. Terveydentilan vaikutus mahdollisuuksiin liikkua ulkona 

    Ei ajo-oikeutta (N=114) Ajo-oikeus (N=1239) 

Mies Sairaus on heikentänyt liikkumista pysyvästi 14,0 % 3,8 % 

 Sairaus on heikentänyt liikkumista tilapäisesti 10,5 % 6,0 % 

 Terveydentilalla ei vaikutusta liikkumiseen 75,4 % 90,2 % 

    Ei ajo-oikeutta (N=67) Ajo-oikeus (N=328) 

Nainen Sairaus on heikentänyt liikkumista pysyvästi 14,9 % 5,5 % 

 Sairaus on heikentänyt liikkumista tilapäisesti 17,9 % 9,1 % 

  Terveydentilalla ei vaikutusta liikkumiseen 67,2 % 85,4 % 

Miehet: Pearson χ2= 29,491, p<.001. 
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Suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista 
Kuljettajilta kysyttiin, miten he suoriutuvat erilaisista päivittäisistä toiminnoista 
(kumartuminen, asunnossa liikkuminen, rapuissa kulkeminen, ulos meneminen, 
ostoksilla käyminen, tavaroiden kantaminen, käveleminen, kevyet kotityöt, ras-
kaat kotityöt). Vastausvaihtoehtoja oli kolme: en kykene lainkaan, kykenen vai-
keuksin, kykenen helposti. Muuttujat jakautuivat faktorianalyysin perusteella yh-
delle faktorille. Muuttujista laskettiin summamuuttuja siten, että vähimmäispiste-
määrä oli yhdeksän ja enimmäismäärä 27 pistettä. Mitä korkeamman pistemäärän 
sai, sitä paremmin suoriutui näistä päivittäistoiminnoista. Ajo-oikeutetuista mie-
histä 76,4 prosenttia ja ajo-oikeudesta luopuneista 52,4 prosenttia sai korkeimman 
pistemäärän (Taulukko 30). Ajo-oikeutetuista naisista täysiin pisteisiin ylsi 60,1 
prosenttia ja ajo-oikeudettomista 49,2 prosenttia. Kolme neljäsosaa kuljettajista 
sai 25 pistettä tai enemmän, joten valtaosa kuljettajista arvioi suoriutuvansa suu-
rimmasta osasta päivittäisiä toimintoja helposti 69–71 -vuotiaana. 

Taulukko 30. Miesten ja naisten päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen luokiteltu sum-
ma ajo-oikeuden mukaan. 

  
Miehet, ei ajo-

oikeutta (N=106) 
Miehet, ajo-oikeus 

(N=1226) 
 Naiset, ei ajo-

oikeutta (N=59) 
Naiset, ajo-oikeus 

(N=323) 
27 pistettä 52,8 % 76,4 % 49,2 % 60,1 % 
25-26 pistettä 24,5 % 15,6 % 25,4 % 23,8 % 
20-24 pistettä 14,2 % 6,1 % 11,9 % 13,6 % 
alle 20 pistettä 8,5 % 1,9 % 13,6 % 2,5 % 

	  

Varianssianalyysillä testattuna ajo-oikeudella (F1=49.18, p<.001) ja sukupuolella 
(F1=5.90 p=.015) oli merkitsevä yhteys suoriutumiseen päivittäisissä toiminnois-
sa. Ajo-oikeutetut arvioivat selviytyvänsä päivittäisistä toiminnoista paremmin 
kuin ajo-oikeudesta luopuneet. Lisäksi miehet raportoivat selviytyvänsä paremmin 
kuin naiset (F1=5.90, p=.015). Sukupuolen ja ajo-oikeuden välillä ei ollut yhdys-
vaikutusta (F1=0.06, p=.811). 
	  

Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin 
Kuljettajien tyytyväisyyttä eri elämän osa-alueisiin mitattiin asteikolla erittäin 
tyytyväinen (7) - erittäin tyytymätön (1).  Ryhmien keskiarvot liikkuivat 5,3 - 6,6 
välillä, joten ryhmät olivat keskimäärin melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä elämänsä 
eri osa-alueisiin (Taulukko 31). Tyytyväisyys-mittarista muodostettiin faktoriana-
lyysin (Promax-vinorotaatio) avulla kaksi faktoria, joista toinen nimettiin tyyty-
väisyydeksi liikkumiseen ja toinen tyytyväisyydeksi kotiin ja sosiaalisiin suhtei-
siin (Liite 4). Faktoriratkaisun perusteella muodostettiin summamuuttujat, jotka 
skaalattiin kysymysten määrällä. Tyytyväisyys liikkumiseen -faktorin kohdalla 
ajo-oikeudella oli erittäin merkitsevä yhteys tyytyväisyyteen (F1=48.15, p<.001), 
mutta sukupuolella ei ollut vaikutusta (F1=0.40, p=.449). Myös tyytyväisyydessä 
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kotiin ja sosiaalisiin suhteisiin ajo-oikeudella oli merkitsevä yhteys (F1=12.02, 
p<.001), mutta ei sukupuolella (F1=0.10, p=.756). Kummankaan faktorin kohdalla 
interaktiot eivät olleet merkitseviä. Tulosten perusteella ajo-oikeutetut olivat kes-
kimäärin tyytyväisempiä mahdollisuuksiinsa liikkua, kotiinsa ja sosiaalisiin suh-
teisiinsa.  

Taulukko 31. Tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin (Asteikko: erittäin tyytyväinen (7) - 
erittäin tyytymätön (1)) 

 Miehet  Naiset 

  
Ajo-oikeus 
(N=1261) 

Ei ajo-oik. 
(N=110)   

Ajo-oikeus 
(N=337) 

Ei ajo-oik. 
(N=66) 

Tyytyväisyys kotiin  6,5 6,5  6,6 6,4 
Tyytyväisyys asuinympäristöön 6,3 6,3  6,4 6,2 

Tyytyväisyys läheisiin 6,5 6,4  6,5 6,3 

Tyytyväisyys ystävyyssuhteisiin 6,1 6,0  6,3 6,0 

Tyytyväisyys terveyteen 5,8 5,3  5,8 5,4 

Tyytyväisyys liikuntakykyyn 6,0 5,4  6,0 5,5 

Tyytyväisyys mahdollisuuksiin liikkua 6,2 5,7  6,3 5,8 

Tyytyväisyys mahdollisuuksiin tavata sukulaisia 6,1 5,8  6,2 5,7 

Tyytyväisyys mahdollisuuksiin harrastaa 6,1 5,5  6,1 5,5 

Tyytyväisyys nyk. elämäntilanteeseen 6,1 5,7  6,2 5,7 

Tyytyväisyys itsenäisyyteen 6,4 6,1  6,6 6,3 

Tyytyväisyys elämään kokonaisuutena 6,2 6,0  6,2 5,9 
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4 Ajo-oikeuden ennustaminen 
Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli laatia malli, jolla tutkittavien tilanteesta 
70 vuoden ikään tultaessa voitaisiin ennustaa heidän ajo-oikeustilannettaan 5 vuo-
den kuluttua 75-vuotiaana. Ennustamiseen käytettiin logistista regressioanalyysiä. 
Aineistosta valittiin aluksi muuttujat, joiden katsottiin aikaisempien tutkimusten ja 
edellä olevien analyysien perusteella parhaiten liittyvän ajo-oikeuden uusimiseen. 
Näitä olivat sairaudet, päivittäisissä toiminnoissa suoriutuminen, koko elämän 
aikainen ajomäärä, kyselyä edeltävän vuoden ajomäärä ja asuinympäristön laatu 
(esim. kaupunkimainen kunta). Ajotapoihin liittyvistä muuttujista valittiin kuljet-
tajan arvio ajotavastaan ja taidoistaan (taidot ja turvallisuus), DBQ-kyselyn fakto-
rit (stressi, virheet, ylinopeus ja ohitus), ajamisen eri osa-alueiden kokeminen vai-
keaksi tai rasittavaksi (olosuhteet, tilan ja nopeuden hallinta, muun liikenteen 
huomioiminen), erilaisten olosuhteiden välttäminen (lumi ja liukas/räntä, vilkas 
kaupunkiliikenne ja vieras ympäristö, sade, pimeä ja talvi) sekä auton tarve, joka 
oli muodostettu summamuuttujana erilaisista syistä olla luopumatta autosta 70-
vuotiaana. Muuttujien katsottiin yhdessä kattavan ajo-oikeuteen vaikuttavat kes-
keiset tekijät, kuten kuljettajan terveydentilan ja suoriutumiskyvyn, auton käytön 
ja tarpeen sekä sen, millaiseksi kuljettajat kokevat ajamisen ja omat ajotaitonsa. 
Seuraavaksi näitä muuttujia lisättiin malliin yksitellen ja katsottiin, mitkä muuttu-
jista olivat merkitseviä selittäjiä.  

Koska keskenään korreloivat muuttujat vähentävät logistisessa regressio-
analyysissä toistensa selitysosuuksia, valittiin malliin keskenään korreloivista 
muuttujista ne, jotka selittivät ajo-oikeutta parhaiten. Esimerkiksi useat erilaiset 
terveydentilaan ja sairauksiin liittyvät muuttujat ja päivittäisistä toiminnoista suo-
riutuminen korreloivat keskenään merkitsevästi (esim. heikentynyt liikuntakyky; 
miehet r=-.501, p<.001, naiset r=-.519, p<.001, taipumus väsyä; miehet r=-.264, 
p<.001, naiset r=-.324, p<.001). Itse raportoitu arkielämän päivittäinen toiminta-
kyky osoittautui itse raportoituja sairauksia paremmaksi ajo-oikeuden selittäjäksi 
ja se otettiin sairauksien sijaan malliin mukaan selittäjäksi. Myös vuoden 1997 
kuljettajakoulutuksen vaikutuksia ajo-oikeuteen tutkittiin lisäämällä malliin ryh-
mäjako koe-, kontrolli- ja muista henkilöistä. Koulutusmuuttuja ei kuitenkaan 
ollut merkitsevä eli noin 12 vuotta aikaisemmalla koulutuksella ei näyttänyt ole-
van vaikutusta ajo-oikeuden uusimiseen 75-vuotiaana. Mallin selittäjiksi valikoi-
tuivat tässä vaiheessa suoriutumiskyvyn lisäksi koko elämän aikainen ajomäärä, 
kyselyä edeltävän vuoden ajomäärä, auton tarve sekä taustamuuttujaksi kunta-
luokitus. 

Mallia muokattiin seuraavassa vaiheessa käyttämällä eteenpäin askeltavaa lo-
gistista regressiota, jolla pyrittiin valitsemaan parhaiten ajo-oikeutta ennustavat 
muuttujat edellä mainituista viidestä muuttujasta. Miesten malliin valikoitui kol-
me muuttujaa (Taulukko 32). Parhaiten miesten ajo-oikeutta ennusti koko elämän 
aikainen ajomäärä. Toiseksi parhaiten ajo-oikeutta ennusti vuoden 2002 ajomäärä 
ja kolmantena tuli suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa. Naisilla ajo-oikeutta 
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ennusti parhaiten suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa, toisena tuli kyselyä 
edeltävän vuoden ajomäärä (Taulukko 33). Naisten malliin valikoitui siis vain 
kaksi selittävää muuttujaa. Miesten malli luokitteli ajo-oikeutetut oikein 99,9 pro-
sentin todennäköisyydellä, mutta ajo-oikeudettomat vain 4,4 prosentin todennä-
köisyydellä. Mieskuljettajien ajo-oikeudesta luopumista malli ei siis juurikaan 
pystynyt selittämään. Naisten malli luokitteli ajo-oikeutetuista oikein 98,9 pro-
senttia ja ajo-oikeudettomista 14,3 prosenttia. Naisten malli luokitteli siis hieman 
paremmin ajo-oikeudettomia kuin miesten malli. 

Taulukko 32. Logistinen regressiomalli miehille (eteenpäin askeltava). Selitettävänä 
muuttujana ajo-oikeus  

  
Ei ajo-

oikeutta 
Ajo-

oikeus B S.E. df 
p-

arvo Exp(B) 
Suoriutuminen  alle 20 pistettä (ref.) 8,50 % 1,90 %   3 .005  

päivittäis- 20-24 pistettä 14,20 % 6,10 % 0,37 0,62 1 .546 1,45 

toiminnoista 25-26 pistettä 24,50 % 15,60 % 0,30 0,57 1 .596 1,35 

  27 pistettä 52,80 % 76,40 % 1,11 0,54 1 .042 3,02 

Ajomäärä elämän 
aikana  

alle 50 000 km (ref.) 4,90 % 0,60 % 
  

4 .003 
 

 
50 000 km - 100 000 
km 

9,70 % 2,20 % 1,25 1,00 1 .211 3,50 

 
100 000 km - 500 000 
km 

43,70 % 31,00 % 2,18 0,92 1 .017 8,84 

 
500 000 km - miljoona 
km 

30,10 % 40,60 % 2,57 0,92 1 .005 12,99 

  yli miljoona km 11,70 % 25,60 % 2,84 0,96 1 .003 17,05 

Suoriutuminen  0 - 4999 km (ref.) 22,00 % 6,80 %   4 .004  

päivittäis- 5000 km - 9999 km 31,00 % 20,30 % 0,66 0,34 1 .05 1,94 

toiminnoista 10 000 km - 19 999 km 42,00 % 51,90 % 1,02 0,33 1 .002 2,77 

 20 000 km - 29 999 km 4,00 % 16,80 % 1,96 0,59 1 .001 7,10 

  
30 000 km - 100 000 
km 

1,00 % 4,10 % 2,04 1,08 1 .059 7,69 

Taulukko 33. Logistinen regressiomalli naisille (eteenpäin askeltava). Selitettävänä muut-
tujana ajo-oikeus 

   
Ei ajo-

oikeutta 
Ajo-

oikeus B S.E. df 
p-

arvo Exp(B) 
Suoriutuminen alle 20 pistettä (ref.) 13,60 % 2,50 %   3 .023  
 20–24 pistettä 11,90 % 13,60 % 1,99 0,83 1 .016 7,32 

 25–26 pistettä 25,40 % 23,80 % 1,81 0,73 1 .013 6,12 

  27 pistettä 49,20 % 60,10 % 2,16 0,70 1 .002 8,69 

Ajomäärä vuonna  0 km - 1999 km (ref.) 40,00 % 17,30 %   4 .009  

2002 2000 km - 3999 km 20,00 % 13,70 % 0,41 0,49 1 .398 1,51 

 4000 km -5999 km 15,60 % 21,00 % 1,07 0,53 1 .042 2,91 

 6000 km - 10 999 km 6,70 % 32,70 % 2,28 0,66 1 .001 9,72 

  yli 11 000 km 17,80 % 15,30 % 0,73 0,51 1 .155 2,08 
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Mallin muuttujien yhteyksiä muihin kyselyn muuttujiin tarkasteltiin korrelaatioi-
den avulla. Korrelaatioissa olivat mukana vain yhä elossa olevat kuljettajat. Mal-
lin muuttujista suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista korreloi sairauksien li-
säksi useisiin tyytyväisyys-muuttujiin, kuten taulukosta 35 näkyy. 

Taulukko 34. Päivittäisissä toiminnoissa suoriutuminen -summamuuttujan korrelaatiot 
tyytyväisyys-muuttujien kanssa 

*p<.001 

	  

Ajomäärä koko elämän aikana korreloi miehillä itsearvioituihin ajotaitoihin 
(r=.292, p<.001, N=1179). Lisäksi elämän aikainen ajomäärä korreloi negatiivi-
sesti vieraan ympäristön tai vilkkaan kaupunkiliikenteen välttämisen kanssa (r=-
.240, p<.001, N=1356) sekä erilaisten ajamisen osa-alueiden rasittavaksi tai vai-
keaksi kokemisen kanssa (olosuhteet r=-.299, p<.001, N=1186, tilan ja nopeuden 
hallinta r=-.127, p<.001, N=1209, muun liikenteen huomioiminen r=-.167, 
p<.001, N=1238). DBQ-muuttujista elämän aikainen ajomäärä korreloi heikosti ja 
negatiivisesti stressin (r=-.142, p<.001, N=1210), mutta positiivisesti ylinopeuden 
kanssa (r=.310, p<.001, N=1180). Naisilla koko elämänaikainen ajomäärä korreloi 
kuljettajien itseraportoimiin taitoihin (r=.272, p<.001, N=303). Koko elämän ajo-
määrän korrelaatiot ajamisen rasittavuuden kanssa olivat naisilla negatiivisia (olo-
suhteet r=-0,304, p<.001, N=307, tilan ja nopeuden hallinta r=-.209, p<.001, 
N=304, muu liikenne r=-.153, p=.007, N=312). DBQ-muuttujista stressi korreloi 
naisillakin vain hieman negatiivisesti ajokokemuksen kanssa (r=-.125, p=.027, 
N=315) ja ylinopeus ja ohitus positiivisesti (r=.356, p<.001, N=302) ajomäärän 
kanssa. Koko elämänaikainen ajomäärä korreloi naisilla negatiivisesti vieraan 
ympäristön ja vilkkaan kaupunkiliikenteen välttämiseen (r=-.210, p<.001, 
N=361). 
Korrelaatioiden perusteella vaikutti siltä, että hyvät ajotaidot vähensivät ajamisen 
rasittavuutta. Kokeneet kuljettajat eivät raportoineet tekevänsä paljoa virheitä, 
mutta sen sijaan he tekivät rikkomuksia, kuten ajoivat ylinopeutta. Koko elämän-
aikaisella ajomäärällä ja kyselyä edeltävän vuoden ajomäärällä näytti olevan eril-
liset selitysosuudet miesten kohdalla, koska ne eivät vähentäneet toistensa seli-
tysosuuksia. Mahdollisesti koko elämänaikainen ajomäärä kuvaa auton tarvetta ja 
tottumusta ajaa autolla. Edeltävän vuoden ajomäärä saattaa heijastaa esimerkiksi 

  Miehet Naiset 
Tyytyväisyys liikuntakykyyn   r=.540* r=.635* 
 N=1317   N=380 
Tyytyväisyys terveyteen r=.423* r=.539* 
 N=1321 N=381 
Tyytyväisyys mahdollisuuksiin harrastaa r=.331* r=.418* 
 N=1290 N=375 
Tyytyväisyys mahdollisuuksiin tavata sukulaisia r=.294* r=.335* 
 N=1322 N=378 
Tyytyväisyys elämäntilanteeseen  r=.267* r=.319* 

  N=1315 N=378 
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kuljettajan terveydentilaa ja lopetuspäätöstä edeltävää ajamisen vähentämistä. 
Naisilla koko elämän aikainen ajomäärä ja kyselyä edeltävän vuoden ajomäärä 
selittivät todennäköisesti molemmat sitä, oliko naiskuljettaja ollut aktiivinen ajaja 
yleensä (vähän elämänsä aikana ajaneet ajoivat todennäköisesti vähän myös 
vuonna 2002). Mahdollisesti siksi naisilla vain edeltävän vuoden ajomäärä selitti 
ajo-oikeutta. Näihin korrelaatioiden perusteella tehtyihin johtopäätöksiin on kui-
tenkin suhtauduttava varauksella, sillä korrelaatiot muuttujien välillä olivat ylei-
sesti vaatimattomia. 
	  

5 Pohdinta 
Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella ikäkuljettajien ajokortin uusimi-
seen ja uusimatta jättämiseen 75 vuoden iässä liittyviä tekijöitä kuusi vuotta aikai-
semmin tehdyn kyselytutkimuksen tietojen perusteella. Tavoitteena oli selvittää, 
miten ajamiseen, terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät vuonna 2003 
ennustavat ikäkuljettajien ajo-oikeuden säilyttämistä vuonna 2009. Lisäksi tutkit-
tiin, oliko vuonna 1997 aloitetulla koulutuksella vaikutuksia ajo-oikeuteen myö-
hemmällä iällä. 

Koko aineiston 5911 kuljettajasta ajo-oikeus oli voimassa 3976 henkilöllä elo-
kuun loppupuolella 2009. Kuljettajista oli elokuuhun 2009 mennessä kuollut 
1240. Suurin osa elossa olevista kuljettajista uusi ajokorttinsa 70-vuotiaana, ja yli 
65 prosenttia kuljettajista oli jo uusinut ajo-oikeutensa jatkumaan 80-vuotiaaksi 
asti. Miehet olivat uusineet naisia useammin ajokorttinsa kaikissa ikävaiheissa. 
Vuonna 1997 koulutusajoon osallistuminen ei vaikuttanut ajo-oikeuden uusimi-
seen myöhemmällä iällä. Asuinkunnan tilastollisella kuntatyypillä ei ollut yhteyttä 
ajo-oikeuden uusimiseen, mikä ei vastaa Liikkasen (2007) aikaisempia tuloksia, 
joiden mukaan kaupungeissa asuvat iäkkäät uusivat ajokorttinsa muita harvem-
min. On kuitenkin mahdollista, että tässä käytetty kuntaluokittelu oli liian karkea 
erottelemaan tarkasti asuinympäristön tyyppiä. 

Vuonna 2009 yhä ajo-oikeutetut kuljettajat erosivat monessa suhteessa ajo-
oikeudestaan 70. ikävuoden jälkeen luopuneista kuljettajista vuoden 2003 kysely-
tutkimuksen tietojen mukaan. Ajokortin omaavat kuljettajat ajoivat kuusi vuotta 
aikaisemmin enemmän kuin ajo-oikeudestaan luopuneet kuljettajat. Lisäksi paljon 
koko elämänsä aikana ajaneet kuljettajat uusivat todennäköisemmin ajokorttinsa 
75 vuoden iässä. Miehet olivat ajaneet naisia enemmän kyselyä edeltävänä vuon-
na ja koko elämänsä aikana. Ajo-oikeutetut mieskuljettajat olivat myös ajaneet 
useampina päivinä viikossa kuin ajo-oikeudesta luopuneet miehet. Tulokset tuke-
vat sitä, että paljon ajavat aktiiviset kuljettajat säilyttävät ajo-oikeutensa myös 
ikääntyessään. Suuri osa naisista jatkoi ajamista huolimatta siitä, että vuonna 2003 
heillä oli myös puoliso, jolla oli ajo-oikeus.  Ajamisesta luopuneista naisista vain 
viidesosalla oli ajo-oikeutettu puoliso. Puolison ajo-oikeus ei siis näyttänyt vaikut-
taneen naisten ajo-oikeuteen siten, että he olisivat siitä luopuneet, pikemminkin 
päinvastoin. Tämä tulos poikkeaa siis esimerkiksi Hakamies-Blomqvistin ja Sire-
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nin (2003) tutkimuksesta, jossa naisilla tärkein syy luopua ajokortista oli se, että 
heillä oli puoliso, jolta he tarvittaessa saivat kyydin. Tutkimukseen osallistuneet 
naiset saattavat kuitenkin poiketa muusta naisväestöstä, sillä he olivat vuonna 
1997 autonomistajia tai -haltijoita. On mahdollista, että he ovat keskimäärin aktii-
visempia autoilijoita kuin naiset, jotka eivät ole autonomistajia tai -haltijoita. Toi-
saalta tulokset antoivat myös samansuuntaisia viitteitä kuin aikaisemmat tutki-
mukset siitä, että ajamisesta luopuneet naiskuljettajat ovat ajamista jatkaneita 
naiskuljettajia useammin olleet autossa muiden kyydissä matkustajana (esim. Ha-
kamies-Blomqvist & Siren 2003, Liikkanen 2007). 

Ajo-oikeutetuilla ja ajo-oikeudestaan sittemmin luopuneilla kuljettajilla oli 
käytössään yhtä monta vaihtoehtoista kulkumahdollisuutta vuonna 2003. Suurin 
osa kaikista kuljettajista ilmoitti käyttävänsä omaa autoa matkoillaan pääasiallise-
na kulkumuotona. Osaselityksenä oman auton käyttöön pääasiallisena kulkumuo-
tona useimmilla matkoilla lienee se, että vuoden 1997 rekisteripoiminnan perus-
teena oli se, että kuljettajat olivat autonhaltijoita tai -omistajia. Hyvin suuri osa 
69–71 -vuotiasta kuljettajista ilmoitti vuonna 2003, että aikoi uusia ajo-oikeutensa 
70-vuotiaana tai että oli jo uusinut ajo-oikeutensa. Ajo-oikeuteutuista kuljettajista 
useammat kokivat, että ajokortista luopuminen rajoittaisi heidän liikkumistaan. 
Ajo-oikeutetuista miehistä ajo-oikeudesta luopuneita useammat suunnittelivat 
jatkavansa ajamista vielä 70 ikävuoden jälkeen, koska he tarvitsivat autoa asioin-
tiin ja vapaa-ajan matkoihin sekä katsoivat terveydentilansa yhä riittävän ajami-
seen. Ajo-oikeutetut naiskuljettajat kertoivat ajo-oikeudesta luopuneita naisia use-
ammin syyksi olla luopumatta ajokortista sen, että he tarvitsivat autoa vapaa-ajan 
matkoihin, halusivat liikkua mahdollisimman itsenäisesti ja kokivat terveydenti-
lansa riittävän ajamiseen. Auton aikaisempi käyttö, auton tarve ja itseraportoitu 
terveydentilan riittävyys vaikuttivat siis odotetusti ajo-oikeuden uusimiseen. Useat 
ajamisesta sittemmin luopuneista iäkkäistä raportoivat, että heillä ei ollut mahdol-
lisuutta tarvittaessa saada kyytiä eivätkä kovinkaan monet ilmoittaneet voivansa 
käyttää julkista liikennettä esimerkiksi kauppamatkoihin. Jatkossa olisi hyvä sel-
vittää, miten nämä ajamisesta luopuneet iäkkäät pääsevät liikkumaan ja miten 
heidän liikkumistarpeisiinsa voitaisiin vastata. 

Erilaisten hankalien ajo-olosuhteiden välttämisessä lyhyillä matkoilla oli eroja 
ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudesta luopuneiden sekä eri sukupuolten välillä. Ajo-
oikeudesta sittemmin luopuneet kuljettajat välttivät lukumäärältään useampia vai-
keita ajo-olosuhteita vuonna 2003 kuin yhä ajo-oikeutetut kuljettajat ja naiset vält-
tivät miehiä useampia ajo-olosuhteita. Miesten osalta hypoteesien mukainen tulos 
oli näkyvissä eli ajamisesta olivat luopuneet ne, jotka olivat jo vuonna 2003 vält-
täneet enemmän erilaisia ajo-olosuhteita lyhyillä matkoilla. Naisten osalta tulos ei 
ollut yhtä selkeä. Toisaalta ajo-oikeudesta luopuneet naiset raportoivat välttävänsä 
lyhyillä matkoilla lukumäärältään useampia ajo-olosuhteita kuin ajamista jatka-
neet kuljettajat, mutta yksittäisten ajo-olosuhteiden kohdalla eroja ei ollut. On 
mahdollista, että ajamisesta luopuneiden naiskuljettajien pieni lukumäärä (N=68) 
vaikutti siihen, että tulokset eivät nousseet merkitseviksi. 
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Hieman yllättäen vertailtaessa yksittäisiä vaikeita ajo-olosuhteita pitkillä mat-
koilla ei ajo-oikeutettujen tai ajo-oikeudesta luopuneiden kuljettajien välillä ollut 
juurikaan eroja. Tämä saattaa johtua siitä, että erityisesti hankalimpien (liukas, 
lumi- ja räntäsade, pimeä) olosuhteiden kohdalla välttämiskäyttäytyminen pitkille 
matkoille lähdettäessä oli syystäkin suurta: noin puolet kuljettajista vältti kyseisiä 
ajo-olosuhteita. Pieni osa miehistä (5,3 % jatkajat, 11 % luopujat) ei ajanut ollen-
kaan pitkiä matkoja, naisilla prosenttiosuudet olivat jonkin verran suurempia (15,3 
% jatkajat, 20,6 % luopujat). Erot ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudettomien välillä 
eivät olleet merkitseviä.  

Kuitenkin osa iäkkäistä kuljettajista raportoi ajavansa kaikissa olosuhteissa. 
Yhä vuonna 2009 ajo-oikeutetuista mieskuljettajista (39,2 %) useammat eivät 
välttäneet mitään ajo-olosuhteita lyhyillä matkoilla vuonna 2003 verrattuna ajami-
sesta luopuneisiin miehiin (28,2 %). Naiskuljettajista kaikissa olosuhteissa lyhyil-
lä matkoilla ajoi 23,3 prosenttia ajo-oikeutetuista ja 16,2 prosenttia ajo-oikeudesta 
luopuneista. Pitkillä matkoilla kaikissa olosuhteissa ajaminen oli harvinaisempaa 
sekä miehillä että naisilla. Iäkkäiden kuljettajien ja muiden ikäryhmien välttämis-
käyttäytymisen vertaileminen olisi tarpeellista, jotta voitaisiin tarkemmin määrit-
tää, millaisia muutoksia ikääntyvien kuljettajien erilaisten ajo-olosuhteiden vält-
tämisessä tapahtuu ajan mittaan. Lisääntyykö esimerkiksi vaikeiden ajo-
olosuhteiden välttäminen suhteessa enemmän pitkillä matkoilla kuin lyhyillä mat-
koilla? 

Ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudesta luopuneiden välillä ei ollut eroja itsearvioi-
duissa taidoissa. Kuljettajien koko elämän aikaisella ajomäärällä oli yhteys taito-
jen arviointiin. Miehet raportoivat turvallisen ja maltillisen ajamisen taitonsa pa-
remmiksi kuin naiset, samoin enemmän ajaneet kuljettajat raportoivat itsensä tur-
vallisemmiksi ja maltillisemmiksi liikenteessä kuin vähemmän ajaneet kuljettajat. 
Ajamisen rasittavuutta ja vaikeutta mittaavissa kysymyksissä ajo-oikeudesta luo-
puneet naiset ja miehet kokivat erilaisissa olosuhteissa ajamisen sekä tilan ja no-
peuden hallinnan rasittavammaksi kuin ajamista jatkaneet kuljettajat. Ajamisen 
rasittavaksi kokemisella ja kuljettajan terveydentilalla ei korrelaatioiden perusteel-
la näyttänyt olevan merkitsevää yhteyttä, mutta sen sijaan DSI-mittarin itsearvioi-
tujen ajotaitojen kanssa löytyi negatiivinen yhteys. Ajotaitonsa huonommiksi ar-
vioineet kuljettajat kokivat myös ajamisen rasittavammaksi tai vaikeammaksi kuin 
ajotaitonsa paremmiksi arvioineet kuljettajat. 

Ajo-oikeutetut raportoivat viettävänsä vapaa-aikaansa useampien harrastusten 
parissa vuonna 2003 kuin ajo-oikeudesta sittemmin luopuneet kuljettajat. Ajo-
oikeutetut miehet harrastivat kävelyä lukuun ottamatta kaikkia harrastuksia use-
ammin kuin ajo-oikeudesta luopuneet. Naiskuljettajilla jatkajien ja luopujien va-
paa-ajan vieton ja harrastuneisuuden välillä ei ollut selkeitä eroja. Ajo-oikeutetut 
ja ajo-oikeudesta luopuneet erosivat toisistaan terveydentilan ja toimintakyvyn 
suhteen. Ajo-oikeutetuilla kuljettajilla oli keskimäärin vähemmän sairauksia kuin 
ajo-oikeudestaan luopuneilla. Ajo-oikeutetut kuljettajat arvioivat itse koetun ter-
veydentilansa ja kykynsä liikkua kodin ulkopuolella keskimäärin paremmaksi 
kuin ajo-oikeudesta luopuneet kuljettajat. Ajo-oikeutetut arvioivat myös päivittäi-
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sistä toiminnoista suoriutumisensa paremmaksi kuin ajo-oikeudesta luopuneet 
kuljettajat. Terveydelliset syyt ajamisen vähentämiseen vuonna 2003 olivat ajami-
sesta sittemmin luopuneilla kuljettajilla yleisempiä kuin ajamista jatkaneilla kul-
jettajilla. Terveydentilansa hyväksi arvioivat kuljettajat kokevat myös ajokykynsä 
hyväksi ja uusivat siksi huonommassa terveydentilassa olevia useammin ajokort-
tinsa 75 vuoden iässä. Sen sijaan terveytensä huonoksi kokevat kuljettajat vähen-
tävät ajamistaan ja vähitellen luopuvat ajokortista. Ajo-oikeutettujen ja ajo-
oikeudesta luopuneiden välillä oli eroja myös tyytyväisyydessä eri elämän osa-
alueisiin. Yhä ajo-oikeutetut olivat keskimäärin tyytyväisempiä kotiinsa ja sosiaa-
lisiin suhteisiinsa sekä mahdollisuuksiinsa liikkua vuonna 2003 kuin ajo-
oikeudesta luopuneet kuljettajat. Vaikka erot tyytyväisyydessä olivat merkitseviä, 
keskimäärin kaikki kuljettajat, niin ajo-oikeutetut kuin ajo-oikeudettomatkin, oli-
vat tyytyväisiä elämänsä eri osa-alueisiin.  

Taulukko 35. Keskeisiä tuloksia. Erot yhä vuonna 2009 ajo-oikeutettujen ja ajo-
oikeudestaan ennen vuotta 2009 luopuneiden kuljettajien välillä vuoden 2003 kyselyssä 

Ajo-oikeutetut kuljettajat ajoivat vuonna 2003 enemmän kuin ajo-oikeudesta luopuneet kuljettajat. 

Ajo-oikeutetut raportoivat ajotaitonsa paremmiksi kuin ajo-oikeudesta luopuneet kuljettajat. 

Ajo-oikeudesta luopuneet kokivat eri olosuhteissa ajamisen rasittavammaksi kuin ajamista jatkaneet kuljet-
tajat. 

Ajo-oikeudettomat kuljettajat kokivat tilan ja nopeuden hallinnan rasittavammaksi tai vaikeammaksi kuin 
ajo-oikeutetut kuljettajat.  

Ajo-oikeudesta luopuneet kuljettajat välttivät useampia vaikeita ajo-olosuhteita kuin yhä ajo-oikeutetut 
kuljettajat. 

Ajo-oikeutetuista mieskuljettajista suurempi osa ilmoitti ajavansa kaikissa olosuhteissa lyhyillä matkoilla. 

Ajo-oikeutetut miehet ja naiset ajoivat useammin ylinopeutta ja ohittivat muita useammin kuin ajo-
oikeudesta luopuneet kuljettajat. 

Ajo-oikeutetuilla kuljettajilla oli enemmän harrastuksia kuin ajo-oikeudesta luopuneilla.  

Ajo-oikeutetuilla kuljettajilla oli vähemmän sairauksia kuin ajo-oikeudesta luopuneilla. 

Ajo-oikeutetut kuljettajat arvioivat terveydentilansa keskimäärin paremmaksi kuin ajo-oikeudesta luopuneet 
kuljettajat. 

Ajo-oikeutetuilla kokivat kykynsä liikkua kodin ulkopuolella paremmaksi kuin ajo-oikeutetut kuljettajat. 

Ajo-oikeutetut arvioivat selviytyvänsä päivittäisistä toiminnoista paremmin kuin ajo-oikeudesta luopuneet.  
Ajo-oikeutetut olivat keskimäärin tyytyväisempiä mahdollisuuksiinsa liikkua sekä kotiinsa ja sosiaalisiin 
suhteisiinsa. 

	  

Vuonna 2009 yhä ajo-oikeutettujen ja ajo-oikeudesta aikaisemmin luopuneiden 
välillä oli siis jo vuonna 2003 nähtävissä useita eroja siinä, minkä verran he ajoi-
vat ja millaisena he kokivat ajotaitonsa ja ajamisen yleensä (Taulukko 35). Yhä 
ajo-oikeutetut kuljettajat raportoivat ajaneensa keskimäärin enemmän kyselyä 
edeltävänä vuonna ja koko elämänsä aikana kuin ajo-oikeudesta sittemmin luopu-
neet kuljettajat. Hypoteesien mukaisesti myös ajamisen rasittavaksi kokeneet kul-
jettajat luopuivat useammin ajokortistaan ja ajotaitonsa hyväksi arvioineet jatkoi-
vat useammin ajamista. Ajamista jatkaneet iäkkäät olivat keskimäärin terveempiä 
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ja toimintakyvyltään paremmassa kunnossa kuin ajamisen lopettaneet kuljettajat. 
Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa (mm. Haka-
mies-Blomqvist & Wahlström 1998, Dellinger, Sehgal, Sleet & Barrett-Connor 
2001). Terveydentilalla on merkittävä vaikutus ajo-oikeuteen jo senkin takia, että 
lainsäädäntö edellyttää kuljettajalta riittävää terveydentilaa ja ajokykyä. Huonossa 
terveydentilassa ja fyysisessä kunnossa oleville autolla ajaminen voi olla rasitta-
vaa ja käytännössä mahdotonta. Toisaalta autolla ajaminen voi joissakin tapauk-
sissa sujua hyvin, vaikka liikuntakyky olisi muuten heikko ja esimerkiksi kävele-
minen ei enää onnistuisi kovin hyvin. Tällöin auton rooli liikkumisen mahdollista-
jana on erityisen tärkeä. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että ainakin osa iäk-
käistä kuljettajista ottaa huomioon terveydentilansa, ajotaitonsa ja toimintakykyn-
sä miettiessään ajo-oikeutensa uusimista ja lopettaa ajamisen, kun kokee ajoky-
kynsä heikentyneen. Monet iäkkäistä olivat myös tunnistaneet itselleen vaikeita 
ajo-olosuhteita ja pyrkineet turvalliseen ajamiseen välttämällä näitä hankalia ajo-
olosuhteita. 

Ajo-oikeuden ennustamista varten muodostetussa mallissa miehillä ajo-
oikeutta selitti parhaiten koko elämänaikainen ajomäärä, kyselyä edeltävän vuo-
den ajomäärä sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen. Malli luokitteli ajo-
oikeutetut oikein 99 prosentin todennäköisyydellä. Naisilla ajo-oikeutta selitti 
parhaiten suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista ja kyselyä edeltävän vuoden 
ajomäärä. Naisten malli luokitteli ajo-oikeutetuista oikein 98,9 prosenttia. Ajo-
oikeutta ennustavat tekijät eivät siis olleet tässä tutkimuksessa samoja kuin aikai-
semmassa tutkimuksessa (esim. Anstey ym. 2006). Mallit eivät kuitenkaan pysty-
neet ennustamaan ajo-oikeudesta luopumista. On mahdollista, että kyselyn jälkeis-
ten kuuden vuoden aikana osalla kuljettajista on tapahtunut terveydentilan, fyysi-
sen kunnon tai elämäntilanteen tuntuvia muutoksia, joita ei ollut vielä näkyvissä 
vuonna 2003. Kysymyksiä herättävää on se, että naisilla suoriutuminen päivittäi-
sistä toiminnoista selitti ajo-oikeuden säilyttämistä parhaiten, mutta miehillä suo-
riutuminen tuli selittäjänä vasta ajomäärien jälkeen. Uusivatko miehet ajo-
oikeutensa ensisijaisesti siksi, että he haluavat pitää ajo-oikeutensa eivätkä huo-
mioi riittävästi edellytyksiään ajaa? Tottumuksen lisäksi iäkkäät saattavat olla 
haluttomia luopumaan ajokortistaan sen takia, että he kokevat ajamisesta luopu-
misen vaikuttavan negatiivisesti heidän identiteettiinsä, itsenäisyyden tunteeseen-
sa ja arvoonsa ihmisenä (LVM:n työryhmä 2008). Toisaalta ajo-oikeuden uusimi-
nen ei vielä tarkoita, että kuljettaja käyttäisi ajo-oikeuttaan eikä tässä seurantavai-
heessa ollut tietoa siitä, kuinka paljon kuljettajat ajoivat vuoden 2003 kyselyn 
jälkeisenä aikana.  
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LIITTEET	  
	  

LIITE	  1.	  Driver	  Skill	  Inventory	  (DSI).	  Kahden	  faktorin	  ratkaisu	  (pääakseliratkaisu,	  Promax-‐rotaatio).	  Kumpaankin	  

faktoriin	  lukeutuvat	  muuttujat	  tummennettu.	  

	  

	   FAKTORIT	  
	   Taito	   Turvallisuus	  
Vaikeissa	  olosuhteissa	  ajaminen	   0,866	   -‐0,195	  
Risteysajo	   0,830	   	  
Kaistan	  vaihto	   0,823	   	  
Ohittaminen	   0,739	   	  
Oikean	  ajokaistan	  valinta	   0,732	   	  
Nopeasti	  reagoiminen	   0,707	   	  
Ajoneuvon	  käsitteleminen	   0,706	   	  
Oikean	  reitin	  löytäminen	  ja	  seuraaminen	   0,600	   0,134	  
Joustavasti	  ajaminen	   0,418	   0,284	  
Liikennetilanteiden	  tarkkailu	  ja	  ennakointi	   0,408	   0,310	  
Virkeänä	  pysyminen	   0,384	   0,274	  
Maltillisuuden	  ylläpitäminen	   -‐0,156	   0,773	  
Varovaisuus	   -‐0,138	   0,705	  
Turvaetäisyyksien	  ylläpito	   	   0,687	  
Muiden	  tienkäyttäjien	  huomioiminen	   0,147	   0,562	  
Liikennesääntöjen	  mukaan	  ajaminen	   0,123	   0,557	  
Nopeuden	  sovittaminen	  ajo-‐olosuhteisiin	   0,104	   0,524	  
Sään	  ja	  kelin	  huomioonottaminen	   0,170	   0,457	  
Valppaana	  pysyminen	   0,329	   0,454	  
Ajoreitin	  suunnittelu	  ennen	  lähtöä	   0,120	   0,299	  
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LIITE	  2.	  Ajo-‐olosuhteiden	  ja	  -‐tilanteiden	  kokeminen	  vaikeaksi	  tai	  rasittavaksi.	  Kolmen	  faktorin	  ratkaisu	  (pääak-‐
seliratkaisu,	  Promax-‐rotaatio).	  Kuhunkin	  faktoriin	  lukeutuvat	  muuttujat	  tummennettu.	  
	  

	  

	  	   FAKTORIT	  

	  	  
Olosuhteet	  

	  
Tilan	  ja	  nopeuden	  hal-‐

linta	  
Muun	  liikenteen	  
huomioiminen	  	  

Liukkaalla	  ajaminen	   0,865	   	  	   -‐0,102	  
Talvella	  ajaminen	   0,783	   0,112	   -‐0,131	  
Ruuhka-‐aikaan	  ajaminen	   0,742	   	  	   	  	  
Pimeällä	  ajaminen	   0,731	   	  	   	  	  
Pitkän	  matkan	  ajaminen	   0,704	   	  	   	  	  
Vieraassa	  ympäristössä	  ajaminen	   0,549	   	  	   0,267	  
Ohittaminen	   0,542	   	  	   0,191	  
Kaupungissa	  ajaminen	   0,423	   	  	   0,291	  
Omalla	  kaistalla	  pysyminen	   -‐0,101	   0,750	   	  	  
Tasaisen	  ajonopeuden	  ylläpito	   	  	   0,686	   	  	  
Ajonopeuden	  valitseminen	  tilanteen	  mukaan	   	  	   0,662	   	  	  
Auton	  hallinta	  ja	  ohjaaminen	   0,220	   0,618	   	  	  
Turvaetäisyyksien	  ylläpito	   -‐0,112	   0,605	   	  	  
Etäisyyksien	  arviointi	   0,164	   0,531	   	  	  
Muun	  liikenteen	  rytmissä	  pysyminen	   	  	   0,455	   0,185	  
Liikenteen	  tarkkailu	   	  	   	  	   0,815	  
Liikennetilanteiden	  ennakointi	   	  	   	  	   0,745	  
Ajokaistan	  valinta	  ja	  vaihto	   	  	   	  	   0,675	  
Jalankulkijoiden	  ja	  pyöräilijöiden	  huomiointi	   	  	   0,207	   0,439	  
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LIITE	  3.	  Laajennettu	  Driver	  Behaviour	  Questionnaire	  (DBQ).	  Kolmen	  faktorin	  (pääakseliratkaisu,	  Promax-‐
rotaatio).	  Kuhunkin	  faktoriin	  lukeutuvat	  muuttujat	  tummennettu.	  
	  

	  	   FAKTORIT	  
	  	   Stressaantuminen	   Virheet	   Ylinopeus	  &	  ohitus	  
Kokenut	  itsensä	  epävarmaksi	   0,854	   -‐0,170	   	  
Pelännyt	  ajaessaan	   0,821	   -‐0,214	   	  
Pelännyt,	  että	  joutuu	  kolariin	   0,708	   -‐0,123	   -‐0,127	  
Stressaantunut	  kaupungissa	  ajaessa	  	   0,682	   	   	  
Kokenut	  ajamisen	  rasittavana	   0,664	   	   	  
Kokenut	  etuajo-‐oikeutetulle	  tielle	  kääntymisen	  vai-‐
keana	   0,661	   	   	  
Pelästynyt	  yllättävässä	  vaaratilanteessa	   0,648	   	   	  
Kokenut,	  ettei	  ehdi	  tarkkailla	  liikennettä	  tarpeeksi	   0,598	   0,124	   	  
Hermostunut	  ajaessa	   0,596	   	   0,135	  
Valinnut	  pidemmän,	  helpomman	  reitin	   0,552	   	   	  
Ajanut	  niin	  hitaasti,	  että	  taakse	  	  jonoa	   0,493	   	   	  
Vaihtanut	  väärän	  vaihteen	  ajaessa	   0,420	   0,205	   	  
Ajanut	  liian	  pienellä	  vaihteella	   0,399	   0,236	   	  
Yrittänyt	  ohittaa	  vas.	  kääntyvän	  auton	   -‐0,130	   0,708	   -‐0,101	  
Ajautunut	  vahingossa	  vastaan	  tulevien	  kaistalle	   -‐0,147	   0,704	   -‐0,124	  
Jarruttanut	  liian	  voimakkaasti	   	   0,637	   -‐0,123	  
Kääntyessä	  oikealle	  lähes	  törmännyt	  pyöräilijään	   	   0,571	   	  
Ajautunut	  vahingossa	  pientareelle	   	   0,567	   -‐0,138	  
Jättänyt	  huomaamatta	  kolmion	   	   0,554	   	  
Ohittaessa	  joutunut	  kiilaamaan	  eteen	   -‐0,147	   0,548	   0,230	  
Ohittaessa	  aliarvioinut	  lähestyvän	  nopeuden	   	   0,518	   0,119	  
Melkein	  törmännyt	  jalankulkijaan	  tai	  pyöräilijään	   	   0,503	   	  
Peruuttaessa	  osunut	  esineeseen	   	   0,499	   	  
Kokenut	  kaistalla	  pysymisen	  vaikeana	   	   0,485	   	  
Arvioinut	  väärin	  etäisyyden	  vas.	  kääntyessä	   0,269	   0,433	   	  
Ylittänyt	  maantiellä	  sallitun	  nopeuden	  väh.	  10	  km/h	   	   	   0,763	  
Rikkonut	  nopeusrajoitusta	  maantiellä	   	   	   0,759	  
Ohittanut	  rekka-‐auton	  maantiellä	   -‐0,205	   	   0,737	  
Ohittanut	  henkilöauton	  maantiellä	   -‐0,114	   -‐0,125	   0,687	  
Ylittänyt	  maantiellä	  sallitun	  nopeuden	  väh.	  20	  km/h	   	   	   0,650	  
Rikkonut	  nopeusrajoitusta	  taajamassa	   	   	   0,632	  
Ajanut	  ylinopeutta,	  koska	  muutkin	  ajavat	   	   	   0,629	  
Ajanut	  ruuhka-‐aikaan	   	   -‐0,197	   0,540	  
Ajanut	  pimeällä	   	   -‐0,229	   0,490	  
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LIITE	  4.	  Tyytyväisyys.	  Kahden	  faktorin	  faktoriratkaisu	  (pääakseliratkaisu,	  Promax-‐rotaatio).	  Kumpaankin	  fakto-‐
riin	  lukeutuvat	  muuttujat	  tummennettu.	  

	  

	  	   FAKTORIT	  

	  	  
Tyytyväisyys	  liikkumiseen	  

	  
Tyytyväisyys	  kotiin	  ja	  sosiaalisiin	  

suhteisiin	  
Tyytyväisyys	  liikkumiskykyyn	   0,992	   -‐0,199	  
Tyytyväisyys	  mahdollisuuksiin	  liikkua	   0,915	   	  
Tyytyväisyys	  terveyteen	   0,818	   	  
Tyytyväisyys	  mahdollisuuksiin	  harrastaa	   0,662	   0,175	  
Tyytyväisyys	  mahdollisuuksiin	  tavata	  sukulaisia	   0,412	   0,403	  
Tyytyväisyys	  kotiin	   -‐0,118	   0,804	  
Tyytyväisyys	  läheissuhteisiin	   -‐0,115	   0,775	  
Tyytyväisyys	  asuinympäristöön	   -‐0,111	   0,757	  
Tyytyväisyys	  ystävyyssuhteisiin	   	   0,655	  
Tyytyväisyyselämä	  kokonaisuutena	   0,200	   0,616	  
Tyytyväisyys	  itsenäisyyteen	   0,178	   0,514	  
Tyytyväisyys	  nykyiseen	  elämäntilanteeseen	   0,440	   0,464	  
Tyytyväisyys	  teiden	  ja	  katujen	  kunnossapitoon	   0,169	   0,211	  
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