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n. 9 000 yritystä

n.100 000 työntekijää

EUR 6 mrd. liikevaihto

EUR 500 mil. harmaa talous

SKAL ja kaupallinen tavaraliikenne

n. 5 500 jäsenyritystä 45 asiantuntijaa



Liikenneturvallisuus

Asenne
Viestintä
Teot
• Lasten ja nuorten 

liikennekasvatus
• Palkitsemiset ja 

tunnustukset
• Vertaistuki



Lasten liikennekasvatus
Pienillä teoilla suuria tunteita
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Liikenneturvallisuutta lapsille ja nuorille

• Liikennekasvatusta lapsille:
koulut ja eskarit

• Yrittäjille aineistoja
• Pääviestit:

– Kuorma-autot ovat kivoja, 
tärkeitä ja hyödyllisiä

– Kuorma-autoja ajaa kivoja 
ihmisiä, joilla on omiakin 
lapsia

– Kuorma-autoja ei tarvitse pelätä, mutta 
niitä kannattaa kunnioittaa, sillä kuorma-
auton ohjaamosta ei näe kaikkialle

12.11.2015SKAL liikenneturvallisuustyö5



© SKAL

Tilaisuuden materiaalit

• Heijastimia ja heijastinliivejä 
• Muita turvavälineitä
• Ohjeistusta kulj.yrityksille 
• Ohjeistusta kouluille  ja 

eskareille
• Tulevaisuudessa:

– ”Rekka-Pekka” –
värityskirja

– ”Rekka-Pekka” –
mobiilimaailma tabletille 
(jos rahoitus kunnossa) 
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Liikenneturvallisuuspäivän kulku

• Lapset kiipeävät kuljettajan puolelta ohjaamoon 
aikuisen avustamana 2-3 lasta kerrallaan. 

• Ohjaamossa on kuljettaja, joka opastaa lapsia 
katsomaan oletettua suojatietä ja kulkijoita. 

• Kullekin ryhmälle aikaa noin 3 min siirtymisineen. 
• Vuoroaan odottelevat lapset asetellaan kuorma-

auton sivustoille ja eteen näkyviin alueisiin ja 
katvealueisiin.
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Liikenneturvallisuuspäivän kulku

• Lapset kipuavat ohjaamon keskikorokkeen yli ja 
heidät autetaan pois ”pelkääjän paikan” puolelta, 
laskeutuminen selkä menosuuntaan.

• Ohjaamosta tulleet lapset menevät 
kuljetusyrittäjän luo, joka antaa heille heijastimet ja 
vastaa mahdollisiin kysymyksiin

8 SKAL liikenneturvallisuustyö



© SKAL

Liikenneturvallisuuspäivän kulku

• Siirrytään sisätiloihin
• Aikuiset vastaavat kysymyksiin, kuten:

– Miksi heijastin on tärkeä? Mihin se 
kiinnitetään?

– Mitä kuorma-autot tekevät?
– (Kuvatunnistus/ 4 kuvaa) – Mitä tämä 

auto kuljettaa? Montako ihmistä 
kuorma-autot työllistävät? Montako 
kuorma-autoa Suomessa on?

– Mitä sinun tulee varmistaa, ennen kuin 
ylität tien? (1. siinä on suojatie, 2. 
autoja ei tule kummastakaan 
suunnasta, 3. jos auto on pysähtynyt 
suojatien eteen, kuljettaja näkee 
varmasti sinut ja on turvallinen olo 
ylittää)
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Kotona pohdittavaksi:

• Pukekaa lapselle välikausi / -
talviulkoiluvaatteet ja menkää yhdessä 
ulos, ottakaa taskulamppu mukaan. 
Testatkaa lapsen vaatetuksen 
heijastavuus taskulampun avulla 1) 5 
metrin päästä 2) 30 metrin päästä ja 
vielä kauempaa.

• Jos vaatteen heijastavat ominaisuudet 
eivät ole riittävät, hankkikaa 
heijastimia, heijastavaa tarranauhaa 
tai heijastavia pukineita (liivit / hihat 
tms.), ja liittäkää ulkoiluvarustukseen.

• Huolehtikaa myös perheen aikuisten 
heijastimista.

10 SKAL liikenneturvallisuustyö



© SKAL

Isommille lapsille

• Koulumatkan vaaranpaikkojen 
kartoitusta itsenäisesti tai 
vanhempien/ opettajien kanssa

• Heijastindemo sisätiloissa
• Infoelokuvia
• PowerPoint-esitys, jossa kysymyksiä. 

Paras palkitaan
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Raskaan liikenteen vertaistuki
Vapaaehtoisten antamaa kuunteluapua



Yhteistyössä:
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Rahtarit ry



Raskaan liikenteen vertaistukipuhelin
020 345 888
• Noin 30 vapaaehtoista raskaan 

liikenteen ammattilaista, jotka ovat 
SKAL ry:n tai Rahtarit ry:n jäseniä

• Soittajalle lisämaksuton
• Soittajan ei tarvitse olla jäsen kummassakaan järjestössä!
• Numeroon voi soittaa kuka tahansa, joka on kohdannut kriisin tai muun 

vaikean tilanteen raskaan liikenteen parissa – soittaja voi olla myös 
esimerkiksi kuljettajan omainen tai työkaveri.

• Yhteydenoton syy voi olla muukin kuin liikenneonnettomuus, 
esimerkiksi taloushuolet tai henkilöongelmat työpaikalla

• Autoliiton puhelinkeskus ohjaa puhelut ”saattaen” perille, kunnes 
vertaistukihenkilö vastaa ja soittaja yhdistetään hänelle

• Enemmistö vertaistukihenkilöistä on saanut henkisen tuen koulutusta, 
joillakin useita kursseja taustalla

• Noin puolella on omakohtaista kokemusta vakavasta 
liikenneonnettomuudesta tai vastaavasta kriisitilanteesta

• Vertaistukihenkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen. Puhelut 
ovat luottamuksellisia.

S
K

A
L 

ry
 | 

R
ah

ta
rit

 ry

14



Yhteyshenkilöt
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Heini Polamo
viestintäpäällikkö, Suomen Kuljetus ja 

Logistiikka SKAL ry 
päätoimittaja, Kuljetusyrittäjä-lehti

Heini.polamo@skal.fi
040 5060 131

Hanna Seppä
Järjestöpäällikkö, Rahtarit ry 

rahtarit@rahtarit.fi
040 1312123

mailto:Heini.polamo@skal.fi
mailto:Heini.polamo@skal.fi


Järjestöjen päätehtävä on 
valmentaa auttajia…
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…ja auttaa mediaa 
ymmärtämään toimialaa



Esimerkki valmennuksesta 
päivä 1

• 10.00 Rentoutus, esittelykierros, ohjelman  läpikäynti
• 10.30 Mikä on kriisi?

Henkisen tuen tarjoaminen kriisissä
• 11.20 Harjoitus – keskustelua

12.00 Buffetlounas

• 13.00 Miten toimin kriisissä?
• 13.45 Ammattilainen kriisitilanteessa 
• 14.15 Tutkijalautakunnan toiminta

14.45 Kahvit, hengähtämistä ja keskustelua

• 15.15 Vertaistukipuhelimen toiminta
Vertaistukihenkilön näkökulma
Keskustelua

• 16.00 Vertaistukitoiminnan aktivointi 
Työpaja

• 17.00 Päivän päätös ja pikkupurtavaa
17.30 Sauna lämpimänä

19.00 Illallinen
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Päivä 2

8.00 alkaen aamupala

• 9.15 Perjantaina läpikäytyä

• 9.30 Henkinen tuki -kertaus

• 10.15 Harjoitus

Kahvi ja pikkuleipä

• 11.00 Millainen tukihenkilö olen?

• 11.30 Loppukeskustelu ja yhteenveto

12.00 Lounas

Kotiinlähtö noin klo 13
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Valmentajat ja alustajat

• SPR:n valmiuskordinaattori

• Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan jäsen

• Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja

• Ruiskumestari, JKL pelastuslaitos

• Kokemusasiantuntija, yrittäjä

• Autoliiton edustaja

• Heini Polamo, SKAL ry:n viestintäpäällikkö

• Hanna Seppä, Rahtarit ry:n järjestöpäällikkö
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• Yhteys vertaistukeen

• Tapausten jatkohoito

• Onko sitä?

• Jääkö askarruttamaan?

• Eteenpäin auttaminen

Kuunteluavun käytännöt
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Minä soitan

Uhri soittaa

Kuinka voit –
puhelu



Millainen auttaja olen?
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?
Tiedot, omat kokemukset

Vuorovaikutustaidot, kyky 
pysähtyä ja kuunnella, 
myötäeläminen

Itseluottamus ja itsetuntemus

Hankitut valmiudet



Kyselyn tuloksia (N=19)

• Auttamisen aihe (11/19)
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Muita aiheita: Ongelmat asiakkaan kanssa, työvaikeudet, sosiaaliset, henkilökohtaiset 
tai perheen ongelmat, rattijuopumus, tekninen vika autossa ja terveys.



Kyselyn tuloksia (N=19)

• Vertaistukitapaamisessa haluaisin keskittyä lähinnä (19/19): 

• Kiinnostavinta olisi tavata:  (19/19) 
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Muita: Onnettomuuden uhria, joka on saanut apua kuljetusalan piiristä; 
kokenutta palomestaria tms.; vakavan onnettomuuden kokeneita kuljettajia.



Vertaistukipuhelimen käytöstä 
ei luotettavia tilastoja
• Puheluiden määrä noin 1/kk

• Puhelinkeskuksessa ollut välillä hitautta

• Autoliitto tutkii mahdollisuutta lähettää vertaistukihenkilölle 
soittajan puhelinnumero tekstarina

Markkinointi
• Tarroja Autoliiton hinausautoketjulle (4 000), SKAL:n jäsenille 

(6 000), Rahtareille (8 000), Onnettomuustutkintalautakunnille 
(1 000) ja Poliisille (100 / poliisilaitos yht. 1 000), 
Pelastuslaitoksille ja SPR:lle

• Tiedotusvälineet – uutiset ja ilmoittelu

• Omat mediat
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Toiminnan kehittäminen

• Oto-toimintana haasteellista löytää aikaa kehittämiselle

• Median kanssa huolellinen ja vastuullinen yhteistyö

• Vertaistukihenkilöiden verkoston tapaamistiheyden 
puntarointi

• Some-kanavien tehostaminen

• Tapausraportointilomakkeet

• Uhreille jaetut kortit/tarrat

• Onnettomuuden uhrin auttaminen –muistilista

• Muuta?
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Kiitos!

www.skal.fi I www.facebook.com/skalry I twitter.com/SKALry I www.youtube.com/skalry
Jäsenille: www.skal.fi/jasennetti

http://www.skal.fi/
http://www.facebook.com/skalry
https://twitter.com/SKALry
http://www.youtube.com/skalry
http://www.skal.fi/jasennetti

