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Esittely
Taksiliikenne on merkittävä osa kaupunkialueiden julkisen liikenteen kokonaisuutta. Minkä tahansa taajaman kulkumuotovalikoiman 
kehittämisessä olennaista on tämän tärkeän ja samalla kaikkein joustavimman julkisen liikennemuodon arvostuksen nostaminen 
erityisesti ammatillisen koulutuksen avulla.
Alalla on selkeä tarve uudenlaiselle, oikein kohdennetulle ja kohderyhmän huomioonottavalle koulutusmateriaalille erityisesti, kun otetaan 
huomioon taksinkuljettajien työn ammatillinen ja sosiaalinen luonne ympärivuorokautisena ja olosuhteiltaan jatkuvasti muuttuvana 
ammattina.
Mistä Taxistars -hankkeessa on kyse?
Taxistars -hankkeessa kehitetään taksinkuljettajille uudenlaisia tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia sovelluksia työmarkkinoiden 
tarpeiden pohjalta. Kehittämisessä otetaan huomioon taksinkuljettajien työskentelyolosuhteissa Euroopassa tapahtuvat nopeat muutokset.
Hyödyntämällä Euroopan -laajuisen, toisiaan täydentävistä eri alojen asiantuntijoista koostuvan yhteenliittymän tehokasta synergiaa 
pyritään luomaan uusi, uraauurtava lähestymistapa kuljetusalan ja muidenkin alojen ammatilliselle koulutukselle hyödyntämällä 
opetuskäytössä uusia työkaluja, kuten älypuhelinten ja tablettien mobiilisovelluksia.
Hankkeen yhteistyökumppanien taustat varmistavat vahvasti suorat yhteydet varsinaisen työelämän ja ammatillisen koulutuksen välillä. 
Yhteistyöllä voidaan kehittää kohderyhmälle räätälöityä koulutusmateriaalia. Samalla selvitetään mahdollisuuksia vastata laajemminkin 
eri koulutusyhteisöjen tarpeisiin hyödyntämällä samalla tai eri aloilla toimivien sidosryhmien yhteistyötä.
Τavoitteet
Hankkeen konkreettisina tavoitteina on:
Edistää taksielinkeinon ammatillista koulutusta, jolla voidaan parantaa koko EU -alueen kuljetusalan turvallisuutta, tehokkuutta, 
kilpailukykyä ja laatua
Edistää oppimiskäytäntöjä, joilla voidaan kannustaa ja innostaa taksialalle hakeutuvia opiskelijoita
Luoda uusia visioita tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiselle elinikäisessä oppimisessa
Edistää ja laajentaa kuljetusalalla tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvaa kasvatustyötä ja palveluja
Ketkä toimivat Taxistars?
Taxistars -hankkeen toteuttaa ammatillisen koulutuksen, tieliikennealan, tieto- ja viestintätekniikan sekä EU -hankkeiden ammattilaisista 
koostuva yhteenliittymä. Mukana on yhdeksän osapuolta kahdeksasta eri EU -maasta. Osapuolet tulevat Itävallasta, Belgiasta, 
Kyproksesta, Suomesta, Saksasta, Kreikasta, Italiasta ja Espanjasta. Kukin osapuoli tarjoaa projektin käyttöön oman erikoisalansa 
asiantuntemuksen selkeän ja tarkkaan määritellyn työsuunnitelman ja strategian mukaisesti.

MODUULI 1

MODUULI 1KULJETTAJAN 
HYVINVOINTI
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I 1 OSIO 1.1 STRESSINHALLINTA

Keskeiset stressin aiheuttajat ja niiden käsittely

Taksin ajaminen saattaa olla vaativaa ja stressaavaa. Liikenne, väkivalta, asiakkaiden käytös tai epäsäännölliset tulot stressaavat useimpia 
taksinkuljettajia ympäri Eurooppaa. Miten niihin voi parhaiten suhtautua?
Liikenne: Vilkas liikenne hermostuttaa sinua, muita liikenteessä olevia kuljettajia ja matkustajia. Torvien soittaminen, jännittyneet tunnelmat 
ja odotettua enemmän aikaa vievät ajomatkat aiheuttavat paljon stressiä.

Opi tuntemaan kaupunkisi hyvin. Löydä oikotiet ja ehdota asiakkaillesi vaihtoehtoisia reittejä.
Soita tilauksen tehneelle asiakkaalle ja kerro hänelle odotettavissa olevasta liikenteen 
aiheuttamasta myöhästymisestä.
Kuuntele muita kuljettajia, radiota tai poliisia, jolloin tiedät ajoreitilläsi mahdollisesti 
olevista poikkeustilanteista, kuten lakoista, onnettomuuksista tai tietöistä.

MODUULI 1

Arvioi matkustajistasi aiheutuva riski ennen kuin annat heidän tulla autoon
Pidä katsekontakti asiakkaaseen ottaessasi hänet kyytiin
Älä pidä rahojasi näkyvillä
Käytä maksutapoja, joissa ei käsitellä käteistä
Älä ole hyökkäävä tai väittelynhaluinen. Katso yksityiskohtaisia vinkkejä kohdasta Oma turvallisuus
Asenna hälytys- ja tukijärjestelmät ja käytä niitä vaaran uhatessa

Taksinkuljettajana joudut 
kohtaamaan enemmän 
väkivaltaa ja aggressioita 
kuin keskiverto työntekijä. 
On luonnollista, että olet 
stressaantunut erityisesti 
y ö v u o r o i s s a  t a i 
syrjäseuduilla.



8 9

MO
DU

UL
I 1 OSIO 1.1 STRESSINHALLINTA

Keskeiset stressin aiheuttajat ja niiden käsittely

Taksin ajaminen saattaa olla vaativaa ja stressaavaa. Liikenne, väkivalta, asiakkaiden käytös tai epäsäännölliset tulot stressaavat useimpia 
taksinkuljettajia ympäri Eurooppaa. Miten niihin voi parhaiten suhtautua?
Liikenne: Vilkas liikenne hermostuttaa sinua, muita liikenteessä olevia kuljettajia ja matkustajia. Torvien soittaminen, jännittyneet tunnelmat 
ja odotettua enemmän aikaa vievät ajomatkat aiheuttavat paljon stressiä.

Opi tuntemaan kaupunkisi hyvin. Löydä oikotiet ja ehdota asiakkaillesi vaihtoehtoisia reittejä.
Soita tilauksen tehneelle asiakkaalle ja kerro hänelle odotettavissa olevasta liikenteen 
aiheuttamasta myöhästymisestä.
Kuuntele muita kuljettajia, radiota tai poliisia, jolloin tiedät ajoreitilläsi mahdollisesti 
olevista poikkeustilanteista, kuten lakoista, onnettomuuksista tai tietöistä.

MODUULI 1

Arvioi matkustajistasi aiheutuva riski ennen kuin annat heidän tulla autoon
Pidä katsekontakti asiakkaaseen ottaessasi hänet kyytiin
Älä pidä rahojasi näkyvillä
Käytä maksutapoja, joissa ei käsitellä käteistä
Älä ole hyökkäävä tai väittelynhaluinen. Katso yksityiskohtaisia vinkkejä kohdasta Oma turvallisuus
Asenna hälytys- ja tukijärjestelmät ja käytä niitä vaaran uhatessa

Taksinkuljettajana joudut 
kohtaamaan enemmän 
väkivaltaa ja aggressioita 
kuin keskiverto työntekijä. 
On luonnollista, että olet 
stressaantunut erityisesti 
y ö v u o r o i s s a  t a i 
syrjäseuduilla.



10 11

On ajettava pitkiä vuoroja ja ansiot saattavat joinakin 
päivinä olla pienet. Kun otat vapaata työstä, olet huolissasi 

menetetyistä tuloista.

Arvioi tulosi 2 viikon ajalta ja suunnittele säästäväsi vähän pahan päivän varalle.
Taksiasemat ja tilausvälityskeskukset voivat lisätä mahdollisuuksiasi.
Mikäli alueellasi ei ole tilausvälitystä, tee yhteistyötä muiden taksinkuljettajien kanssa ja luokaa verkosto 
tyydyttämään suuremman asiakasmäärän tarpeet.

Yritä hallita tunteitasi pitääksesi tilanteen hallinnassa
Älä käytä hyökkäävää kieltä tai ala väitellä
Ole kohtelias ja kunnioittava
Unohda tällaiset tilanteet äläkä anna kielteisyyden vaikuttaa siihen, kuinka toimit uusien asiakkaiden kanssa
Lue lisää kohdasta Palveluasenne ja sosiaalinen vuorovaikutus ja Ristiriitojen hallinta

Provosoivat, arvaamattomat, ongelmalliset tai liian vaativat asiakkaat voivat aiheuttaa suuttumusta, riitaa ja liiallista stressiä.
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Keskeiset stressin aiheuttajat ja niiden käsittely
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Pidä kunnostasi huolta. Vaikka sinulla ei olisikaan aikaa käydä 
säännöllisesti kuntosalilla, kävele vähintään 30 minuuttia 
päivässä ja vietä odotusaikasi seisten.
Säädä istuimesi ja laitteesi ergonomisemmin. Lue lisää 
Ergonomiasta
Kasvata energiatasoasi syömällä entistä terveellisemmin. Lue 
lisää kohdasta Ravitsemus ja ajosuoritus

Työ on istumatyötä. Altistut tärinälle ja pakokaasuille. Jatkuva 
istuma-asento ja matkustajien raskaiden laukkujen nostelu 
aiheuttavat selkä- ja hartiakipua. Pitkäaikainen istuminen on 
yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Muis ta sy is tä johtuvan 
liiallisen stressin hallinnasta 
ja sen purkamisesta voit 
lukea lisää kohdasta Vihjeitä 
stressin hallinnasta

ITSEARVIONTIKYSYMYS
Mikä aiheuttaa eniten stressiä työssäsi?

Kuinka voit käsitellä sitä tehokkaasti?

MO
DU

UL
I 1

MODUULI 1

OSIO 1.1 STRESSINHALLINTA
Keskeiset stressin aiheuttajat ja niiden käsittely



12 13

Pidä kunnostasi huolta. Vaikka sinulla ei olisikaan aikaa käydä 
säännöllisesti kuntosalilla, kävele vähintään 30 minuuttia 
päivässä ja vietä odotusaikasi seisten.
Säädä istuimesi ja laitteesi ergonomisemmin. Lue lisää 
Ergonomiasta
Kasvata energiatasoasi syömällä entistä terveellisemmin. Lue 
lisää kohdasta Ravitsemus ja ajosuoritus

Työ on istumatyötä. Altistut tärinälle ja pakokaasuille. Jatkuva 
istuma-asento ja matkustajien raskaiden laukkujen nostelu 
aiheuttavat selkä- ja hartiakipua. Pitkäaikainen istuminen on 
yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin.

Muis ta sy is tä johtuvan 
liiallisen stressin hallinnasta 
ja sen purkamisesta voit 
lukea lisää kohdasta Vihjeitä 
stressin hallinnasta

ITSEARVIONTIKYSYMYS
Mikä aiheuttaa eniten stressiä työssäsi?

Kuinka voit käsitellä sitä tehokkaasti?

MO
DU

UL
I 1

MODUULI 1

OSIO 1.1 STRESSINHALLINTA
Keskeiset stressin aiheuttajat ja niiden käsittely



14 15

Mitä muuta stressin hallitsemiseksi voi tehdä?

vähentää, ehkäistä ja selviytyä stressistä taksialalla
Laskut eivät lakkaa tulemasta, päivässä ei koskaan ole tarpeeksi tunteja ja riskit ovat osa 
työtä. Stressin hallinnassa on aina kyse ajatusten, tunteiden, aikataulujen ja ongelmien 
käsittelytapojen hallinnasta.

Ajattele myönteisesti!
Pyri tietoisesti löytämään hyviä asioita, joihin voit reagoida.

Pidä arkipäivän haasteita mahdollisuutena oppia jotain.
Jos omat huonot valintasi osaltaan edesauttavat stressaavien tilanteiden 

syntymistä, mieti niitä ja ota opiksesi.

Kieltäydy tekemästä asioita, joita et pysty tekemään!
Tunne rajasi ja pidä niistä kiinni. Stressiä saa, kun ottaa tehtäväkseen enemmän kuin kykenee

Käy ystävällisiä keskusteluja matkustajiesi kanssa. 
Vietä aikaa sellaisten myönteisten ihmisten kanssa, jotka parantavat elämäsi laatua.

hallitsemattomia asioita
M o n i i n  a s i o i h i n  e l ä m ä s s ä  e i  p y s t y 
vaikuttamaan. Hyväksy tämä ja keskity 
hallittavissasi oleviin asioihin, kuten siihen, 
kuinka reagoit vaikeisiin tilanteisiin.

O p e t t e l e  re n t o u t u m a a n  h a l l i t s e m a l l a 
hengitystäsi
Harjoittele sisäänhengitystä nenän kautta 
pidättäen hengitystä 5 sekuntia ja hengitä sitten 
ulos suun kautta. Toista 10 kertaa
Tallenna lapsesi ääntä tai naurua ja soita 
tallennetta puhelimellasi aina, kun sinun pitää 
selvitä stressaavasta tilanteesta

Mitä edellisistä neuvoista voit ottaa heti 
käyttöön hallitaksesi paremmin stressiäsi?

ITSEARVIONTIKYSYMYS
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OSIO 1.2 RAVINTO JA AJOSUORITUS
Miten kofeiini, alkoholi ja lääkkeet vaikuttavat reflekseihin?

Lue seuraavat 6 väitettä ja päätä, ovatko ne totta vai tarua. Näin voit tarkistaa, kuinka paljon tiedät kofeiinin, alkoholin ja 
tiettyjen lääkkeiden vaikutuksesta kehoosi

Kun en ehdi saada tarpeeksi unta, juon kahvia pysyäkseni hereillä ja valppaana.

Terve ihminen voi käyttää 300 mg kofeiinia (tai 4 kuppia kahvia) päivässä.

Puolen tunnin torkuilta herättyäni juon kahvia, jotta pääsisin ylös, ja alan heti tehdä töitä.

Muutama drinkki ei vaikuta ajokykyyni.

Vaikka olisinkin vähän humaltunut otettuani muutaman drinkin ennen työvuoroani, juon kahvia ja 
olen kunnossa.

En usko, että mikään lääkitys vaikuttaa ajamiseeni. Lääkärini määräämät lääkkeet vain parantavat 
terveyttäni. Ajamisella ei ole mitään tekemistä niiden kanssa.

Energiaa ruuasta

1

2

3

4

5

6

MO
DU

UL
I 1

MODUULI 1

tarua

totta

Tunnetko itsesi usein huonokuntoiseksi ja väsyneeksi 
ja nautit energian saamiseksi sokeria ja/tai kofeiinia?
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Energiaa ruuasta

Mitä enemmän erilaisia vihanneksia 
syöt, sitä parempi. Vihannekset ovat 
t ä y n n ä  k e s t ä v y y t t ä  l i s ä ä v i ä 
vitamiineja, vakaata energiatasoasi 
ylläpitäviä kuituja ja aivojen toimintaa 
tehostavaa folaattia.

Hedelmät ovat täynnä vitamiineja, 
j o t k a  v a h v i s t a v a t 
immuunijärjestelmääsi. Niissä on 
myös paljon luonnollisia sokereita, 
jotka voivat antaa terveell isen 
energialisän tarvittaessa.

Täysviljat hidastavat glukoosin 
liukenemista verenkiertoon, jolloin 
energiataso pysyy tasaisempana 
koko päivän.

Terveellisessä proteiinissa on paljon B- ja E-vitamiineja, 
mikä on olennaisen tärkeää hermojärjestelmän 
toiminnalle. Siinä on myös paljon veressä happea 
kuljettavaa rautaa ja joissakin on myös paljon 
energiantuotannossa erittäin tärkeitä omega-3-
rasvahappoja.

olive
oil

T e r v e e l l i s e t  ö l j y t 
s i s ä l t ä v ä t  s o l u j e n 
t e r v e y d e n  k a n n a l t a 
avainasemassa olevia 
antioksidantteja.

water

N e s t e i d e n 
j u o m i n e n  v o i 
auttaa välttämään 
väsymistä.

Vältä energia-ansoja. Käsitellyt ja 
keinotekoiset ruuat, puhdistetut viljat ja 
sokeri voivat vähentää tai kuluttaa 
energiaasi.

CHIPS

FF

Syötkö hedelmiä ja vihanneksia joka päivä?
Juotko tarpeeksi vettä?

Syötkö mieluummin terveellistä proteiinia kuin täysrasvaa?
Mitä öljyä käytät ruuanlaitossa?

ITSEARVIONTIKYSYMYS
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OSIO 1.2 RAVINTO JA AJOSUORITUS

ENERGIAPITOINEN RUOKA MUUTTUU PÄIVITTÄISEKSI RUTIINIKSI?
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Miten syödä terveellisesti päivän rutiineissa?

Ylipainoisilla taksinkuljettajilla on 
riski sairastua diabetekseen ja 
u n i a p n e a a n  j a  s a a d a 
sydänongelmia. Haluatko välttää 
k a i k k i  n ä m ä ?  M u u t a 
ruokailutapojasi.

Aamiainen tai ensimmäinen ateria ennen 
yövuoroa on tärkeää aloitettaessa pitkää vuoroa. 
Älä sivuuta sitä, älä unohda sitä.!

Ainakin kaksi ateriaa ja välipala 
a t e r i o i d e n  v ä l i l l ä  y l l ä p i t ä v ä t 
e n e r g i a t a s o a s i  j a  p i t ä v ä t 
aineenvaihdunnan kunnossa.
Tee hyviä valintoja.

Kun teet oman terveellisen voileipäsi kotona 
täysviljaleivästä ja jostain vähärasvaisesta 
lihasta tai lohesta, vihreästä salaatista ja 
vähärasvaisesta juustosta, se vie alle 10 
minuuttia – ja säästää paljon rahaa. Tällainen 
ateria on myös helppo kuljettaa mukana.

Pidä aina pieni terveell inen 
väl ipala ja vettä autossasi. 
Välipalapatukka tai hedelmä 
tyydyttää nälkäsi seuraavaan 
ateriaan asti. Juo paljon vettä. 
Hyvä nestetasapaino auttaa 
vähentämään väsymistä.

water

C-re
al

C-re
al

C-re
al
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saat terveellisen ravinnon 
toimimaan hyväksesi?
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Kioskilla tai ruokakaupassa on monta terveellistä 
vaihtoehtoa. Osta appelsiinituoremehua kolan sijasta, 
jogurttia jäätelön sijasta, esipestyjä ja valmiiksi pilkottuja 
hedelmiä makeisten sijasta.

Terveellinen syöminen työssä ollessa maksaa itsensä takaisin 
hyvinvointina, energisyytenä ja parempana mielialana.

Millaisia välipaloja on 
aina mukanasi taksissa?

ITSEARVIONTIKYSYMYS

OSIO 1.3 UUPUMUKSEN HALLINTA
Tiedätkö, miten hallitset uupumusta?
Uupumus tuntee jatkuvana väsymyksenä, uneliaisuutena tai liian 
vähäisenä energiana päivästä suoriutumiseksi.

Tiedät olevasi uupunut, kun yksi tai useampi seuraavista asioista on totta:

Et pysty hallitsemaan silmiäsi (ne menevät jatkuvasti kiinni etkä pysty tarkentamaan katsettasi).
Et muista juuri ajamiasi muutamaa metriä.
Haukottelet jatkuvasti.
Et saa pidettyä päätäsi pystyssä.
Mumiset ja sekoat sanoissasi.
Ajaudut pois kaistaltasi ja temmot taksiasi jatkuvasti takaisin kaistalle.
Reagoit tavallista hitaammin liikenteen vaaratekijöihin.

He juovat kahvia pysyäkseen virkeinä: kahvi ja muut energiajuomat eivät korvaa unta. Ne vain 
lisäävät väliaikaisesti tiettyjä aineenvaihduntatoimintoja ja saavat kuljettajan virheellisesti 
tuntemaan itsensä piristyneeksi, vaikka ei sitä ole.
He uskovat tarvitsevansa vähemmän unta kuin muut ihmiset: on ainoastaan ajan kysymys, koska 
uupumus iskee, jos nukut jatkuvasti vähemmän kuin kehosi tarvitsee. Univelka on kuin rahavelka – 
se täytyy hoitaa!
He ovat varmoja asiastaan ja uskovat voivansa suoriutua työstään uupuneinakin: uupumus 
vähentää merkittävästi kokeneimpienkin kuljettajien aikaa reagoida kriittisiin tapahtumiin ja on 
vuosittain syynä tuhansiin vakaviin onnettomuuksiin.

MO
DU

UL
I 1

MODUULI 1Miten syödä terveellisesti päivän rutiineissa?
OSIO 1.2 RAVINTO JA AJOSUORITUS
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Nuku. Vain nukkumalla voi hoitaa uupumusta. Pyri saamaan vähintään 7 tuntia (keskeytymätöntä) laatu-
unta vuorokaudessa. Jos nukut tarpeeksi ja silti tunnet olevasi väsynyt, sinulla saattaa olla jonkinlainen 
unihäiriö ja sinun pitää mennä lääkärille.
Suunnittele ajoaikataulusi tai vuorosi niin, että voit levätä tarpeeksi. Katso myös kohtaa Työ/lepoajan 
rytmitys

Varaa aikaa perheellesi ja sosiaaliseen kanssakäymiseen (mutta ei unen kustannuksella). Tasapainoisempi 
elämä nostaa energiatasoasi.
Jos tunnet itsesi uniseksi ajaessasi, pysähdy turvalliseen pakkaan ja ota lyhyet nokkaunet. Muista, että tämä 
on vain tilapäinen

Oman sisäisen kellosi ymmärtäminen. Tämän nyrkkisäännön avulla tiedät, koska väsymys pahiten iskee päivän aikana:

Milloin menit nukkumaan? = 23.00 pm
Milloin heräsit? = 06.00
Paljonko on puolet koko nukkuma-ajastasi? = 7 h/2=3,5 h
Mikä on keskipiste? = 23.00+3,5=2,5 h
Lisää 12 tuntia = 2,5+12=14,5 h

Tässä esimerkissä voit odottaa vireytesi todella romahtavan klo 14.30. Pidä siis pitkä tauko näihin aikoihin.

Osaatko arvioida, milloin väsymys eniten vaivasi sinua tänään?
ITSEARVIONTIKYSYMYS

Mitä työ-/lepojaksotus tarkoittaa?
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OSIO 1.3 UUPUMUKSEN HALLINTA
Työ-/lepojakson ymmärtäminen

OSIO 1.3 UUPUMUKSEN HALLINTA
Tiedätkö, miten hallitset uupumusta?

Kehomme toimii 24 tunnin nukkumisen, syömisen ja aktiivisen toiminnan (myös työnteon) jaksoin. Et voi taistella luontoa vastaan, joten 
toimi sen mukaan. Mikä siis on tärkeää?

Uupumus aiheuttaa vaaraa sinulle, matkustajillesi, muille kuljettajille ja jalankulkijoille.

Useimmat kuljettajat tekevät 9–12 tunnin työpäiviä.
Uupumisen vaara lisääntyy merkittävästi, kun kuljettaja on ollut hereillä vähintään 17 tuntia.
Asiantuntijoiden mukaan jokainen 12 tunnin työrupeama (taukoineen) vaatii 10 tunnin keskeytyksettömän lepoajan.
Suurin osa ihmisistä tarvitsee keskimäärin 7–8 tuntia laatu-unta toimiakseen hyvin.

7–8 tunnin keskeytymätön yöuni
Yövuoron tekijät, jotka nukkuvat päivällä, tarvitsevat enemmän unta korvatakseen saman määrän unta yöaikana
Keskeytymätön uni: kytke matkapuhelin pois päältä, nuku hyvin pimennetyssä ja hiljaisessa huoneessa
Jos kuorsaat paljon, sinulla on hengitysvaikeuksia nukkuessasi tai nukuttuasi riittävän pitkään tunnet itsesi kuitenkin väsyneeksi, saatat 
kärsiä OSA:sta (obstruktiivisesta uniapneaoireyhtymästä). Mene lääkäriin.
Ole säännöllinen: Jos nukut yhtenä yönä 7 tuntia ja 7 tuntia seuraavanakin, olet molempina päivinä hyvin levännyt. Jos nukut yhtenä yönä 
10 tuntia ja seuraavana 4 tuntia, olet toisena päivänä edelleen uninen
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MODUULI 2ERGONOMIA

Pidä yövuorot mahdollisuuksien mukaan minimissään (korkeintaan 4 yötä peräkkäin).
Pidä siirtyessäsi päivävuoroista yövuoroihin (tai päinvastoin) niiden välillä 24 tunnin tauko.
Älä tee nopeita vuorojenvaihtoja, esimerkiksi älä lopeta vuoroa kello 23.00 ja aloita uutta vuoroa kello 07.00.
Nokosten ottaminen ennen yövuoron alkamista on suositeltavaa.

Pitämällä taukoja saatat menettää rahaa, jättämällä ne pitämättä saatat menettää henkesi.
Suunnittele ajosi sisältämään säännölliset lepotauot (vähintään 15 minuuttia 2 tunnin välein).
Käytä tauot kehon ja mielen lepuuttamiseen. Juo paljon vettä, vaihda kuulumisia kollegoiden kanssa, juttele perheesi kanssa tai lue 
aikakauslehteä, josta pidät.

Nukutko tarpeeksi?
Kuinka usein tunnet olosi väsyneeksi 

ja vähemmän virkeäksi ajaessasi?
Mitä voit tehdä tämän muuttamiseksi?

ITSEARVIONTIKYSYMYS

MODUULI 2
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Työ-/lepojakson ymmärtäminen
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OSIO 2.1 ERGONOMIA JA AJAMINEN
Tiedätkö, miten vältät toistuvat ajamisesta syntyvät vammat?

Osaatko nimetä asioita, jotka voivat 
aiheuttaa haittaa tai kipua?

Ajoasento, joka aiheuttaa kipua lannerangassa. Lue lisää kohdasta Huonot 
ajoasennot

Polvet ovat liian suorassa, kun niiden pitää olla vähän koukussa. Lue lisää 
kohdasta Istuimen säätö

Istuin on liian suorassa tai kallellaan. Kaltevuuden pitää olla 95-120 astetta. 
Lue lisää kohdasta Istuimen säätö

Ei käytetä turvavyötä, vaikka turvavyö pelastaa. Lue lisää kohdasta Turvavyö, 
mistä syystä et käytä sitä

Molempien käsien pitää olla ohjauspyörällä. Lue miksi”
Väärä turvavyön käyttö voi satuttaa rintalastaa. Lue lisää kohdasta Turvavyön 

oikea käyttö
Lapsi kiinnitetään turvavyöhön väärin. Turvavyö on liian lähellä lapsen kaulaa 

ja saattaa satuttaa lasta tai tappaa hänet onnettomuudessa tai 
äkkipysäyksessä. Lue lisää kohdasta Lapsen kiinnittäminen turvavyöhön

MODUULI 2

Osaatko nimetä asioita, jotka voivat 
aiheuttaa haittaa tai kipua?
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Matkalaukku pitää nostaa jaloilla ja käsivarsilla, ei selällä. Lue lisää kohdasta Nostaminen ja lastaus
Jos käännyt raskaita tavaroita nostaessasi, voit satuttaa selkäsi. Lue lisää kohdasta Nostaminen ja lastaus

Onko sinulla tällaisia tai vastaavia huonoja tapoja työssäsi taksinkuljettajana?
Miten voit korjata niitä?

ITSEARVIONTIKYSYMYS

Tiedätkö, että pitkään ajaminen voi aiheuttaa pysyviä nivel-, lihas- ja selkärankavaurioita? Kärsitkö tällä hetkellä jalkakrampeista, 
selkäkivusta tai onko niskasi jäykkä? Kaikki nämä voidaan ehkäistä tai niitä voidaan helpottaa säätämällä istuin oikein.

Paina jarrupoljin pohjaan asti oikealla jalallasi ja kytkin 
pohjaan vasemmalla jalallasi. Poljinten ollessa pohjaan 
painettuina jalkojesi pitäisi jäädä hieman koukkuun (noin 
120 astetta). Jos jalkasi ovat suorassa, olet liian kaukana. 
Jos ne ovat koukistuneina lähes 90 astetta, olet liian lähellä. 
Jos istuimen etäisyys on väärä, se vaikeuttaa hätäjarrutusta 
( jos  ja lkas i  e ivät  o le  vähän koukussa ,  et  pysty 
hätätilanteessa painamaan jarrua tarpeeksi kovaa) ja voit 
saada kolarissa vakavia vammoja jalkoihisi. Suorana oleva 
jalka murtuu, kun taas koukistettu jalka taipuu.

Istuimen selkänoja pitäisi säätää pystyasentoon noin 
95–110 asteen kulmaan. Jos sinun täytyy nojautua 
eteenpäin ylettyäksesi ohjauspyörään, olet liian kaukana. 
Istuimen säätäminen liian pystyyn aiheuttaa painetta 
alaselkänikamiin ja pääsi on myös liian ylhäällä.
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SELF-ASSESSMENT QUESTIONS

Ota aina lompakko pois takataskustasi ennen 
kuin istut. Lompakko saa lantion kiertymään ja 
tuottaa painetta selkään

Istuminen liian takanojassa saa yläruumiisi 
nojautumaan ohjauspyörään päin eikä sinulla 
ole ajaessasi sivutukea

Liian lähellä istuessasi näkyvyys on huono ja voit loukkaantua iskeytymisestä ohjauspyörään ja turvatyynyyn sen 
lauetessa
Pidä molemmat kädet ohjauspyörällä. Ohjaaminen yhdellä kädellä aiheuttaa vääntöä selkärangassa erityisesti, jos 
pidät ohjauspyörästä ylhäältä kiinni

Mikä on polvien oikea ajoasento?

ASENNOLLA EI 
OLE MERKITYSTÄA B C D

Mikä pitäisi olla pään ja niskatuen etäisyys toisistaan?

SILLÄ EI OIKEASTAAN 
OLE MERKITYSTÄA B C D

Mikä on istuimen selkänojan oikea kulma?

SELKÄNOJAN OIKEASTA 
KULMASTA EI OLE 
MITÄÄN SÄÄNTÖÄA B C D

Kolarissa väärä istuimen säätö voi aiheuttaa

KAIKKI EDELLÄ 
MAINITUTA B C D
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Tiedätkö, mitkä ovat neljä yleisintä huonoa ajoasentoa?

Tällainen kuljettaja nojautuu eteenpäin ja istuu pystyasennossa käsivarret ja jalat 
koukussa.
Se voi aiheuttaa olkapää- ja kylkikipua, niskajäykkyyttä ja jalkakramppeja.
Miten tämä vaikuttaa ajosuoritukseen? Kuljettajan on vaikea käsitellä autoa 
turvallisesti ja reagoida nopeasti vaaratilanteisiin.
Asento korjataan kallistamalla hieman istuinta, jolloin se tukee selkää, ja 
varmistamalla, että selkätuki ulottuu olkapäiden tasolle.

Tällainen kuljettaja istuu selkä suorana, toinen käsi ohjauspyörällä ja toinen 
vaihdetangolla.
Se voi aiheuttaa päänsärkyä, silmien rasittumista ja alaselän kipuja
Miten tämä vaikuttaa ajosuoritukseen? Kun pidetään vain yhtä kättä 
ohjauspyörällä, äkkiliikkeiden tekeminen hätätilanteessa on mahdotonta
Asento korjataan niin, että ajettaessa vain ajetaan, kallistetaan istuinta hieman ja 
pidetään molemmat kädet ohjauspyörällä

Tällainen kuljettaja istuu matalalla käsivarret ja jalat suorina, istuin kallistettuna
Se voi aiheuttaa selkäkipua ja kylkisärkyä
Miten tämä vaikuttaa ajosuoritukseen? Kuljettajan on vaikea käsitellä autoa 
turvallisesti ja reagoida nopeasti vaaratilanteihin
Asento korjataan siirtämällä istuinta niin, että käsivarret ja jalat ovat hiukan 
koukussa. Istuinta nostetaan siten, että lanne on polvia korkeammalla

Tällaisen kuljettajan toinen käsi on ohjauspyörällä ja toinen ikkunan 
reunalla tai ikkunan ulkopuolella, istuin kallistettuna.
Se vaikuttaa selän asentoon ja altistaa selkävammoille
Miten tämä vaikuttaa ajosuoritukseen? Kuljettaja voi kiinnittää huomion 
muualle, mikä estää nopeat ohjausliikkeet kriittisissä tilanteissa
Asento korjataan istumalla melko pystyssä, pitämällä polvet alempana 
kuin lantio ja pitämällä molemmat kädet ohjauspyörällä.

Itsensä tarkkailua ja paremman ajoasennon huomioimista koskevia kysymyksiä
Millainen sinun ajoasentosi on?

Miten parannat ajoasentoasi edistääksesi terveyttäsi?
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Huonot ajoasennot ja niiden korjaaminen Tiedätkö, mitkä ovat neljä yleisintä huonoa ajoasentoa?



34 35

Tiedätkö, mitkä ovat neljä yleisintä huonoa ajoasentoa?

Tällainen kuljettaja nojautuu eteenpäin ja istuu pystyasennossa käsivarret ja jalat 
koukussa.
Se voi aiheuttaa olkapää- ja kylkikipua, niskajäykkyyttä ja jalkakramppeja.
Miten tämä vaikuttaa ajosuoritukseen? Kuljettajan on vaikea käsitellä autoa 
turvallisesti ja reagoida nopeasti vaaratilanteisiin.
Asento korjataan kallistamalla hieman istuinta, jolloin se tukee selkää, ja 
varmistamalla, että selkätuki ulottuu olkapäiden tasolle.

Tällainen kuljettaja istuu selkä suorana, toinen käsi ohjauspyörällä ja toinen 
vaihdetangolla.
Se voi aiheuttaa päänsärkyä, silmien rasittumista ja alaselän kipuja
Miten tämä vaikuttaa ajosuoritukseen? Kun pidetään vain yhtä kättä 
ohjauspyörällä, äkkiliikkeiden tekeminen hätätilanteessa on mahdotonta
Asento korjataan niin, että ajettaessa vain ajetaan, kallistetaan istuinta hieman ja 
pidetään molemmat kädet ohjauspyörällä

Tällainen kuljettaja istuu matalalla käsivarret ja jalat suorina, istuin kallistettuna
Se voi aiheuttaa selkäkipua ja kylkisärkyä
Miten tämä vaikuttaa ajosuoritukseen? Kuljettajan on vaikea käsitellä autoa 
turvallisesti ja reagoida nopeasti vaaratilanteihin
Asento korjataan siirtämällä istuinta niin, että käsivarret ja jalat ovat hiukan 
koukussa. Istuinta nostetaan siten, että lanne on polvia korkeammalla

Tällaisen kuljettajan toinen käsi on ohjauspyörällä ja toinen ikkunan 
reunalla tai ikkunan ulkopuolella, istuin kallistettuna.
Se vaikuttaa selän asentoon ja altistaa selkävammoille
Miten tämä vaikuttaa ajosuoritukseen? Kuljettaja voi kiinnittää huomion 
muualle, mikä estää nopeat ohjausliikkeet kriittisissä tilanteissa
Asento korjataan istumalla melko pystyssä, pitämällä polvet alempana 
kuin lantio ja pitämällä molemmat kädet ohjauspyörällä.

Itsensä tarkkailua ja paremman ajoasennon huomioimista koskevia kysymyksiä
Millainen sinun ajoasentosi on?

Miten parannat ajoasentoasi edistääksesi terveyttäsi?

MO
DU

UL
I 2

MODUULI 2

OSIO 2.2 OIKEA AJOASENTO
Huonot ajoasennot ja niiden korjaaminen Tiedätkö, mitkä ovat neljä yleisintä huonoa ajoasentoa?



36 37

Mistä syystä et käytä sitä?
OSIO 2.3 TURVAVYÖ

yöt eivät toimi…
… ellet käytä niitä! Muista, että sinulla lakien mukaan 
saattaa olla vapautus turvavyön käyttämisestä, mutta 
ei fysiikan lakien mukaan. Mistä syystä et käytä 
turvavyötäsi?

Hyvä ajotaito auttaa välttämään onnettomuuksia. Kuitenkin 
toinen hajamielinen, juopunut, uninen tai vain huono ajaja 
saattaa osua sinuun erityisesti yövuorojen aikana

Jos itse asiassa pidät turvavyötä oikein, se kulkee rintasi yli 
alas. Vyön mekanismi estää ketään vetämästä lisää vyötä 
rullalta. Nopeasti vedettäessä vyö on suunniteltu lukittumaan. 
Pakeneminen on viimeinen keino, kun sinua uhataan aseella 
tai puukolla.
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Tilastollisesti paras paikka onnettomuuden sattuessa on olla 
autossa. Jos lennät ulos autosta, todennäköisyys kuolla on 25-
kertainen. Jos onnettomuuteen liittyy tulipalo tai uppoaminen 
turvavyö kiinnitettynä, on todennäköisempää, että pysyt tajuissasi 
ja pystyt auttamaan itseäsi ja matkustajia pakenemaan 
turvallisesti taksistasi. Turvallisuuden tunnetta lisää, jos sinulla on 
myös vyöleikkuri kätesi ulottuvilla hätätilanteessa.

Nokkakolarissa syntyvä voima on melkein samansuuruinen 
kuin ihmisen pudotessa kolmikerroksisesta rakennuksesta. 
Kätesi vain murskaantuvat tämän voiman vaikutuksesta. 
Haluatko todisteen? Katso, mitä tapahtuu tässä kolaritestissä, 
nopeutena on 40 km/h

www.youtube.com/watch?v=fQ-xOplVUyc 

Turvatyynyt on suunniteltu toimimaan turvavöiden kanssa 
yhdessä, ei yksinään. Jos turvatyynyjä käytetään ilman 
turvavöitä, ne vähentävät kuolemantapauksia vain 12 %.

Mikä on oma tekosyysi kieltäytyä 
käyttämästä turvavyötä joka päivä?

Ymmärrätkö nyt, miksi 
turvavyötä kannattaa käyttää?

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
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www.youtube.com/watch?v=DYYEB8LcROU

OSIO 2.4 LAPSEN KIINNITTÄMINEN OIKEIN
Nuorten matkustajien kuljettaminen turvallisesti

Lasten kiinnittämisjärjestelmät ovat monissa EU-maissa 
pakollisia. Jos näin ei kuitenkaan kaikkialla ole, pitää toimia 
vastuullisesti ja varmistaa nuorten matkustajien turvallisuus 
matkan aikana.

Lapset on suojattava heidän kokoonsa ja painoonsa nähden 
tarkoituksenmukaisel la ki innityksel lä (vauvaistuin, 
lastenistuin, koroketyyny, turvavyö). Tutustu alueellasi 
voimassa olevaan lakiin ja/tai yhtiösi vauvojen ja lasten 
kuljettamista koskeviin määräyksiin.
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Katso video lapsiturvallisen istuimen säätämisestä. Huomaa kuitenkin, että lastenistuin on säädettävä eri 
tavoin mallin mukaan. Tarkista aina säätö valmistajan ohjekirjasta.

www.wikihow.com/Install-a-Car-Seat

Älä koskaan anna sijoittaa lasta tai vauvaa etuistuimelle, vaikka oikeaa lasten turvaistuinta 
käytettäisiinkin. Auton turvatyyny saattaa kolarin sattuessa aiheuttaa vakavia vammoja.
Älä koskaan anna vanhempien ja lasten käyttää yhteistä turvavyötä. Kolarissa lapsi saattaa rusentua.
Älä koskaan kiinnitä aikuisten turvavyöllä pientä lasta. Jos lapsi on sen kokoinen, että turvavyö kulkee 
hänen vatsansa ja kaulansa yli, se on vaarallista.

Tiedätkö, kuinka lasten 
turvaistuin säädetään taksissasi?

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

www.rsa.ie

Nostaminen turvallisesti: selkävammojen ehkäisy
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Pienikokoinen esine (matkalaukku jne.) ei aina ole kevyt. 
Työnnä esinettä ja katso, kuinka helposti se liikkuu, ja yritä 
arvioida sen paino. Katso, onko siinä kädensijoja, jotka 
helpottaisivat nostamista.

Seisot jalat haralla suurin piirtein olkapäiden leveydellä. Katso suoraan eteenpäin, pidä selkä 
mahdollisimman suorana ja pystyssä.

Tee työ jaloillasi ja käsilläsi, älä selälläsi. 
Käytä hitaita ja pehmeitä liikkeitä. 
N o p e a t  l i i k ke e t  vo i va t  r a s i t t a a 
selkälihaksiasi. Kiristä vatsalihaksesi, 
kun alat nostaa.

K ä ä n t y m i n e n  t a i  k i e r t y m i n e n 
nostamisen aikana saattaa satuttaa 
selkääsi.

MO
DU

UL
I 2

MODUULI 2

Nostaminen turvallisesti: selkävammojen ehkäisy
OSIO 2.5 NOSTAMINEN JA LASTAUS
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Kumarru taas käyttäen jalkalihaksiasi eikä 
selkälihaksiasi.

Kuinka usein joudut nostamaan 
tai käsittelemään raskaita kantamuksia?

Miten voit suojata selkäsi vammautumiselta?

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

Kun täytyy siirtää painavia esineitä (esim. pyörätuolia), on parempi työntää kuin 
vetää niitä.

MODUULI 3

MO
DU
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I 2

Nostaminen turvallisesti: selkävammojen ehkäisy
OSIO 2.5 NOSTAMINEN JA LASTAUS
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MODUULI 3MO
DU

UL
I 3

OSIO 3.1 ÄLYKÄS AJOTAPA
Ennakoiva ajotapa

Ennakoiva ajotapa tarkoittaa ajamista onnettomuusriski minimoiden.
Ennakoiva ajotapa on myös asenne ennakoida uhkat ja tehdä nopeita, oikeita päätöksiä, jotka varmistavat kuljettajan ja muiden 
turvallisuuden.
Ennakoiva ajotapa kannattaa ottaa käyttöön.

Tarkkaile edessäsi olevaa katua ja ennakoi liikennevirta. Näin pystyt toimimaan kaikissa tilanteissa 
nopeammin, helpommin ja joustavammin.
Sen lisäksi tämä on yksi ympäristöystävällisen ajotavan kultaisista säännöistä. Katso kohtaa 
Ympäristöystävällisen ajotavan kultaiset säännöt!

Paina kaasua kevyesti. Liian raju 
kiihdyttäminen pysähdyksestä saa 
renkaat pyör imään i lman pitoa 
e r i t y i s e s t i  m ä r ä l l ä  t a i  j ä i s e l l ä 
tienpinnalla.

Jarruta kevyesti. Voimakas jarruttaminen 
kuluttaa jarrusi nopeammin, mutta sen 
lisäksi joku voi törmätä autoosi takaa 
päin, koska oli liian lähellä sinua. 
Äkkinäinen, kova jarrutus heikentää 
autosi vakautta ja heilauttaa voimalla 
esineet ja matkustajat eteenpäin. 
Voimakas jarrutus  pitäisi  tehdä 
ainoastaan hätätilanteessa. Katso 
kohtaa Hätäjarrutus

Älä ohita, ellet ole varma, että tilaa on 
riittävästi etkä pakota muita autoja 
hidastamaan vauhtiaan. Älä toimi niin, 
e t t ä  m a t k u s t a j a t  h ä t ä ä n t y v ä t 
autossasi
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Opettele 2 sekunnin sääntö ja noudata sitä.
Ala laskea sekunteja edellä ajavan auton ohittaessa kiinteän tarkastuspisteen 
(esim. liikennemerkin, rakennuksen).
Lopeta laskeminen tullessasi itse tähän tarkastuspisteeseen. Jos siihen kuluu 
alle 2 sekuntia, ajat liian lähellä ja sinun pitää lisätä etäisyyttä.
Sääntö koskee normaalia liikennettä ja normaaleja sääoloja. Lisää sekunteja, 
kun tie on märkä tai luminen tai sää on sumuinen. Mitä enemmän sekunteja 
lisäät, sitä turvallisempi on etäisyys.

Jopa vain muutaman sekunnin herpaantuminen 
saattaa olla kohtalokas. Aja varovasti, huolellisesti ja 
tarkkaavaisesti. Katso, kuinka voit välttää huomion 
herpaantumisen kohdasta Huomion häiriötekijät

Kuolleet kulmat saattavat estää 
näkemästä muita tienkäyttäjiä tai 
j a l a n k u l k i j o i t a .  H y ö d y n n ä 
täysimääräisesti auton peilejä ja ole 
erityisen tarkka kääntyessäsi tai 
peruuttaessasi. Yksinkertainen 
m i e l e s s ä  p i d e t t ävä  o h j e  o n 
seuraava:  ”Jos et näe toisen 
kuljettajan silmiä, hän ei näe sinua.”

Noudata ajamallasi  kaistal la 
voimassa olevaa nopeusrajoitusta.
Vältä ajamista liian kovaa tai liian 
hiljaa, äläkä ole liikenteen tukkona.
Aja antaen muiden tietää, minne 
haluat mennä,  ja anna heil le 
tarvittava reagointiaika.

Autontorvea ei ole tarkoitus soittaa jatkuvasti. Sitä tulee 
käyttää järkevästi ainoastaan todelliseen tarpeeseen. 
Soittamalla torvea kärsimättömästi lisäät vain omaa ja 
muiden stressiä.

Mitä ennakoivaa ajotapoja käytät tällä hetkellä?
Mikä niistä on mielestäsi tärkein turvallisuuden kannalta?

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

MODUULI 3MO
DU

UL
I 3

OSIO 3.1 ÄLYKÄS AJOTAPA
Ennakoiva ajotapa
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Vaikka olet hyvä ja kokenut kuljettaja, 
sinun tulisi pitää mielessäsi alla 
esitetyt vinkit. 
Turvallisuutesi riippuu niistä.

Pidät kiinni ohjauspyörästä molemmin 
käsin. Ihanteellinen ote ohjauspyörästä 
on kädet kello 9:ssä ja kello 3:ssa.
Ohjausliike pitäisi  tehdä mutkan 
ulkopuolella olevalla kädellä. Tällöin 
ohjauspyörää työnnetään eikä vedetä.
Ohjauspyörää työntämällä ohjauskulma 
on suurempi kuin sitä vetämällä.

Ohjauspyörän kääntäminen voi 
muuttaa radikaalisti auton vakavuutta 
sen mukaan, miten paino liikkuu. Kaikki 
liikkeet ohjauspyörällä on suoritettava 
pehmeäst i ,  astei t ta in ja  p i täen 
tuntuma tasapainon ja vakauden 
s ä i l y t t ä m i s e k s i .  K a t s o  k o h t a a 
Ajaminen vaikeissa tilanteissa

Eri voimat vaikuttavat vastakkaisesti kulmasta käännyttäessä. Kun kuljettaja tekee virheen (kiihdytyksessä, jarrutuksessa, ohjauksessa), 
auto saattaa aliohjautua tai yliohjautua. Käytännön harjoittelu auttaa välttämään tällaisen tilanteen tai selviytymään siitä.

TIETOKILPAILU
Mikä on käsien paras asento ohjauspyörällä?

kello 9.00 & 15.00 
kello 6.00 & 12.00 
kello 5.00 & 10.00

a

b
c

MODUULI 3MO
DU

UL
I 3

OSIO 3.1 ÄLYKÄS AJOTAPA
Oikea ohjaamistekniikka
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Jos nopeus estää ajamasta täsmälleen suunnitelmien mukaan, se on liikaa. Jopa 
nopeusrajoituksien mukaan ajaminen saattaa vallitsevissa olosuhteissa olla liian kova 
vauhti (huono sää, huono näkyvyys tai paljon jalankulkijoita). Muista, että ajamisessa on kyse 
hyvien ratkaisujen tekemisestä.
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Varo ansaa! Sinun tai asiakkaasi kiire ovat vääriä syitä kiirehtiä. Et 
pääse määränpäähäsi aikaisemmin nopeammin ajaen. Katso 
seuraavaa esimerkkiä.

www.youtube.com/watch?v=S8En3qMs1iU

Nopeuden hallinta ja itsesi hallinta. Sopimaton vauhti aiheuttaa 
osaltaan vakavia onnettomuuksia, joista seuraa vakavia 
vammoja tai kuolema. Se pahentaa myös kuljettajan muita 
virheitä, joita ovat esimerkiksi ajaminen liian lähellä, ajaminen 
väsyneenä tai ajaminen hajamielisenä.

MODUULI 3MO
DU

UL
I 3

OSIO 3.1 ÄLYKÄS AJOTAPA
Mikä nopeus on liikaa?
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 3 Renkaat ovat ainoa yhteytesi tiehen. 

Oikeantyyppisten renkaiden valinta ja 
niiden vaihto tarvittaessa ovat 
avaintekijöitä. Mitä on otettava 
huomioon?

Talvirenkaiden suorituskyky on 
k y l m i s s ä  o l o s u h t e i s s a  h y v ä . 
Kesärenkaat taas toimivat hyvin 
lämpimissä olosuhteissa. Syksyllä ja 
k e v ä ä l l ä  v a i h d e t a a n  r e n k a a t 
m a h d o l l i s i m m a n  h y v ä n 
suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Käytä samanlaisia renkaita kaikissa pyörissä: sama merkki, sama ikä ja sama kunto.
Vähintään 4 mm:n kulutuspinta: kulutuspinta ei saa olla alle 4 mm, sillä sitä ohuempi heikentää jarrutuskykyä erityisesti kostealla 
tienpinnalla.
Korkeintaan 4 vuotta vanhat: kaikkien renkaiden sisältämä pehmitin liukenee pois aikaa myöten, kumista tulee kovempaa ja renkaan 
suorituskyky heikkenee.

Oikean ilmanpaineen pitäminen renkaissa lisää renkaiden käyttöikää, auttaa autoasi käyttäytymään paremmin ja turvallisemmin ja auttaa 
säästämään polttoainekustannuksissa. Katso kohtaa Ympäristöystävällinen ajotapa.
Renkaiden paine pienenee päivittäin, joten ne pitäisi tarkistaa vähintään viikoittain.
Tarkista autonvalmistajan ohjekirjasta autosi renkaiden oikea ilmanpaine.

Renkaan ikä on merkitty DOT-koodilla. Löydät sen ainakin renkaan 
yhdeltä sivulta ja siinä on neljä numeroa. Ensimmäiset kaksi numeroa 
kertovat renkaan valmistusviikon ja kaksi viimeistä valmistusvuoden. 
Tässä kuvassa oleva rengas valmistettiin viikolla 42 vuonna 2002.

Jos renkaan koodi on 0910, milloin se on valmistettu?

syyskuussa 2010 
viikolla 9 vuonna 2010 
10. kuukauden 20. päivänä

Mikä on turvallisen renkaan vähimmäiskulutuspinta?

4mm
2mm
3mm

TIETOKILPAILU
1 2

MODUULI 3MO
DU

UL
I 3

OSIO 3.1 ÄLYKÄS AJOTAPA
Mitä jokaisen tulee tietää renkaista?
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Miksi niihin pitäisi kiinnittää huomiota?

Huomion kiinnittäminen muihin asioihin on ajettaessa 
aina vaarallista ja joskus kohtalokasta

Hyvin yleinen häiriötekijä on tekstiviesti tai puhuminen 
matkapuhelimessa ajon aikana. Katso, miksi se on vaarallista

www.youtube.com/watch?v=fSitLOeWNIo

Vain sekunnin häiriö ajettaessa saattaa lopullisesti muuttaa 
elämäsi ja muiden elämän. Pidä silmäsi tiessä ja kätesi 
ohjauspyörällä.

Oletko koskaan ollut huonosta 
keskittymisestä johtuvassa onnettomuudessa 

tai lähellä sitä?
Mistä häiriö johtui?

Mitä opit tästä kokemuksesta?

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

Ajaminen huonolla kelillä

Vaikka ammatt iautoi l i ja  e i 
voikaan tavall isesti  välttää 
a j a m i s t a  e p ä m u k a v i s s a 
olosuhteissa, voi niihin liittyviä 
monia ongelmia välttää. Näin 
v o i t  v ä l t t y ä  h a l l i n n a n 
menet tämise l tä  ko lmessa 
tavallisessa tilanteessa.

Ajaminen liukkaalla tienpinnalla
Jos tienpinta on liukas (märkä, kurainen, irtosorainen, luminen 
tai jäinen), renkaiden kitka on pienempi. Tällöin jarrutusmatka 
kasvaa ja vaara auton käyttäytymisen muuttumisesta ei-
toivotuksi ja hallitsemattomaksi lisääntyy.
Tee näin 
Jos huomaat tien olevan liukas, hiljennä, kasvata etäisyyttä 
edellä ajavaan ja vältä äkillisiä ohjausliikkeitä! Hyvät renkaat 
auttavat saamaan mahdollisimman hyvän pidon. 
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Miksi niihin pitäisi kiinnittää huomiota?
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Renkaan kosketuspinta
Jos tiellä on paljon vettä, renkaiden ja tienpinnan väliin syntyy vesipatja. Vesiliirto 
tapahtuu, kun renkaiden alle tulee enemmän vettä kuin ne pystyvät syrjäyttämään. 
Vesiliirto on todennäköisempi suurella nopeudella ja renkaiden kulutuspinnan 
ollessa vähäinen.
Tee näin
Hiljennä. Jos kuljettaja hiljentää vauhtia ja käytettävissä on ABS, 
vesiliirtotilanteessa pystyy jarruttamaan. Pidä molemmat kädet ohjauspyörällä. 
Yritä ”lukea” tienpintaa. Varo lammikoita tai vesiuomia.

Ajaminen kovalla tuulella
Jos joudut ajamaan kovalla tuulella, älä aja lähellä muita autoja ja erityisesti rekka-autoja.
Hiljennä vauhtia saadaksesi lisäaikaa korjausliikkeisiin, tuuli on arvaamaton. Varaudu äkillisiin puuskiin milloin tahansa, mutta erityisesti 
avoimilla tieosuuksilla, ylittäessäsi siltoja, ohittaessasi pensasaitoja tai ohittaessasi korkealaitaisia ajoneuvoja.
Aja varovasti molemmat kädet ohjauspyörällä. Katso kohtaa Oikea ohjaustekniikka.

Normaalilla (kuivalla) tienpinnalla pysähtymismatka on noin 28 m, kun nopeus on 100 km/h.
Kuinka kauan vie pysähtyminen lumisella tiellä, kun ajat samalla nopeudella?
Kuinka kauan vie pysähtyminen jäisellä tiellä, kun ajat samalla nopeudella?

94m
175m

Jarrutus hätätilanteessa

Olemme kaikki olleet tilanteissa, jolloin 
auto on pitänyt saada pysähtymään 
heti kolarin välttämiseksi. Tällaisissa 
t i l a n t e i s s a  h ä t ä j a r r u t u s  o n 
välttämätön. Miten se tehdään?

Ota molemmilla käsillä tiukka ote ohjauspyörästä.
Paina jarrua mahdollisimman kovaa. Sillä hetkellä, kun ABS alkaa toimia, tunnet 
jalkapolkimella tärinää ja kuulet epämiellyttäviä napsahduksia.
Älä pelästy äläkä lakkaa jarruttamasta. Paina hätätilanteessa jarrua ja kytkintä 
samanaikaisesti.
Ohjaa mahdollisimman pehmeästi. Jos huomaat, ettei ABS tai ESC toimi, mene 
korjauttamaan se välittömästi.

MODUULI 3MO
DU

UL
I 3

Ajaminen huonolla kelillä
OSIO 3.3 KRIITTISISSÄ TILANTEISSA AJAMINE



60 61

MODULE 3MO
DU

LE
 3

Renkaan kosketuspinta
Jos tiellä on paljon vettä, renkaiden ja tienpinnan väliin syntyy vesipatja. Vesiliirto 
tapahtuu, kun renkaiden alle tulee enemmän vettä kuin ne pystyvät syrjäyttämään. 
Vesiliirto on todennäköisempi suurella nopeudella ja renkaiden kulutuspinnan 
ollessa vähäinen.
Tee näin
Hiljennä. Jos kuljettaja hiljentää vauhtia ja käytettävissä on ABS, 
vesiliirtotilanteessa pystyy jarruttamaan. Pidä molemmat kädet ohjauspyörällä. 
Yritä ”lukea” tienpintaa. Varo lammikoita tai vesiuomia.

Ajaminen kovalla tuulella
Jos joudut ajamaan kovalla tuulella, älä aja lähellä muita autoja ja erityisesti rekka-autoja.
Hiljennä vauhtia saadaksesi lisäaikaa korjausliikkeisiin, tuuli on arvaamaton. Varaudu äkillisiin puuskiin milloin tahansa, mutta erityisesti 
avoimilla tieosuuksilla, ylittäessäsi siltoja, ohittaessasi pensasaitoja tai ohittaessasi korkealaitaisia ajoneuvoja.
Aja varovasti molemmat kädet ohjauspyörällä. Katso kohtaa Oikea ohjaustekniikka.

Normaalilla (kuivalla) tienpinnalla pysähtymismatka on noin 28 m, kun nopeus on 100 km/h.
Kuinka kauan vie pysähtyminen lumisella tiellä, kun ajat samalla nopeudella?
Kuinka kauan vie pysähtyminen jäisellä tiellä, kun ajat samalla nopeudella?

94m
175m

Jarrutus hätätilanteessa

Olemme kaikki olleet tilanteissa, jolloin 
auto on pitänyt saada pysähtymään 
heti kolarin välttämiseksi. Tällaisissa 
t i l a n t e i s s a  h ä t ä j a r r u t u s  o n 
välttämätön. Miten se tehdään?

Ota molemmilla käsillä tiukka ote ohjauspyörästä.
Paina jarrua mahdollisimman kovaa. Sillä hetkellä, kun ABS alkaa toimia, tunnet 
jalkapolkimella tärinää ja kuulet epämiellyttäviä napsahduksia.
Älä pelästy äläkä lakkaa jarruttamasta. Paina hätätilanteessa jarrua ja kytkintä 
samanaikaisesti.
Ohjaa mahdollisimman pehmeästi. Jos huomaat, ettei ABS tai ESC toimi, mene 
korjauttamaan se välittömästi.

MODUULI 3MO
DU

UL
I 3

Ajaminen huonolla kelillä
OSIO 3.3 KRIITTISISSÄ TILANTEISSA AJAMINE



62 63

MODULE 3MO
DU

LE
 3

Jarrutus hätätilanteessa

J a r r u t u s m a t k a l l a  j a  n o p e u d e l l a  o n 
riippuvuussuhde toiseen potenssiin. Tämä 
tarkoittaa, että kaksinkertaisella nopeudella 
jarrutusmatka kasvaa nelinkertaiseksi ja 
k o l m i n k e r t a i n e n  v a u h t i  k a s v a t t a a 
jarrutusmatkaa yhdeksänkertaiseksi jne.

Keskivertokuljettajalta menee 0,5–1 sekuntia reagointiin hätätilanteessa. 
Hajamieliseltä kuljettajalta saattaa mennä jopa 3 sekuntia.
Jos kuljettaja ei tajua tilannetta tarpeeksi aikaisin, ei reagointiaikaa jää 
ollenkaan.
Nopea reagointi on olennaisen tärkeää kolarin välttämiseksi tai 
toimimiseksi siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Kun toteat, ettei kolaria voi välttää, voit silti 
pienentää vahinkoja:

Vähennä vauhtia: mitä pienempi nopeus on 
onnettomuuden sattuessa, sitä vähemmän 
vammoja ja vahinkoja tulee.
Yritä osua kaikkiin esteisiin kohtisuoraan 
edestä. Passiiviset turvalaitteet (turvavyö, 
tu r vatyyny  jne . )  ovat  tehokka impia 
kohtisuoraan edestä tapahtuvissa kolareissa 
ja ihmiskeho erityisesti kaularanka pystyy 
kestämään suur imman ta ivutuksen 
eteenpäin.

Milloin viimeksi jouduit käyttämään hätäjarrutusta?
Miksi jouduit tekemään niin?

Mitä opit tällaisesta tapahtumasta?
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Vaikka autossa ovat kaikki uusimmat elektroniset 
avustusjärjestelmät, pitäisi äärimmäisiä tilanteita 
välttää. Mikään järjestelmä ei pysty syrjäyttämään 
ajofysiikkaa.
Elektroniset järjestelmät eivät saisi olla verukkeita 
r i s k ikäy t täy ty mis e l le  ta i  oman va lppautes i 
vähenemiselle.

Elektroniset avustusjärjestelmät

Elektronisten avustusjärjestelmien tarkoitus on auttaa 
kuljettajaa hallitsemaan autoaan. Mutta muista, että tärkeintä 
turvallisuuden kannalta on yhä se, kuinka kuljettaja käyttäytyy.
Jos elektroniset järjestelmät ol isivat täydell isiä,  ei 
onnettomuuksia tapahtuisi
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Mistä tiedät, mitkä elektroniset avustusjärjestelmät autossasi ovat?
Katso kojelaudan merkkivaloja kääntäessäsi virta-avaimesta. Etkö ole varma, mitä 
merkkivalo tarkoittaa?
Katso autosi käyttöohjeesta. Miten järjestelmät toimivat ja kuinka paljon niihin voi 
luottaa?

ESC:n, tai ESP:n, tarkoitus on puuttua oikea-
aikaisesti ohjaukseen auton alkaessa 
yliohjautua tai aliohjautua riippumatta siitä, 
tajuaako kuljettaja vaaratilanteen vai ei tai 
pystyykö kuljettaja hallitsemaan tilanteen 
vai ei. 
S e  t e k e e  a u t o m a a t t i s e s t i 
v a s t a t o i m e n p i t e e t .  E S C  o n 
toimintavalmiina aina (jarrutettaessa, 
kiihdytettäessä jne.) ja ohjaa kaikkia muita 
elektronisia turvajärjestelmiä.

ABS:n tehtävänä on auttaa pyör iä 
säilyttämään vetokosketus tienpintaan 
jarrutettaessa, estää pyöriä lukkiutumasta 
ja välttää hallitsematon luisu.
ABS:n ansiosta auton hallinta on tavallisesti 
helpompaa ja normaaleissa tieoloissa se 
lyhentää pysähtymismatkaa.
A B S - j ä r j e s t e l m ä n  t o i m i e s s a 
jarrupolkimessa tuntuu sykäys.

ESC ohi t taa  tarv i t taessa ABS:n  ja 
l u i s t o n e s t o n .  A u t o n  va k av u u s  o n 
tärkeämpää kuin jarrutusmatka ja siksi ESC 
voi lukita yhden renkaan jarrut pitääkseen 
auton vakaana.

Onko taksissasi elektronisia avustusjärjestelmiä?
Ovatko ne luotettavia hätätilanteessa?
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MODUULI 4HÄTÄTILANTEIDEN 
HOITO

OSIO 4.1 ÄKILLISTEN SAIRAUSKOHTAUSTEN HOITO
Toiminta äkillisissä sairauskohtauksissa

Sairauskohtauksia voi tulla milloin tahansa 
ja kenelle tahansa, niin sinulle itsellesi kuin 
matkustajillesikin. Hae apua, jos ilmenee 
seuraavia oireita.

Selittämätön hengenahdistus erityisesti 
silloin, jos se ilmenee äkillisesti ja vakavana, 
s a a t t a a  o l l a  m e r k k i 
keuhkoputkentulehduksesta, astmasta, 
keuhkokuumeesta sekä muista sydän- ja 
keuhko-ongelmista.
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Onko sinulla ollut työaikana joskus äkillinen sairaustapaus?
Ketä se koski?

Miten hoidit tilanteen?
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Yli viikon kestävä päänsärky tai lyhyt 
terävä pahoinvointia aiheuttava särky 
s a a t t a a  o l l a  m e r k k i 
s y d ä n k o h t a u k s e s t a  t a i 
aivokasvaimesta.

Jos kahtena näkeminen alkaa äkkiä, se 
s a a t t a a  o l l a  m e r k k i 
kilpirauhasongelmista, sokeritaudista, 
sydänkohtauksesta, aivokasvaimesta 
tai muusta vakavasta sairaudesta.

Ä k i l l i n e n  a j a t t e l u n  s e k a v u u s , 
e p ä s e l v y y s  a j a s t a  j a  p a i k a s t a 
(disorientaatio), äkilliset keskittymis- 
ta i  muist ionge lmat  vo ivat  o l la 
merkkejä monista ongelmista, muun 
muassa tulehduksesta, anemiasta tai 
alhaisesta veren sokeritasosta.

Jos rintakipuun liittyy rinnan raskauden 
tai puristuksen, ruuansulausvaivojen, 
selkään, käsivarteen, leukaan tai 
k u r k k u u n  s ä t e i l e v ä n  k i v u n , 
ä ä r i m m ä i s e n  h e i k k o u d e n  j a 
epäsäännöllisen pulssin tapaisia oireita, 
saattaa kyseessä olla sydänkohtaus.

A u t a  n a i s t a  i s t u m a a n 
mahdollisimman mukavasti ja kiinnitä 
turvavyö. Vältä ajaessa nykimistä ja 
aja suorinta tietä sairaalaan.

Matkustaja joka menee tajuttomaksi. 
Pysähdy välittömästi. Soita apua. 
Aloita elvytys

Toiminta äkillisissä sairauskohtauksissa
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Mitä teet, jos näet onnettomuuden?

www.youtube.com/watch?v=loNHrCEsBB8
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OSIO 4.2 ONNETTOMUUKSIEN HALLINTA
Mitä teet nähdessäsi onnettomuuden?
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Mitä teet joutuessasi onnettomuuteen?

MODULE 4

Mitä teet joutuessasi 
onnettomuuteen?

Pysy rauhallisena, älä hätäänny. Tarkista vammat 
(omasi, matkustajasi ja toisessa autossa olevien 
ihmisten).
Soita paikalliselle liikennepoliisille tai hätänumeroon 
112 ja ilmoita tilanteesta.
Ilmoita onnettomuudesta myös työnantajallesi.

Yritä turvata onnettomuuspaikka.
Kytke hätävilkut ja laita varoituskolmio kauas 
onnettomuuspaikalta viestiksi muille autoilijoille.
Tarkista paikallisilta viranomaisilta, kuinka kauas 
onnettomuuspaikasta kolmio pitää sijoittaa, sillä 
etäisyys riippuu tilanteesta ja paikasta (ts. kaupunki, 
maaseutu jne.)

Kuvaa matkapuhelimesi kameralla onnettomuuspaikka 
ennen mukana olevien autojen siirtämistä.

Tee yhteistyötä paikalle saapuvien poliisien kanssa ja 
noudata heidän ohjeitaan. Muista ottaa kopio 
onnettomuuden poliisiraportista. Vakuutusyhtiösi 
tarvitsee sen.

Älä vapaaehtoisesti ota korvausvelvollisuutta, ota 
vastuuta tai allekirjoita lausuntoja virheestä.
Ä l ä  m a k s a  t a i  l u p a a  m a k s a a  v a h i n g o i s t a 
kolaripaikalla.
Älä suostu unohtamaan kolaria.
Älä ota vastaan rahaa tai keskustele mistään 
suorituksesta.

Oletko koskaan ollut mukana onnettomuudessa?
Noudatitko tätä menettelyä askel askelelta?

Miten se päättyi, jos teit niin?
Miten se päättyi, jos et tehnyt niin?

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
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OSIO 4.2 ONNETTOMUUKSIEN HALLINTA
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Miten kolarin jälkipuinti 
pitäisi hoitaa?

Vaikka tunnet olevasi kunnossa onnettomuuden jälkeen, on 
suositeltavaa mennä täydell iseen lääkärintarkastuksen 
mahdollisten piilevien vammojen tai ongelmien välttämiseksi.

Kolarin jälkeisten tuntien tai päivien aikana saatat olla edelleen järkyttynyt, pois tolaltasi tai peloissasi 
erityisesti, jos vakavia vammoja on syntynyt tai jos kolari olisi voitu välttää.

Nämä kaikki tunteet ovat normaaleita 
ja haihtuvat luultavasti ajan kuluessa, 
kun auto on korjattu ja kaikki lakiasiat 
h o i d e t t u .  J o s  n ä m ä  t u n t e e t 
voimistuvat tai kestävät pitkään ja 
estävät elämästä normaalia elämää, 
käsiteltävänäsi on luultavasti trauman 
jälkeinen stressihäiriö PTSD.(post-
traumatic stress disorder).

Miten  tunnistat  trauman  jälkeisen 
stressihäiriön PTSD:n. Kaikilla trauman 
jälkeisen stressin kokeneilla ei ole PTSD:tä. 
Tässä kuitenkin muutamia tarkkailtavia oireita:

tunteiden ja kaikenlaisten onnettomuutta 
koskevien muistutusten välttäminen
jatkuva jännittyneisyyden tunne, äkäisyys tai viha
lääket ieteel l isten  kokeiden  ta i 
menetelmien välttely
tapahtuman  eläminen  mielessä 
jatkuvasti uudelleen
painajaiset tai uniongelmat

Jos havaitset näitä oireita autokolarin 
jälkeen, älä sulje niiltä silmiäsi. Hae 
lääkärin apua tai asiantuntevaa 
psykologista tukea.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Oletko koskaan ollut osallisena 

kolarissa tai todistanut sitä?
Millaisia ajatuksia ja 

tunteita sinulla oli sen jälkeen?
Miten käsittelit ne?
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Miten hoitaa onnettomuuden jälkipuinti?
OSIO 4.2 ONNETTOMUUKSIEN HALLINTA
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OSIO 5.1 YLEISTÄ TAKSINKULJETTAJIEN ERILAISISTA RISKEISTÄ
Taksinkuljettajien riskien neljä päätyyppiä

Taksinkuljettajien riskien neljä päätyyppiä ovat seuraavat:
terveydellinen riski
ajossa oloon liittyvät riskit
väkivalta
taksinkuljettajan omasta käyttäytymisestä aiheutuvat riskit

Oman turvallisuuden vuoksi niihin kaikkiin on pystyttävä varautumaan eri riskinhallintakeinoin.

Terveysongelmia tai vammoja voi syntyä, jos ajat tuntikausia samassa asennossa, olet alttiina tärinälle tai nostat raskaita esineitä. Voit 
pienentää fyysisen riskin vaikutusta, katso ohjeita kohdasta Ergonomia
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Mitä enemmän olet ajossa, sitä todennäköisemmin voit 
joutua kolariin tai onnettomuuteen. Voit välttää monet 
onnettomuudet muuttamalla ajoasennettasi

Voit monesta syystä olla helppo kohde hyökkäyksille, 
pelottelulle ja ahdistelulle. On kuitenkin olemassa 
tekniikkoja, joilla voidaan välttää uhriksi joutuminen , ja 
tapoja tilanteen käsittelemiseen paremmin väkivaltaa 
kohdatessaan

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Mikä on henkilökohtainen toimintasuunnitelmasi 
niiden riskien vähentämiseksi, joille olet alttiina?

Jos tupakoit, käytät piristysaineita, et käytä turvavyötä ja 
käyttäydyt muuten vahingollisesti, vaarannat terveytesi. 
Huonojen tapojen muuttaminen voi olennaisesti vähentää 
tätä riskiä.

OSIO 5.1 YLEISTÄ TAKSINKULJETTAJIEN ERILAISISTA RISKEISTÄ
Taksinkuljettajien riskien neljä päätyyppiä



78 79

MODUULI 5MO
DU

UL
I 5

Mitä enemmän olet ajossa, sitä todennäköisemmin voit 
joutua kolariin tai onnettomuuteen. Voit välttää monet 
onnettomuudet muuttamalla ajoasennettasi

Voit monesta syystä olla helppo kohde hyökkäyksille, 
pelottelulle ja ahdistelulle. On kuitenkin olemassa 
tekniikkoja, joilla voidaan välttää uhriksi joutuminen , ja 
tapoja tilanteen käsittelemiseen paremmin väkivaltaa 
kohdatessaan

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Mikä on henkilökohtainen toimintasuunnitelmasi 
niiden riskien vähentämiseksi, joille olet alttiina?

Jos tupakoit, käytät piristysaineita, et käytä turvavyötä ja 
käyttäydyt muuten vahingollisesti, vaarannat terveytesi. 
Huonojen tapojen muuttaminen voi olennaisesti vähentää 
tätä riskiä.

OSIO 5.1 YLEISTÄ TAKSINKULJETTAJIEN ERILAISISTA RISKEISTÄ
Taksinkuljettajien riskien neljä päätyyppiä



80 81

MO
DU

LE
 5

Kuka alla olevista henkilöistä todennäköisimmin hyökkää kimppuusi?

Se voisi olla kuka tahansa heistä. Jatka lukemista ymmärtääksesi väkivallan 
dynamiikan ja oppiaksesi välttämään joutumasta väkivallan uhriksi.

Työskentelet yksin.
Teet pitkiä vuoroja ja olet usein uupunut.
Olet usein työssä yöllä, syrjäisillä alueilla ja huonosti valaistussa 
ympäristössä.
Mukanasi on aina jonkin verran käteistä rahaa.
Suurimman osan aikaa teet työtä tuntemattomien ihmisten kanssa.
Sinun on usein palveltava ongelmaisia asiakkaita (juopuneita, huumeiden 
käyttäjiä jne.)

MODULE 5

Eurooppalainen tutkimus paljastaa väkivaltaisten 
välikohtausten ja ryöstöjen kaavan:

94 % hyökkäyksistä tapahtuu kuljettajan ollessa 
taksissa
82 % hyökkäyksistä tapahtuu öisin puolenyön ja 
kello 4:n välillä
74 % kuolemista aiheutuu pää- ja niskavammoista ja
47 % hyökkääjistä toimii yksin

Kun ymmärrät viisi yksinkertaista mutta tärkeää periaatetta ihmisluonteesta, se voi 
auttaa välttämään vaikeat tilanteet tai käsittelemään ne.

Tiedosta, ettei kahta samanlaista ihmistä ole. Jokaisen arvot, uskomukset, 
motiivit ja turvallisuusrajat ovat erilaisia
Muista, että mukavillakin ihmisillä on huonoja päiviä
Et saa milloinkaan aliarvioida asiakastasi ja sitä, mitä hän saattaa pystyä 
tekemään sinulle
Ole tarkkaavainen aina, kun taksissasi on asiakas riippumatta siitä, miten hän on 
pukeutunut tai miltä näyttää
Tutustu kehonkieleen ja kuuntele aktiivisesti jotta voit havaita sanojen ja 
kehonkielen välisen ristiriidan

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Oletko koskaan joutunut hyökkääjän 

kohteeksi taksissasi?
Miltä hän näytti?

Miten hän käyttäytyi?
Mitä teit?

Nyt osaat tarkistaa, kuinka
ehkäiset riskejä
käsittelet uhkia tai hyökkäyksiä ja
käsittelet trauman jälkeistä kokemusta
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OSIO 5.1 YLEISTÄ TAKSINKULJETTAJIEN ERILAISISTA RISKEISTÄ
Väkivallan dynamiikan ymmärtäminen
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  RISKIEN ENNALTAEHKÄISYOSIO 5.2
Matkustajien arviointi
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MODULE 5

Voit pelastaa henkesi, jos opit “lukemaan”matkustajia.

Jos mahdollinen asiakas pysäyttää taksin lennosta, pysäytä taksi vähän matkan päähän matkustajasta arvioidaksesi tilanteen.
Jos hän käyttäytyy oudosti kävellessään taksin luo tai tunnet itsesi turvattomaksi, sinulla on aikaa ajaa pois ennen kuin hän astuu autoon.

Tervehdi aina matkustajaa matkan aluksi ja pidä 
katsekontakti koko matkan ajan. Kun olet 
ystävällinen ja huolehtiva, asiakkaan on vaikeampi 
kohdella sinua epäkunnioittavasti.
Lisäksi lähetät näin hienovaraisen viestin: ”Näen 
sinut, voin tunnistaa sinut.”

Pidä aina silmällä matkustajia, joiden katse 
harhailee hermostuneesti, jotka työntävät kätensä 
äkkiä taskuihinsa/laukkuunsa, jotka pitävät hattua 
ja pipoa kasvojensa suojana tai joiden silmät 
näyttävät vihaisilta tai hyökkääviltä.
Ole kuitenkin varovainen: mikään näistä merkeistä 
ei ole 100 % paikkansapitävä ennusmerkki 
rikollisista aikeista.
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Nyrkkiin puristetut kädet ilmaisevat kiukkua, piilossa olevat kädet 
ilmaisevat, että henkilöllä on jotain salattavaa, eteenpäin työnnetty 
leuka osoittaa kiukkua ja tappelunhalua, ja nopeat, pälyilevät 
silmäykset osoittavat halua katsoa jotain (esim. tapahtumapaikan 
tarkkailua haluamatta tulla nähdyksi sitä tehdessään).
Ole kuitenkin varovainen: tällaiset kehonkielen merkit liittyvät 
tavallisesti tunteisiin, mutta mistään niistä ei voi ennustaa, kuinka 
henkilö käyttäytyy.
Ainoastaan silloin on syytä huolestua, kun henkilöstä on havaittavissa 
monia näitä kehonkielen merkkejä.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Mitkä matkustajien 

viestittämät merkit saavat sinut 
valpastumaan?

MODULE 5

Ennalta ehkäisevä turvallisuustekniikka

Eni ten  taks inku l je t ta j ia  ahd is te lee 
kuljettajan takana istuva henkilö. Tämä on 
ensisijainen vaaravyöhykkeesi.
Pyydä jonkin tekosyyn varjolla matkustajaa 
siirtymään istuimen oikealle puolelle, vetoa 
esimerkiksi yhtiön ohjesääntöön, auton 
vakauteen tai mihin tahansa mieleesi 
tulevaan syyhyn.

Mitä muuta voi tehdä, jottei joutuisi uhriksi?

Ei paksuja ketjuja, ei ristejä tai medaljonkeja.
J o s  s i n u n  o n  vä l t t ä m ä t t ä  p i d e t t ävä 
kaulaketjua, varmista, että se on hyvin ohut ja 
että se katkeaa, ennen kuin sillä voi kuristaa 
sinut.
Älä käytä kalliilta näyttäviä koruja tai kelloa – 
voit joutua ryöstön kohteeksi.

Pidä mukanasi mahdollisimman vähän 
käteistä rahaa, esimerkiksi vaihtorahaa 50 
euron setelille. Jos asiakkaat tarjoavat isoa 
s e t e l i ä ,  t a r j o u d u  v i e m ä ä n  h e i d ä t 
vaihtamaan rahaa läheiseen kauppaan. Älä 
näytä heille, että sinulla on riittävästi rahaa 
s e n  v a i h t o o n .  Ä l ä  k o s k a a n  k e r r o 
matkustajalle, että sinulla oli hyvä päivä ja 
ansaitsit paljon rahaa.
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Luotto- ja maksukortteja käytetään 
n y k y ä ä n  e n e n e v ä s s ä  m ä ä r i n . 
Rohkaisemalla ni iden käyttöön voit 
vähentää mukanasi olevan käteisen 
m ä ä r ä ä  j a  m i n i m o i t  m e n e t y k s e t 
ryöstötapauksessa.

Pyydä aina matkustajia antamaan tarkka 
osoite, minne he ovat menossa, ennen kuin 
lähdet ajamaan. Matkustajien antamat 
epämääräiset  vastaukset  ja  äk i l l iset 
reittimuutokset ovat vaaran merkkejä.

Yritä välttää sivukujia ja päättyviä teitä 
erityisesti yöllä. Matkustaja ehkä haluaa 
saada sinut pois näkyvistä ja helposti 
ryöstettäväksi. Jos et voi välttää sitä, peruuta 
kujalle, pidä autosi käynnissä ajovaihteella ja 
avaa tavaratila tarvittaessa avauspainikkeella. 
Älä nouse taksista. Jos tulee ongelmia, painat 
vain kaasua ja ajat pois.

Kannattaa pitää vara-avainta taskussa, jos joudut 
ryöstetyksi. Ryöstäjä heittää todennäköisesti auton avaimet 
pois ja rikkoo radiosi, jotta et voisi lähteä liikkeelle tai soittaa 
apua. Jos sinulla on vara-avain, voit ainakin ajaa hakemaan 
apua.

Pidä aina mielessäsi voimassa olevat toimintaohjeet 
hätätilanteessa (hätäkutsuviestit) ja opettele käyttämään 
kaikkia käytettävissäsi olevia teknisiä apujärjestelmiä.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Monetko näistä tekniikoista tunnet?

Kuinka monella niistä olet välttänyt hankaluuksia?

MODUULI 5MO
DU

UL
I 5

Ennalta ehkäisevä turvallisuustekniikka
  RISKIEN ENNALTAEHKÄISYOSIO 5.2



86 87

MO
DU

LE
 5

MODULE 5

Luotto- ja maksukortteja käytetään 
n y k y ä ä n  e n e n e v ä s s ä  m ä ä r i n . 
Rohkaisemalla ni iden käyttöön voit 
vähentää mukanasi olevan käteisen 
m ä ä r ä ä  j a  m i n i m o i t  m e n e t y k s e t 
ryöstötapauksessa.

Pyydä aina matkustajia antamaan tarkka 
osoite, minne he ovat menossa, ennen kuin 
lähdet ajamaan. Matkustajien antamat 
epämääräiset  vastaukset  ja  äk i l l iset 
reittimuutokset ovat vaaran merkkejä.

Yritä välttää sivukujia ja päättyviä teitä 
erityisesti yöllä. Matkustaja ehkä haluaa 
saada sinut pois näkyvistä ja helposti 
ryöstettäväksi. Jos et voi välttää sitä, peruuta 
kujalle, pidä autosi käynnissä ajovaihteella ja 
avaa tavaratila tarvittaessa avauspainikkeella. 
Älä nouse taksista. Jos tulee ongelmia, painat 
vain kaasua ja ajat pois.

Kannattaa pitää vara-avainta taskussa, jos joudut 
ryöstetyksi. Ryöstäjä heittää todennäköisesti auton avaimet 
pois ja rikkoo radiosi, jotta et voisi lähteä liikkeelle tai soittaa 
apua. Jos sinulla on vara-avain, voit ainakin ajaa hakemaan 
apua.

Pidä aina mielessäsi voimassa olevat toimintaohjeet 
hätätilanteessa (hätäkutsuviestit) ja opettele käyttämään 
kaikkia käytettävissäsi olevia teknisiä apujärjestelmiä.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Monetko näistä tekniikoista tunnet?

Kuinka monella niistä olet välttänyt hankaluuksia?

MODUULI 5MO
DU

UL
I 5

Ennalta ehkäisevä turvallisuustekniikka
  RISKIEN ENNALTAEHKÄISYOSIO 5.2



88 89

MODULE 5

Kuinka autotekniset varmennukset voivat lisätä turvallisuuttasi taksissa?

Kun taksissa on parempi valaistus, voit 
tarkkailla matkustajan käyttäytymistä.

Tällä on tarkoitus estää yllättäminen. 
Oma ovesi pitäisi olla lukittuna erityisesti 
yöllä ja syrjäisillä alueilla – ajaessasi ja 
odottaessasi seuraavaa kyytiä. Näin 
estät sen, että ovesi voidaan avata ja 
kimppuusi hyökätä. Myös muut ovet 
pitäisi lukita, jotta epämieluisat henkilöt 
eivät pääsisi autoon.

Pidä ikkunaa juuri sen verran auki, että 
saat raitista ilmaa tai voit puhua 
ihmisille. Näin estät sen, että kukaan 
voisi yrittää tarttua sinuun ikkunan 
kautta.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS Mitä autoteknisiä varmennuksia 
käytät taksissasi?

Teknologia turvallisuuden lisääjänä
  RISKIEN ENNALTAEHKÄISYOSIO 5.2

Kun laitteista tulee jatkuvasti pienempiä ja halvempia, kannattaa tarkistaa, miten teknologialla voisi lisätä turvallisuutta.

Tavallisesti taustapeilin yläpuolelle 
asennetulla turvakameralla saa laajan 
kuvakulman taksin sisätilaan, ja sillä 
voi tallentaa toiminnan auton sisällä. 
Kamera voi ehkäistä väkivaltaista 
käyttäytymistä ja auttaa tunnistamaan 
m a t k u s t a j i a  p ä ä l l e k a r k a u k s e n 
t a p a h t u e s s a .  P a i k a l l i s i l t a 
viranomaisilta on tarkistettava, onko 
turvakameran käyttö taksissa laillista.

Nämä järjestelmät voi aktivoida 
ryöstön tai jonkin muun hyökkäyksen 
tapahtuessa. Hätäpainike aktivoi GPS-
tietoihin perustuvan äänettömän 
hälytyksen.

Matkustajal le huomaamattomat 
vilkkuvat hätävalot voidaan asentaa 
auton perään. Kuljettaja voi uhattuna 
aktivoida hätävalot ja näin ilmoittaa 
m u i l l e  k u l j e t t a j i l l e  o l e v a n s a 
hankaluuksissa.
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N ä m ä  o v a t  e r i l l i s i ä  j o k o 
radioliikenteeseen liitettyjä tai viestin 
j o h o n k i n  k e s k u s p a i k k a a n 
( t i l a u s v ä l i t y s y h t i ö ö n  t a i 
p o l i i s i a s e m a l l e )  l ä h e t t ä v i ä 
järjestelmiä. Järjestelmä on helppo 
aktivoida painamalla jalan vieressä tai 
o h j a u s p y ö r ä s s ä  o l e v a a 
vaihtokytkintä.

Sekä taksinkuljettajien että matkustajien turvallisuuden vuoksi on kehitetty monia uusia 
sovelluksia
Kuljettajan puolella sovelluksiin on yhdistetty monia turvallisuudelle tärkeitä tukijärjestelmiä
Heillä on integroitu GPS taksin sijainnin määrittämiseen sekä SOS-painike, jolla voi ilmoittaa 
muille kuljettajille, että kollega on pulassa
Joissakin sovelluksissa on myös ratkaisuja langattomaan maksamiseen suoraan 
matkustajan älypuhelimesta kuljettajan älypuhelimeen (ratkaisut, joissa ei käsitellä rahaa)
Tämän lisäksi joidenkin sovellusten avulla voi tarkistaa arvioita, joita muut kuljettajat ovat 
tehneet matkustajista, ja jättää huomiotta rähinöitsijältä tuleva kutsu

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Käytätkö turvanasi teknisiä apuvälineitä?

Tunnetko maassasi saatavissa olevat takseille sopivat sovellukset?

Passiivisen itsepuolustuksen kaksi päätavoitetta on uhkien välttäminen ja hengissä pysyminen. Toisin sanoen passiivisessa 
itsepuolustuksessa on kyse tietämyksestä ja valmiudesta käsitellä tehokkaasti mahdollisesti haitallista käyttäytymistä, joka 
liittyy riskien hallintaan.
Uhkien välttäminen. Tietoisuus, ennakointi ja mahdollisten vaarallisten tilanteiden välttäminen on avainstrategia. Voidaan 
myös hillitä tilanteen pahenemista, toisin sanoen käyttää ääntä, äänensävyä ja kehonkieltä mahdollisesti väkivaltaiseksi 
muuttuvan tilanteen rauhoittamiseen, ennen kuin väkivaltaa todella tapahtuu. Katso kohdasta Ristiriitojen hallinta lisävihjeitä 
ristiriitojen ja vaaran välttämiseen.
Hengissä selviäminen. Jos kimppuusi hyökätään, tavoitteesi on pysyä hengissä ja vahingoittumattomana. Uhkaamalla 
väkivaltaista henkilöä tai kostamalla hänelle asetat fyysisen koskemattomuutesi suureen ja tarpeettomaan vaaraan. Katso 
kohdasta Uhattuna oleminen lisätietoja, jotta ymmärtäisit, mikä on tärkeintä joutuessasi aseella uhatuksi.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Voitko kokemuksesi perusteella e

hdottaa jotain muuta itsepuolustusstrategiaa?
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Toimiminen aseella uhattuna
OSIO 5.3 FACING DANGER

Vaikka on helpompi sanoa kuin tehdä, on olennaisen tärkeää 
pysyä rauhallisena ja hallita mahdollisimman hyvin tilannetta. 
Ajattele myönteisiä asioita, vaikka omaa perhettä (”Perhe 
odottaa minua kotona, tästä on selvittävä yhtenä kappaleena”), 
joilla voit rakentaa sisäistä vahvuutta ja rohkeutta.

Älä vastustele, vaan tottele ryöstäjää ja anna hänelle rahat. 
Muistuta itseäsi, ettei henkeään kannata vaarantaa mistään 
määrästä rahaa tai omaisuutta. Toimi viisaasti, selviät kyllä 
tästäkin.

Teeskentele tämän olevan tavallista. Älä näytä pelkoasi tai 
anele. Pidä äänesi vakaana ja hiljaisena ja kerro ryöstäjälle 
tottelevasi ja antavasi hänen haluamansa rahat. Kerro 
ryöstäjälle koko ajan, mitä olet tekemässä, ja sano rahojen 
olevan taskussasi ennen kuin kurkotat ottamaan niitä. Muuten 
ryöstäjä saattaa ajatella, että yrität tavoitella asetta 
puolustautuaksesi.

K ä y t ä  m i t ä  t a h a n s a  k ä y t e t t ä v i s s ä s i  o l e v a a 
hätähälytysjärjestelmää

Oletko koskaan joutunut 
hyökkäyksen kohteeksi työssäsi?

Miten reagoit?
Millainen oli lopputulos?

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

Toimenpiteet ryöstön jälkeen
OSIO 5.4 TAPAHTUMAN JÄLKEINEN TOIMINTA

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Oletko koskaan kärsinyt trauman 

jälkeisestä stressistä?
Minkälaisia oireita sinulla oli?

Miten hoidit sen?

Ota yhteyttä tilausvälityskeskukseen. 
Ilmoita heille, tarvitsetko lääkärin apua, 
ja kerro heille tarkka sijaintisi. Kerro 
selvästi, hälytätkö itse poliisin vai 
hälyttävätkö he.

Kirjoita muistiin kaikki, mitä voit muistaa epäillystä 
n i i n ,  e t t ä  v o i t  a n t a a  p o l i i s i l l e  h y v ä n 
todistajanlausunnon. Sukupuoli, ikä, hiustyyli ja väri, 
erikoispiirteet (esim. tatuoinnit), vaatetus – kaikilla 
yksityiskohdilla on merkitystä.

Hyökkäyksen tapaisen traumaattisen kokemuksen jälkeen olet luultavasti peloissasi, apea, levoton ja epäluuloinen. 
Nämä ovat normaaleita reaktioita epänormaaleihin tilanteihin.
Mutta jos et toinnu järkytyksestä ja tunnet olevasi jatkuvasti vaarassa, saatat kärsiä trauman jälkeisestä stressistä ja 
tarvitset terapeutin apua. Muista, että trauman jälkeinen stressi ei ole heikkouden merkki, ja ainoa tapa päästä sen yli 
on kohdata se, mitä sinulle on tapahtunut, ja oppia hyväksymään se osana menneisyyttäsi.
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MODUULI 6PALVELUHENKISYYS JA 
SOSIAALINEN VUOROVAIKUTUS
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Minkä mielikuvan sinä 
ja autosi annatte?

Auto ja kuljettajan ammatillinen kuva

Millaisen täsmäviestin sinun ja autosi ulkonäkö lähettävät 
matkustajille? Ammattimainen ulkoasu antaa ymmärtää, että sinua 
pitää kohdella ammattilaisena ja että matkustajat saavat hyvän 
vastineen rahalleen. Muista, että tämä on myös hyvin tärkeää 
turisteille, jotka tuntevat olonsa turvallisemmaksi, kun ulkoasusi on 
ammattimainen.

Huolehdi siisteydestäsi ja päivittäisestä hygieniasta. Pukeudu puhtaisiin, mukaviin ja miellyttäviin 
vaatteisiin.
Älä käytä liikaa hajusteita tai deodoranttia. Vältä T-paitoja, joissa on keskustelua herättäviä kuvia tai tekstejä 
(esim. seksuaalisia tai rasistisia kaksimielisyyksiä), jotka voisivat aiheuttaa kiukkua ja kiistoja matkustajien 
kanssa. 
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Auto ja kuljettajan ammatillinen kuva

Varmista, että autosi on puhdas sisältä ja päältä. Tarkista säännöllisesti, että laitteet (taksamittari, radio, navigaattori jne.) toimivat 
hyvin.
Älä aloita vuoroasi tarkistamatta, onko autossa vaurioita tai viallisia laitteita. Tarkista vuorosi alussa myös, onko takaistuimella, 
istuimen välissä tai jalkatilassa matkustajien jättämiä esineitä.
Älä tupakoi autossa.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Mitä teet varmistaaksesi itsesi ja taksisi ammattimaisen ulkonäön?

Oikea asennoituminen matkustajiin
Miten parhaiten suhtaudut matkustajiisi?

Erinomaisen asiakaspalvelun 
p ä ä s ä ä n t ö  o n  s e ,  e t t ä 
kohdellaan matkustajia niin kuin 
haluaa itseään kohdeltavan. 
Mitä tämä tarkoittaa?

Sinun on pystyttävä kommunikoimaan 
m a t k u s t a j i e s i  k a n s s a  s e l ke ä s t i  j a 
ytimekkäästi paikallisella kielellä. Sinun 
pitää ymmärtää, minne matkustaja haluaa 
mennä ja miten. Sinun pitää pystyä 
ehdottamaan vaihtoehtoisia reittejä tai 
tarjoamaan lisäapua.

Hyväksy kulttuurin, kielen, uskonnon, puheen korostuksen, sukupuolen ja puhetavan erot. 
Kohteliaisuus, ystävällisyys ja kunnioitus lisäävät todennäköisyyttä, että sinua kohdellaan 
samalla tavoin.
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Merkki erinomaiseuudesta on että 
m a t k u s t a j a  s a a  t a v a n o m a i s t a 
parempaa palvelua. Jos kommunikoit 
asiakkaan kielellä, tai jos matkustajat 
voivat käyttää audiovisuaalisia laitteita, 
lisäät matkustajatyytyväisyyttä. Nämä 
ovat vain joitakin palveluideoita 
m a t k u s t a j a t y y t y v ä i s y y d e n 
lisäämiseksi.

T ä h ä n  k u u l u u  k y s y m i n e n 
matkustajilta, sopiiko lämpötila heille 
j a  i l m a s t o i n n i n / l ä m m i t y k s e n 
säätäminen tämän mukaiseksi tai 
äänentoiston kytkeminen pois/päälle 
matkustajien toivomusten mukaan. Vammaiset matkustajat, raskaana olevat naiset, 

ikäihmiset, vanhemmat pienten lasten kanssa tai 
koulula iset  – he kaikki  saattavat  tarv i ta 
erityiskohtelua ja avustamista.

ITSEARVIOINTIKYSYMYSMitä arvostat eniten, kun sinua itseäsi palvellaan matkustajana?
Tarjoatko samanlaista palvelua matkustajillesi?

Lisäpalveluiden tarjoaminen tai matkustajien elämän helpottaminen 
tuottavat hyvää mainetta, saavat matkustajat palaamaan kyytiisi 
toistekin ja tuovat paremmat tulot.

Ilmaisen Wi-Fi-palvelun tarjoamista taksissasi arvostavat liikenneruuhkaan 
juuttuneet kiireiset liikemiehet ja -naiset, sosiaalisessa mediassa 
valokuviaan jakamaan haluavat turistit ja nuoret ihmiset, joilla on tarve olla 
koko ajan yhteydessä ystäviinsä.

Opettele ainakin laajalti puhutun kielen, kuten englannin, perusteet. Verkossa on 
monia maksuttomia podcasteja, CD-levyjä ja tulkkisanakirjoja, jotka auttavat 
selviytymään taksialan englannilla, kun kommunikoidaan turistien ja 
ulkomaalaisten kanssa. Ilmoita heille, että puhut heidän kieltään (esim. nimilapullasi 
tai muulla merkillä, joka on ylläsi tai autossasi).
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Vammaisten matkustajien palvelun yleisperiaatteet
OSIO 6.2 AMMATTIMAINEN TAPA KOHDELLA VAMMAISIA MATKUSTAJIA

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

Tarkista paikallisten markkinoiden sovelluksiin, jotka auttavat ennakkotilauksesta kautta älypuhelimesta 
tai tietokoneelta. Asentaa laitteet hyväksyä luottokorttimaksut, tehdä matkustajien elämästä 
helpompaa, välttämään riitoja muutosta ja pysyä turvassa.

Matkustajien infonäytöt (PIM) tai matkustajiin päin olevat vuorovaikutteiset kosketusnäytöt välittävät 
matkustajillesi hyödyllistä ja viihdyttävää sisältöä esimerkiksi matkailunähtävyyksistä, asiatietoja, uutisia, 
urheilu- ja säätietoja, musiikkia, pelejä jne. Vaikka sinulla ei olisikaan varaa tällaiseen, pidä joitakin karttoja 
taksissa (saat niitä ilmaiseksi kaupungin matkailutoimistosta).

Tarjoa asiakkaille sellaisia lisäpalveluita joita he saattaisivat arvostaa.

Minkälaisia lisäpalveluita tarjoat matkustajillesi?
Mitä muuta voit edellä olevan perusteella 

tehdä lisätäksesi matkustajiesi tyytyväisyyttä?

Ammattimainen tapa kohdella vammaisia matkustajia

Ollessasi tekemisissä matkustajien 
k a n s s a ,  j o i l l a  o n  j o k i n  v a m m a 
(liikuntarajoite, kuulo-, puhe- tai jokin 
muu vamma), et saa suhtautua heihin 
holhoavasti etkä kunnioitusta korostaen.

Kiinnitä huomiota omiin eleisiisi ja liikkeisiisi. 
Jos s inua pyydetään to istamaan ta i 
kirjoittamaan sanomasi, tee se rauhallisesti ja 
miellyttävästi. Ole kärsivällinen äläkä tee 
matkustajien oloa epämukavaksi, jos he 
tarvitsevat liikkumiseen tai puhumiseen 
enemmän aikaa.

Kysy suoraan, millaista apua matkustaja 
m a h d o l l i s e s t i  t a r v i t s e e ,  j a  t o i m i 
matkustajan toiveiden mukaan. Kyse ei ole 
vain  kohte l ia isuudesta ,  varomaton 
avustaminen saattaa aiheuttaa kovaa kipua 
ja enemmän vahinkoa kuin hyvää.
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Yleisperiaatteiden lisäksi on muistettava muutamat erityisohjeet 
siitä, miten kohdella liikuntarajoitteisia matkustajia , sokeita tai 
heikkonäköisiä matkustajia , kuuroja tai kuulovammaisia 
matkustajia , ja matkustajia joilla on kognitiivisia vaikeuksia

Oletko palvellut vammaisia matkustajia? 
Mitkä olivat palvelun suurimmat ongelmat? 

Miten ratkaisit niitä?

ITSEARVIOINTIKYSYMYKSET

Liikuntarajoitteisten matkustajien palvelu

Miten liikuntarajoitteisia matkustajia kohdellaan?

Matkustajat saattavat kärsiä tilapäisistä tai pysyvistä 
liikuntaongelmista ja he voivat käyttää erilaisia 
laitteita, kuten pyörätuoleja, keppejä, kainalosauvoja 
tai kävelytukia. Kysy aina matkustajalta, kuinka voit 
olla avuksi. Älä koske keppiin tai kainalosauvoihin, 
mutta tue henkilöä tai tarjoa käsivartesi.

Pyörätuoli on osa matkustajan omaa tilaa. Älä pidä pyörätuolista kiinni tai 
nojaa siihen ilman matkustajan lupaa.
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Ota katsekontakti ja kumarru puhumaan 
silmien tasolla pyörätuolissa olevien 
matkustajien kanssa.

Pysäytä mahdollisuuksien mukaan taksi 
paikkaan, jossa matkustaja voi poistua 
autosta vakaalle ja kuivalle pinnalle 
putoamisen ja liukastumisen välttämiseksi. 
Jos on pysähdyttävä liukkaaseen paikkaan, 
muista varoittaa matkustajaa ennen kuin 
hän nousee autosta.

Auta pienissä mutta tärkeissä asioissa, 
avaa ovi tai pysäköi taksi niin, että ovi on 
mahdollisimman lähellä jalkakäytävän 
reunaa.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

Oletko palvellut liikuntarajoitteisia ihmisiä 
(pyörätuolissa olevia ihmisiä, ikäihmisiä, 

raskaana olevia naisia, jalkansa murtaneita jne.)?
Mikä oli vaikeinta? Miten hoidit asian?

Sokeiden ja näkövammaisten matkustajien palvelu

Miten kohdella sokeita tai näkövammaisia matkustajia?

K u n  n o u d a t  s o k e a n  t a i 
näkövammaisen henkilön kotoaan, 
k o p u t a  o v e l l e  t a i  a s t u  s i s ä ä n 
kertoaksesi, että olet saapunut.

Kosketa kevyest i  matkustaj iesi 
käsivartta esitellessäsi itsesi. Älä 
kosketa tai ota kiinni käsivarresta 
odottamatta. Kerro esteistä, kuten 
portaista, ennen niitä.

Jos matkustajalla on opaskoira, älä 
koskaan koske sen valjaisiin luvatta. 
K y s y  m a t k u s t a j a l t a  a u t o o n 
päästyänne, missä hän mieluummin 
haluaa koiransa olevan.
Opaskoirat on tavallisesti koulutettu 
makaamaan matkustajan jalkatilassa 
omistajansa jalkojen välissä. Jos tämä 
ei ole mahdollista, koira voi myös 
matkustaa farmariauton tavaratilassa.
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Kerro perillä matkustajalle matkan hinta ja sano hänen antamansa summa ennen sen laittamista pois. Laske ääneen vaihtorahat 
ja laita ne suoraan matkustajan käteen.
Anna ensin kolikot ja sitten setelit suurin ensin. Jotkut sokeat ja huononäköiset taittavat setelinsä niin, että he voivat erottaa niiden 
nimellisarvon.

Kerro matkustajalle määränpäähän saavuttaessa sijainti, tarjoudu auttamaan matkustajaa nousemaan taksista ja ohjaa hänet turvalliseen 
paikkaan.
On parempi ohjata matkustaja seinän viereen tai penkille kuin jättää hänet keskelle jalkakäytävää. Ilmoita lähdöstäsi, jotta hän ei jatka 
puhumista.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Oletko palvellut sokeita tai näkövammaisia henkilöitä?

Mikä oli vaikeinta?
Miten hoidit sen?
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Joillakin matkustajilla saattaa olla vammoja, jotka vaikuttavat heidän muistiinsa, ymmärrykseensä, 
huomiokykyynsä ja kommunikointiinsa.
Useimmin ehkä kohtaat Alzheimerin sairautta potevia, autistisia tai tarkkaavaisuushäiriöistä 
kärsiviä matkustajia.

www.youtube.com/watch?v=AaA5im9ID7o
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Kuulo- ja puhevammaisten matkustajien palvelu
OSIO 6.2 AMMATTIMAINEN TAPA KOHDELLA VAMMAISIA MATKUSTAJIA

Miten kohdella matkustajia joilla on kognitiivisia vaikeuksia?
OSIO 6.2 AMMATTIMAINEN TAPA KOHDELLA VAMMAISIA MATKUSTAJIA
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Miten reagoida?
OSIO 7.1 RISTIRIITOJEN HALLINTA

 No niin, olemme perillä.
 Kiitos, tässä.
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Olen pahoillani, minulla ei 
ole vaihtaa sataa euroa.

No, minulla ei ole pienempää. 
Velvollisuutesi on pitää 
riittävästi vaihtorahaa!B
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Mitä? Oletko vakavissasi? 
Εn pysty antamaan tästä 

vaihtorahaa, matkasi tekee 
vain 12 euroa 

Mitä, pidätkö minua pellenä?
A

No pitäisi sinulla olla! 
Nyt keskellä päivää kaiken lisäksi. 

Kuka sinä olet nimittelemään?

Totta, mutta joskus käy niin, 
ettei minulla ole vaihtorahaa. 

Mitä jos veisin sinut tuonne kauppaan 
vaihtamaan setelisi? Se on vain muutaman 
metrin päässä eikä siitä tule lisämaksua.

No olkoon sitten

No niin, olemme perillä.
Mitä tämä on? Tämä ei 

ole oikea paikka.

Miten reagoida?
OSIO 7.1 RISTIRIITOJEN HALLINTA

Miten reagoida?
OSIO 7.1 RISTIRIITOJEN HALLINTA
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A
Kyllä se on! Missäliekatu 22.

MIKÄkatu, sanoin MIKÄkatu, en Missäliekatu!
Sanoit MissäLIE. Ja muuten, mikset sanonut, että ajoimme väärää tietä?

Sinä 3#!##%@!!! Kuinka voisin tietää, missä ollaan, 
kaikkien tekemiesi mutkien jälkeen?

Hei rouva! Et mene minnekään ennen kuin maksat!
Haluat minun maksavan? Minä maksan!

No niin, olemme perillä.
Mitä tämä on? Tämä ei ole oikea paikka.
Luulin sinun sanoneen Missäliekatu 22.

MIKÄkatu, sanoin MIKÄkatu, en Missäliekatu.
Ok, tuli luultavasti väärinkäsitys. Kuulin ehkä väärin. Olen pahoillani. 

Katsotaan... Mikäkatu on vain muutaman korttelin päässä täältä. 
Voimme olla siellä 7-10 minuutissa. Onko niin hyvä?

Uskoisin, ettei tästä matkasta tarvitse maksaa mitään.

Koska tämä on minun syytäni, pysäytän 
taksamittarin nyt heti. Maksat matkasta 

vain tähän asti.
Hyvä on sitten, Lähdetään menemään!

Ristiriitojen välttäminen

Sinä, kuten muutkin asiakkaiden kanssa toimivat ammattilaiset, saatat joutua 
tilanteeseen missä asiakkaan kanssa on erimielisyyttä. Monet ristiriitatilanteet 
voidaan kuitenkin välttää. Katso miten:

Eikä sinun tavoitteesi ole hänen päihittämisensä. Matkustajat ovat tulolähteesi ja 
siksi on tärkeää, että palvelet heitä hyvin ja täytät heidän odotuksensa.

Sellainen käytös saattaa johtaa siihen, että vähäinen erimielisyys muuttuu 
raivoisaksi yhteenotoksi arvaamattomin seurauksin.

MODUULI 7MO
DU

UL
I 7

Miten reagoida?
OSIO 7.1 RISTIRIITOJEN HALLINTA OSIO 7.1 RISTIRIITOJEN HALLINTA
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Jos uhkaat henkilöä, joka vaikkapa ei 
voi tai halua maksaa, se luultavasti 
s a a  a i k a a n  e p ä m i e l l y t t ä v ä n 
v ä l i k o h t a u k s e n ,  j o n k a  s i n ä 
luultavimmin häviät.

Yksi suuri erimielisyyksien aiheuttaja on se, ettet tunne kaupunkia ja kuljetat 
asiakkaita heidän mielestään väärää reittiä. Tämä saattaa hermostuttaa 
asiakasta ja aiheuttaa ristiriitaa.

Voit osoittaa tosiasiat, mutta anna heidän säilyttää 
kasvonsa.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

Yksi esimerkki voisi olla se, että kerrot aina 
matkustajille, mitä reittiä aiot ajaa ja kysyt, 
onko matkustajalla toiveita reitin suhteen. 
Näin vältyt myöhemmistä kiistoista matkan 
hinnasta.

Miten usein sinulla on ristiriitoja matkustajien kanssa?
Kuinka paljon kiistoja olisit voinut välttää edellä esitettyjä neuvoja noudattaen?

Miten käsitellä ristiriitoja?

Joskus ristiriidat ovat väistämättömiä. Mutta 
sellaisissakin tapauksissa oma reaktiosi voi 
lievittää tai pahentaa tilannetta yhdeksässä 
tapauksessa kymmenestä. Katso miten

Vaikka olisitkin vihainen tai loukkaantunut, hengähdä sekunti, arvioi tilanne ja 
kokoa ajatuksesi ennen kuin sanot tai teet mitään. Hetken huumassa sanoo 
helposti jotain, mitä myöhemmin katuu.

Hyödynnä vakuuttavaa käyttäytymistä, katso kohtaa 
Miten vakuuttava kommunikointi  auttaa, ja 
yksinkertaista kieltä, jotta tekisit asian selväksi 
yrittämättä ohjata matkustajaa. Yritä yksinkertaisesti 
sanoa ”Ei” sen sijaan, että sanoisit ”Ei mitenkään käy” 
tai ”Et voi olla tosissasi”, mikä on hyökkäävää ja 
riidanhaluista.

Anna matkustajan päästää höyry ulos, älä keskeytä tai väittele. Väittely vihaisen asiakkaan 
kanssa on kuin heittäisi öljyä tuleen. Se tekee hänestä vain vihaisemman.
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Ristiriitojen välttäminen
OSIO 7.1 RISTIRIITOJEN HALLINTA OSIO 7.1 RISTIRIITOJEN HALLINTA
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Mieti nopeinta tapaa kysymyksen ratkaisemiseksi ja tee selkeä ehdotus, kuten ”Ymmärrän, että 
olet tuohtunut, kun myöhästyit junasta siksi, että tulin myöhään, mutta uskoisin, että saamme 
junan kiinni seuraavalla asemalla, jos lähdemme nyt heti. Auttaisiko se?”

Koska et voi ohjailla vihaisen matkustajan tunteita, voit 
käyttää tekniikkaa, joka saa matkustajan tuntemaan 
tulleensa kuulluksi ja auttaa lievittämään kiukkua:

Pidä äänesi matalana ja vakaana, puhu hitaasti, 
käytä kiertoilmauksia, ymmärrä matkustajan 
tunteita.
Pidä katsekontakti, elehdi mahdollisimman vähän.
Käytä ”minä”-toteamuksia, kuten ”Minä voin 
ymmärtää, että olet hyvin tuohtunut siitä...”

Kun matkustajat kieltytyvät maksamasta tai kiinnittämästä turvavyötään tai jopa 
laittamasta laukkujaan tavaratilaan, ole rauhallinen mutta luja ja selitä, että sekä 
sinun että matkustajien täytyy noudattaa yhtiön sääntöjä tai lakia.

Jos mitään keinoa ristiriidan ratkaisemiseksi ei löydy, saattaa olla parempi, jos matkustaja poistuu 
taksista. Matkustajan saaminen vakuuttuneeksi siitä saattaa olla vaikeaa erityisesti, jos hän on 
huumeiden käyttäjä tai juopunut. Voit aina kehottaa huonosti käyttäytyvää asiakasta poistumaan 
taksista.
Mutta ota huomioon: jos ihmiset ovat avuttomia tai sekavia alkoholin tai huumeiden käytön vuoksi, 
sinun on ilmoitettava asiasta poliisille ja odotettava heidän saapumistaan ennen kuin voit lähteä.

Matkustaja on ollut levoton koko matkan ajan. Yhtäkkiä hän nostaa ääntään ja sanoo ”Nasta lautaan!” Sinä:
a. Alat ajaa kovempaa
b. Sanot: ”Olen pahoillani, mutta en saa ylittää kaupungissa voimassa olevaa nopeusrajoitusta.”
c. Sanot: ”Mitä ihmettä sinä puhut? Ajan jo nyt liian kovaa ja tein sen, koska sinulla näytti olevan kiire.”

Ajoit vahingossa liittymän ohi ja päästäksesi oikealle kadulle sinun piti ajaa pidempää reittiä. Matkustaja on vihainen. Sinä:
a. Sanot, paljonko maksu on taksamittarin mukaan, ja vaadit rahat välittämättä siitä, kuinka paljon asiakas asiasta valittaa
b. Väittelet asiakkaan kanssa ylimääräisestä matkasta ja neuvottelet pienen alennuksen matkan hintaan
c. Pyydät anteeksi lisämatkaa ja vähennät reilun summan taksamittarin osoittamasta kokonaissummasta

Juopunut matkustaja alkaa puhua itsekseen hyvin kovaan ääneen. Lisäksi hän näyttää olevan oksentamaisillaan. Sinä:
a. Pyydät kohteliaasti matkustajaa käyttäytymään ja jos hän ei välitä pyynnöstäsi, pysäytät auton turvaaliseen paikkaan
b. Huudat käskien matkustajaa käyttäytymään ja kun hän ei välitä käskystä, pysäytät auton, nouset ulos autosta ja kiskot hänet ulos
c. Teeskentelet, ettet näe tapahtumassa mitään tavanomaisesta poikkeavaa, ja jatkat ajamista odottaen hetkeä, jolloin pääset 
hänestä eroon

TEHTÄVÄ

1

2

3
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Miten vakuuttava kommunikointi auttaa sinua?
OSIO 7.2 VAKUUTTAVA KOMMUNIKOINTI JA AKTIIVINEN KUUNTELU

Vakuuttava kommunikointi on suora, avoin ja vastuullinen tapa olla vuorovaikutuksessa matkustajien kanssa. Se kunnioittaa omiasi ja 
matkustajien rajoja ja vähentää ristiriitatilanteet minimiinsä. Miten vakuuttavaa kommunikointia voi käyttää?

Käytä sen sijaan ”minä”-toteamusta viestinnässäsi, niin et kuulosta syyttävältä. Katso alla 
olevaa esimerkkiä: Matkustaja kieltäytyy kiinnittämästä turvavyötään. Mikä 
kommunikointitapa johtaisi toivottuun tulokseen?

”Tiedätkö, että tämä on yhtiön toimintaohje. Ellet laita turvavyötä kiinni, meidän on vain 
istuttava tässä, kunnes teet sen.”
Minun on noudatettava tässä yhtiön toimintaohjetta. Sen vuoksi minun pitää saada 
sinut kiinnittämään turvavyösi, jotta voin lähteä ajamaan ja viedä sinut määränpäähäsi 
ajoissa.”

Viestintä ei ole vain sanallista. Toimi itsevarmasti, vaikka et tuntisikaan oloasi 
sellaiseksi. Pidä normaali katsekontakti. Pidä neutraali tai myönteinen ilme. 
Nyökkää yhteisymmärryksen merkiksi. Älä käytä dramaattisia eleitä. Pidä 
äänensävysi hillittynä.

Sinun täytyy kuunnella ja ymmärtää, mitä matkustajat todella 
sanovat, ei vain kuulla heidän sanojaan. Aktiivisen kuuntelun 
tekniikkaan kuuluu:

Kerro omin sanoin tai muotoile uudelleen kuulemasi. Kysy 
selventäviä kysymyksiä. Anna matkustajalle jokin todiste siitä, 
että kuuntelet: hyvin ajoitettu ”hmmm” tai ”ihanko totta?” riittää.
Osoita matkustajiesi pelolle, surullisuudelle tai ilolle empatiaa.
Yksinkertaiset lausahdukset, kuten ”Sen on täytynyt olla hirveää” 
tai ”Sinun täytyy olla ihastunut ikihyväksi” osoittavat, että 
ymmärrät matkustajiesi tunteet.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Miten käyttäisit vakuuttavaa kommunikointia 

sellaisen matkustajan kanssa, joka nousee taksiin 
hikisenä ja sanoo: 

”Keskussairaalaan niin kovaa kuin pääset”?
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MODUULI 8YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYDEN 
EDUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN AJOTAVAN EDUT
Miksi ympäristöystävällisellä ajamisella on merkitystä?

Ympäristöystävällinen ajotapa on energiatehokasta ajamista. 
Kun polttoaineiden hinnat vain nousevat jatkuvasti, voit säästää 
noin 6–10 % polttoainekuluista vuodessa pelkästään 
muuttamalla ajotapaasi.

Ympäristöystävällinen ajotapa on älykästä ja joustavaa ajamista. 
Ympäristöystävälliset kuljettajat ennakoivat paremmin ja 
välttävät monia kolaririskejä. Ympäristöystävällisen ajotavan 
käyttöön ottaneista yrityksistä saadut tiedot osoittavat, että 
onnettomuudet ovat vähentyneet keskimäärin 5-15 %.

Ajamalla ympäristöystävällisesti vähennät polttoaineenkulutusta, 
p i e n e n n ä t  o n n e t t o m u u s r i s k i ä  j a  t u o t a t  v ä h e m m ä n 
kasvihuonekaasuja.
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Ympäristöystävällinen ajotapa on luontoa säästävää ja vastuullista. Ajamalla älykkäämmin voit vähentää taksisi CO2-päästöjä. Se on 
tärkein kasvihuonekaasu ja aiheuttaa maapallon lämpenemistä. Maapallon lämpenemisen pitäminen alle 2 asteessa edellyttää CO2-
päästöjen puolittumista vuoteen 2050 mennessä. Sinun kuljetusalan ammattilaisena täytyy tehdä oma osuutesi tämän velvoitteen 
täyttämisessä.

Euroopan komission raportin mukaan kuljetusala on EU:n 
ainoa pääsektori, jolla kasvihuonekaasupäästöt yhä 
lisääntyvät (lähes 23 % vuosina 1990–2010). CO2-päästöt 
saadaan vähenemään kehittämällä teknologiaa ja 
muuttamalla ihmisten käyttäytymistä. Katso ja sovella 
ympäristöystävällisen ajotavan kultaisia sääntöjä

Tiedätkö enemmän ympäristöystävällisen 
ajotavan etuja?

Opitko jotain uutta?
Sovellatko ympäristöystävällisen ajotavan periaatteita ajaessasi?

ITSEARVIOINTIKYSYMYS

Miten ajetaan ympäristöystävällisesti?

Mitä ovat ympäristöystävällisen 
ajotavan kultaiset säännöt?

Tämä ei maksa mitään, eikä tarvita laitteita, lisäaikaa eikä se 
ole epämukavaa. Miten siis ajetaan ympäristöystävällisesti?

Yritä pitää tasainen vauhti ja käytä mahdollisimman suurta vaihdetta alhaisella 
kierrosnopeudella. Yritä välttää tarpeetonta kiihdyttämistä ja jarruttamista. Nopeat 
lähdöt ja voimakkaat jarrutukset tuhlaavat polttoainetta ja kuluttavat joitakin auton 
osia nopeammin, esimerkiksi jarruja ja renkaita. Monet liikennevalot on ajastettu 
tehokasta liikennevirtaa silmällä pitäen, ja pitämällä tasaisen vauhdin osut useampiin 
vihreisiin valoihin peräkkäin.
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Suuri nopeus lisää merkittävästi polttoaineenkulutusta. Ajaminen nopeudella 120 
km/h moottoritiellä nopeuden 100 km/h sijasta lisää 20 % polttoainekuluja. 
Jokaisella yli 100 km/h olevalla 10 km/h nopeuden nostolla polttoainetehokkuus 
putoaa 10 %.

Katso mahdollisimman kauas eteenpäin. Pidä kunnon etäisyys 
edellä ajavaan autoon, jotta voit tarvittaessa säädellä nopeuttasi 
käyttämättä jarruja

Tämän päivän autoja ei 
tarvitse lämmittää. Kun ajat 
rauhal l isest i  muutaman 
ensimmäisen minuutin ajan, 
se lämmittää vaihteiston, 
ohjauksen ja moottorin yhtä 
aikaa.

Poista kattotelineet tai kattokotelot, jotka 
eivät ole käytössä, sillä ne lisäävät 
ilmanvastusta ja polttoaineenkulutusta 
suurilla nopeuksilla. Pidä ikkunat kiinni 
suurilla nopeuksilla. Ajaminen ikkunat 
auki suurella nopeudella lisää ajoneuvon 
aerodynaamista vastusta ja l isää 
polttoaineenkulutusta.

Poista kaikki tarpeeton paino taksistasi, sillä 
y l i m ä ä r ä i n e n  p a i n o  l i s ä ä  a u t o n 
polttoaineenkulutusta.

Käytä ilmastointia viisaasti ja kytke se pois, 
ellei se ole tarpeen. Ilmastoinnin käytön 
vähentäminen voi auttaa säästämään 10-
15 % polttoainetta.

Alipaineiset renkaat ovat vaarallisia ja ne 
myös lisäävät polttoaineenkulutusta. 
Säästät polttoainetta lisäämällä hieman 
rengaspainetta, ei kuitenkaan enempää 
k u i n  0 , 2  b a a r i a  y l i  s u o s i t e l l u n 
rengaspaineen eikä koskaan yli täyden 
kuorman suosituspaineen. Katso kohtaa 
Mitä muuta renkaista pitää tietää?

Käytä asianmukaista moottoriöljyä ja 
ilmansuodattimia, jolloin autosi käynti pysyy 
t e h o k k a a n a .  K ä y t ä  v a l m i s t a j a n 
suosittelemaa polttoainetta, jolloin moottori 
pysyy puhtaana.

ITSEARVIOINTIKYSYMYS
Kuinka monta näistä säännöistä tunsit?

Montako näistä säännöista noudatat säännöllisesti?
Mitä muuta voit heti huomisesta lähtien tehdä?
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Miten ajetaan ympäristöystävällisesti?
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN AJOTAVAN EDUT
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tietokilpailuja vastauksia

16
1 - TARUA
2 - TOTTA
3 - TARUA
4 - TARUA
5 - TARUA
6 - TARUA
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1 - C
2 - A
3 - B
4 - A

a
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1 - B
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1 - B
2 - C
3 - A
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 Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

2015

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
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