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”Suomi matkalla kohti
poliisivaltiota  ja elämää vierasta
yhteiskuntaa, jossa viranomaiset
valvovat ja kansalaiset
ilmoittavat”
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rattijuopoista
1/3 käräytetään



Poliisin tietoon tullut
rattijuopumus 1990 - 2014
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Lähde: Tilastokeskus

Törkeä rattijuopumus

Rattijuopumukset
yhteensä

Lähes puolet törkeitä (47 %)



Yhä merkittävä tieliikenteen uhka

Rattijuopumus aiheuttaa keskimäärin 47 kuolemaa ja yli
600 loukkaantumista vuosittain.(1)

Yhden liikennekuoleman hinta yhteiskunnalle on noin 2
miljoonaa euroa(2)
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Kampanjointi vaikuttaa

Suomessa on onnistuttu vakiinnuttamaan rattijuopumuksen
vastainen sosiaalinen normi pitkäjänteisellä kampanjoinnilla
TØI:n metatutkimuksen mukaan kampanjointi vähentää
liikennekuolemia 9%.(1)

Erityisesti rattijuopumuskampanjointi tehokasta(1)
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Nuorten kampanjointiin perusteita

Suomessa aikuisilla tiukka suhtautuminen
rattijuopumukseen, mutta asenteet sallivampia nuorten
joukossa(1)

Onnettomuuksissa päihtyneiden nuorten kuljettajien osuus
ylikorostunut(2)
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Harkinta kehittyy hitaammin
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Brijs, Kris & Ruiter Rob & Brijs Tom
(ed.) Jaarboek Verkeerveiligheid,
p.92-100 2009

Age



Kohderyhmä

15 -24 vuotiaat nuoret (ei sukupuolipainotusta)
Turvallisuusmyönteisiä asenteita on helpompi vahvistaa
kuin kielteisiä muuttaa.
Kampanja ei tavoittele riskialtista yksilöä vaan
pikemminkin hänen lähipiiriään.(1

Toissijainen kohderyhmä ovat vastuulliset aikuiset
vanhemmat ja kasvattajat
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Kohderyhmän kautta
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Tekosyyn merkitys



Tarina

Tuotantoyhtiö: Fritid Film
Ohjaaja Markus Virpiö
Käsikirjoitus Recommended
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Tuoreet näyttelijät

13.11.2015 #rohkee16



Ihmisellä on kolme tarvetta
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Tunne-elementtien käyttö
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Vahvaan negatiiviseen tunteeseen liittyvää,
onnettomuustilanteita kuvaavaa ja seurauksien kautta
ihmisiä puhuttelevia kampanjoita voidaan kuvata
pelkovetoomuksiksi.

Pelon ongelmia ovat viestin torjunta, väärä kohdennus ja
ei-toivotut käyttäytymisen muutokset.



Kampanjaelokuvan vaikuttavuus:
viestin torjunta

Circumplex Model of emotion

13.11.2015 #rohkee19

1) Russell, James (1980).
Journal of Personality and Social Psychology



Milloin käyttää pelkoa?

Pelkovetoomuksen tulee kuvata uhka ja ehdottaa
selkeä toimintamalli, jolla se voidaan vähentää tai välttää.

Ihminen hallitsee pelkoansa mm. viestin välttelyllä tai
pelon taustalla olevan vaaran kiistämisellä.

Pelkoa sisältävän mainonnan on tutkittu olevan
tehokkainta silloin, kun mainos päättyy helpotukseen ja
tarjoaa ratkaisun esitettyyn uhkaan.
mainonnan hetkellinen uhkaava sävy voi tuottaa parhaan
lopputuloksen.
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Tavoitteet

Perimmäinen tavoite on ettei kukaan kuole tai loukkaannu
vakavasti rattijuopumuksesta johtuvissa onnettomuuksissa
(Turvallisuusvisiotavoite).

Kampanja vahvistaa sosiaalista normia, joka torjuu
rattijuopumusta
Kampanja tuo esiin rattijuopumuksen riskejä liikenteessä,
eli kampanja lisää tietoa.
Kampanja tarjoaa käyttäytymistapoja ja keinoja puuttua
rattijuopumukseen
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Pääsanoma

Puutu rattijuopumukseen – puuttuminen on välittämistä
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Kampanjan tavoitteet ja mittarit

Kampanjan parantaa liikenneturvallisuutta, vähentämällä
rattijuopumukseen liittyviä onnettomuuksia, etenkin
nuorten osalta.
Kampanjan vahvistaa jo vallitsevaa vahvasti
rattijuopumukseen kielteisesti suhtautuvaa ilmapiiriä.
Kampanjan antaa suoria ohjeita ja kehotteita, joilla
ennaltaehkäistään ja torjutaan rattijuopumusta, sekä
nuorille että heidän vanhemmilleen ja kasvattajille.
Kampanjan nostaa esiin rattijuopumuksen inhimillisen ja
yhteiskunnallisen hinnan. Kampanja nostaa
rattijuopumuksen osaksi liikenneturvallisuuskeskustelua.
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Mittarit

Mainonnan huomioarvomittaukset (Dagmar)
Kampanjaan osallistuminen
(verkkosivukäynnit/toiminnallisuus etc.)
Medianäkyvyys
Asenteita ja aikeiden seuraaminen ennen ja jälkeen
tehtävillä gallup-kyselyillä.
Kampanjan kehotteiden toimivuutta voidaan mitata myös
laadullisilla haastatteluilla nuorten ja vanhempien
joukossa.(optio)
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Toimenpiteet

Kampanjatuotteet TV, radio ja verkko (Youtube, Instagram,
Twitter)
Some sitoomukset ja jaot
Tutkittua tietoa nuorten asenteista alkoholiin ja päihteisiin
liikenteeseen.
Infograafit
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Vlogit vetää ei puske
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Aikataulu

Viestintätoimet vko (46-49)
VKO 45 Making of elokuvan julkaisu
VKO 46 Making of mainonta Facebook/sidosryhmät
Kampanjan mainonta alkaa 16.11.
16.11.TIEDOTE: rattijuopumus ja nuoret (Gallup)
23.11.TIEDOTE: huumeratit ja nuoret (Gallup)
2. kampanjajakso 2016 juhannus
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Sosiaalinen normi vaikuttaa

13.11.2015 #rohkee32 George Herbert Mead:
Significant Others
Leon Festinger: Social
comparison theory



Yhteistyötahot

Liikenneturva, Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö,
Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto.
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Yhteistyökampanjassa mukana

#rohkee on nuorille suunnattu rattijuopumuksen vastainen
kampanja. Kampanja kannustaa nuoria olemaan rohkeita
ja estämään päihtyneenä ja huumeiden vaikutuksen
alaisena ajamista lähipiirissään.
Kolmivuotisessa kampanjassa ovat mukana
Liikenneturva, Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö,
Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto.
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Embargo 16.11. klo 800

Tilastokatsaus
Gallup
Filmi ja muut herkut
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#rohkee kiitos!
@pastoripastori


