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Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus, 

hankeavustus 2020 - Hankekortti 

Hankekortin tiedot julkaistaan valtionavustusten verkkosivuilla. 

Koululaisten liikenneturvallisuuden edistäminen   

 

Vastuutaho, 

yhteyshenkilö 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk),  

Projektipäällikkö Tytti Seppänen  

Pääskysentie 1, 48220 Kotka 

tytti.seppanen@xamk.fi; +358447028278 

 

Osallistujat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, liikenneopettaja Olli Mäkelä 

Aikataulu 22.2 2021 31.10.2021 

Hankkeen tavoite 

ja sisältö, kohde-

ryhmä  

Hankkeen tavoitteena on edistää perusasteen koululaisten liikennetur-

vallisuutta sekä kehittää ja tehostaa koulujen liikennekasvatusta. 

 

Hankkeessa kehitetään täysin uusi koulutusmalli koululaisille sähköisten 

kulkuneuvojen kuljettamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Aikai-

sempaa vastaavanlaista koulutusta ja materiaalia ei ole tehty. Koulutus-

materiaalia testataan ”pilottinuorilla” Kotkan alueen kouluissa ennen val-

takunnallista jakelua, jotta saadaan oppilailta palautetta ja kommentteja 

opetusmateriaalista ja siitä, mitä he ovat oppineet. 

 

Sähköiset kuluvälineet ovat yleistyneet viimevuosina vauhdilla ja onnet-

tomuudet lisääntyvät. Hankkeessa tutkitaan sähköisten kulkuneuvojen 

käytöstä aiheutuneita onnettomuustilastoja ja selvitetään sähköisten 

kulkuneuvojen riskejä ja vaaratekijöitä. 

 

Lisäksi hankkeessa selvitetään lyhyellä kyselyllä, mikä on Kotkan alueen 

perusasteen opettajien näkemys liikennekasvatuksesta alueen kouluissa 

(Pilot case-Kotka).  

 

Videokoulutusmateriaali lahjoitetaan ilmaiseksi valtakunnallisesti perus-

asteen opetuksen käyttöön. Koulujen tehtävänä on jalkauttaa materiaa-

lia oppilailleen osana liikennekasvatusta. Oppilaat voivat harjoitella lii-

kenneturvallisuusasioita myös kotona vanhempien kanssa yhtä lailla. 

Materiaaliin on tarkoitus liittää teoriaosuus/tentti.  

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat perusasteen koululaiset, opettajat ja muu 

koulun henkilökunta, lasten vanhemmat.  
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Ennakoitu tulos  Liikennevideot/Laadukas koulutusmateriaali koululaisten käyt-

töön. Koulutusmateriaali tuo esiin ne tyypillisimmät tilanteet, joi-

hin nuori ja kokematon kuljettaja voi joutua vapaa-ajalla tai kou-

lumatkalla. 

Tavoitteena on, että jokainen koululainen kävisi koulutusmateri-

aalin läpi osana koulun liikennekasvatusta tai kotona vanhempien 

kanssa. Materiaalin katsomisen jälkeen suoritetaan pienimuotoi-

nen koe netissä. Tällä pyritään edistämään liikenneturvallisuutta 

ja liikennekasvatuksella saadaan vähennettyä konkreettisesti on-

nettomuuksia. 

 

 Sähköisten kulkuneuvojen riski- ja vaaratekijöiden kartoitusta ja 

onnettomuustilastot. 

 

 Liikennekasvatuksen nykytila perusopetuksessa, webropol-ky-

sely- pilot case-Kotka.   

 

 

Lisätietoja hank-

keesta 

Projektipäällikkö Tytti Seppänen tytti.seppanen@xamk.fi 

  

 

Hankkeen päättyessä täydennetään: 

 

Tulokset [Lyhyt kuvaus hankkeen tuloksista ja linkit mahdollisiin lopputuotoksiin, 

materiaaleihin ja aineistoihin (esim. linkki sivulle, joka tarjoaa lisätietoa 

hankkeesta ja sen tuloksista). Samoin kannattaa kertoa, miten toiminta 

jatkuu hankkeen päätyttyä.] 

Miten tavoitteet 

toteutuivat? 

 

Arvio hankkeen 

vaikutuksista lii-

kenneturvallisuu-

delle 

 

Mitä opittiin? Mitä 

kannattaisi tehdä 

toisin? 
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