
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALVIOLOSUHTEET 
OPETTAVAT 
 
 
Mitä kuljettaja oppii vaikeisiin olosuhteisiin 
mukautuessaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma 

LINTU-julkaisuja 1/2004 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINTU-tutkimusohjelma 
Yhteyshenkilö: 
Juha Valtonen 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
PL 31 
00023 Valtioneuvosto 
p. (09)16002 
 
Koordinaattori: 
Annu Korhonen 
Linea Konsultit Oy 
Kaikukatu 3 
00530 HELSINKI 
p. 09-72064264 
 
ISBN 951-723-743-X 
Edita Prima Oy 
Helsinki 2004 
 
 



 

 

KUVAILULEHTI 
Julkaisun päivämäärä 

12.5.2004 

Julkaisun laji 

Tutkimus 
Toimeksiantaja 

LINTU-tutkimusohjelma 

Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 

Valde Mikkonen, Valmixa Oy 
 

 Toimielimen asettamispäivämäärä 

 
Julkaisun nimi 

Talviolosuhteet opettavat. Raportti Lintu-ohjelman hankkeesta Ensilumi - Mitä kuljettaja oppii 
vaikeisiin olosuhteisiin mukautuessaan? 
Tiivistelmä 

Kuljettajien oppimiskokemuksia kartoitettiin puolen vuoden aikana kesästä 2003 talveen 2004. Jaksoon si-
sältyi sekä kesäkelejä, normaaleja talvikelejä että vaikeita talvikelejä. Tavoitteena oli katsoa, mitä uudet (n = 
20) ja kokeneet (n = 21) kuljettajat oppivat arkiajossa ja erityisesti vertailla kelien vaikeutumisen vaikutuksia 
oppimiseen. Uudet kuljettajat olivat saaneet ajokortin kesällä 2003. Heille talvikausi oli ajouran ensimmäi-
nen, kun taas kokeneilla kuljettajilla ajokokemusta oli keskimäärin 25 vuotta. Menetelmänä oli itseraportoin-
ti käyttäen ajokirjaa, johon kunkin ajokerran reitti, ajankohta, olosuhdetiedot sekä tapahtumat ja kokemukset 
merkittiin välittömästi ajon jälkeen.  

Ajokertoja kertyi nuorten kuljettajien ryhmälle 2585 ja kokeneiden ryhmälle 2765. Oppimiskokemusten 
merkintöjä oli nuorilla yhteensä 3213 ja kokeneilla 1853. Opettavia tapahtumia ja tilanteita nuorten ajokir-
joissa oli 2898 ja kokeneilla vastaavasti 1747. Ajokirjamerkintöjen luotettavuus osoittautui johdonmukai-
suudeltaan hyväksi, ja ajokertoja katsottiin voitavan rinnastaa oppimisen osalta, vaikka ajomatkojen pituus 
vaihteli.  

Kahden kuljettajaryhmän välillä oli systemaattisia eroja sekä oppimiskokemusten että opettavien 
tapahtumien esiintymisessä. Nuorilla on molempia runsaasti, mutta oppimisen muutos kelien vaikeutuessa 
on kokeneilla voimakkaampi. Ero on myös laadullista siten, että nuorilla kelien vaikeutuminen lisää  
ajoneuvon käsittelyn oppimista, kun kokeneilla oppimisen lisäys sisältää myös liikenteen ja olosuhteiden 
havainnointia ja arviointia. Yksilöiden välillä on melko suuria eroja kummassakin ryhmässä, mutta mainitut 
perusilmiöt esiintyvät yksilöittäin laskettujen mittalukujen keskiarvoissakin.  

Sukupuolten väliset erot pelkistyvät pitkälle siihen, että kelien vaikeutuessa naiset vähentävät ajojaan miehiä 
enemmän kummassakin ryhmässä. Jos ajoon lähdetään, oppimisessa sukupuolten väliset erot ovat pieniä.  

Seurantajakson jälkeen tehty haastattelu vahvistaa ajokirjojen antamaa tuloskuvaa: nuoret pitävät ajoneuvon 
käsittelytaitojen kehittymistä tärkeimpänä talven opetuksena, kun taas kokeneilla olosuhteiden arviointi 
nousee tärkeimmäksi. 

Tulosten tulkintana päädyttiin siihen, että uusien kuljettajien valmius hyödyntää talven tarjoamia oppimis-
mahdollisuuksia on rajoitettu, ja juuri kokemus koulii käyttämään oppimistilaisuuksia   monipuolisesti 
hyväksi. Talven opit osin myös säilyvät, mikä näkyy vahinkoriskien kausivaihtelussa siten, että talven 
jälkeen tieliikenteen riskit ovat selvästi alimmillaan. Vuodenaikavaihtelun vaatima mukautuminen tie-
liikenteessä on yksi aspekti myös selitettäessä pohjois-eteläsuuntaista turvallisuusvaihtelua Euroopassa. 

Sovellusnäköaloina ehdotetaan kuljettajaopetuksen jakamista kahtia, kesä-. ja talvijaksoon, joista 
jälkimmäiseen sisältyisi myös nykyinen II vaihe. Talvijakson painopiste olisi oppia hyödyntämään 
todellisessa liikenteessä talven tarjoamat oppimismahdollisuudet. Tämän lisäksi oppimisajokirjaa 
suositellaan itseopiskeluun, kuljettajien jatkokoulutukseen ehdotetaan opastusta arkikokemuksista 
oppimiseen, ja vuosittaiseen sesonkitiedotukseen tarjotaan tuloksista uusia eväitä. 
Avainsanat (asiasanat) 

Kuljettaja, oppiminen, talviolosuhteet, kuljettajaopetus, oppimisajokirja 
Sarjan nimi ja numero 

LINTU-julkaisuja 1/2004 
ISBN 

951-723-743-X 
Kokonaissivumäärä 

52 
Kieli 

suomi 
Hinta 

 
Luottamuksellisuus 

julkinen 
Jakaja 

LINTU-tutkimusohjelma 
Kustantaja 

Liikenne- ja viestintäministeriö 



 

 

PRESENTATIONSBLAD 
Utgivningsdatum 

12.5.2004 

Typ av publikation 

Undersökning 
Uppdragsgivare 

LINTU-forskningsprogram 

Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) 

Valde Mikkonen, Valmixa Oy 
 

Datum för tillsättandet av organet 

 
Publikation (även den finska titeln) 

Vinterförhållanden ger lärdom. Rapport i Lintu-programmets project Först snö – Vad föraren lär sig 
i anpassningen till svåra förhållanden? 
Referat 

Förares upplevelser av inlärning kartläggades under ett halvt år från augusti 2003 till februari 2004. Perioden 
innehöll både sommarföre, valinga vinterföre, och svåra vinterföre. Ändamålet var att se, vad unga (n = 20) 
och erfarna (n = 21) förare lär sig på vanliga körturer, och speciellt jämföra inlärningen under olika för-
hållanden. De unga förarna hade fått körkort i sommaren 2003. För dem vinterföret var det första i dears 
förarkarriär, medan de erfarna förarna  hade körpraktik av 25 år som medeltal. Metoden var självrapporte-
ring genom att använda körbok, där anteckningar av förhållanden och inlärningen  omedelbart efter körturen. 

Novisgruppen samlade under perioden 2585 och seniorgruppen 2765 körturer. Anteckningar av inlärning 
hade den förre gruppen 3213 gånger och den senare gruppen 1853 gånger. Lärorika händelser uppkom 2898 
gånger i norisarnas körböcker och 1747 gånger i  seniorernas böcker. Reliabiliteten av anteckningar visades 
vara bra i granskningen av földriktigheten av dem, och körturer anses vara jämförbara när det gäller 
inlarningen även om längden av resor varierade.  

Det uppkom systematiska skillnader mellan två grupper både i förekomsten av inlärningen och av lärorika 
händelser. De unga förarna har rikligt av båda,  men förändringen av inlärning var större hos erfarna förare 
när föret blev svårare. Skillnaden var klar också kvalitativt: förändringen av föret påverkar endast 
manövrering av bilen hos novisarna, medan observationer av omständigheter betonar seniorernas inlärning. 
Det förekom skillnader också mellan individer i båda grupper, men de ovan nämnda gruppskillnader 
uppkom även i medeltal av individuella mätetal. 

Skillnader mellan skönet begränsades långt till det att kvinnor minskade körningen mer än män när föret 
blev svårt. Om man avgick i trafiken, inlärningsupplevelser varierade endast moderat.  

Intervjuen i slutet av undersökningen förstärkade resultatet som utkom av körböcker. De unga förarna 
uppskattar manövreringen av bilen som viktigast under vinterförhållanden, medan de erfarna föräre anser 
bedömningen av vinterförhållanden som viktigast. 

Det föreslogs  som tolkning av resultaten att nya förare utnyttjar endast bekränsad de möjligheter för 
inlärning som vintern erbjuder, och att erfarenheten skapar känsligheten i att utnyttja inlärningstillfällen 
mångsidigt. Inlärningsresultat också bevaras delvis; månader efter vinterperioden är säkraste i trafiken. 
Sesongvariationen och anpassningen den kräver i vägtrafik är ochså en aspekt till diskussionen om orsaker 
av stora skillnader av säkerhetsnivå i nord-syd riktningen i Europa. 

Som tillämpningar av resultaten föreslogs att körkortsutbildningen skulle delas i sommar- och 
vinterperioder, varav den senare skulle också innehålla det nuvarande andra skedet. Vinterperiodens 
tyngdpunkt skulle vara att i valing trafik lärä sig att utnyttja inlärningsmöjligheter som vintern erbjuder. 
Därtill rekommenderas inlärningskörboken som hjälpmedel för självträning,   ny inriktning rekommenderas 
för förares fortutbildning så att övningen främjar beredskap att lärä sig från alldagliga erfarenheter, och 
årliga kampanjer för vintersesongen får nytt material.  
Nyckelord 

Föraren, inlärning, vinterförhållanden, förarutbildning, inlärningkörbok 
Seriens namn och nummer 

LINTU utredningar 1/2004 
ISBN 

951-723-743-X 
Sidoantal 

52 
Språk 

finska 
Pris 

 
Sekretessgrad 

offentlig 
Distribution 

LINTU-forskningsprogram 
Förlag 

Kommunikationsministeriet 



 

 

DESCRIPTION 
Date of publication 

12.5.2004 

Type of publication 

Research 
Assigned by 

LINTU Research Programme 

Authors (from body; name, chairman and secretary of the body) 

Valde Mikkonen, Valmixa Oy 
 

Date when body appointed 

Name of the publication 

Winter conditions train. Report from Lintu-programmes project First snow – What drivers learn in 
adapting themselves in difficult conditions? 
Abstract 

Experiences of learning were recorded during half a year from August 2003 to February 2004. The period 
included summer conditions as well as ordinary and difficult winter conditions. The purpose was to clarify 
what the novice drivers (n = 20) and the senior drivers (n = 21) learn on their daily trips, and especially what 
kind of effects the changes of conditions may have on learning. The novice drivers had received their licence 
in the summer 2003. They met the winter conditions for the firs time on their driver career, while the senior 
drivers had 25 years of experience on the average. The method was self-reporting by making use of a diary, 
where immediately after each trip notes about conditions and learning under the trip were made.. 

The number of reported trips in the group of novices was 2585 and in the group of seniors 2765. The 
markings of learning occurred 3213 times in the group of novices, and 1853 times in the group of seniors. 
Informative events were ticked 2898 times by the novices and 1747 times by the seniors. Reliability of the 
markings showed to be high as evaluated from the consistency of them, and it was considered faithful to take 
a trip as a statistical unit even though the length of them varied. 

There were systematic differences between the two groups in the experiences of learning and in the 
informative events. The novices had numerous markings of both but the seniors had a more prominent 
change of them when the conditions became difficult. There were also qualitative differences between the 
groups; the novices learn mainly to manoeuvre the car while learning of the seniors is more versatile. The 
variation between individuals was rather large in both of the groups, but the differences between the groups 
mentioned above were significant also when computed from individual measures. 

The differences between the sexes indicated mainly that the women diminish driving more than the men do 
when the conditions become difficult. If trips are made, the differences of learning are slight. 

The interview conducted at the end of the period revealed the same trends as the diaries: in the winter 
conditions the novice drivers consider most important to improve their skills to handle their vehicle, whilst 
the senior drivers consider the rating of conditions as most important. 

As an interpretation of the results it was proposed that the senior drivers have gained a skill to benefit from 
the chances of learning in difficult conditions, whereas the novices make only limited use of them. The 
effects of wintertime learning also partly retain; accident risks are on lowest level in months after the winter 
period. Seasonal variation and adaptation it requires in the road traffic is also an aspect for discussion of 
reasons concerning great variation of road safety in north-south direction in Europe. 

The results open views for several applications. The driver training may be organised so that half of it is 
given in summer conditions and another half – including also the present tract training – in winter 
conditions. The orientation of the winter period should be utilisation of chances to learn from winter 
conditions in the ordinary traffic. Moreover, the learning diary can be used as a tool in self-training. Again, 
in the courses of further training of drivers the orientation could be how to utilise daily experiences in 
improvement of skills. Also the seasonal campaigns receive new ideas. 
Keywords 

Driver, learning, winter conditions, driver training, learning diary  
Serial name and number 

LINTU Reports 1/2004 
ISBN 

951-723-743-X 
Pages, total 

52 
Language 

Finnish 
Price 

 
Confidence status 

Public 
Distributed by 

LINTU Research Programme 
Published by 

Ministry of Transport and Communications 



 
6 LINTU 1/2004 · TALVIOLOSUHTEET OPETTAVAT 



LINTU 1/2004 · TALVIOLOSUHTEET OPETTAVAT 7 

Esipuhe 
 

Ajoneuvon kuljettajat joutuvat sopeutumaan vaihtuviin vuodenaikoi-
hin. Uusille kuljettajille uusi vuodenaika tuo aina mukanaan uusia 
haasteita. Kokeneemmat kuljettajat sopeutuvat muuttuviin olosuhtei-
siin nopeammin. Hyvin kokeneilla kuljettajilla liikkuminen saattaa 
rajoittua vain hyviin olosuhteisiin ja tiettyihin vuodenaikoihin. Missä 
vaiheessa ja millä tavalla tämä sopeutuminen tapahtuu? Tässä tutki-
muksessa talviolosuhteet on otettu kuljettajaa sparraavaksi tekijäksi, 
joka sinänsä tarjoaa haasteita kaikille kuljettajille.  

Tutkimuksen lähtökohta on innovatiivinen ja tarjoaa aivan uuden 
näkökulman ajamisen oppimiseen. Ajokorttikoulutuksessa vuodenai-
kojen vaihtelun vuoksi on rakennettu Suomeen 28 ajoharjoittelurataa, 
joissa voidaan harjoitella liukkaalla pinnalla ajamista myös kesällä. 
Radalla tapahtuvaa opetusta on kehitetty Suomessa lähes kaksikym-
mentä vuotta. Opetuksessa korostetaan, että ajoneuvon teknisen hal-
linnan sijasta on tärkeätä osata välttää liukkaan kelin mukanaan tuo-
mia riskejä. Luonnollisesti opetuksen lähtökohtana on radalla tapahtu-
va opetus. Tässä mielessä rata asettaa opetukselle jo lähtökohtaisesti 
rajoituksia. Kuinka todellista ajamista vastaavaksi opetus radalla voi-
daan saada, on edelleen hyvä kysymys opetusta pohtivissa työryhmis-
sä.  

Suomalaisesen kuljettajaopetuksen perusajatuksena on ollut ajami-
sen oppiminen vaiheittain. Järjestelmän heikoin lenkki on ollut niin 
kutsuttu välivaihe, johon on vakiintunut hyvin vähän oppimista tuke-
via elementtejä. Tässä tutkimuksessa kokeillaan interventiota, jossa 
kuljettajat pitävät ajopäiväkirjaa omista oppimistapahtumistaan. Tut-
kimus tuottaa tärkeätä tietoa mahdollisuudesta hyödyntää ajopäiväkir-
joja kuljettajaopetuksessa laajemminkin. 

Tutkimuksen organisointi on kuvattu seuraavassa kappaleessa. 
Tutkimuksen rahoittajina toimivat Liikenne- ja viestintäministeriö ja 
Ajoneuvohallintokeskus. 
 
Helsingissä, 12.5.2004 
 
Sami Mynttinen 
Yksikönpäällikkö 
Ajoneuvohallintokeskus 
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Kiitokset 
 

Kiitoksen ansaitsevat monet tahot ja henkilöt, jotka ovat olleet avuksi 
hankkeen toteuttamisessa. Liikenne- ja viestintäministeriön pitkän 
tähtäyksen tutkimusohjelma LINTU on ollut ratkaiseva kannustin 
hankkeen rahoittajana. Ohjelman johtoryhmä on tässä hankkeessa 
lähtenyt rohkeasti uudenlaisen menetelmän kokeiluun. 

Käytännön toimiin ryhdyttäessä auttoivat osallistujien rekrytoin-
nissa Ajovarma Oy:n Helsingin tutkintoasema sekä Autokoulu Itko-
nen Oy ja Laajasalon Ajo-opetuskeskus Ky. Kuljettajaopetuksen ak-
tiivisten ammattilaisten näissä yhteyksissä osoittama kiinnostus han-
ketta kohtaan oli paitsi suuresti avuksi myös kannustavaa heti käyn-
nistysvaiheessa. 

Liikennevahinkotilastojen asiantuntijat liikenneinsinööri Raija 
Huhtala ja DI Reijo Prokkola Tiehallinnosta ovat avustaneet toimit-
tamalla tilastotietoja, joita ei olisi ollut saatavilla muista lähteistä. 

Ajojensa tarkkailuun osallistuneiden kuljettajien tunnollisuus ja 
huolellisuus oppimisajokirjan pitämisessä koko puolen vuoden ajan on 
ollut ratkaisevaa hankkeen onnistumiselle. Tämä raportti rakentuu 
heidän uutteran työnsä tuloksille. 

Hanketta on valvonut ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana on toi-
minut yksikön päällikkö Sami Mynttinen Ajoneuvohallintokeskuk-
sesta sekä jäseninä yli-insinööri Petteri Katajisto Liikenne- ja viestin-
täministeriöstä (28.2.2004 saakka), yli-insinööri Juha Valtonen Lii-
kenne- ja viestintäministeriöstä (1.3.2004 alkaen), tutkimuspäällikkö 
Sirpa Rajalin Liikenneturvasta, palvelupäällikkö Jorma Helin Tiehal-
linnosta sekä ylitarkastaja Pekka Tiainen Liikenne- ja viestintäminis-
teriöstä. LINTU-ohjelman yhteyksiä on hoitanut ohjelmakoordinaatto-
ri Annu Korhonen Linea Konsultit Oy:stä. Ohjausryhmän mielenkiin-
to, kritiikki ja kannustavat palautteet ovat edistäneet hanketta monella 
tavalla ja ryhmä ansaitsee lämpimät kiitokset työstään. 

Aivan erikseen on mainittava henkilöt, jotka ovat antaneet lausun-
tonsa  hankkeen raportointivaiheessa. LINTU-hankkeissahan ”yksi tai 
kaksi työn ulkopuolista asiantuntijaa antaa työssä julkaistavasta rapor-
tista LINTU-ohjelman johtoryhmälle ja hankkeen ohjausryhmälle 
lausunnon, jossa he antavat suosituksensa koskien julkaisemista ja 
raportissa tarpeellista muutoksia”. Tässä työssä asiantuntijoina on 
ollut Turun yliopiston liikennepsykologian tutkijaryhmä: professori 
Esko Keskinen, PsT Sirkku Laapotti, PsM Martti Peräaho, PsM Ari 
Katila, PsM Kati Hernetkoski ja PsT Mika Hatakka. Ryhmä on paneu-
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tunut hankkeeseen huolella ja tehnyt koko joukon ehdotuksia raportin 
viimeistelyyn. Ryhmällä on paitsi alansa asiantuntemusta myös raken-
tavan kritiikin taitoa tyylikkäimmillään. 

 
Herttoniemi 4.5.2004  
 
 
Valde Mikkonen 
Hankkeen vastuuhenkilö, Valmixa Oy 
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1  Johdanto 
 

Talvikauden olosuhteita pidetään tieliikenteessä vaikeina. Lumen ja 
jään aiheuttama liukkaus tuottaa hankaluuksia sekä tienpitäjälle että 
ajoneuvojen kuljettajille. Heidän rinnallaan talvesta kärsivät myös 
muut tienkäyttäjät. Pyöräily vaikeutuu ja vähenee jyrkästi talvikaudel-
la. Jalankulkijoillakin on vaikeuksia; liukastumiset ja kaatumiset mo-
ninkertaistuvat. Ajoittain lumi suorastaan sulkee ajoradat ja jalkakäy-
tävät. Lumisade heikentää näkyvyyttä sekä sateen aikana että uuden 
lumen pöllyämisenä tuulen ja ajoviiman vaikutuksesta. Vaikeuksia 
lisäävät vielä pimeys ja pakkaset, joihin on aivan erikseen varaudutta-
va ja varustauduttava. 

Olosuhteiden vaikeutumista pyritään lievittämään monin tavoin. 
Teiden ja katujen talvihoitoon on monia keinoja, kevyet ajoneuvot 
varustetaan talvirenkain ja jalankulkijoilta vaaditaan heijastimen käyt-
töä. Kuljettajakoulutuksessa vaaditaan erityistä vaikeisiin olosuhteisiin 
perehtymistä muutamia tunteja jo perusjaksossa ja erikseen välivai-
heen jälkeisenä kakkosvaiheena. Näiden säädöksiin perustuvien toi-
menpiteiden lisäksi on kaupallisesti tarjolla tai järjestöjen tuottamana 
suuri määrä varusteita, huoltotoimenpiteitä sekä valistusta ja valmen-
nusta talviolosuhteiden hallintaan. 

Tutkimus on suuntautunut seuraamaan, vertailemaan ja arvioimaan 
toimenpiteiden vaikutuksia. Teiden talvihoidon taso ja menetelmät 
ovat tutkimuspohjaisia (Teiden talvihoito, Tieh. 2001), talvirenkaiden 
vaikutukset tunnetaan (Malmivuo & Mäkinen, 2001), vahinkoriskin 
vaihtelua on seurattu jo pitkään (esim. Malmivuo & Peltola, 1997) ja 
riskiin vaikuttavia tekijöitä on mallinnettu (Roine, 1999), liiken-
nesäästä tiedottamistakin on arvioitu (Anttila, Nygård & Rämä 2001), 
heijastinten käyttöä seurataan jatkuvaluonteisesti (Liikenneturva, 
2003), tiestön talvihoidon vertailua pohjoismaiden kesken on tehty 
(Salusjärvi, 2002) ja kuljettajakoulutuksen vaikuttavuutta vaikeiden 
olosuhteiden hallintaan on tutkittu (Keskinen, Hatakka, Katila & Laa-
potti, 1992)  

Tässä raportoitavalla tutkimuksella on toisenlainen näkökulma. Ta-
voitteena on kartoittaa vaikeiden olosuhteiden tuottamia oppimis-
kokemuksia arkipäivän liikenteessä. Talviolosuhteiden luomat hanka-
luudet nähdään tässä haasteena, joka tarjoaa kuljettajille uusia oppi-
miskokemuksia, ja ainakin uusilta kuljettajilta suorastaan vaatii niitä.  
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Taustaksi kartoituksen rajaukselle ja menetelmälle jäsennetään 
aluksi niitä mahdollisuuksia ja vaatimuksia oppimiseen, joita siirtymä 
talvikauteen tuo mukanaan. Sen jälkeen kuvataan menetelmä, sen 
toteuttaminen käytännössä, tutkimuksen antamat tulokset sekä niiden 
avaamat sovellusnäkymät. 

Kysymys arkikokemusten tuottamasta oppimisesta virisi alunperin 
satunnaisista havainnoista ja yhdellä henkilöllöä tehdystä esikokeesta; 
uusi kuljettaja joutuu täydentämään melko mittavasti arkikokemusten 
kautta niitä oppimiskokemuksia, joita kuljettajakoulutus on tarjonnut. 
Hankkeen työnimeksi tuli Ensilumi; mitä opitaan, kun ensimmäisen 
kerran joudutaan talvisiin olosuhteisiin. Sama oppimistehtävä on joka 
vuosi tarjolla kokeneillekin kuljettajille. Sen takia seurantaan otettiin 
sekä uusien että kokeneiden kuljettajien ryhmä; kaikillehan tulee – 
monille yllättäen – joka syksy jonain päivänä vuosittainen ensilumi 
muistuttamaan vuodenajan vaihtumisesta. Kuljettajaryhmiä tutkimalla 
oli tässä tarkoituksena hankkia tilastollista näyttöä talvikauden oppi-
misesta. Näyttöä myös saatiin, vaikka ryhmät rajattiin kustannussyistä 
niin suppeiksi kuin mahdollista. 
 
 
 

2  Talvi tarjoaa paljon 
opittavaa 

 
Talvi tarjoaa ajoneuvon kuljettajalle monenlaista oppimista. Tarkas-
teltaessa tilannetta laajimman kuljettajaryhmän, henkilöautoilijoiden 
kannalta, havaitaan ainakin seuraavia seikkoja, joissa talvella tulee 
kuljettajan toimenkuvaan uusia piirteitä: 
• Ajoneuvo on varusteltava talveen: talvirenkaat, pakkasen kestävä 

lasinpesuneste, lumen- ja jäänpoistovälineet, ajoneuvon ulkopuo-
lella pidettävä lukkosula ja talviöljyt. Lohko- ja sisälämmitin joh-
toineen sekä auton omat lämmittimet (sisätila, istuimet, takalasi, 
peilit) vaativat tarkastusta ja huoltoa. Omatoimisen talvivarustelun 
vaihtoehtona on kaupallinen talvihuolto. 

• Autolla lähtemistä talvikautena yleensä ja joka päivä erikseen on 
pakko harkita. Julkinen liikenne on houkutteleva vaihtoehto, kun 
kaikki oman auton hankaluudet – ja vahinkoriski – otetaan punnin-
taan. 

• Aamulähtöjä – tai yleensäkin useita tunteja kylmässä seisoneen 
auton käyttöä – on  valmisteltava  esilämmityksellä (sähköllä tai 
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polttimella) jo hyvissä ajoin ennen liikkeelle lähtöä, tavallisimmin 
viritettävä lämmitys ajastimella jo edellisenä iltana. 

• Lumen, jään tai huurtumisen ennalta ehkäisemiseksi auto on pyrit-
tävä pitämään tallissa, katoksessa tai peitteen alla. 

• Matkalle on pukeuduttava huolella; nimenomaan talvella voi mat-
ka katketa auton vikurointiin, omaan kolariin tai tietä tukkivan ko-
larin pysäyttämänä. Paleltumista vastaan on varauduttava. 

• Auton puhdistamiseen lumesta, jäästä ja kuurasta, liukkauden tar-
kistukseen jalan ja auton ajokunnon tarkistamiseen on varattava 
kiireistä lähtöaikaa useita minuutteja. 

• Auto tarvitsee pesuja enemmän kuin kesällä kuran ja suolaloskan 
takia. Pesuja on suunniteltava säiden mukaan; loskakelien jatkues-
sa pesun vaikutus on lyhyt, pakkasella taas lukkojen jäätyminen on 
pulmana. 

• Ennen ajoon lähtöä on välistä tarpeen lähtösuunnan lumiesteiden 
poisto – lapiotyönä.  

• Pysäköintimahdollisuus on ennalta mietittävä, sillä talvella on 
lumen ja penkkojen tuottamia rajoitteita ja myös katujen puhdis-
tustöiden takia rajoitukset vaihtelevat. 

• Liittymissä ja rampeilla on tarkkailtava muuta liikennettä tarkasti 
ja arvioitava liittymistilaa sekä ennakoitava liikkeelle lähtöä, kos-
ka nopeita kiihdytyksiä ei voi tehdä. 

• Ajamisessa on tarkkailtava toisten ajoneuvojen liikkeitä tavallista 
tarkemmin ja varauduttava poikkeaviin tapahtumiin, jottei niistä 
muodostuisi hallitsemattomia yllätyksiä. 

• Toisten tienkäyttäjien liukastelusta ja vaikeuksista on tunnistettava 
olosuhteiden vaihteluja ja tiestön ongelmapaikkoja. 

• Ajoneuvon vaatimaa tilaa on arvioitava tarkasti; aurausvallit ka-
ventavat sekä risteyksissä että risteysväleillä tilaa ja sulkevat usein 
kokonaan pientareiden käytön väistämiseen. 

• Näkyvyyden rajoitukset lumivallien takia pakottavat aavista-
miseen ja ennakointeihin risteyksissä ja liittymissä, koska tör-
mäysten välttäminen muuten on vaikea liukkauden ja tilan ahtau-
den takia. 

• Rengasäänistä on tunnistettava ajoradan liukkautta. 
• Ajoneuvon paikka tiellä ja pysyminen ajourilla on hallittava kesää 

tarkemmin. 
• Tiemerkinnät ovat usein lumen tai loskan peittämiä; ajolinjat on 

hallittava ilman kaistaviivoja, suojatiet ja muut ajoradan merkinnät 
on tunnistettava liikennemerkeistä. 
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• Liikennemerkitkin voivat olla lumen tai loskan peittämiä; liiken-
neympäristön muista vihjeistä on arvattava merkkien sanoma – tai 
merkit on muistettava aikaisempien havaintojen perusteella.  

• Samanlaisilta näyttävien olosuhteiden eroja on opittava tunnista-
maan; esimerkiksi tuore lumipeite kuivalla, suolatulla tai jäisellä 
pohjalla näyttää samalta, mutta pidossa on isoja eroja. 

• Ajourien ja lumipolanteen vaikutukset auton ohjautumiseen on 
opittava tunnistamaan. 

• Ohituksissa on varauduttava loiviin sivuttaissiirtymiin ja keskitien 
lumi- tai loskavallin ylityksiin. 

• Kaistanvaihdot on harkittava ja viestitettävä ennakoivasti ja tehtä-
vä loivina siirtyminä. 

• Risteyksiä on lähestyttävä varovasti, jottei liukumia ohi pysähty-
misrajan tule. 

• Peräänajojen välttämisen lisäksi on takaa tulevia tarkkailtava, jot-
tei joudu yllättäen peräänajetuksi. 

• Välimatkat on sovitettava pidentyvien jarrutusmatkojen mukai-
seksi. 

• Nopeutta on säädeltävä ennakoivasti liikennetilanteita havain-
noiden ja tapahtumia tarkkaillen. 

• Ajoneuvoa on käsiteltävä hellävaraisesti; sutiminen liikkeelle läh-
dössä, pyörien lukkiutuminen jarrutuksissa ja sivuttaisluisto ovat 
aina varoittavia tapahtumia. 

• Apua tarvitsevia on varauduttava auttamaan erityisesti talvi-
olosuhteissa; heitä on silloin enemmän ja apu on paleltumisen uha-
tessa erityisen tarpeellista. 

Lista on yllättävänkin pitkä ja tässä ovat mukana vain tavallisimmat, 
kaikkia koskevat talviautoilun vaatimukset. Yksittäisissä tapauksissa 
voi eteen tulla monia muitakin opittavia seikkoja. 

Lista osoittaa, että talvikaudella autoiluun tulee olosuhteiden pa-
kosta harkitsevuutta, varovaisuutta ja ennakoivuutta. Oppimista tapah-
tuu niin monella tasolla ja monella tavalla, että sitä kaikkea ei voida 
ottaa yhden kartoituksen kohteeksi. Tutkimusta varten moninaisesta 
oppimismahdollisuuksien joukosta on rajattava joitakin olennaisena 
pidettävä seikkoja. 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, millaista oppimista ta-
pahtuu ajon aikana. Rajaus tehdään ajon aikaisiin oppimistapahtumiin, 
jotta voitaisiin verrata – erityisesti uusien kuljettajien – oppimista 
kesä- ja talviolosuhteissa. Talviajon erityisiä vaatimuksia ei osallistu-
jille kuitenkaan esitelty. Tarkoituksena oli katsoa, missä määrin ja 
millaista oppimista osallistujat spontaanisti kokevat talvikauteen siir-
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tymisen yhteydessä, kun ajotapaa on mukautettava vaikeutuviin olo-
suhteisiin.  

Vastauksen saamiseksi jouduttiin samalla kehittämään menetelmää 
liikenteen arkikokemusten tuottaman oppimisen kartoittamiseen. Täl-
lainen oppiminen näyttää jääneen vaille yksityiskohtaista kartoitusta, 
vaikka se on jokapäiväistä – ehkäpä juuri sen takia. 
 
 
 

3  Tutkimusmenetelmä 
 
Menetelmänä on itseraportointi siten, että oppimiskokemukset kirja-
taan välittömästi jokaisen ajokerran jälkeen. Samalla merkitään muis-
tiin paitsi reitti- ja ajankohtatiedot, hyvin yksityiskohtaisesti myös 
olosuhdetiedot ja joukko matkan muita tapahtumia, erityisesti opetta-
viksi koettuja tapahtumia.  

Ajokertana pidetään auton käyttöä yhteen kuljetustehtävään. Ajo-
kerran aikana voi olla pysähdyksiä, esimerkiksi kaupassa käynti tai 
kuljetettavan matkustajan hakeminen on yksi ajokerta. Välittömästi 
ajon päätyttyä kuljettaja täyttää yhden lehden tutkimusta varten suun-
nitellusta ajokirjasta (LIITE 3). 

Sitoutumisena osallistumiseen ja ajokirjan huolelliseen pitämiseen 
tutkimukseen valitut osallistujat allekirjoittivat haastattelun ja keskus-
telun jälkeen osallistumissopimuksen (LIITE 1). Siinä määritellään 
osallistumisehdot, kuten ajojen vähimmäismäärä, tutkimusaika, huo-
lellisuusvaatimus, ajokirjojen luovuttaminen ja kulukorvaus.  

Ajokulujen korvauksena osallistujille maksettiin 25 € jokaiselta 
kahden viikon jaksolta, johon tuli sisältyä vähintään kymmenen ajo-
kertaa. Useimmat osallistujat palauttivat ajokirjan kuukauden välein, 
kaksi seurantajaksoa kerrallaan. Tutkimuksen kokonaiskesto oli vä-
hintään 24 viikkoa eli 12 kahden viikon seurantajak-soa. Kulukorva-
uksia kertyi tältä ajalta enintään 300 €. Se kattaa keskimääräisten ajo-
jen polttoainekulut, mutta auton kokonaiskuluista korvaus kattaa alle 
puolet. 

Opastuksena ennen kokeen aloittamista ajokirjan käyttö käsiteltiin 
instruktion  (LIITE 2) mukaisesti. Ohjeet olivat saatavilla myös neu-
voina ajokirjan kansilehdessä. Elokuussa tapahtuneessa opastuksessa 
ei puhuttu talviolosuhteiden erityisestä huomioonottamisesta, vaan 
yleensä kaikkien ajokertojen huolellisesta kirjaamisesta ja oppimisko-
ke-musten tunnistamisesta. Tutkimuksen aikana ei ohjeita enää käsi-
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telty, jotta aloitettu ajokirjan käyttötapa säilyisi kullakin osallistujalla 
mahdollisimman yhtenäisenä koko tutkimuksen ajan. 

Tutkimuksen lopussa, kaikkien ajokirjojen luovuttamisen jälkeen 
osallistujat haastateltiin, pääosin puhelimitse. Tällöin oli pyrkimykse-
nä selvittää, kuinka suuri osuus kaikista ajoista – ellei kaikkia – oli 
merkitty ajokirjaan kullakin osallistujalla. Samoin pyrittiin selvittä-
mään, missä määrin oman ajotavan ja liikenteen tarkkailu vaikutti 
ajamiseen ja miten se mahdollisesti muovasi pysyvämpiäkin tottu-
muksia. Talviajojen osalta selvitettiin, miten tärkeinä kukin osanottaja 
pitää erilaisia talviajoon liittyviä seikkoja (ks. tulostaulukko LIITE 4). 
Ajokirjamerkintöjä kysely ei käsitellyt, mutta muutamat koehenkilöt 
kertoivat spontaanisti, että jokapäiväisten rutiiniajojen aikana oppimi-
nen oli vähäistä, kun taas uudet ympäristöt ja olosuhdemuutokset tun-
tuivat useinkin opettavilta.  

Oppimiskokemusten itseraportointi menetelmänä on pakosta inter-
ventio, joka vaikuttaa myös kokemusten runsauteen. Sen takia keskei-
set päätelmät tuloksista eivät voi perustua oppimisen tasoon tai laa-
tuun sinänsä, vaan näissä tapahtuviin spontaaneihin muutoksiin. Tässä 
tutkimuksessa menetelmää käytettiin sen seuraamiseen, miten oppi-
minen muuttuu eri kuljettajaryhmillä olosuhteiden vaikeutuessa. 
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4  Osallistujat 
 
Tutkimukseen osallistui kaksi ryhmää ajokortin haltijoita. Kokemat-
tomien kuljettajien ryhmässä ns. lyhytaikainen ajokortti oli saatu ke-
sällä 2003, joten talviolosuhteet olivat heille kuljettajina uusi koke-
mus. He olivat myös iältään nuoria, edustaen tyypillisintä uusien kul-
jettajien joukkoa. Kokeneiden kuljettajien ryhmässä edellytettiin ajo-
kortin olleen voimassa vähintään viisi vuotta ja ajoja kertyneen kaikis-
ta olosuhteista jo useina aikaisempina vuosina. Kokeneet olivat siten 
myös iältään vanhempia. 

Kummassakin ryhmässä oli 20 henkilöä. Sen lisäksi kokeneiden 
kuljettajien ryhmään tuli yhden lisähenkilön tulokset, joita kerättiin 
keskeytysten varalta. Uusista kuljettajista 10 oli naisia ja 10 miehiä. 
Kokeneista kuljettajista 9 oli naisia ja 12 miehiä. Yhden naiskuljetta-
jan ajoja uusien kuljettajien ryhmässä on vain osalta seuranta-aikaa. 
Ajot  keskeytyivät sairauden takia, joten loppuun asti ajojen seuran-
taan osallistuneita on uusista naiskuljettajistakin vain 9, mutta loppuun 
asti mukana olleiden osallistujien kokonaismäärä ryhmät yhteen laski-
en on 40. 

Osallistujat rekrytoitiin hakemalla vapaaehtoisia autokoulujen ja 
tutkintoaseman kautta ilmoituksilla ja tutkimuksesta suullisesti infor-
moimalla. Osallistujilta edellytettiin, että heillä oli auto käytettävissä 
ja tarkoitus ajaa säännöllisesti kaikissa olosuhteissa tulevan puolen 
vuoden aikana elokuusta seuraavan vuoden helmikuulle (elokuu 2003 
– helmikuu 2004). Tämä varmistettiin alkuhaastattelussa. 

Ajokortin ikä uusilla kuljettajilla oli 0–3 kk, joillakin vain yksi päi-
vä ja useimmilla muutama viikko. Kokeneilla kuljettajilla ajokortin 
ikä vaihteli välillä 7–47 v. Kummankin ryhmän sisällä miesten ja nais-
ten ikäjakauma ja ajokortin hallinta-aika olivat kokolailla yhtäläisiä. 
Ryhmien ja kummankin sukupuolen tilastollisia taustatietoja on esitel-
ty liitetaulukossa (Liite 4). 

Jo koehenkilöiden rekrytoinnissa pyrittiin varmistamaan, että osal-
listujilla on kyky ja tahto tehdä ajojensa seurantaa tunnollisesti tutki-
muksen tarkoituksen ja menetelmän mukaisesti. Osa kokeneista kul-
jettajista oli tutkijan tuttavapiiristä ja jo sen perusteella heidän voitiin 
olettaa pitävän ajokirjaa tunnollisesti menetelmän edellyttämällä taval-
la. 
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5  Tulokset 
 
Perspektiivinä tulosanalyysillä on löytää ideoita kuljettajakoulutuksen 
kehittämiseen erityisesti nykyisen II-vaiheeseen sekä uusia teeemoja 
vuosittaiseen sesonkitiedotukseen, jolla pyritään varautumaan olosuh-
teiden muutoksiin liikenteessä. Tässä tarkoituksessa haetaan vastauk-
sia muun muassa  seuraaviin kysymyksiin: 
• Kuinka paljon ja millaisia oppimiskokemuksia tavanomainen arki-

päivän liikenne tuottaa kuljettajille, kun oppimista tarkkaillaan ja 
siitä tehdään merkinnät ajon päättyessä? 

• Millaisia muutoksia talviolosuhteisiin siirtyminen aiheuttaa oppi-
miseen?  

• Miten aloittelevien kuljettajien oppimiskokemukset poikkeavat 
kokeneiden kuljettajien kokemuksista? 

• Mitkä muut seikat kuin olosuhdevaihtelut ja kokeneisuus luovat 
eroja oppimiseen? 

Seuraavassa on perusluokituksena pidetty ajokelejä. Ajokerrat on luo-
kiteltu kolmeen ajokeliluokkaan seuraavasti: 
• Kesäkeli: Ajorata on sula, joko kuiva tai märkä, sää on poutainen 

tai vesisateinen. 
• Talvikeli: Ajorata on luminen tai jäinen ainakin osalla matkaa, sää 

on poutainen tai vesisateinen. 
• Vaikea talvikeli: Ajorata on luminen tai jäinen, lumisadetta esiin-

tyy ainakin osalla matkaa. Tämän ajokeliluokan lyhyenä nimik-
keenä käytetään taulukoissa ”Vaikea talvi” tai myös ”Lumisade”. 

Kolmen eri ajokeliluokan erottelu on perusteltua, koska pyrkimyksenä 
oli katsoa juuri keleihin mukautumista. Jos kelien muutos vaikuttaa 
oppimiseen, sen pitäisi näkyä systemaattisina eroina sekä siirryttäessä 
kesäkeleistä talvikeleihin että talvikelin edelleen vaikeutuessa lumisa-
teen takia. 

 

5.1  Ajokirjamerkintöjen luotettavuus 
Itseraportointiin perustuvan menetelmän toimivuus perustuu olet-
tamukselle, että merkinnät ajokirjaan tehdään huolellisesti. Tämä py-
rittiin varmistamaan ennalta osallistujien rekrytoinnissa, opastami-
sessa ja etenkin kirjallisella osallistumissopimuksella. Ajokirjoja pa-
lautettaessa tarkastettiin, että ne oli täytetty muodollisesti oikein ja että 
esimerkiksi ajankohtien, ajoreitin, matkan ja olosuhteiden merkinnät 
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olivat kattavia ja asianmukaisia. Sää- ja keliolosuhteista pidettiin 
myös erikseen kirjaa, josta ajokirjojen merkintöjä voitiin tarvittaessa 
tarkistaa ja täydentää.  

Ajokirjojen sisällöllistä edustavuutta voidaan arvioida tuloksista. 
Jos ajokirjamerkinnät ovat huolella tehtyjä ja siltä osin luotettavia, 
pitäisi ennalta tiedettyjen riippuvuuksien näkyä niissä johdonmu-
kaisesti. Esim. keli ja sää riippuvat toisistaan siten, että sadesäällä 
kelin merkintä tulee olla ”märkä” tai lumisateella ”luminen”. Aivan 
samoin ajankohdan ja valoisuuden välillä on riippuvuutta, yöaikaan on 
pimeää jne. Näiden seikkojen ohella ajokirjoihin oli tarkoituksella 
sisällytetty muutamia kohtia, joissa riippuvuus on piilotetumpi eikä 
ole yksittäisten ajokertojen osalta pääteltävissä. Tilastollisesti tulisi 
kuitenkin näkyä muun muassa se, että  ajoreittien oppimiskokemuksia 
on muita ajokertoja todennäköisemmin silloin, kun liikenne-
ympäristöjen tuntemuksen on merkitty parantuneen eli on ajettu vie-
raassa ympäristössä. 

Seuraavia havaintoja voitiinkin tehdä aineistoista: 
• Kun nuorilla kelimerkintä on ”kuiva” on sää ”aurinkoinen” tai 

”pilvipouta” 98.4 prosentissa ajokerroista. Kun kelimerkintä on 
”märkä” on säämerkintä ”sade” tai ”pilvipouta” 96.7 prosentissa 
ajokerroista. Vastaavat osuudet kokeneilla kuljettajilla ovat 99.8 ja 
97.1 prosenttia.  

• Nuorilla on merkintä ajoreitin oppimisesta 65.4 prosentissa niistä 
ajokerroista, jolloin on myös merkintä liikenneympäristön tunte-
muksen lisääntymisestä. Ajoreitin oppimista on puolestaan 14.0 
prosentissa ajokerroista, joissa ei ole merkintää lii-
kenneympäristön tuntemuksesta. Vastaavat prosenttiluvut koke-
neilla kuljettajilla ovat 62.3 ja 5.0.  

• Nuoret ovat havainneet omassa ajamisessaan liikennesääntöjen 
rikkomista 19.1 prosentissa niistä ajokerroista, joiden aikana teh-
tiin havainto poliisista. Rikkomusten havaitsemisen prosenttiluku 
oli 14.9 muiden ajokertojen yhteydessä. Kokeneilla kuljettajilla 
vastaavat prosentit olivat 8.8 ja 5.5. 

Ennalta tunnettujen tilastollisten riippuvuuksien esiintyminen aineis-
tossa on vahva merkki siitä, että ajokirjojen merkinnät ovat luotetta-
via. Jopa herkistyminen omien liikennerikkomusten havaitsemiseen 
kohoaa selvästi, kun poliisi nähdään matkan aikana – tavallisimmin 
ajelemassa muun liikennevirran mukana. Menetelmä näyttää heijasta-
van lieviäkin vaikuttimia osallistujien liikennekokemuksissa. Sen voi-
daan olettaa kuvastavan myös oppimiseen liittyviä tapahtumia ja ko-
kemuksia edustavasti. 
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Taulukko 1. Nuorten ja kokeneiden kuljettajien ajokertojen määrät, osuudet, matkojen 
keskipituudet ja keskilämpötilat keliluokittain. 
Koeryhmien ajokertojen määrä, osuus, keskipituus ja -lämpötila keleittäin  
 Kesäkeli  Talvikeli  Lumikeli  Kaikki yhteensä 
 Nuoret Kokeneet Nuoret  Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet 

Lukumäärä 1777 1746 597 774 211 245 2585 2765 
%-jakauma 68,7 63,1 23,1 28,0 8,2 8,9 100,0 100,0 
Keskip. km 24,1 29,7 21,5 32,7 32,9 61,4 24,2 33,3 
Keskil. C 7,6 7,9 -4,7 -5,3 -3,8 -3,6 3,9 3,2 

 

5.2  Määrälliset yleistiedot 
Ajokertoja oli kokeneiden kuljettajien ryhmässä yhteensä 2765 eli 
keskimäärin 131,67 ajokertaa tutkimukseen osallistunutta kuljettajaa 
kohti. Vastaavat luvut nuorten kuljettajien ryhmässä olivat 2585 ja 
129,25. Nuorten ajomääriä kaventaa hieman se, että yksi osallistuja 
joutui sairauden takia jättämään ajojen seurannan kesken 40 ajokerran 
jälkeen (nämä ajot ovat mukana kokonaismäärien tarkastelussa, mutta 
eivät kaikissa vertailuissa, koska ajoja oli vain kesäolosuhteissa). Osa 
muistakin osallistujista vähensi ajojaan talvikauteen tultaessa. Koko-
naisuutena ajokertojen määrät olivat kuitenkin aloitettaessa tehdyn 
osallistumissopimuksen mukaisia. Siinä edellytettiin ajoja kertyvän 
kaikista olosuhteista ja yhteensä vähintään 120 seuranta-aikana, jonka 
vähimmäiskesto on 24 viikkoa ja enimmäiskesto 26 viikkoa.  

Taulukosta 1 havaitaan, että ajojen jakautumisessa keleittäin on 
vain merkityksettömiä eroja ryhmien välillä. Samoin matkojen keski-
pituus ja olosuhteet keskilämpötilan osalta ovat suoraan vertailukel-
poisia. Kokeneiden kuljettajien ryhmän matkojen keskipituus nousee 
lumikeleillä poikkeavaksi sen takia, että mukana on muutamia koko 
päivän ajoja Lapin perukoille ja takaisin. Nämä yksittäiset matkat 
eivät kuitenkaan häiritse ryhmien rinnastuksia ja vertailuja. 
 

5.3 Ajokerta laskentayksikkönä 
Tutkimuksessa  oppimiskokemuksia ja liikenteen tapahtumia kirjataan 
ajokerroittain. Näin ollen ajokerta muodostaa yksikön, jota käytetään 
vertailtaessa olosuhteita tai osallistujaryhmiä toisiinsa. Ajokertojen 
vertailtavuutta on sen takia paikallaan tarkastella ennen muita tulos-
analyysejä.  

Ajomatkan pituus vaihteli ajokerrasta toiseen suuresti. Kum-
massakin osallistujaryhmässä lyhimmät ajot olivat yhden kilometrin 
pituisia auton siirtoja ja pisimmät koko päivän kestäviä lomamatkoja,  
jolloin mittariin kertyi jopa 900 kilometriä. Nämä ääriesimerkit eivät 
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kuitenkaan kuvasta koko aineistoa. Nuorten ajokerroista oli 71.3 % 
pituudeltaan välillä 6-50 km. Vastaava osuus kokeneilla kuljettajilla 
oli 72.6 %. Ajokertojen keskipituus (Taulukko 1) on melko yhtenäi-
nen keliluokittain lukuun ottamatta kokeneiden kuljettajien ajoja vai-
keissa talviolosuhteissa. Juuri tähän ajokertojen osajoukkoon sisältyy 
muutamia jopa 900 kilometrin matkoja, ja kun osajoukko ei ole kovin 
suuri, myös keskiarvo nousee. Näillä yksittäisillä ajokerroilla ei kui-
tenkaan ole vääristävää vaikutusta oppimistuloksiin, vaikka ne erottu-
vat ajokertojen pituustilastossa. 

Sen sijaan yleinen ajokertojen pituusvaihtelu ja sen yhteys oppi-
miskokemuksiin on huomionarvoista. Kuvio 1 osoittaa riippuvuuksia 
siten, että ajokerrat on kummassakin osallistujajoukossa luokiteltu 
viiteen pituusluokkaan (1-5 km, 6-15 km, 16-50 km, 51-149 km, 150 
km ja yli). Sen jälkeen on laskettu ajokertojen keskipituus näissä luo-
kissa ja oppimiskokemusten määrät luokittain. Kuvaajat osoittavat 
oppimiskokemusten määriä ajokertaa kohti matkojen luokittain laske-
tun keskipituuden funktiona.  

Kuvaajista nähdään, että ajokerran oppimiskokemukset eivät  li-
säänny sanottavasti enää yli 80 km:n jälkeen kummassakaan ryhmäs-
sä. Toisaalta ryhmien välillä on selviä eroja. Tässäkin näkyy se, että 
nuorilla on oppimiskokemuksia selvästi enemmän kuin kokeneilla – 
kaiken pituisilla matkoilla. Nuorilla on yllättävästi myös useita kään-
nepisteitä funktiossa: aivan lyhyillä matkoilla opitaan enemmän kuin 
tavanomaisilla 10-30 kilometrin matkoilla. Tämä saattaa kuvastaa 
muun mmuassa sitä, että lyhyimpiin ajoihin sisältyvät aivan ensim-
mäiset kokeilut ajokortin saamisen jälkeen, kun taas tavanomaisia 
pituuksia edustavat ajot yleistyvät rutiinien kehittyessä. Tuonnempana 
havaitaan lisäksi, että nuorten oppimisessa korostuu ajoneuvon käsit-
tely, kun taas kokeneilla on liikennetilanteiden ja olosuhteiden ha-
vainnointi ja arviointi keskeistä. Käsittelyä voidaan oppia – ja opitaan 
ehkä eniten – ajoneuvon lyhyissä siirtelyissä ja pysäköinneissä, kun 
taas liikenteeseen liittyvän oppimisen mahdollisuus lisääntyy matkan 
pidentyessä.  

Kuviosta 1 on pääteltävissä sekin, ettei matkojen pituutta voida 
minkään yksinkertaisen funktion avulla käyttää oppimiskokemusten 
painottamiseen. Ajokertoja on mielekästä verrata oppimisen suhteen 
sellaisenaan. Oppimisen määrällinen vaihtelu on näet lopultakin pientä 
matkan pituuden vaihteluun verrattuna: ylimmän ja alimman havain-
topisteen erotus on nuorilla 0.77 ja kokeneilla 0.88 matkan keskipi-
tuuden kasvaessa yli 60-kertaiseksi.  
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Oppiminen ajokertaa kohti matkan pituuden funktiona
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Kuvio 1. Oppimiskokemusten määrä matkan pituuden funktiona nuorilla ja kokeneilla kuljettajilla. 
 

Käytetty kokemusten kirjaamismenetelmä sinänsä rajoittaa oppi-
miskokemusten määrän kasvua pitkillä matkoilla: tässä kirjataan vain, 
onko jotain oppimisen lajia esiintynyt vai ei. Samojen kokemusten 
toistuminen matkalla ei tuota lisää kirjattavaa sille ajokerralle. Matkan 
jatkuminen yli keskipituuden ei senkään takia voi suuresti vaikuttaa 
oppimiskokemusten karttumiseen. 

Jatkossa ajokertoja verrataan sellaisinaan, mutta niiden pituus-
vaihtelun mahdollinen vaikutus tuloskuvaan otetaan erikseen arvioita-
vaksi rinnakkaiskäsittelyssä, jossa matkojen pituusvaihtelun vaikutus 
minimoidaan.  

 

5.4  Oppimisen yleiskuva 
Oppimisen kuvaukseen ajokirjat tarjoavat kahdenlaista aineistoa. Kä-
sitettä oppimiskokemus käytetään kuljettajana kehittymisen tunte-
muksista. Kuuden eri valmiuden kehittymistä seurattiin: ajoneuvon 
käsittelyä, liikenteen havainnointia, olosuhteiden ja tilanteiden arvi-
ointia, reitin hallintaa sekä vireyden ja mielialan tarkkailua. Oppimis-
kokemus on ”kokemusten karttumista ja siihen perustuvaa oman toi-
minnan mukautumista, kehittymistä ja hioutumista” näissä valmiuk-
sissa (ks. instruktio).   

Oppimiskokemusten ohella kirjattiin opettavia tapahtumia ja toi-
mintoja. Näitä  liittyy omaan ajoneuvoon, tien ja ympäristön tunte-
mukseen, sekä toisten tienkäyttäjien toimintaan. Kun oppimiskokemus 
viittaa osallistujassa tapahtuvaan sisäiseen muutokseen, opettava ta-
pahtuma viittaa ulkoisen todellisuuden tarjoamiin oppimisen virikkei-
siin.  
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5.4.1 Oppimiskokemukset 

Oppimiskokemusten kokonaismääriä on laskettu ja luokiteltu taulu-
koissa 2 ja 3. Taulukoiden riviotsikot viittaavat ajokirjamerkintöjen 
määriin: kuinka usein kuljettajat kokivat kehittyneensä ajoneuvon 
käsittelyssä, havaintojen ja arviointien teossa, ajoreittien tuntemuk-
sessa sekä vireyden ja mielialan hallinnassa.  
 
Taulukko 2. Nuorten ja kokeneiden kuljettajien oppimiskokemusten lukumäärät keliluokittain 
Oppimiskokemusten määrät nuorilla ja kokeneilla kuljettajilla keleittäin  
 Kesäkeli Talvikeli  Lumikeli Kaikki yhteensä 
 Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet 

Käsittely 350 77 170 108 91 77 611 262 
Havainnointi 324 230 128 181 51 77 503 488 
Arviointi 265 118 114 168 45 81 424 367 
Reitti 401 161 84 46 44 22 529 229 
Vireys 580 192 216 90 72 39 868 321 
Mieliala 194 118 66 48 18 20 278 186 
Yhteensä 2114 896 778 641 321 316 3213 1853 
 
Oppimiskokemusten lukumäärät kuvastavat selvimmin sitä luonnollis-
ta tosiasiaa, että uusilla kuljettajilla on kaiken kaikkiaan enemmän 
opittavaa ja ero on selvimmillään ajojen alkuvaiheessa, jotka tässä 
tutkimuksessa olivat kesäkeleillä. Nuorten ryhmähän aloitti itsenäiset 
ajonsa tällöin. Nuorten ja kokeneiden  frekvenssijakaumat ovat erilai-
sia.  χ2-testi antaa erittäin merkitsevän ryhmien välisen eron (p < 
0.001) sekä koko taulukolle laskettuna että erikseen kummallekin 
yhteensä- eli reunajakaumalle laskettuna. Nuorten ja kokeneiden op-
pimisessa on sisältöeroja yli kelien laskettuna ja ryhmien oppimisreak-
tiot kelivaihteluun ovat erilaisia. Eroja havainnollistaa taulukon muut-
taminen prosentuaaliseksi (Taulukko 3). 
 
Taulukko 3. Nuorten ja kokeneiden kuljettajien  oppimiskokemusten %-osuudet keliluokittain 
Oppimiskokemusten prosentuaaliset osuudet nuorilla ja kokeneilla kuljettajilla keleittäin 
 Kesäkeli  Talvikeli  Lumikeli  Kaikki yhteensä 
 Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet 

Käsittely 57,3 29,4 27,8 41,2 14,9 29,4 100,0 100,0 
Havainnointi 64,4 47,1 25,4 37,1 10,1 15,8 100,0 100,0 
Arviointi 62,5 32,2 26,9 45,8 10,6 22,1 100,0 100,0 
Reitti 75,8 70,3 15,9 20,1 8,3 9,6 100,0 100,0 
Vireys 66,8 59,8 24,9 28,0 8,3 12,1 100,0 100,0 
Mieliala 69,8 63,4 23,7 25,8 6,5 10,8 100,0 100,0 
Yhteensä 65,8 48,4 24,2 34,6 10,0 17,1 100,0 100,0 
 
Nuorilla painottuu kesäkelien osuus oppimisessa, kun taas kokeneilla 
kesäkelien aikainen oppiminen jää hieman alle puoleen kaikesta op-
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pimisesta. Kummassakin ryhmässä on kuitenkin silmiinpistävänä piir-
teenä se, että oppiminen on sisällöltään erilaista kesä- ja talviolosuh-
teissa.  

Oppimistapahtumien jakaumat seurailevat muun ohella tietenkin 
myös ajokertojen määrien vaihteluja, oppimistahan kertyy vain liiken-
teeseen osallistumisesta. Ajokertojen määriin suhteutetut oppimisko-
kemusten määrät ovat taulukossa 4. Yksikkönä on tällöin käytetty 
oppimiskokemusten määrää 100 ajokertaa kohti. 

Kaikki oppimiskokemukset yhteen laskien nuorilla on niitä keski-
määrin enemmän kuin yksi jokaista ajokertaa kohti. Määrä myös li-
sääntyy talviolosuhteissa ja edelleen olosuhteiden vaikeutuessa. Rat-
kaiseva oppimisen lisäys tulee auton käsittelyyn, jossa oppimiskoke-
musten määrä ajokertaa kohti yli kaksinkertaistuu kesäkeleistä vaikei-
siin talviolosuhteisiin siirryttäessä.  

Myös kokeneilla kuljettajilla olosuhteiden vaihtuminen vaikuttaa 
paljon, mutta aivan eri tavalla kuin nuorilla.  
 

Taulukko 4. Oppimiskokemuksia sataa ajokertaa kohti nuorilla ja kokeneilla kuljettajilla keleittäin 
Oppimiskokemuksia/100 ajokertaa nuorilla ja kokeneilla kuljettajilla keliluokittain  
 Kesäkeli  Talvikeli  Lumikeli  Kaikki yhteensä 
 Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet 

Käsittely 19,7 4,4 28,5 14,0 43,1 31,4 23,6 9,5 
Havainnointi 18,2 13,2 21,4 23,4 24,2 31,4 19,5 17,6 
Arviointi 14,9 6,8 19,1 21,7 21,3 33,1 16,4 13,3 
Reitti 22,6 9,2 14,1 5,9 20,9 9,0 20,5 8,3 
Vireys 32,6 11,0 36,2 11,6 34,1 15,9 33,6 11,6 
Mieliala 10,9 6,8 11,1 6,2 8,5 8,2 10,8 6,7 
Yhteensä 119,0 51,3 130,3 82,8 152,1 129,0 124,3 67,0 

 
Merkittävin ero nuorten ja kokeneiden kuljettajien oppimisessa on, 
että kokeneilla talvikelit lisäävvät havaintojen tekoon ja liikennetilan-
teiden arviointiin liittyvää oppimista, minkä ohella myös ajoneuvon 
käsittelyn oppimiskokemukset lisääntyvät. Nuorilla puolestaan tärke-
ysjärjestys on toinen: ajoneuvon käsittelyyn liittyvä oppiminen on 
tärkeää jo kesällä ja se korostuu talvikeleihin siirryttäessä ja erityisesti 
vaikeissa talvikeleissä. Sen ohelle nuorille on leimallista omaan tilaan, 
nimenomaan vireyden hallintaan liittyvä oppiminen.  

Kokeneillakin – keskimäärin 25 vuotta ajaneilla – kuljettajilla on 
liikenteessä runsaasti oppimiskokemuksia ja erityisesti talvikeleihin 
siirtyminen tuottaa heille havaintoihin ja arviointeihin liittyvää oppi-
mista jopa enemmän kuin nuorille, jotka kohtaavat talviolosuhteet 
ensimmäistä kertaa kuljettajina.  
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5.4.2 Opettavat tapahtumat ja tilanteet 

Sisäisten oppimiskokemusten ohella ajokirjaan merkittiin ulkoisia 
tapahtumia ja tilanteita, joiden tuntemus tai hallinta koettiin kohentu-
neen. Näiden opettavien tapahtumien lukumäärät koko aineistossa 
ovat taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. Nuorten ja kokeneiden kuljettajien opettavat tapahtumat ja tilanteet keleittäin ja sisällöit-
täin 
Opettavien tapahtumien ja tilanteiden määrät nuorilla ja kokeneilla kuljettajilla 
keleittäin 

 

 Kesäkeli Talvikeli Lumikeli Kaikki kelit yht. 
 Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet
Auton tekniikka 143 41 25 22 13 8 181 71 
Auton huolto 132 42 49 20 24 10 205 72 
Auton toiminta 185 70 65 34 37 30 287 134 
    Auto yhteensä 460 153 139 76 74 48 673 277 
Tietyyppi 157 30 36 9 22 8 215 47 
Ajoradan pinta 158 96 52 54 35 40 245 190 
Liittymät 203 118 41 63 13 34 257 215 
Tieympäristö 290 106 45 27 32 18 367 151 
    Tie yhteensä 808 350 174 153 102 100 1084 603 
Muut autoilijat 500 307 178 198 74 96 752 601 
Pyöräilijät 65 35 0 21 1 6 66 62 
Jalankulkijat 187 64 45 76 12 28 244 168 
Motoristit 65 22 9 10 5 4 79 36 
    Toiset yhteensä 817 428 232 305 92 134 1141 867 
Kaikki yhteensä 2085 931 545 534 268 282 2898 1747 
Ajokertoja 1777 1746 597 774 211 245 2585 2765 
 
Taulukko 5 osoittaa, että opettavia tapahtumia ja tilanteita on liiken-
teessä melko runsaasti, uusilla kuljettajilla kesällä uran alussa yli kak-
sinkertaisesti kokeneisiin  kuljettajiin verrattuna. Kummassakin ryh-
mässä on toisiin tienkäyttäjiin liittyviä tapahtumia ja tilanteita eniten, 
mutta yhteen laskien omaan ajoneuvoon ja liikenneympäristöön liitty-
vistä ulkoisista tapahtumista koostuu yleensä suurempi määrä kirjatta-
vaa kuin toisten tienkäyttäjien toiminnasta.  

Kuten luonnollista on, vähenevät pyöräilijöihin ja motoristeihin 
liittyvät tapahtumat talviolosuhteissa ja vaikean talven myötä loppuvat 
lähes kokonaan. Vaikeissa talviolosuhteissa ne ovat niin harvinaisia, 
että pelkkä näkeminen arvatenkin tuntuu erottuvalta tapahtumalta. 

Tapahtumien jakautumista on tässäkin aiheellista tarkastella suh-
teessa ajokertojen määrään. Näin lasketut osuudet ovat taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Nuorten ja kokeneiden kuljettajien opettavat tapahtumat sataa ajokertaa kohti keleittäin 
Opettavia tapahtumia ja tilanteita/100 ajokertaa nuorilla ja kokeneilla kuljettajilla 
keliluokittain 
 Kesäkeli Talvikeli Lumikeli Kelit yhteensä 
 Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet Nuoret Kokeneet
Auton tekniikka 8,0 2,3 4,2 2,8 6,2 3,3 7,0 2,6 
Auton huolto 7,4 2,4 8,2 2,6 11,4 4,1 7,9 2,6 
Auton toiminta 10,4 4,0 10,9 4,4 17,5 12,2 11,1 4,8 
   Auto yhteensä 25,9 8,8 23,3 9,8 35,1 19,6 26,0 10,0 
Tietyyppi 8,8 1,7 6,0 1,2 10,4 3,3 8,3 1,7 
Ajoradan pinta 8,9 5,5 8,7 7,0 16,6 16,3 9,5 6,9 
Liittymät 11,4 6,8 6,9 8,1 6,2 13,9 9,9 7,8 
Tieympäristö 16,3 6,1 7,5 3,5 15,2 7,3 14,2 5,5 
   Tie yhteensä 45,5 20,0 29,1 19,8 48,3 40,8 41,9 21,8 
Muut autoilijat 28,1 17,6 29,8 25,6 35,1 39,2 29,1 21,7 
Pyöräilijät 3,7 2,0 0,0 2,7 0,5 2,4 2,6 2,2 
Jalankulkijat 10,5 3,7 7,5 9,8 5,7 11,4 9,4 6,1 
Motoristit 3,7 1,3 1,5 1,3 2,4 1,6 3,1 1,3 
   Toiset yhteensä 46,0 24,5 38,9 39,4 43,6 54,7 44,1 31,4 
Kaikki yhteensä 117,3 53,3 91,3 69,0 127,0 115,1 112,1 63,2 

 

Nuorilla on ajokertaa kohti opettavia tapahtumia ja tilanteita enemmän 
kuin  kokeneilla kuljettajilla. Niiden jakautumat ovat kuitenkin erilai-
sia: nuorilla on opittavaa likimain yhtäläisesti olosuhteista riippumat-
ta, kun taas kokeneilla kuljettajilla opettavien tapahtumien määrä kak-
sinkertaistuu olosuhteiden vaikeutuessa. Tämä ei kuitenkaan merkitse 
sitä, että nuorilla olisi vain vähän opettavia tapahtumia vaikeissa olo-
suhteissa. Heillä opettavien tapahtumien määrät ovat aina suurempia 
kuin kokeneilla kuljettajilla, joilla on vain se lisäpiirre, että määrä 
lisääntyy kelien vaikeutuessa. (Jakaumien erot ovat erittäin merkitse-
viä; kirjatuista frekvensseistä suoraan laskettuna χ2-testi: p<0.001, ja 
kolmeen (auto, tie, toiset tienkäyttäjät) luokkaan yhdistäenkin nuorten 
ja kokeneiden jakaumat eroavat myös ajokertoihin suhteutettuna: χ2-
testi, p = 0.024) 

Kokonaisuutena opettavien tapahtumien jakaumat keliolo-
suhteittain ja erot kahden osallistujaryhmän välillä vahvistavat sitä 
tuloskuvaa, joka muodostui jo oppimiskokemusten tarkastelusta: nuo-
rilla kuljettajilla opittavaa on liikenteessä paljon, mutta olosuhteiden 
vaikeutuminen ei johda opettavien tapahtumien lisääntymiseen samal-
la tavoin kuin kokeneilla kuljettajilla. Lisäksi, kokeneiden kuljettajien 
oppiminen liittyy vahvemmin toisten tienkäyttäjien toimintaan, kun 
taas nuorilla kuljettajilla on paljon merkintöjä myös ajoneuvon ja lii-
kenneympäristön tuntemuksen parantumisesta. 
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5.5  Kelien vertailu yksilömitoin 
Oppimiskokemuksia on edellä laskettu lukumäärinä eri olosuhteille 
kummassakin osallistujien ryhmässä. Jakaumien antama tuloskuva 
saattaa tällöin muodostua myös siten, että joidenkin osallistujien op-
piminen keskittyy kesäolosuhteisiin ja toisten talviolosuhteisiin.  Erot 
olosuhteiden välillä saattavat tällöin kertyä myös siten, että eri olosuh-
teissa oppimiskokemusten määrät ovat erilaisia, mutta ne tulevat eri 
henkilöiltä. Oppimiskokemusten erot olosuhteiden välillä eivät siten 
kuvastaisikaan yksilöissä tapahtuvaa muutosta. Tutkimuksen tarkoitus 
on kuitenkin katsoa nimenomaan tyypillisen yksilön oppimiskoke-
muksia eli mitä ”kuljettaja oppii vaikeisiin olosuhteisiin mukautues-
saan”.  

Sen kontrolloimiseksi, että edellä kuvatuissa tuloksissa taustalla on 
nimenomaan yksilöiden oppimiskokemusten muutos, tuloksia analy-
soitiin vielä toisin: kunkin osallistujan merkinnöistä lasketaan ensin 
oppimiskokemusten määrä suhteessa hänen ajokertoihinsa kunkin 
keliolosuhteen osalta ja näistä yksilömitoista muodostetaan sitten 
ryhmiä kuvaavia tunnuslukuja.  

Laskettaessa kullekin osallistujalle oppimiskokemusten määrä 100 
ajokertaa kohti eri olosuhteissa saadaan itse asiassa kunkin osallistujan 
oppimisen prosentuaalinen jakauma keliolosuhteittain. Tämä mitta on 
edustava silläkin tavoin, että ajokertojen pituusvaihtelun vaikutus vä-
henee tuloksissa, koska voidaan olettaa, että kullakin koehenkilöllä 
ajokerrat ovat joko lyhyitä tai pitkiä eli pituuseroja ei ole niinkään 
olosuhteiden välillä vaan osallistujien välillä. Tässä tarkastelussa ku-
kin osallistuja toimii ”omana kontrollinaan” olosuhteiden vertailussa 
eikä osallistujien välisillä eroilla ole vaikutusta kelien vertailussa. 

Yksilömittojen muodostaminen antaa samalla mahdollisuuden tar-
kastella paitsi keskimääräisiä keliolosuhteiden vaikutuksia myös osal-
listujien välistä vaihtelua. Taulukossa 7 onkin keskiarvojen rinnalla 
myös mittojen vaihtelua osoittavat standardipoikkeamat. 

Taulukosta 7 voidaan lukea samoja suuntauksia kuin aikaisem-
masta frekvenssien tarkastelusta ja sen lisäksi muutamia tulosten lisä-
piirteitä: 
• Oppimiskokemukset lisääntyvät ryhmäkeskiarvoilla mitaten sekä 

nuorten että kokeneiden kuljettajien ryhmissä kelien vaikeutuessa. 
Nuorilla lisäys painottuu ajoneuvon käsittelyn oppimiseen, koke-
neilla lisäystä on tasapuolisemmin myös liikenteen ja olosuhteiden 
havainnoinnissa ja arvioinnissa.  

• Reittien tuntemuksessa tai vireyden ja mielialan hallinnassa ei 
esiinny systemaattisia muutoksia kummassakaan ryhmässä. Näihin 
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seikkoihin liittyy nuorilla kuitenkin 2-3-kertainen määrä oppimis-
kokemuksia kokeneisiin kuljettajiin verrattuna. Erityisen leimallis-
ta on vireyteen liittyvä oppimiskokemusten suuri määrä nuorilla 
kuljettajilla. 

• Yksilöiden välinen vaihtelu on suurta kummassakin ryhmässä 
 

Taulukko 7. Sataa ajokertaa kohti kullekin osallistujalle laskettujen oppimisko-
kemusten  keskiarvot (KA) ja standardipoikkeamat (SD) nuorilla (N = 19) ja 
kokeneilla (n = 21) kuljettajilla.  

 Kesäkeli  Talvikeli Lumisad
e 

 Yhteens
ä 

   KA      SD      KA      SD   KA    SD KA SD 
Nuoret    
  Käsittely 19,2 13,1 29,3 18,6 47,4 27,3 32,0 23,3 
  Havainnot 19,6 17,5 18,0 22,8 25,4 25,9 21,0 22,2 
  Arviointi 16,3 15,3 15,4 22,5 22,3 28,0 18,0 22,4 
  Reitti 21,9 10,9 13,6 10,8 21,9 24,8 19,1 17,0 
  Vireys 34,7 28,7 32,6 30,2 29,7 35,0 32,3 30,9 
  Mieliala 11,5 8,6 11,3 11,8 9,0 11,8 10,6 10,7 
  Yhteensä 123,2 63,4 120,3 81,1 155,8 94,7 133,1 80,9 
Kokeneet    
  Käsittely 4,7 4,8 13,2 16,1 25,9 26,5 14,6 19,9 
  Havainnot 15,2 19,3 17,6 31,3 25,8 35,1 19,5 29,2 
  Arviointi 7,9 11,3 16,5 27,5 26,7 35,0 17,0 27,2 
  Reitti 9,8 7,3 5,3 5,9 7,1 11,7 7,4 8,7 
  Vireys 12,9 12,6 9,5 14,6 11,0 14,8 11,1 13,9 
  Mieliala 6,8 6,9 5,8 7,9 11,6 23,6 8,1 14,9 
  Yhteensä 57,4 44,9 68,0 84,0 108,0 104,4 77,8 83,2 

 
Yksilömittoihin perustuva tarkastelu vahvistaa frekvenssien laskennan 
osoittamaa päätulosta: kelien muutos lisää kummassakin ryhmässä 
oppimista, mikä kuitenkin on sisällöltään erilaista nuorilla ja kokeneil-
la kuljettajilla. Ryhmiä koskevan tuloksen taakse jää suuri yksilölli-
syys, mikä näkyy yksilömittojen suurina hajontalukuina. Tämä näkyy 
myös siten, että laskettaessa ryhmäerojen tilastollista merkitsevyyttä, 
varianssianalyysi antaa merkitsevän eron tulosmatriisien välillä koko-
naisuutena (p = 0.033), mutta sisältöluokittain vertailtuna käsittely- ja 
arviointimittojen erot peittyvät yksilöiden väliseen varianssiin (p > 
0.10), kun taas muissa mitoissa ryhmien ero on merkitsevä (p < 0.05).  

Tarkasteltaessa kunkin osallistujan oppimiskokemusten määriä 
erikseen, voitiin nuorten ryhmästä (n = 19) löytää seitsemän kuljetta-
jaa, joilla kelimuutokset lisäsivät oppimista sekä ajoneuvon hallinnas-
sa että havainnoinnissa ja arvioinnissa. Heistäkin neljällä oli pääpaino 
käsittelyn oppimisessa. Pelkästään käsittelyn oppimisen lisäystä esiin-
tyi kahdeksalla kuljettajalla nuorten ryhmässä, kun taas neljän osallis-
tujan kohdalla oppimiskokemukset pysyivät ennallaan tai vähenivät.  
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Vastaavasti kokeneiden kuljettajien ryhmässä (n = 21) oli 14 kuljet-
tajaa, joilla oli oppimiskokemusten lisäystä kaikissa kolmessa sisältö-
luokassa ja heistä kuudella oli pääpaino käsittelyn oppimisessa. Pel-
kästään käsittelyn oppimisen lisäystä esiintyi vain yhdellä, kun taas 
kuuden osallistujan oppimiskokemukset joko pysyivät ennallaan tai 
vähenivät kelien vaikeutuessa.  

Nuoristakin siis kolmanneksella esiintyi sama pääsuunta kuin ko-
keneiden ryhmän enemmistöllä, joka tässä aineistossa on kaksi kol-
mannesta. Toisaalta kummassakin on muutamia osallistujia, joilla 
oppimiskokemukset eivät lisäänny tai jopa vähenevät olosuhteiden 
vaikeutuessa. 

Ryhmäkohtaisen pääsuuntauksen yhtäläisyys frekvenssi- ja yksi-
lömitoissa ei ole yllättävää, onhan kyse samasta perusaineistosta. 
Frekvenssimittoja lasketaan kuitenkin ajokerroittain, jolloin kunkin 
osallistujan painoarvo ryhmätuloksissa vaihtelee; kukin vaikuttaa 
ryhmätulokseen ajokertojen määrän mukaisesti. Yksilömittoja lasket-
taessa ajokertojen määrän vaihtelu osallistujasta toiseen ei vaikuta 
ryhmää kuvaaviin mittoihin, vaan jokainen osallistuja saa saman pai-
noarvon. Kummatkin mitat ovat sinänsä oikeita, mutta edustavat hie-
man eri asiaa: frekvenssit edustavat laskennan kohteena olleita ajoker-
toja eli oppimistilaisuuksien joukkoja, kun taas yksilöittäin lasketut 
mitat edustavat osallistujien joukkoja. 

 

5.6  Sukupuolten väliset erot 
Sukupuolten väliset erot eivät olleet lähtökohtaisesti tutkimuksen koh-
teena. Tuloksia on edellä käsitelty kokonaisuuksina siten, että nuoret 
ja kokeneet kuljettajat muodostavat omat ryhmänsä. Kumpaankin 
ryhmään pyrittiin osallistujia rekrytoitaessa silti saamaan tasapuolises-
ti miehiä ja naisia, jotta yleistyksiä ei rajattaisi sukupuolen suhteen. 
Vaikka sukupuolen mukaan erotellut osaryhmät ovat suppeita, voi-
daan oppimiskokemusten frekvenssejä jaotella myös osaryhmittäin. 
Sukupuolen mukaan tehdyt jaottelut ovat taulukoissa 8 ja 9. 

Päällimmäinen havainto taulukoista 8 ja 9 on, että sukupuolten vä-
liset erot talviolosuhteiden oppimisessa ovat melko pieniä; sekä nuor-
ten että kokeneiden kuljettajien ryhmissä on miesten ja naisten perus-
kuvio samankaltainen. Nuorilla oppiminen keskittyy käsittelyn hiou-
tumiseen, kokeneilla taas esiintyy myös havainnoinnin ja arviointien 
kehittymistä.  
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Taulukko 8. Nuorten kuljettajien oppimiskokemukset 100 ajokertaa kohti sukupuolen ja kelin 
mukaan luokiteltuina 
Nuoret                     Miehet, n = 10                   Naiset, n = 9 

 Kesäkeli Talvikeli Lumikeli Yhteensä Kesäkeli Talvikeli Lumikeli Yhteensä
Käsittely 14,7 23,3 44,4 19,4 23,1 33,9 41,7 27,0
Havainnot 13,2 11,8 16,2 13,2 24,0 30,9 32,3 26,2
Arviot 13,0 11,8 18,8 13,3 16,9 25,6 25,0 19,5
Reitti 24,2 14,5 17,9 21,3 20,5 13,6 24,0 19,1
Vireys 28,6 26,0 17,1 26,9 37,3 46,2 54,2 40,7
Mieliala 11,7 7,1 4,3 10,0 10,1 15,0 13,5 11,5
Yhteensä 105,4 94,6 118,8 104,1 131,8 165,1 190,6 144,0

 
Taulukko 9. Kokeneiden kuljettajien oppimiskokemukset 100 ajokertaa kohti sukupuolen  ja kelin 
mukaan luokiteltuina. 
Kokeneet                  Miehet (n=12)                 Naiset (n=9) 

 Kesäkeli Talvikeli Lumikeli Yhteensä Kesäkeli Talvikeli Lumikeli Yhteensä
Käsittely 3,2 15,0 34,7 9,7 6,2 12,1 23,1 9,0
Havainnot 13,9 28,9 34,1 20,3 11,5 13,5 26,9 13,2
Arviot 8,5 25,4 39,5 16,5 4,2 15,6 19,2 8,3
Reitti 10,0 6,9 11,4 9,2 7,6 4,3 3,8 6,4
Vireys 9,9 13,8 15,0 11,5 12,9 7,8 15,4 11,8
Mieliala 5,5 5,3 10,2 5,9 8,6 7,8 3,8 8,0
Yhteensä 51,0 95,3 144,9 73,1 51,0 61,0 92,3 56,6

 
Lievinä eroina näkyy kuitenkin, että nuorten naisten oppiminen muis-
tuttaa enemmän kokeneiden kuljettajien oppimisprofiilia kuin nuorten 
miesten oppiminen. Nuorista kuljettajista on naisilla yleensäkin 
enemmän oppimiskokemuksia kuin miehillä, kun taas kokeneiden 
kuljettajien ryhmässä sukupuolten välinen ero on toiseen suuntaan. 
Tämä korostuu etenkin vaikeimpien talvikelien yhteydessä. Oppimis-
kokemusten frekvenssijakaumien vertailu osoittaa kummassakin ryh-
mässä merkitsevää sukupuolten välistä eroa (χ2-testit, p < 0.001), 
mutta ajokertoihin suhteutettuina (taulukoissa 8 ja 9) erot tasoittuvat, 
joskaan eivät häviä. Tämä merkitsee, että ajot jakautuvat eri tavoin 
miehillä ja naisilla – ja oppimiskokemukset ajojen myötä.  

Ajojen jakaumia tarkasteltaessa havaittiinkin, että naiset vähentävät 
ajojaan vaikeiden kelien aikaan miehiä enemmän. Kesä- ja lumikelien 
ajokertojen lukumäärien suhde oli nuorten ryhmässä miehillä 7,3 ja 
naisilla 9,2; ja vastaavat luvut kokeneiden ryhmässä olivat 6,2 ja 9,1. 
Mitä pienemmäksi putoaa lumikelien ajojen määrä, sitä suurempi on 
suhdeluku kesäajojen määrään verrattuna. Naisilla muutos on kum-
massakin ryhmässä suurempi kuin miehillä: nuorilla naisten pidätty-
vyys ajoon lähdössä lumikeleillä on 26 % suurempaa kuin miehillä, ja 
kokeneiden ryhmässä ero on vieläkin selvempi eli 47 %. Sikäli kuin 
ajoon lähdetään, oppimista esiintyy sukupuolesta riippumatta. 
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5.7  Loppuhaastattelun tulokset  
Tuloskuvaa täydentämään voidaan vielä viitata liitteeseen 4, johon on 
koottu paitsi osallistujaryhmien tietoja, myös vastaukset loppuhaastat-
telussa esitettyihin kysymyksiin. Liitteestä on luettavissa, että  
• nuorilla kuljettajilla oli aloitettaessa ajokokemusta keskimäärin  1 

kk, kun kokeneilla vastaava luku oli 25,8 vuotta.  
• molemmissa ryhmissä oli ajokirjaan merkittyjen ajojen osuus kai-

kista ajoista noin kolme neljäsosaa. 
• kysyttäessä ajokirjan pitämisen vaikutusta ajotapaan,  liikenteen 

tarkkailuun tai keskittymiseen oli myönteisten ja kielteisten vasta-
usten suhde nuorilla 7/12 ja kokeneilla 14/7. Kukaan kum-
massakaan ryhmässä ei vastannut ajokirjan käytön haitanneen tai 
häirinneen ajamista.  

• kysyttäessä, että saattaako tutkimukseen osallistuminen ja ajo-
kirjan pito vaikuttaa jatkossa ajotapaan tai liikenteen tark-
kailemiseen oli myönteisten ja kielteisten vastausten suhde nuoril-
la 18/1 ja kokeneilla 15/6. Nuoret kokevat ajokirjan pidon vaikut-
tavan jatkossa, vaikka enemmistö ei tunnistanut vaikutusta tutki-
muksen aikana. Kokeneista enemmistö tunnisti vaikutuksen jo tut-
kimuksen aikana. 

• kysyttäessä arvioita (asteikko 0-5) eri asioiden tärkeydestä käytet-
täessä autoa talviolosuhteissa, annettiin molemmissa ryhmissä 
yleisesti korkeita arvioita, mutta tärkeysjärjestys oli  erilainen nuo-
rilla ja kokeneilla: nuorilla tärkeintä on ajoneuvon käsittely (kes-
kiarvo 4,5), kun taas kokeneilla tärkeintä on olosuhteiden arviointi 
(keskiarvo 4,4).  

Loppuhaastatteluun annetut vastaukset ja tärkeysarviot kuvastavat 
samansuuntaisia eroja ryhmien välillä kuin oppimiskokemuksetkin. 
Loppuhaastattelussa ei kyselty osallistujien omia tulkintoja tai selityk-
siä ajokirjamerkinnöilleen. Spontaanisti muutamat osallistujat kertoi-
vat, että lyhyillä päivittäisillä rutiinimatkoilla ei juurikaan esiintynyt 
mitään opittavaa muuten kuin vaikeimpien olosuhteiden vallitessa. 
Haastattelulla ei pyritty hakemaan tuloksille tulkintoja, vaan lähtökoh-
taisesti pyrkimyksenä oli saada ajokirjamerkinnöillä sellaisenaan reaa-
liaikainen ja tulkittavissa oleva dokumentointi oppimiskokemuksista. 
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6  Tulosten tulkintoja ja 
seuraamuksia 

 
Tulokset osoittavat, että talvi on väkevä kouluttaja sekä nuorille että 
kokeneille kuljettajille. Siirtyminen talviolosuhteisiin tuottaa molem-
mille runsaasti oppimiskokemuksia, jotka kuitenkin eroavat sisällöl-
tään: nuorilla korostuvat ajoneuvon käsittelyyn liittyvät kokemukset, 
kun taas kokeneilla esiintyy monipuolisempaa ”liikenteen lukemista”.  

Yksi tulkinta tuloksille on, että kokemuksen karttuessa lisääntyy 
valmius olosuhteiden vaihtelusta oppimiseen. Sen seurauksena kelien 
vaikeutuessa kokeneiden kuljettajien oppimiskokemukset lisääntyvät 
paljon ja monipuolisesti, kun taas nuorilla oppiminen lisääntyy vain 
valikoivasti ja olennaisilta osiltaan jää vaikeissa olosuhteissa ajokertaa 
kohti vähäisemmäksi kuin kokeneilla kuljettajilla. Nämä havainnot 
johtavat kuljettajakoulutuksen – jopa jatkokoulutuksenkin – sisällön ja 
rakenteenkin uudelleen arviointiin.  

Ennen sovellusten pohtimista on kuitenkin paikallaan katsoa, onko 
talviolosuhteisiin mukautumisella yleisempiä seurauksia kuin vain 
kulloisestakin talvesta selviytyminen. Kun talvi tuottaa joka vuosi 
vahvoja oppimiskokemuksia, sen pitäisi näkyä laaja-alaisesti liikenne-
turvallisuudessa. 
 

6.1 Kuukausivaihtelu 
Talvikauden oppimiskokemusten tulisi näkyä ensinnäkin liikenneva-
hinkojen kuukausittaisessa vaihtelussa. Näin näyttää olevankin. Va-
hinkoluvut ovat pienimmillään jo huhti-toukokuussa eli juuri silloin, 
kun talven opit säätelevät ajotapoja ilman talven riskejä (Vakuutusyh-
tiöiden liikennevahinkotilasto 2002 ja vuoden 2003 vahinkoilmoitus-
ten kertymät kuukausittain osoitteessa www.vakes.fi). Liikennesuorit-
teen nousu kesällä nostaa vahinkomääriä, mutta suoritteeseen suh-
teutettuna vahinkoaste alenee edelleen. Kuukausien pituusvaihtelu 
haittaa hieman niiden vertailtavuutta, mutta kokonaisuutena vaihtelu 
on hyvin erottuvaa.  
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Vahingot / miljoona autokm kuukausittain 2003
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Liik.vak. 6,00 4,72 3,10 3,08 2,92 2,14 2,66 2,22 3,26 3,71 2,78 4,27

Autovak. 5,90 4,56 3,30 3,44 3,19 2,26 2,87 2,35 3,40 4,05 2,97 4,42

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Kuvio 2. Liikenne- ja autovakuutuksen vahinkoilmoitusten määrät kuukausittain yleisten teiden 
liikennesuoritteisiin suhteutettuna (vahingot miljoonaa autokilometriä kohti) vuonna 2003 
 

Kuvio 2 osoittaa vuoden 2003 vahinkoasteen kuukausivaihtelua. 
Tielaitoksen laskemiin yleisten teiden liikennesuoritteisiin suhteutetut 
luvut edustavat erikseen liikennevakuutuksen ja autovakuutuksen va-
hinkoilmoitusten määriä. Edellinen edustaa vahinkoja, joissa korva-
taan syyttömän vastapuolen menetyksiä, ja jälkimmäinen puolestaan 
ns. vaunuvahinkoja, joissa omista menetyksistä haetaan korvausta 
vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella.  

Selvää on, että talvikaudella vahinkoriski nousee olosuhteiden vai-
keutuessa. Suoritteen mittava vaihtelu vaikeuttaa kuukausien vertai-
lua. Se on edellä otettu huomioon laskemalla vahinkoaste, jossa suo-
ritteen muutokset vaikuttavat lineaarisesti suhdelukuihin. Tämä ei tee 
täysin oikeutta sille, että suoritteen kasvaessa vahingot eivät lisäänny 
samassa suhteessa, vaan hidastuvasti. Kevään ja alkukesän alhainen 
vahinkoaste kuvastaa  alhaisia vahinkomääriä,  kun taas myöhemmin 
kesällä lisääntyvä suorite alentaa suhdelukua. Talvikauden mittava 
pakkoharjoitus näkyy ainakin alkukesän riskien alentumisena; minkä 
talvella oppii sen kesälläkin taitaa. 

Kiinnostava erillistulos kuukausivertailusta on, että vahinkotyypit 
vaihtelevat suuresti kesällä ja talvella. Se näkyy lievänä jo kuviossa 2, 
jossa autovakuutuksen luvut ovat liikennevakuutuksen lukuja alempa-
na tammi- ja helmikuussa, mutta suunta on toisin päin kaikkina muina 
aikoina. Autovakuutuksen lukuihinhan sisältyvät muun muassa kaikki 
yksittäisvahingot, joita on vähän liikennevakuutuksen luvuissa.  
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Vahinkotyyppien kuukausivaihtelua havainnollistaa kuvio 3 vuo-
den 2002 vahinkotyyppien suhdeluvuista. Vahingot on tässä luokiteltu 
kahteen tyyppiin: yksittäis- ja peruutusvahingot ovat voittopuolisesti 
tarkoitetulta ajolinjalta poikkeamisia, kun taas liikennetilanteiden ja –
tapahtumien tuottamia yllätyksiä ovat risteys- ja kohtaamisvahingot 
sekä peräänajot. Ajolinjan hallinnassa voidaan katsoa ajoneuvon käsit-
telyllä olevan merkittävä asema, kun taas liikennetapahtumien yllätyk-
siltä välttyminen on ennakoinnin varassa. Tällä perusteella ajolinjan 
menetyksiä voidaan pitää ”käsittelyvahinkoina” ja muihin ajoneuvoi-
hin törmäyksiä ”ennakointivahinkoina”. Erottelu ei varmaankaan päde 
kaikkiin yksittäisiin vahinkoihin, mutta se antaa yhden näkökulman 
tilastolukujen rinnastukseen. 

 

Käsittely- ja ennakointivahinkojen suhde kuukausittain
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Kuvio 3. Käsittely- (yksittäis- ja peruutusvahingot) ja ennakointivahinkojen (risteys-, 
kohtaamis- ja peräänajovahingot) lukumäärien suhde kuukausittain vuonna 2002 

 
Yllättävästi osoittautuu, että käsittelyvahingoiksi luokitellut kolarit 

ovat suhteellisesti enimmillään kesällä, kun taas talvikaudella ongel-
mana on ennakoinnin pettäminen. Lukumääräisesti ennakointivahin-
kojen määrä vaihtelee paljon, kun taas käsittelyvahinkoja on ympäri 
vuoden. Talvikauden oppimistulokset näkyvät siinä, että kokeneet 
kuljettajat – kuljettajien suuri enemmistö – päivittää talvella nimen-
omaan ennakointivalmiuksiaan. Hyöty näkyy muun muassa kesäkeli-
en alentuneina ennakointivahinkojen riskinä huhtikuusta alkaen. Voi-
taneen myös sanoa, että  kokemus opettaa talvikeleillä omaksumaan 
juuri niitä valmiuksia, joita silloin on pakko oppia tiheään toistuvien 
täpärien tilanteiden ja vahinkojenkin takia. 
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6.2  Alueellinen vaihtelu 
Vahinkoriskin kuukausivaihtelusta saattaisi päätellä, että talvikelien 
tuottama oppiminen jää kovin lyhytaikaiseksi eli talvella opitut vahin-
kojen välttämisvalmiudet kadotettaisiin muutamassa kuukaudessa, 
suunnilleen samassa ajassa kuin mitä tarvittiin niiden oppimiseen. 
Tämä päätelmä lienee kuitenkin harhainen, sillä Suomen kuukausi-
vaihtelu ei kerro, millaisia olisivat kesäajan riskit ilman talvikauden 
oppimiskokemuksia. Tämän arvioimiseksi on haettava vertailukohtia 
maista, joissa ei ole samanlaista vuodenaikojen kelivaihtelua. 

Tässä vertailussa vaikeista talvikeleistä näyttääkin olevan etua lii-
kenneturvallisuudelle: turvallisuustaso on korkea vain niissä maissa, 
joissa on selvä vuodenaikojen vaihtelu lumisine talvineen. Vertailuun 
ei kuitenkaan ole käytettävissä muita vahinkotietoja kuin OECD:n 
keräämän IRTAD-tietokannan liikennekuolemien luvut. Niihin vaikut-
tavat vahinkoriskien lisäksi monet muut seikat, kuten autokannan ja 
nopeustason vaihtelu. Alueellinen vertailu antaa näistäkin luvuista 
mielenkiintoisen tuloksen, kun rinnastus tehdään vuodenaikavaihtelun 
voimakkuuden mukaan. 

Laskemalla yhteen vuosien 2000-2002 luvut saadaan melko vakaa 
tilastopohja, josta vertailuja voidaan tehdä. Euroopan maat puolestaan 
voidaan leveyspiirien mukaan jakaa kolmeen vyöhykkeeseen: pohjoi-
nen lumisen talven vyöhyke, keskinen viileän talven vyöhyke ja ete-
läinen lämpimän talven vyöhyke. Pohjoisella vyöhykkeellä (DK, FI, 
N, SE) on liikennekuolemia miljardia ajokilometriä kohti noin 8,5, 
keskisellä vyöhykkeellä (A, B, D, ILR, NL,SW,UK) vastaava luku on 
9,9 ja eteläisellä vyöhykkeellä (F, E, I, P, SLO) se on noin 13,5. Lu-
vuissa on arviovaraisuutta siten, että juuri Italian, Espanjan ja Portuga-
lin osalta tilastojen tuottamisessa on puutteita. Lisäksi voidaan sanoa, 
että keskiseen vyöhykkeeseen jää maita, joissa on sumun takia vaikeat 
talvet (UK ja NL) ja vastaavasti korkea turvallisuustaso. Näistä vertai-
lua vääristävistä seikoista huolimatta päätulos on luotettava: liikenne-
vahinkojen riski on sitä matalampi mitä enemmän oppimista talvi 
autoilijoilta vaatii. Tämän vertailun perusteella voidaan jopa arvioida, 
että Suomessa ja muissa pohjoismaissa liikennekuolemia olisi 20-40 
prosenttia nykyistä enemmän, elleivät lumiset talvet antaisi autoilijoil-
le vuosittaista pakkovalmennusta liikenteessä selviämiseen. Kuten 
tuonnempana keskustelujaksossa muistutetaan, tämä on vain yksi 
mahdollinen selitys pohjois-eteläsuuntaiselle turvallisuustason vaihte-
lulle.  
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7  Sovellusnäköaloja 
 

Talvikauden vaikeat olosuhteet ovat mitä ilmeisimmin pikemmin etu 
kuin haitta liikenneturvallisuudelle. Mittava liikennevalmiuksien ko-
hentuminen säännöllisesti toistuvasta talviajon opettelusta tuottaa ym-
pärivuotisen hyödyn. Kysymys kuuluu tällöin, voitaisiinko tätä vuo-
denaikojen vaihtelun tarjoamaa etua tehostaa tai lisätä ja siten paran-
taa turvallisuustasoa joko jonkin kuljettajaryhmän tai koko kuljettaja-
populaation osalta. Mahdollisuuksia on useitakin. 

 

7.1  Kuljettajaopetuksen kehittäminen 
Kuljettajaopetuksen kehittämiseen avautuu mittavia näköaloja, jos 
nykyistä käytäntöä verrataan teoreettiseen ihannetilaan (Katila ja Kes-
kinen 2003). Tässä näkökulma on kapeampi: rinnastuskohteena uusille 
kuljettajille ovat kokeneiden kuljettajien keinot päivittää valmiuksiaan 
talviolosuhteissa. Miten koulutuksen tasoa voitaisiin parantaa juuri 
tältä osin?  Edellä olevien tulosten valossa näyttäisi siltä, että tämän 
erityisongelman ratkaisu saattaisi samalla nostaa uusien kuljettajien 
turvallisuustasoa ympärivuotisestikin. 

Nykyisessä kuljettajaopetuksessa mukautumista vaikeisiin olosuh-
teisiin käsitellään ja harjoitellaan jo perusopetuksen yhteydessä sekä 
luokkaopetuksena (liukkaus 60 min., pimeys 30 min) että harjoitteina 
radalla (2 + 2 ajokertaa). Tätä seuraa itsenäinen harjoittelu lyhytaikai-
sen ajokortin haltijana (vähintään 6 ja enintään 24 kk) ja sitten on käy-
tävä opetuksen toinen vaihe (4 oppituntia teoriaa + 2 ajokertaa liiken-
teessä + 6 ajokertaa rataharjoituksia), jossa opetussuunnitelman mu-
kaan painotetaan ennakoivaa ja ekologista ajotapaa. Toisen vaiheen 
tavoitteet ovat siten selvästi laajemmat kuin vain vaikeiden olosuhtei-
den hallinta: käytyään toisen vaiheen ja saatuaan pysyvän ajokortin 
uusi kuljettaja (1) osaa havaita, tunnistaa ja välttää useimpia vaara-
tilanteita, (2) tuntee keinoja selvitä tavallisimmista hätätilanteista, (3) 
osaa realistisesti arvioida omaa tilaansa, ajotaitoaan ja ajotapaansa, ja 
(4) on motivoitunut kehittämään itseään kuljettajana. 

Tavoitteet ovat haastavia ja jos niihin päästäisiin kattavasti kaikki-
en kuljettajien osalta, oltaisiin päästy jo pitkälle. Ongelmana näyttää 
olevan sekä perusvaiheen että toisen vaiheen opetuksessa, että vaikei-
den olosuhteiden hallinta rataharjoitteissa kapenee vain luiston oikai-
sun, jarrutuksen ja esteen väistön sekä nopeuden sovittamisen näy-
töiksi ja kokeiluiksi. Teoriaopetus on alaltaan laajempaa, mutta koke-
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muksina ja oppimisena korostuvat kuljettajien omat liukastelut, joihin 
nuorilla – varsinkin miehillä – miltei luonnostaan liittyy urheilu- ja 
kilpailuhenkisyyttä, osalla jopa leikkimielisyyttä. Vaikka tavoitteisiin 
sisältyy ja teoriaopetuksessa painottuu vaaratilanteiden havaitseminen, 
tunnistaminen ja välttäminen, harjoitukset suuntautuvat ajoneuvon 
käsittelyyn. Nuoret kuljettajat kokevatkin sitten oman ajoneuvon hal-
linnan tärkeimmäksi liikenteessä selviytymisen edellytykseksi. Rata-
harjoittelun käytäntö kaventaa sitä opetettavien sisältöjen alaa, johon 
opetussuunnitelma tähtää.  

Perusongelma on, että rataolosuhteet simuloivat liikenteen vaikeita 
olosuhteita heikosti. Radalta puuttuu olennaisin eli muu liikenne. Vai-
keissa olosuhteissa oman ajoneuvon hallinta on kyllä välttämätöntä, 
mutta tärkein oppimisen kohde on liikenteen lukeminen. Sen varaan 
rakentuu ennakointi ja nopeuden sovittaminen, joita ei voida edusta-
vasti harjoitella yllätyksettömässä rataympäristössä. Pois jää myös aito 
vaikeiden olosuhteiden tunnistaminen, niihin varautuminen ja ajoon 
lähdön valmistelut sekä talven näkemäesteiden tuomat haitat. Kaiken 
kaikkiaan on arvioitavissa, että rataolosuhteissa voidaan simuloida 
vain murto-osaa todellisen liikenteen vaatimuksista vaikeissa olosuh-
teissa ja se murto-osakaan ei kohdistu kaikkein olennaisimpiin vaati-
muksiin. 

Ratkaisua on haettu liittämällä kuljettajaopetuksen toiseen vaihee-
seen kaksi ajokertaa liikenteessä. Niihin liittyy itsearviointeja ja niistä 
annetaan ajotavan turvallisuutta ja taloudellisuutta arvioiva palaute. 
Nämä hienot pedagogiset oivallukset eivät ilmeisesti aukene kaikille 
uusille kuljettajille. Vuoden liikenteessä olleilta kuljettajilta kerätään 
tietoja liikennekokemuksista sekä jälkiarvioita koulutuksesta Ajoneu-
vohallintokeskuksen toimesta. Tähän kyselyyn sisältyy myös mahdol-
lisuus avoimiin vastauksiin aiheesta ”Mielipiteesi nykyisestä kuljetta-
jaopetuksesta”. Vuoden 2000 vastaajajoukossa oli 345 ottanut kantaa 
II  vaiheeseen ja näistä 87 % piti sitä  ”pakollisena kuviona” tai ”ra-
hastuksena”, jonka anti ei vastaa kustannuksia. Vastausten negatiivi-
nen kritiikki II vaihetta kohtaan oli monin verroin yleisempää ja terä-
vämpää kuin perusopetusta kohtaan.  

 
Vaikuttava ratkaisu olisi opetuksen organisointi toisin: kuljetta-

jaopetus annetaan kahdessa vaiheessa siten, että toinen on kesä-
olosuhteissa ja toinen talviolosuhteissa. Näihin sisältyisi sekä ny-
kyinen perusopetus että toinen vaihe. Kummankin jakson tulisi kat-
taa vähintään 10 ajokertaa, noin 40 %  harjoitusten kokonaismää-
rästä. Nykyisen toisen vaiheen ohjelma sisällytettäisiin talvijak-
soon, jossa kuitenkin rataharjoitteita olisi vain enintään nykyinen 
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määrä jakson alussa ja pääosa ajokerroista tulisi sitten todellisen 
liikenteen vaihtelevissa valaistus- ja keliolosuhteissa.  

Perusajatuksena uudessa järjestelyssä olisi, että talviolosuhteet 
tarjoavat otollisen oppimisympäristön liikenteen hallinnan harjoit-
teluun. Kyse ei siis olisi erillisestä vaikeiden olosuhteiden hallin-
nasta, vaan liikenteen hallinnasta kaikissa olosuhteissa. Juuri vai-
keissa olosuhteissa voidaan motivoituneesti oppia valmiuksia, jotka 
ovat käyttökelpoisia kaikissa muissakin olosuhteissa. Riskien tun-
nistamisen ja välttämisen taidot ovat joka tapauksessa pitkälle op-
pimiskokemusten tuottamia ja juuri ohjattu arkipäivän liikenneko-
kemusten hyväksikäyttö näyttää parhaiten kehittävän noita taitoja 
(Kantola 1991 ja 1990).  

Uuteen järjestelyyn voitaisiin liittää määräyksiä kesä- ja talvi-
jakson kestosta ja sijainnista vuodenaikojen kierrossa ja aivan 
erikseen väliajan kestosta ja käytöstä lisäharjoitteluun. Luontevin 
järjestys opetuksen etenemiselle olisi, että kesäjakso on ensin, mut-
ta tämäkään ei ole välttämätöntä. Kumpaan tahansa jaksoon voisi 
liittyä ensin alkuopetus ja ohjattu ajaminen liikenteessä. Jälkim-
mäisessä jaksossa mentäisiin aina suoraan itsenäiseen ajamiseen, 
mutta ajaminen vaikeissa olosuhteissa voisi sisältyä vain talvijak-
soon. Vastaavasti kesäjakson erityisenä teemana olisi taloudellinen 
ajotapa ja kesäajan riskit, joten aidosti uutta opittavaa olisi niillä-
kin, jotka olisivat aloittaneet talvijaksosta. 

 

7.2  Oppimisajokirja itseopiskelun 
tukena 

Jotkut tämän tutkimuksen osanottajista pitivät käytettyä oppi-
miskokemusten kirjaamista jokaiselta ajokerralta uusille kuljettajille 
hyödyllisenä keinona tehostaa liikennetapahtumien tarkkailua ja niistä 
oppimista. Sama sanoma heijastuu kaikkia osallistujia koskevasta 
loppuhaastattelusta, jossa enemmistö sekä nuorista että kokeneista 
kuljettajista uskoi ajokirjan pitämisen puolen vuoden aikana vaikutta-
van ajotapaan jatkossa.  

 
Kuljettajaopetuksen muusta kehittämisestä  riippumatta näyttäi-

si hyödylliseltä, että koulutuksen aikana oppilas kirjaa ajoharjoi-
tusten tuottamat oppimiskokemukset. Näin harjaannutettu ja opittu 
valmius oppimisajokirjan pitämiseen voitaisiin sisällyttää vaati-
muksena nykyiseen – ja tulevaankin –  välivaiheeseen. Opetuksen 
aikana oppimisajokirjat voisivat samalla antaa hyödyllistä palau-
tetta opettajalle, kun ne tarkastettaisiin osajaksojen päättyessä. 
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Oppilaat voivat hyvinkin oppia aivan muuta kuin mitä on ollut har-
joitusten teemana ja tavoitteena ja opettajalle olisi sekä opetuksen 
kehittämisen  että yksittäisen oppilaan ohjauksen kannalta hyödyl-
listä tietää, mitä oppilas on kokenut oppineensa. Tärkein tavoite on 
kuitenkin oppilaan suuntaaminen jatkuvaan itsensä kehittämiseen, 
mikä on ollut tavoitteena jo ennenkin, mutta mihin keinona on ollut 
ainoastaan opettajan kehotukset ja kertaluonteinen itsearviointi 
osaamisen tasosta. Jokaisen ajokerran tapahtumiin ankkuroitu op-
pimiskokemusten arviointi olisi konkreettisempaa kuin oman osaa-
misen tason arviointi. 

Tämä järjestely voitaisiin niveltää nykyiseen koulutus-
rakenteeseen siten, että II vaiheeseen tultaessa olisi esitettävä väli-
vaiheessa pidetty oppimisajokirja ja oppilaan siitä tekemä yhteen-
veto. Tämä olisi yhtenä pohjana II vaiheessa käytävälle oppilas-
kohtaiselle keskustelulle, kehityksen arvioinnille ja evästyksille tu-
levaisuutta varten. 

 

7.3  Kuljettajien jatkokoulutus  
Kuljettajien jatkokoulutuksen orientaationa on tavallisimmin ollut 
selviytyminen vaikeissa olosuhteissa ja koulutusmuodot muistuttavat 
uusille kuljettajille annettavaa vastaavaa koulutusta. Jatkokoulutuksel-
la on voitu osoittaa saavutettavan  turvallisuushyötyjä yrityskohtaises-
sa ammattikuljettajien koulutuksessa (Lähdeniemi 1994), kun taas 
yksityisautoa ajavien kuljettajien osalta näytöt koulutuksen hyödyistä 
ovat vähäisiä ja työsuhdeauton käyttäjille annettu liukkaan kelin kou-
lutus saattaa jopa lisätä vahinkoriskiä (Lähdeniemi 1996). Näissäkin 
koulutusjärjestelyissä on ilmeistä, että sisällöllisesti edustavakaan 
teoriaopetus ei näy turvallisuushyötyinä, koska rataharjoitusten oma-
kohtaiset kokemukset ovat verrattomasti vahvempia ja suuntaavat 
oppimista ajoneuvon käsittelytaitoihin. Vaikka teoriaopetus saattaa 
jopa varoitella, ettei yksin käsittelytaidoilla selvitä todellisessa liiken-
teessä, tältä orientaatiolta on vaikea välttyä. 

 
Useimpien kokeneiden kuljettajienkin todettiin edellä päivittä-

vän liikennevalmiuksiaan arkipäivän kokemuksista joka vuosi tal-
ven tullessa.. Tämä voisi olla lähtökohtana kuljettajien jatkokoulu-
tukselle siten, että arkiliikenteen kokemuksia pyrittäisiin hyödyntä-
mään systemaattisesti. Esimerkiksi sellainen koulutusjärjestely, 
jossa on muutaman tunnin aloitus- ja opastustilaisuus, ja sen jäl-
keen vaikkapa kuukauden ajan oppimisajokirjan pitoa, minkä jäl-
keen kokemuksista tehdään yhteenveto ja siihen perustuen pidetään 



 
42 LINTU 1/2004 · TALVIOLOSUHTEET OPETTAVAT 

parin tunnin yhteinen arviointitilaisuus, saattaisi olla paikallaan. 
Arviointitilaisuuden tavoitteena pitäisi olla tulevaisuudessa hyö-
dynnettävien vihjeiden löytäminen kootuista oppimiskokemuksista. 
Tässä järjestelyssä olisi samalla koko joukko niitä elementtejä, joil-
la ruotsalaisessa jatkokoulutuskokeilussa on todettu saavutettavan 
selvimmin turvallisuushyötyjä  (Gregersen, Bremer & Moren 
1996). 

 

7.4  Sesonkitiedotus 
Kuljettajia valmennetaan vuosittaisilla kampanjoilla talvikauteen. 
Tiedotuksessa korostuu, kuten asiallista on, ajoneuvon varustelu talvi-
renkain ja muin talvivarustein sekä yleinen varautuminen pimeyden ja 
liukkauden tuomiin riskeihin. Mutta konkreettiset neuvot rajautuvat 
tavallisesti ajovalojen ja jarrujen käyttötapaan  sekä luiston oikaisuun. 
Tämä on mitä ilmeisimmin liian kapea näkökulma.  

 
Tiedottamisen lähtökohdaksii näyttäisi sopivan se, että talviolo-

suhteet tarjoavat ainutlaatuisen, aidosti  vaarallisen oppimisympä-
ristön. Siihen on sopeuduttava joka vuosi ja kokeneimmillakin kul-
jettajilla on paljon opittavaa. Talviliikenteen kohonneet riskit voi-
vat kaikki kokea yllätyksinä,  poikkeavina tapahtumina, täpärinä ti-
lanteina, naarmuina ja kolhuina. Jos näiden vihjeiden tarjoamaa 
oppia ei käytetä täysimittaisesti hyväksi, talvi muistuttaa vaka-
vammilla seurauksilla. Siperia opettaa. 

Lisäperusteiksi ja oppimisen suuntaamiseksi voidaan tiedot-
tamiseen liittää tilastotietoa vahinkotyypeistä, jotka ovat talven ta-
vallisimpia uhkia ja miten juuri niitä voidaan välttää. Tunnettua on 
sekin, että vahingoitta poikkeuksellisen pitkään selvinneillä yksi 
hyvistä keinoista on jatkuva valmiuksien parantaminen: jokaisella 
matkalla on opittavaa kaikissa olosuhteissa ja aivan erikseen vai-
keissa olosuhteissa . 

Talvesta selviytymiseen tarvitaan viileän harkitsevaa suhtau-
tumista auton käytössä ja huolellista valmistautumista jokaiseen 
matkaan. Ihanteeksi sopii calm driving, harkitsevan rauhallinen 
ajotapa. Talvi on kärsivällinen opettaja, calm trainer. Talvella opi-
tut ennakoinnin valmiudet auttavat ympäri vuoden,  juuri niiden 
valmiuksien kehittämiseen kannattaa talven tarjoamia mahdolli-
suuksia käyttää. Minkä talvella oppii sen kesällä taitaa. 
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8  Keskustelua 
 

Edellä kuvattu menetelmä, päätelmät ja yleistykset saattavat herättää 
monia vastaväitteitä. Muutamia niistä voidaan ennakoida ja ottaa tässä 
keskusteltaviksi, sillä moniin vastaväitteisiin voidaan myös vastata. 

Menetelmä on uudenlainen ja jo senkin takia altis kritiikille. Se on 
kehitetty alunperin käytännön tarpeista yhden uuden kuljettajan oppi-
misen seuraamiseksi eikä sille ole tarjolla rinnastuskohteita kirjalli-
suudessa. Tässä merkityksessä menetelmän voi sanoa olevan innovaa-
tio, mutta se on myös interventio, joka vaikuttaa tutkittavaan ilmiöön, 
oppimiseen. Tämä haitta on pyritty ottamaan huomioon siten, että 
keskeisinä tuloksina ei pidetä rekisteröidyn oppimisen määrää tai laa-
tua sinänsä, vaan näissä esiintyviä spontaaneja muutoksia, joita tässä 
tutkimuksessa seurattiin olosuhteiden vaihdellessa. Ei ole erityisiä 
syitä olettaa, etteivätkö muutokset tulisi menetelmässä esiin määrälli-
sesti ja sisällöllisesti edustavina ja kahdessa kuljettajaryhmässä vertai-
lukelpoisina. 

Toinen menetelmään liittyvä ongelma on käsitteen ”oppimis-
kokemus” monitulkintaisuus. Tätä pyrittiin lieventämään konkre-
tisoimalla instruktiota, käymällä se läpi opastuksena ja liittämällä 
teksti ajokirjan sisäkanteen, josta se avautui aina ajokirjaa täytettäessä. 
Menetelmän lähtökohta on kuitenkin, että merkintöjä ajokirjaan tehtä-
essä perusteena on yksilöllinen kokemus, jonka perusteet voivat poi-
keta muiden käyttämistä. Pyrkimyksenä menetelmässä onkin, että 
samaa tarkoittavien merkintöjen tulisi samalla vastaajalla perustua 
johdonmukaisesti samankaltaisiin kokemuksiin ajokerrasta toiseen. 
Tietenkin merkinnöillä tulee olla sidos myös tarjolla olleisiin sisältö-
luokkiin, mutta kokemusten yksilöllisyys on näissä rajoissa hyväksyt-
tävää. Merkille pantavaa on, että tutkimuksen kaikki 40 osallistujaa 
pystyivät löytämään perusteet omille merkinnöilleen ja ensimmäisillä 
ajokerroilla kertyvän totuttelun jälkeen merkintöjen tekemisen kerrot-
tiin tuntuneen rutiinimaiselta ajotapahtumain kertailulta, jossa oppimi-
sen kannalta erottuvat liikennetapahtumat oli helppo tunnistaa.  

Herkkyys oppimiskokemusten tunnistamiseen ja sitä kautta mer-
kintöjen runsaus vaihtelee yksilöstä toiseen. Ilmeistä on, että herk-
kyyttä voidaan ohjauksella ja harjoituksilla lisätä ja merkintöjen teke-
mistä yhtenäistää, mutta tässä tutkimuksessa siihen ei pyritty, vaan 
yksilöllisen vaihtelun esiintymistä käsiteltiin yhtenä tuloksena. Mene-
telmässä on paljon variaation mahdollisuuksia ja vasta sen käyttö use-
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ammassa yhteydessä luo siihen tuttuuden ja käsitteellisen hallittavuu-
den vaikutelmaa. 

Tutkitut kaksi kuljettajaryhmää eroavat toisistaan monella tavalla. 
Vaikka kiinnostuksen kohteena tässä hankkeessa oli katsoa, miten 
kokemattomat kuljettajat mukautuvat vaikeisiin olosuhteisiin ja sitä 
ajatellen rinnastus tehtiin kokeneisiin kuljettajiin, tullaan samalla ver-
ranneeksi hyvin eri ikäisiä ja monin muinkin tavoin eroavia ryhmiä. 
Kaksi ryhmää edustavat kuitenkin tyypillisimpiä kokeneiden ja koke-
mattomien osajoukkoja. Uudet ja kokemattomat kuljettajat ovat valta-
osaltaan nuoria, Suomessa 18-19–vuotiaiden osuus on noin 85 pro-
senttia. Tässä ikäryhmässä ei voi olla kokeneita kuljettajia, joten mikä 
tahansa vertailujoukko eroaa myös iältään. Tutkimusasetelmaa olisi-
kin arvioitava kysymällä, mitä olisi saavutettu ilman vertailuryhmää, 
tutkimalla pelkästään nuoria kuljettajia. Tulosten perusteella on il-
meistä, että vertailuryhmän käyttö antaa hyvin olennaista informaatio-
ta uusien kuljettajien talvioppimisesta.   

Monitulkintaisuus on ongelmana aina sellaisten tutkimusasetelmien 
tuloksille, joissa ei voida tehdä kokeellisia manipulaatioita ja rajata 
tiukasti tutkimuskohdetta. Arkipäivän ilmiöiden kartoitus jättää aina 
tilaa useille tulkinnoille. Perustulosta tulkittiin edellä siten, että talvi-
olosuhteiden toistuva esiintyminen hioo vuosien myötä kuljettajien 
tapaa ottaa niistä oppia. Oletetaan siis tapahtuvan toisen asteen oppi-
mista, olosuhteista oppimisen kehitystä, joka näkyy sitten ryhmien 
välisenä oppimiskokemusten määrän ja sisällön eroina. Toisenlaisena 
selityksenä voidaan pitää oletusta, että olosuhteista oppiminen etenee 
aina tietyssä järjestyksessä; ensin opitaan ajoneuvon käsittelyvalmiuk-
sia ja vasta niiden saavuttaessa rutiinitason siirrytään hiomaan liiken-
netilanteiden hallintaa, havainnointi- ja arviointivalmiuksia. Tällöin-
kin ryhmien välille muodostuisi sellaisia eroja, mitä tulokset osoitta-
vat. 

Tulkinnat eivät ole täysin toisiaan poissulkevia. Edellinen kuiten-
kin valittiin sillä perusteella, että uusista kuljettajista juuri miehillä 
käsittelytaidot korostuvat talviolosuhteisiin mukautumisen keinona. 
Heillä on kuitenkin sekä tutkintotulosten että omien arvioiden mukaan 
naisia kehittyneemmät käsittelyvalmiudet jo ajouran alussa. Ainakaan 
uudet mieskuljettajat eivät näytä spontaanisti orientoituvan niiden 
valmiuksien kehittämiseen, jotka ovat heikoimpia, vaan pikemminkin 
vahvuuksiensa hyödyntämiseen. Vasta useiden vuosien kokemus – 
toistuvat oppimiskokemukset – monipuolistavat mukautumista vaikei-
siin olosuhteisiin.  

Vieläkin vahvemmin kuin tulosten tulkinnoissa vaihtoehtoja on tar-
jolla yleistyksissä, joita edellä hahmoteltiin. Sekä vahinkoriskin kau-
sivaihtelua että läntisen Euroopan alueellista vaihtelua voidaan selittää 
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monilla muillakin tavoilla. Sitä ollenkaan kiistämättä tässä onkin ollut 
pyrkimyksenä tuoda perinteisten selitysten rinnalle uusi vaihtoehto, 
olosuhteisiin mukautumisen tuottaman pakollisen oppimisen pysy-
väisluonteiset vaikutukset. On ilmeistä, että vahinkoriskin aika- ja 
aluevaihtelulla on useita rinnakkaisia syytekijöitä. Olennaista onkin, 
miten vahva vaikutusmekanismi mahdollisille syytekijöille pystytään 
osoittamaan. Olosuhteiden vaihteluun ja sen tuottamaan oppimiseen 
vetoaminen on tältä osin vahvempi syytekijä Euroopan turvallisuusta-
son alueelliselle vaihtelulle kuin esimerkiksi viittaaminen uskontojen 
eroihin tai naisten yhteiskunnallisen aseman vaihteluun (SARTRE 2, 
1998). Alueelliset erot lainkuuliaisuudessa sekä  liikennerikkomusten 
rankaisemisen ja valvonnan hyväksymisessä ovat sen sijaan sekä il-
meisiä että vahvoja selittäviä tekijöitä (Vereeck & Deben, 2003). Mut-
ta uusille ehdotuksille on keskustelussa tilaa. 

Vaikeuksia alueellisen vaihtelun selittämiseen tuo vielä tilastopoh-
jan ero: liikennekuolemien tilasto reagoi vuodenaikojen vaihteluun 
toisin kuin kaikkien liikennevahinkojen tilasto. Suomessakaan talvi-
kauden vaikutus ei riitä kompensoimaan liikennekuolemien riskin 
lisäystä kesällä suoritteiden ja nopeuksien noustessa sekä kesäautojen 
ja –autoilijain tullessa liikenteeseen. Näyttöä siitä, että liikennekuole-
mien tilasto olisi vieläkin pahempi kesällä ilman talvikauden vaatimaa 
oppimista sekä laaja-alaisempaa suunnitelmallisuuden ja harkitsevuu-
den lisäystä ei toistaiseksi ole. Vaikka tämä on mahdollista, se on tois-
taiseksi vain olettamuksenvarainen selitys pohjois-eteläsuuntaiselle 
liikennekuolemien vaihtelulle Euroopassa. 

Hahmotelluista sovellusmahdollisuuksista eniten kysymysmerkkejä 
saattaa tulla sen ajatuksen perään, että kuljettajaopetus jaettaisiin vuo-
denaikajaksoihin: kesällä opeteltaisiin kesäliikenteen valmiuksia, tal-
vella taas mukautumista talviliikenteeseen ja sitä kautta yleisemmin-
kin liikennetapahtumien ennakoimista. Vaativimpien talviolosuhtei-
den esiintyminen on liian arvaamatonta ja lyhytaikaista, jotta opetusta 
voitaisiin niiden mukaan ohjelmoida. Vaikka se olisikin vakavasti 
otettava este suosituksen toteuttamiselle sellaisenaan, se ei ole esteenä 
sen periaatteen hyväksymiselle, että talviolosuhteiden tarjoamia op-
pimistilaisuuksia on käytettävä hyväksi sekä opetuksen järjestelyssä 
että omaehtoisen oppimisen ohjauksessa. Konkreettisen ehdotuksen 
avulla suositus saadaan ymmärrettäväksi; kyse on merkittävästä mah-
dollisuudesta, jota ei ole aina nähty. Tavallinen arkipäivän liikenne 
tarjoaa talviolosuhteissa paljon edustavamman oppimisympäristön 
kuin talviolojen simulointiin tarkoitettu liukasrata. 
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LIITE 1 
SOPIMUS OSALLISTUMISESTA TUTKIMUKSEEN 
 
Tämä sopimus kattaa allekirjoittaneen ajokortin haltijan  (jäljempänä kuljettaja) 
osallistumisen tutkimuksen tekijän (jäljempänä tutkija) hankkeeseen, jossa seura-
taan ajokirjaa käyttäen kuljettajan ajoja ja erityisesti niiden tuottamia oppimisko-
kemuksia. 
 
Ajojen seuranta alkaa elokuussa 2003 ja jatkuu yhtenäisesti vähintään 24 viikkoa ja 
enintään 26 viikkoa. Seuranta-aikana kuljettajalle kertyy ajoja viikoittain siten, että 
ajokertojen yhteismäärä on vähintään 120. Ajokerta on auton käyttöä kuljettajana 
lähdöstä määräpaikkaan siten, että ajon aikana voi olla lyhyitä pysähdyksiä esim. 
asiointia tai kaupassa käyntiä. Pitempien taukojen erottamat ajot, esim. meno aa-
mulla ja paluu illalla ovat erillisiä ajokertoja. 
 
Kuljettaja osallistuu kokeeseen ajoneuvolla, joka on hänen hallinnassaan tai muuten 
luvallisesti käytössä. Kuljettaja vastaa kaikista ajoneuvon kustannuksista ja hän saa 
jälkikäteiskorvauksena jäljempänä mainitun kulukorvauksen, joka kattaa osan 
ajokustannuksista. 
 
Kuljettaja sitoutuu täyttämään huolellisesti jokaisesta ajokerrasta ajokirjan lehden, 
jonka sisältö on käyty läpi osallistumista edeltäneessä opastuksessa. Täytetyt 
ajokirjan lehdet luovutetaan tutkijalle kahden viikon välein siten, että jokaiseen 
jaksoon sisältyy vähintään kymmenen ajokertaa.  
 
Tutkimuksen tekijä maksaa kulukorvausta auton käytöstä yhteensä 300 euroa. 
Korvaus voidaan maksaa joko yhtenä tai useampana eränä. Maksamistapa sovitaan 
kunkin kuljettajan kanssa. Yhtenä eränä maksu on 300 euroa kokeen päättyessä, 
jolloin vähimmäisaika (24 viikkoa) ja ajokirjojen vähimmäismäärä (120) on 
kertynyt ja tarkastettu.  Jako useampaan tasaerään on mahdollista, pienimmillään 
erät voivat olla 25 euroa, joita kertyy 12 sitä mukaa kuin ajokirjoja luovutetaan 
parin viikon välein. 
 
Laiminlyöntien tai epätarkkuuksien esiintyessä osallistumisehtojen ja ajokirjan 
täyttämisessä korvaukset voidaan pidättää ja kokeen keskeytyessä näistä syistä jo 
maksetut korvaukset voidaan periä takaisin. Kokeen keskeytymisestä 
ylipääsemättömän esteen takia ei osapuolille aiheudu korvausvelvollisuuksia 
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin allekirjoittajalle. 
 
Allekirjoitusten paikka ja aika: ____________________, _____________ 
 
 
____________________________  _____________________________ 
   Valde Mikkonen 
Kuljettaja   Tutkija 
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LIITE 2 
OHJEITA AJOKIRJAN TÄYTTÄMISEEN 
 
Tutkimuksen kannalta on välttämätöntä, että ajokirja täytetään yhtenäisesti jokaiselta mat-
kalta. Matkan tiedot sekä olosuhdetiedot täytetään aina, oppimista ja erityisiä tapahtumia 
merkitään silloin, kun niistä on jotain merkittävissä. Tarkkaavalle kuljettajalle jotain opit-
tavaa ja kehittävää on tarjolla miltei kaikilta matkoilta, mutta merkinnät on jokaisen tehtävä 
omien kokemusten perusteella ja ne voivat vaihdella sekä matkasta toiseen että kuljettajasta 
toiseen, Kunkin ajokirjan pitäjän on noudatettava omaa yhtenäistä linjaa merkinnöissään.  
 
1. Yläosaan merkitään, kenen ajokirja on sekä matkan lähtö- ja tulopaikka, aika, pituus 
ja tarkoitus.  
 
2. Myös toinen lohko, olosuhteet on selvä. Olosuhteiden vaihdellessa matkan aikana 
merkitään kaikki esiintyneet keli-, sää- ja valaistusolot. ”Aurinko” tarkoittaa pilvetöntä 
säätä, ”pilvipouta” pilvistä mutta sateetonta. Vesi- ja lumisadetta merkitään, jos tuulilasin 
pyyhkijöiden käyttö on tarpeen. Lämpötila merkitään asteina, ja erityistä voi olla esim. yl-
lättävät sään muutokset matkan aikana tai vaikkapa kova tuuli.  
 
3. Oppiminen tarkoittaa kokemusten karttumista ja siihen perustuvaa oman 
toiminnan mukautumista, kehittymistä ja hioutumista.  
 
Auton tekniikkaa voi oppia lisää, huoltokokemuksia karttuu ainakin huoltamoilla asioita-
essa ja auton toiminnasta oppii uutta erityisesti, jos siinä on normaalista poikkeavaa tai auto 
on erilainen kuin aikaisemmin koetut. Sama pätee tiehen ja liikenneympäristöön: erityisesti 
uudet tai muuttuneet paikat antavat uutta oppia. 
 
Toisten tienkäyttäjien toiminnan seuraaminen on välttämätöntä ja siinä on usein uusia ja 
ennen kokemattomia piirteitä. Ajokirjassa erotellaan eri tienkäyttäjäryhmät tarkkailun 
kohteina.  
 
Oma toiminta hioutuu kaiken aikaa: auton käsittely, havaintojen teko, arvioinnit sekä reitin 
suunnittelu ja reitillä pysymisen tarkkailu kehittyvät kokemuksen karttuessa. Monilla mat-
koilla johonkin näistä joutuu kiinnittämään erityistä huomiota. Nämä seikat ovatkin tavalli-
simpia oppimiskokemuksia liikenteessä. 
 
Vaikeinta saattaa olla uusien seikkojen huomaaminen omassa tilassa. Tässä kysytään vi-
reyden ja mielialan vaihteluiden huomaamista. Tyypillistä on huomata esim. väsymyksen 
vaikuttavan ajamiseen ja samalla sen hallinnan kehittymistä. Sama pätee vaikkapa her-
mostumiseen ja sen tasaantumiseen, tai kiireisyyden pidättelyyn. Epävarmuuskin voi vä-
listä häiritä ja senkin hallinta kehittyy. 
 
4. Erityisiä tapahtumia merkitään lopuksi: ensin itse havaittuja erehdyksiä tai virheitä 
ajamisessa, sitten toisten tienkäyttäjien antamia vinkkejä esim. ajovalojen puuttumisesta tai 
viivyttelystä liikennevaloissa. Poliisin toimet ovat aina erityisiä tapahtumia ja lopulta sel-
laisia voivat olla matkustajien huomautukset ja oman auton reistailut tai sammahtelut. Ajo-
linjan korjaus tarkoittaa esim. parkkeeraamisessa tehtävää auton uudelleen sovittamista 
parkkitilaan, täpärä tilanne on hätkähdyttävä tapahtuma, jossa vahinko on jo tarjolla, 
naarmu viittaa pieniin kolhaisuihin ja kolari on isompi haaveri. 
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LIITE 3 
AJOKIRJAN LEHTI 
 

  
NNiimmii::  ______________________________________________________________________________________                                            AAJJOOKKIIRRJJAA                          
 
Lähtöpaikka: ____________________________Tulopaikka: ______________________________ 
 
Päivämäärä: ___.___.200__    Klo:  ______  -  ______  Matka km: ___________________ 
 
Matka työhön, kouluun tai asialle  ___  vapaa ajan ajelu ___  ajoa työssä tai ammatissa ___  

  

Keli (kaikki vallinneet 
kelit): 

 kuiva   märkä  luminen  jäinen 
 
 

Sää (kaikki säätilat 
matkan aikana): 

aurinko   pilvipouta  
 

vesisade 
 

lumisade 
 
  

Valaistus (kaikki   
valoisuudet): 
 

valoisa  hämärä pimeä 
 

O
LO

SU
H

TE
ET

 

Lämpötila: 
°C  
      
 

erityistä 
 
             

Auton tuntemus: 
tekniikka  huolto toiminta 

 
 

 

Tien ja ympäristön 
tuntemus: 

tietyyppi 
 

pinnoite 
 

liittymät 
 

ympäristöt 
 
 

 
Toisten toiminta: 
 

autot  
 

m-pyöräilijät 
 

p-pyöräilijät 
 

jalankulkijat 
 
 

Oma toiminta: 
auton käsittely 
 
 

havainnointi 
 

arvioinnit 
 
 

 reitti 
 

O
PP

IM
IN

EN
  

Oman tilan 
tarkkailu: 

vireys  mieliala  
 
 

 

Itse havaittu har-
miton erehdys: 

sääntöjen 
rikkomus 
 
 

nykivä auton 
käsittely 
 
 

 
eksyminen 
 

 
 muu 
 

Toisten tienkäyt-
täjien huomautus: 

autosta 
 
 

ajotavasta 
 
 

  

Valvonnan 
kohtaaminen: 

poliisi nähty 
 
 

huomautus 
 
 

sakko 
 
 

 

matkustajien 
neuvot 

 
muistutukset 
 
 

auton 
reistailu 
 
 
 

moottori 
sammui 
 
 ER

IT
YI

SE
T 

TA
PA

H
TU

M
A

T 

Muut: 

ajolinjan korjaus 
 
 

täpärä tilanne 
 
 

naarmu 
 
 

kolari 
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LIITE 4 
OSALLISTUJATILASTOT JA LOPPUHAASTATTELUN TU-
LOKSET 
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