Nettiopetus.fi / Opetussuunnitelma alk. 1.7.2018. Päivitetty 13.9.2018:
Opetuskokonaisuus
Liikenteen perusteet

Riskienhallinta

Tuntinro

Tunnin nimi

Aiheet

1 Uudeksi kuljettajaksi
liikenteeseen

• Opetuksen rakenne, ajokorttilupa,
oppilaan ja opettajan rooli, kuljettajan
vastuu, liikennejärjestelmä

2 Uusi kuljettaja: haasteet

• Ajoneuvon käsittely,
ajoonlähtötarkastus, ajoasento,
johdatus liikennesääntöihin, uuden
kuljettajan epävarmuustekijät,
yleisimmät syyt nuorten
onnettomuuksiin

3 Vastuullisen kuljettajan
perustaidot

• Havainnointi ja arviointi,
liikennesäännöt, turvavälit, suojatiet,
tilannenopeus, ajolinjat ja ajovuorot,
liikenteenohjaus

4 Vuorovaikutus liikenteessä

• Vuorovaikutustaidot, sosiaalisuus,
liikenteen erityisryhmät, ennakointi

1 Liikenneonnettomuudet

• Yleisimmät syyt
liikenneonnettomuuksiin, toiminta
onnettomuutilanteessa,
onnettomuustapaus

Huomioita

2 Auton turvavarusteet ja älylaitteet • Aktiiviset ja passiiviset turvavarusteet,
älylaitteiden käyttö ajon aikana,
kuljettajan rooli ja vastuu järjestelmien
käytössä, onnettomuustapaus
3 Ajaminen vaikeissa
keliolosuhteissa

• Ajaminen sateella, sumussa ja
liukkaalla: tilannenopeus ja turvavälit,
renkaat, onnettomuustapaus

4 Oman toiminnan arvioiminen ja
hallinta

• Sosiaalinen paine, muiden
tienkäyttäjien aiheuttama paine,
alkoholi, huumeet, lääkkeet, väsymys,
mielentilat: tunnistaminen ja hallinta,
onnettomuustapaus

1 Risteysajo: ajolinjat ja ajovuorot

• risteyksen lähestyminen, ajolinjat ja
ajovuorot

B, AM120, AM121, A1

2 Kaupunkiajo: ajaminen
taajamassa

• nopeusrajoitukset ja tilannenopeus,
suojatiet, pysäköinti

B, AM120, AM121, A1

3 Ajaminen maantiellä ja
ohittaminen

• liittyminen päätielle, ohittaminen,
poistuminen päätieltä,
nopeusrajoitukset ja tilannenopeus,
riskejä

4 Teoriakokeeseen valmentava

• B-luokan ajo-oikeus,
kuljettajantutkinto, teoriakokeen
rakenne ja sisältö, valmistautuminen
kokeeseen, koekysymyksiä

1 Risteysajo: ajolinjat ja ajovuorot

• risteyksen lähestyminen, ajolinjat ja
ajovuorot

B, AM120, AM121, A1

2 Kaupunkiajo: ajaminen
taajamassa

• nopeusrajoitukset ja tilannenopeus,
suojatiet, pysäköinti

B, AM120, AM121, A1

3 Riskit ja vastuu

• Ajokunto ja vastuu, esimerkkejä
riskitilanteista, mopo-onnettomuuksia

4 Teoriakokeeseen valmentava

• AM-luokan teoriakokeen rakenne ja
sisältö, kertausta, teoriakoeharjoittelu,
valmistautuminen kokeeseen

Moottoripyöräilyn
erityispiirteet

1 Moottoripyörä ja ajovarusteet

• moottoripyörä ja ajovarusteet,
valmistautuminen ajo-opetukseen

Kesäkaudella

(kurssi tarjolla vain
kesäkaudella maalissyyskuu)

2 Moottoripyörän hallinta

• ajoasento, hidasajo, jarrutus, väistö,
käsittelykoetehtävät

Kesäkaudella

3 Moottoripyöräily: ennakointi ja
riskit

• riskit ja niiden välttäminen,
liikennetilanteet, ulkoiset riskit,
näkyminen ja havainnointi

Kesäkaudella

4 Teoriakokeeseen valmentava

• A-luokan teoriakokeen rakenne ja
Kesäkaudella
sisältö, kertausta, teoriakoeharjoittelu,
valmistautuminen kokeeseen

Henkilöautoilun
erityispiirteet

Mopoilun/
Mopoautoilun
erityispiirteet

