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ALKULAU 

Suomessa tapahtuvista tielL 

lastokeskuksen, vakuutusyhtiöiden sekä tie- ja vesirakennuslaitoksen toi-

mesta. Liikenneonnettomuuksista keräävät tilastoja edellä mainittujen li-

säksi mm. Liikenneturva, monet kunnat ja liikenneonnettomuuksissa louk-

kaantuneista lääkintöhallitus. 

Tilastokeskuksen, vakuutusyhtiöiden ja TVH :n tilastojen peittävyyden ja 

edustavuuden selvittämiseksi suoritettiin TVH :n ja Liikennevakuutusyhdis-

tyksen toimeksiannosta vuonna 1980 alkanut tutkimus, joka perustui haas.-

tatteluihin ja tilastojen vertailuun. Tutkimuksesta on laadittu seuraavat 

osaraportit: 

- osa 1: 	Ruokakuntahaastattelu 	 /3/ 

- osa II: 	Tienvarsihaastattelu 	 /4/ 

- 	osa III: 	Rekisterivertajju 	 /5/ 

Vuoden 1981 aikana valmistui myös TVH:n tilauksesta tehty kyseiseen 

aiheeseen läheisesti liittyvä selvitys vakuutusyhtiöiden vahinkoilmoitusten 

käyttömandollisuuksista yleisten teiden liikenneturvallisuussuunnittelussa 

/14/.Turun tie- ja vesirakennuspiirissä valmistui samana ajankohtana sel-

vitys, jossa tutkittiin syitä Tilastokeskuksen tietoon tulleiden onnettomuuk-

sien 	osittaiseen poisjäämiseen tienpitäjän tilastosta. 

Käsillä olevassa selvityksessä on esitetty yhteenveto kaikista edellä mai-

nituista osatutkimuksista ja tehty kokoavia johtopäätöksiä niiden tärkeim-

mistä tuloksista. 

Tutkimuksen yhteenveto tehtiin tie- ja vesirakennushallituksen toimeksi.- 

annosta Kehittämistoimisto Oy  ERG Ab:ssä. Tutkimusta ja yhteenvedon 

laadintaa valvoi seurantaryhmä, johon kuuluivat yli-insinööri Kiriil Härkä-

nen puheenjohtajana, dipl.ins. Teuvo Puttonen 31.05.1980 saakka, dipl.ins. 

Matti Roine 01.06.1980 alkaen ja dipl.ins. Ulf Lindström kaikki TVH:sta, 

fil.tri Harri Lonka ja ins. Lasse Hantula Liikennevakuutusyhdistyksestä, 

aktuaari Seppo Kouvonen 07.12.1980 saakka ja tämän jälkeen aktuaari 

Arto Luhtio Tilastokeskuksesta, dipl.ins. Veli-Pekka Saresma Helsingin 

kaupungin kaupunkisuunnitteluvi rastosta, tekn.tri Markku Salusjärvi ja 
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dipl.ins. Risto Kulmala valtion teknillisestö tutkimuskeskuksesta ja 

dipl.ins. Pentti Polvinen Insinööritoimisto Pentti Polvinen Ky:sta samoin 

kuin konsultin asiamies. Tilaajan asiamiehenä toimi dipl.ins. Matti Roine 

varamiehenään dipLins. Ulf Lindström TVH:sta. 

Konsultin asiamiehenä toimi dipl.ins. Jorma Vakkuri, SNIL, Oy  ERO Ab::ta 

ja teknisenä yhdysmiehenä fil.kand. Jorma Helin, joka myös pääosin suo 

ritti työn. Haastatteluihin liittyneet tietokoneajot suoritettiin TVH:n 

tietojenkäsittelytoimistossa atk-suunnittelija Sirpa Heiskasen vastatessa 

niistä. Rekisterivertailun tietokoneajot suoritettiin VTT:ssa. 

Tutkimuksen tarkoituksena on antaa entistä täsmällisempää liikenneon-

nettomuuksia koskevaa tietoa liikenneturvallisuuspoliittisen paatöksenteon, 

tie- ja liikennesuunnittelun sekä liikenneturvallisuustutkimusten tarpei 

sun. Tutkimuksen tuloksia voidaan seurantaryhmän käsityksen mukaan 

hyödyntää mm. liikenneonnettomuuksien tilastoinnin kehittämisessä, lii•-

kenteen valvonnan suunnittelussa ja tieteknillisistä parantamistoimenpi-

teistä päätettäessä. 
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TP1V ISTELMÄ 

Tilastokeskuksen ja yleisiä teitä koskeva TVH:n liikenneonnettomuusti_ 

lasto perustuvat poliisin tekemiin ilmoituksiin. Vakuutusyhtiöiden liiken-

nevahinkotilasto sisältää tiedot niistä liikennevahingoista, joista on mak-

settu korvausta Ii ikennevakuutuksen perusteella. 

Tutkimuksella selvitettiin liikenneonnettomuustilastojen edustavuutta ja 

peittävyyttä vuosien 1978-1980 onnettomuuksien osalta haastattelemalla 

liikenteeseen osallistuvia heitä kohdanneista liikenneonnettomuuksista ja 

vertailemalla tilastojen onnettomuusjakaumia ja -tietoja toisiinsa. 

Eri osatutkimuksista saadut tulokset ovat hyvin samankaltaisia ja täyden-

tävät toisiaan. Tutkimuksen mukaan maassamme tapahtuu vuosittain 

115..000...125.000 liikenneonnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaa 

13.000...15.000 onnettomuutta. Yleisillä teillä tapahtuu arvion mukaan 

30.000...33.000 liikenneonnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaa 

6.000...7..000 onnettomuutta. 

Tutkimuksen mukaan 25-29 %1) kaikista tapahtuneista onnettomuuksista 

tulee Tilastokeskuksen tietoon. Tilastokeskuksen tilastossa ovat kaikki 

kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja 50-65 % vammoihin johtaneista 

onnettomuuksista. Aikaisempiin, 70-luvun alkupuolella tehtyihin tutkimuk-

siin verrattuna Tilastokeskuksen tietoon tulee nyt 3-13 % -yksikköä vä-

hemmän onnettomuuksia. Poliisin tietoon tuli viime vuonna 14-26 %-yk-

sikköä enemmän tapahtuneista onnettomuuksista, kuin mitä ilmoitettiin 

Tilastokeskukselle. 

TVH:n tilastossa on 35-37 % kaikista yleisillä teillä tapahtuneista onnet-

tomuuksista, lähes 100 % kuolemaan johtaneista onnettomuuksista, 60-65 % 

vammoihin johtaneista ja 26-30 % pelkästään omaisuusvahinkojhjn johta-

neista onnettomuuksista. Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus kai-

kista yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista vaihtelee alueelli- 

sesti ollen Etelä-Suomessa n. 44 %, Keski-Suomessa n. 32 % ja Pohjois- 

Suomessa n. 25 %. Muiden teiden ja katujen osalta ei poliisin tutkimien 

onnettomuuksien osuudessa havaittu selviä alueellisia eroja. 

1) Vaihteluväli muodostuu eri osatutkimusten tuloksista. 



TVH, LVY/ERG 

Vakuutusyhtiöille ilmoitetaan liikennevakuutuksen perusteella n. 78 % 

kaikista tapahtuneista onnettomuuksista. Kuolemaan johtaneista on-

nettomuuksista ilmoitetaan vakuutusyhtiöille yli 90 %, vammoihin johta-

neista onnettomuuksista 83-90 % ja omaisuusvahinko-onnettomuuksista 

76-78 %. Vakuutusyhtiöille ilmoittaminen on tutkimuksen mukaan kas-

vanut 70-luvun aikana. Vakuutusyhtiöiden tilastoon tulevat onnettomuu-

det, joista on maksettu korvausta liikennevakuutuksesta. Tutkimuksen 

mukaan korvausta liikennevakuutuksesta saatiin 67-73 % kaikista tapah-

tuneista liikenneonnettomuuksista. Yleisillä teillä tapahtuneista liikenne-

onnettomuuksista ilmoitettiin vakuutusyhtiölle 75-77 % sekä korvattiin 

liikennevakuutuksesta 59-68 % ja tuli siten mukaan vakuutusyhtiöiden 

tilastoon. 

Tilastokeskuksen ja TVH:n tilastoihin tulee yleisillä teillä tapahtuneis 

eläinonnettomuuksista 56-63 % ja jalankulkijaonnettomuukSiSta 30-73 

Yleisillä teillä tapahtuneista yksittäisonnettomuuksiSta tulee em. tilas• 

toihin vain 12-22 % ja polkupyöräonnettomuukSistakin ainoastaan 23-27 %. 

Muun tyyppisistä, yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista ilmoite-

taan Tilastokeskukselle ja TVH:lle 35-55 %. Kaduilla tapahtuneista mo-

po-, jalankulkija- ja kohtaamisonnettomuukSista tulee Tilastokeskuksen 

tilastoon 30-44 %. Muista kaduilla tapahtuneista onnettomuuksista tulee 

alle 30 % Tilastokeskuksen tietoon. 

Vakuutusyhtiöille ilmoitetaan tutkimuksen mukaan kaikista tapahtuneista 

yksittäisonnettomuukSista noin kolmas osa. YksittäisonnettomuuksiSta oli 

27 % sellaisia liikennevahinkoja, joista maksettiin korvausta liikennevakuu-

tuksen perusteella. Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan eläin- sekä polkupyörä- 

ja jalankulkijaonnettomuuksiSta 50-70 %. Muun tyyppisten onnettomuuk-

sien vakuutusyhtiölle ilmoittaminen vaihtelee 80:stä 90:een prosenttiin. 

Kokonaan tilastojen ulkopuolelle jää n. 20 % kaikista tapahtuneista onnet-

tomuuksista, henkilövahinko-onnettOmuuksiSta 7-14 % ja omaisuusvahinko-

onnettomuuksista 21-26 %. Onnettomuus jää Tilastokeskuksen ja TVH:n 

tilaston ulkopuolelle useimmin vahinkojen pienuuden tai syyllisyydestä 

sopim isen vuoksi. Vakuutusyhtiöille onnettomuus jätetään ilmoittamatta 

useimmin myös vahinkojen pienuuden vuoksi tai siksi, että korvaus saa-

daan muualta tai sitä ei voikaan saada. 
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LLi 	IUkeSKUKsefl j 
vakuutusyhtiöiden samaa onnettomuutta koskevat tiedot melko yhtäp 

täviksi. Kuolleiden määrää, tapahtumispäivää, tapahtumiskellonaikaa 

alkoholin osuutta koskevat tiedot olivat yhtäpitäviä 94-99,5 % tarkas 

telluista onnettomuuksista. Tiedot loukkaantuneiden määrästä, onnetto-

muustilanteesta tapahtumapaikan tielajista ja vailinneista valoisuusolo-

suhteista olivat samoja 79-82 % onnettomuuksista. Huonompi yhtäpitä. 

vyys johtuu tilastointiperusteiden erilaisuudesta, käytettyjen luokitusten 

erilaisuudesta ja tulk innanvaraisuudesta. 

Vakuutusyhtiöiden vahinkoilmoitusten käyttämandollisuuksia selvittäneen 

tutkimuksen tulokset vakuutusyhtiöiden ja TVH:n tilastojen tietojen yh-

täpitävyydestä ovat hyvin samansuuntaisia kuin rekisterivertailun tulok-

setkin. Onnettomuuden tapahtumakunta on selvityksen mukaan merkitty 

samaksi 77 % onnettomuuksista. Tapahtumakunta on jätetty merkitse- 
mättä 22 % vahinkoilmoituksista Vahinkojlmoituksen perusteella kyetään 

paikantamaan yleisellä tiellä tapahtunut onnettomuus vähintäin puolen 

kilometrin tarkkuudella vain 28 % tapauksista. 

Rekisterivertailun mukaan 40 % vakuutusyhtiöiden tilaston onnettomuuk-

sista, joista on maksettu henkilävahinkokorvausta, on Tilastokeskuksen 

varsinaisessa onnettomuusrekjsterjssä. Vastaavasti 57 % yleisellä tiellä 

taphtuneiksi merkityistä onnettomuuksista on TVH :n tilastossa. Keski-

määräistä useammin onnettomuus on molemmissa tilastoissa, kun kysy-

myksessä on yhteenajo liittymässä eri teitä ajaen tai vastakkaisiin suun-

tiin ajaen tai jalankulkijan päälleajo. Keskimääräistä selvästi harvemmin 

onnettomuus on molemmissa tilastoissa, kun onnettomuustilanne on yksit-

täisonnettomuus, ajo pysäkäityyn ajoneuvoon tai ketjukolari. 

Vuoden 1978 alusta toteutetun tilastointiuudjstuksen vaikutuksesta Tilas-

tokeskuksen tilastoon tulevien henkilövahinko_onnettomuuksien määrä vä-

heni 19 %. Samalla tietoon tulevien omaisuusvahinko-onnettomuuksien il-

moittaminen lisääntyi Tilastokeskukselle niin paljon, että liikenneonnet-

tomuuksien kokonaismäärä Tilastokeskuksen ti!astossa kasvoi 10 %. TVH:n 

tilaston kaikkien onnettomuuksien määrä kasvoi tilastointiuudjstuksen seu-

rauksena n. 30 % ja henkilävahinko_onnettomuuksien määräkin runsaat 

20%. 
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Liikenneonnettomuuksien tilastointia voidaan kehittää parantamalla ti-

lastojen edustavuutta, peittävyyttä ja tietosisältöä. Tilastokeskuksen 

ja TVH:n tietoon tulevien onnettomuuksien määrää on mandollista li-

sätä tarkentamalla ja osin muuttamalla poliisille annettuja, onnetto-

muusilmoituksen tekemistä koskevia ohjeita. Tilastokeskuksen ja TVH:n 

tilastojen tietosisältöä voidaan parantaa säännöllisen vuosittaisen onnet-

tomuustietojen vertailun ja vaihdon avulla. 

Vakuutusyhtiöiden tilastoa voidaan lähinnä parantaa onnettomuustieto 

jen osalta. Erityisen tärkeää olisi saada entistä tarkemmat tiedot on 

nettomuuden tapahtumapaikasta. Vakuutusyhtiöiden ja TVH :n tilasto-

jen vertailun helpottamiseksi tulisi myös TVH:n käyttöön saada onnet-

tomuusajoneuvojen rekisteritunnukset. 



Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, trafikbyrn 

Trafikförsäkringsföreningen 

TRAFIKOLYCKSREGISTRENS REPRESENTATIVITET ÄR 1980 

SAMMANDRAG 

1 Finland upprätthIIs tre trafikolycksregister, samtliga ADB-baserade. 

Tv av registren baserar sig p  anmlningar av polisen. Statistikcentralen 

för officiell statistik över samtliga av polisen anmäida trafikolyckor. Vad 

beträffar personskadeolyckor och alkohoifali registreras samtliga uppgifter, 

som polisen samlar in. Beträffande egendomsskadeolyckor registreras 

endast olycksantalet kommunvis. Statistikcentralen kontrollerar person-

skadorna och alkohoifallen. 

Väg- och vattenbyggnadsverket (VVV) för statistik över samtliga av 

polisen anmäida olyckor, som skett p av VVV administrerade sk. ali-

männa vägar. Samtliga för väghllaren viktiga uppgifter kontroileras 

och samtiiga av polisen anmälda uppgifter registreras. Speciell vikt 

fästs vid lokaliseringen av oiyckorna. 

Det tredje oiycksregistret baserar sig p olyckor för vilka försäkrings-

bolagen utbetalt ersättning frn den obiigatoriska trafikförsäkringen. 

Samtiiga av försäkringstagaren anmäida uppgifter registreras och regis-

tret upprätthlls av trafikförsäkringsföreningen. 

Förutom nämnda instanser för Trafikskyddet statistik över dödsfali 1 

trafiken och mnga kommuner över oiyckorna p kommunens egna väg-

och gatunät. Ocks dessa register baserar sig p polisens anmäiningar. 

Dessutom för medicinalstyrelsen p basen av sjukhusuppgifter statistik 

över i trafiken skadade. 

För att utreda Statistikcentralens, trafikförsäkringsföreningens (vardagligt 

försäkringsboiagens) och VVV:s registers representativitet och täckning 

utfördes p bestälining av väg- och vattenbyggriadsstyrelsen (VVS) och 

trafikförsäkringsföreningen med början r 1980 en utredning, baserad 

p intervjuer och jämföreise av registren. Utredningen har rapporterats 



i följande delrapporter: 

del 1: 	Matlagsenkät 

del II: 	Vägrensintervju 

del III: 	Registerjämförelse 

del IV: Sammandrag 

Yr 1981 blev dessutom en av VVS beställd utredning beträffande använd-

ningsmöjligheterna av försäkringsbolagens skadeanmälningar i trafiksäker-

hetsplanering av ailmänna vägar färdig. 1 $bo väg- och vattenbyggnads-

distrikt blev samtidigt en utredning av orsakerna till skillnader i Statis-

tikcentralens och VVV:s olyckregister färdig. 

1 denna sammandragsrapport (del IV) har de väsentligaste resultaten av 

samtliga dessa utredningar samlats. 

Trafikolycksregistrens representativitet och täckning utreddes p basen 

av olyckor mellan ren 1978-1980 genom att intervjua trafikanter om 

olyckor de rkat ut för och enom att jämföra registrens olycksfördel-

ningar och -uppgifter med varandra. 

Resultaten fr8n de olika delutredningarna är mycket likartade och kom-

pletterar varandra. Enligt utredningen sker det 115.000-125.000 trafik-

olyckor 1 vrt land, av vilka 13.000-15.000 leder till personskador. P 

allmänna vägar sker det uppskattningsvis 30.000-33.000 trafikolyckor, av 

vilka 6.000-7.000 leder till personskador. 

Enligt utredningen kommer 25-29 
%1)  av samtliga inträffande olyckor 

med i Statistikcentralens register. 1 Statistikcentralens register finns 

uppgifter om samtliga dödsolyckor och 50-65 % av övriga personska-

deolyckor. Jämfört med tidigare, i början av 70-talet utförda utred-

ningar, kommer nu 3-13 %-enheter färre olyckor med 1 Statistikcentra-

lens register. Av samtliga inträffade olyckor kom r 1981 till polisens 

kännedom 14-26 %-enheter flera olyckor, än vad som anmäldes till 

Statistikcentralen. 

1) Intervallet biidat, som resultat av de olika delutredningarna. 



VVV:s register omfattar 35-37 % av alla olyckor, som skett p8 allmänna 

vägar, inemot 100 % av dödsolyckorna, 60-65 % av de övriga personskade-

oiyckorna och 26-30 % av olyckorna med enbart egendomsskador. Andelen 

av polisen utredda olyckor av samtliga olyckor, som skett p8 alimänna 

vägar, varierar regionalt och är i södra Finland ca. 44 %, i melersta 

Finland ca. 32 % och i norra Finland ca. 25 %. Beträffande gator och 

andra än alimänna vägar kunde inga reicnnh o!ikhetr pvi 	i 

..vnn 	ntr.H 

av alI skedda olyckor. Av dödsolyckorna anmäls över 90 % till försäk-

ringsbolagen av ävriga personskadeolyckor 83-90 % och av olyckor 

enbart egendomsskador 76-78 %. Anmälningsgraden till färsäkring 

bolagen har enligt utredningen äkat p8 70—talet. 1 försäkringsbolagens 

register införs de olyckor, som lett till ersättningar p8 basen av trafik-

färsäkringen. Enligt utredningen utbetaldes ersättning fr8n trafikfär-

säkringen i 67-73 % av alla inträffade olyckor. Av de olyckor, som 

skett p8 allmänna vägar anmäides 75-77 % till färsäkringsbolagen och 

betaides ersättning fr8n trafikförsäkringen i 59-68 % av fallen, vilka 

alltsä kom med i försäkringsbolagens dvs. trafikfärsäkringsföreningens 

register. 

Med i Statistikcentralens och VVV:s register kommer av de djurolyckor, 

som skett p8 allmänna vägar 56-63 % och av fotgängarolyckorna 30-73 %. 

Av de p8 ailmänna vägar skedda singelolyckorna kommer bara 12-22 % 

och av cykelolyckorna 23-27 % med i nämnda register. Övriga typer av 

olyckor p8 alimänna vägar anmäis i 35-55 % av fallen till Statistikcent-

ralen och VVV. Av moped—, fotgängar— och mötesolyckorna p8 gator 

kommer 30-44 % med i Statistikcentralens register. Av övriga p 8  gator 

inträffade olyckor kommer mindre än 30 % till Statistikcentralens känne-

dom. 

Enligt utredningen anmäis ca. 1/3 av alla singelolyckor till färsäkrings-

bolagen. Av singelolyckorna var 27 % s8dana trafikskador, som ledde till 

ersättning p8  basen av trafikförsäkringen. Till färsäkringsbolagen anmäls 

50-70 % av djur—, cykel— och fotgängarolyckorna. Anmälningsgraden av 

övriga olyckstyper varierar mellan 80 och 90 %. 



Heit utanför de olika registren biir ca. 20 °/o av afla olyckor, 7-14 

personskadeolyckorna och 21 -26 % av egendomsskadeolyckorna. Oftast 

bHr en olycka utanför Statistikcentralens och VVV:s register d följdcrr 

är obetydliga eller man gär upp i godo om ersättningarna. Till försäkrir 

bolagen anmäis oftast inte olyckor med lindriga följder, om ersättnin: 

fs frn annat hall eller d 	försäkringen inte gäHer. 

1 registerjä rnforelscn konstaterades, att dc uppgifter 	Statistikcentralcns 

och trafikförsäkringsföreningens register, som gäller samma olycka var 

rätt äverensstämmande. De uppgifter, som gäller antalet dödade, datum 

och klockslag för olyckan samt alkoholens andel stämde överens i 94-99,5 % 

av de granskade olyckorna. Uppgifterna om antalet skadade, olyckssitua-

tionen, olycksplatsens vägklass och rdande ljusfärhllanden var de samma 

i 79-82 % av olyckorna. Den sämre äverensstämmelsen beror p skillnader 

i registreringsgrunderna och de använda klassificeringarna samt olika 

tolkningsmöjligheter. 

Resultaten av utredningen om försäkringsbolagens skadeanmälningars an-

vändningsmöjligheter är mycket lika registerjämförelsens resultat vad 

beträffar äverensstämmelse mellan försäkringsbolagens och VVV:s regis-

ter. Olyckskommunen har antecknats lika i 77 % av olyckorna. 1 22 % 

av skadeanmälningarna har olyckskommunen inte alIs antecknats. Med 

hjälp av skadeanmälan kan man lokalisera en olycka, som skett p aH-

män väg med minst en halv kilometers noggranhet i endast 28 % av 

fallen. 

Enligt registerjämförelsen är 40 % av de olyckor i försäkringsbolagens 

register, frn vilka personskadeersättning betalts, med i Statistikcentra-

Iens register. P motsvarande sätt är 57 % av de olyckor, som skett p 

alimänna vägar med 1 VVV:s register. En olycka är oftare än i medeltal 

med i bda registren, om det är fraga om en korsandeolycka, vänster-

svängsolycka eller fotgängarolycka. Mer sällan än i medeltal är en olycka 

med i vardera registren, om olyckan är en singelolycka, pkörning av 

parkerat fordon eller kedjekrock. 

Frn och med r 1978 färnyades och förenklades olycksdatainsamlings-

systemet. Polisens egen blankett (underlag för polisens utredningsproto-

kotI), Statistikcentralens och väghllarens (kommunerna och VVV) 



bianketter slogs samman till ett självkopierande blankettknippe. Dessutom 

gjordes detaljerade anvisningar t polisen för ifyllandet av blanketten. 

Definitionen av personskada ändrades ocks not. Som en följd av dessa 

&indringar minskade antalet personskadeolyckor i Statistikcentralens re-

gister med 19 %. Samtidigt ökade dock antalet olyckor med enbart egen-

domsskador s mycket, att det totala antalet olyckor i Statistikcentra-

lens register äkade med 10 %. 1 VVV:s register ökade samtliga olyckor, 

som en fäljd av förändringarna, med 30 % och även personskadeolyckorn 

med drygt 20 %. 

Trafikolycksstatistiken kan utvecklas genom att förbättra registrens rep--

resentativitet, täckning och datainnehlI. Antalet olyckor, som kommer 

Statistikcentralen och VVV tillkänna kan utökas genom att precisere 

och deis ändra p polisens direktiv för anmälning av trafikolyckor. Sta-

tistikcentralens och VVV:s registers datainnehIl kan förbättras genom 

en 	rlig jämförelse av och uthyte av o!ycksuppnifter. 

krk 	rfl 	 tr 	rrit 	ittas tetrattanCIH 

olycksuppgifterna. Speciellt viktigt skulle det vara, att f exaktare upp-

gifter om olycksplatsen än nu är fallet. För underlättande av jämfärelser 

av försäkringsbolagens och VVV:s register borde ocks VVV fi uppgifter 

om olycksfordonens reqisternijmmer 



Roads and Waterways Administration, Traffic Division 

The Finnish Motor lnsurers' Bureau 

THE SAMPLE MATCH OF THE TRAFFIC ACCIDENT STATISTICS IN 1980 

SUMMARY 

The traffic accident statistics by Central Statistical Office of Finland 

and the traffic accident statistics of the pubiic roads by Roads and 

Waterways Administration (RWA) are based on the police-reported 

accidents. The Central Statisticai Office checks the reported data, 

especiafly the data on casualties and alcohoi. RWA pays special atten-

tion to locating the accidents and checks other data of importance to 

the road keeper. The traffic accident statitistics by the insurance com-

panies include data on those traffic accidents for which they have paid 

compensation on the basis of the traffic insurance provided by law. The 

data is based on reports given by sorne ot the partcpants ot accHent 

in this study the sample match and the coverage of the traffic accidett 

statistics on the accidents in 1978-1980 were analysed by interviewn1 

road-users about the accidents they had met with and by comparir: 

the accident distrihution and accdent d3t0 ot tho statistics with 

other. 

The results of in ali four different partial surveys are very much o!'ke 

and complement each other. According to the study there occurc 

115.000-125.000 traffic accidents annually in Finland, 13.000-15OC o 

which are PIF-accidents. It has been estimated that 30.000-33.000 acco-

dents, 6.000-7.000 of which are PIF-accidents, occure on the puhlic 

roads. 

According to the study 25-29 %1) of ali accidents are reported to Central 

Statistical Office. The statistics of Central Statistical Office contaln 

ali the fatal accidents and 50-65 % of the injurious accidents. 3-13 

percentage points less accidents are now reported to Central Statistical 

Office compared with earlier studies at the beginning of the 70's. In 

1980 the police became aware of 14-26 percentage points more acci-

dents than reported to Centrai Statistical Office. 

1) The range consists of the results of the different partial surveys. 



The statistics of RWA contain 35-37 % of ali the accidents on the 

public roads, nearly 100 % of the fatal accidents, 60-65 % of the in-

jurious accidents, and 26-30 % of the damage-only accidents. The pro-

portion of those accidents that are investigated by the poiice to ali 

the accidents on the public roads varies regionaily being about 44 % in 

Southern Finland, about 32 % in Central Finland, and about 25 % in 

Northern Finland. As far as other roads and streets are concerned one 

could not find any regional differences in the proportion of the acci-

dents investiated by the police. 

About 78 % of ali the accidents are reported to the insurance compa-

nies on the basis of the traffic insurance. Over 90 % of the fatal accL-

dents, 83-90 % of the injurious accidents, and 76-78 % of the damaqe 

only accidents are reported to the insurance companies. According 

the study reporting to the insurance companies has increased during 

the 70's. The statistics of the insurance companies inciude accidents 

for which they have paid compensation from the traffic insurance. Of 

the accidents that occured on the pubiic roads 75-77 % were reported 

to the insurance companies and 59-68 % were compensated from the 

traffic insurance and were thus inciuded in the statistics. 

56-63 % of the animal accidents and 30-73 % of the pedestrian acci-

dents on the pubiic roads are included in the statistics of Central 

Statistical Office and RWA. Only 12-22 % of the singie accidents on 

the public roads and merely 23-27 % of the bicycle accidents are in-

ciuded in those before mentioned statistics. 35-55 % of the other acci-

dents on the public roads are reported to Centrai Statistical Office and 

RWA. 30-44 % of the moped, the pedestrian, and the meeting accidents 

in the streets are inciuded in the statistics of Central Statisticai Office. 

Less than 30 % of the other accidents in the streets are reported to 

Centrai Statisticai Office. 

According to the study about one third of ali the singie accidents are 

reported to the insurance companies. Of the single accidents 27 % were 

accidents for which the insurance companies had paid compensation on 

the basis of the traffic insurance. 50-70 % of the animal, the bicycie, 

and the pedestrian accidents are reported to the insurance companies. 

As to other accidents, the reporting to insurance companies ranges from 

80 % to 90 %. 
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21-26 % of the damage-only accidents are not at ali inciuded in t 

statistics. Most often an accident is not included in the statistics o 

Centrai Statistical Office and RWA because the damage has been so 

small or because the persons concerned have agreed on who the gwlty 

party is. An accident is not reported to the insurance companies be-

cause the damage has been so smali or because compensation can be 

got from somewhere else or because compensation cannot be got at ali. 

On the basis of the comparison ot the registers it was found out that 

the data of Centrai Statisticai Office and the insurance companies on 

the one and same accident corresponded quite weii. The data on the 

number of persons kiiled, on the day of the accident, on the time of 

the accident, and on the part of aicohoi corresponded in 94-99,5 % of 

the investigated accidents. Data on the number of injured persons, on 

the accident, on the class ot road on which the accident occured, and 

on the iighting conditions were the same in 79-82 % of the accidents. 

A weaker correlation is due to the differences in the principies of the 

statistics and to the differences and interpretations ot the ciassifications. 

The resuits of the study analysing the usefulness to the road keeper of 

the statistics of the insurance companies correspond very weli with the 

results of the comparison of the registers. According to the study the 

municipaiity where the accident occured was not reported in 22 % of 

the notifications of claim. On the basis of a notification of claim one 

can locate an accident of the public roads only in 28 % of the cases 

with the accuracy of at least haif a kilometre. 

According to the comparison of the registers 40 % of the accidents, 

for which compensation has been paid, in the statistics of the insurance 

companies are inciuded in the actual accident fiie of Centrai Statistical 

Office. Correspondingiy, 57 % of the accidents that have occured on the 

pubiic roads are included in the statistics of RWA. An accident is 

included in both of these statistics more often than on average when 

the accident is a crossing accident, a Ieft-.-turn accident, or a pedestrian 

runover. An accident is inciuded in these two statistics cleariy more 

seidom than on average when the accident is a single accident, a mui-

tipie pile-up, or when a parked vehicle is hit. 



From the beginning of 1978 the accident data collecting system was 

simpTified. Earlier the police, the Central Statistical Office and RWA 

had their own forms for accident reporting. Since 1978 the forms have 

been combined to one form, the potice were given accurate instructions 

for filling out the accident report form and a sHght change in the de-

finition of injui- y was made. The effect of the renewal of the statistics 

was that the number-  of PIF accidents decreased with 19 % in the sta 

tistics of Central Statistical Office. At the same time the reporting c 

damage-only accidents to Central Statistical Office increased so muc 

that the total number of traffic accidents in the statistics of Central 

Statisticat Office increased with 10 %. The total number of accidents 

in the statistics of RWA increased with about 30 % and the number of 

PIF-accidents over 20 % because of the renewal of the statistics. 

Traffic accident statistics can be developed by improving the represen-

tativeness, the coverage, and the data contents of the statistics. The 

number of accidents reported to Central Statistical Office and RWA 

can be increased by specifying and by partly changing the instructions 

of the police on how to report accidents. The data contents of the 

statistics of Centrat Statisticat Office and RWA can be improved by 

regular annual comparisons and exhange of accdent data. 

The statistics of the insurance companies can be improved as far as 

the accident data are concerned. It is especially important to get more 

precise information about the place where the accident occured. In 

order to facilitate the comparison of the statistics of the insurance 

companies and RWA, the registration numbers of the accident vehicIes 

ought to be also reported to RWA. 
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1. 	JOHDANTO 

1.1 	Tutkimuksen tausta ja lähtökohdat 

Valtakunnallinen tieliikenneonnettomuustilastointi perustuu pääosin kah-

teen tietolähteeseen: poliisin tekemiin tieliikenneonnettomuusjlmojtuk_ 

sun ja lakisääteisen liikenne"akuutuksen ottaneiden tekemiin liikenne-

vahinkoilmoituksijn. Poliisin ilmoituksiin perustuvat Tilastokeskuksen 

tieliikenneonnettomuustilasto ja tie- ja vesirakennushallituksen (TVH 

yleisiä teitä koskeva liikenneonnettomuustilasto. LiikennevahinkoilmoituL 

sun ja korvauksiin pohjautuu vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimi-

kunnan (VALT) liikennevahinkotjlasto. Tieliikenneonnettomuudesta ja lii-

kennevahingosta käytetään jatkossa yksinkertaisuuden vuoksi nimitystä 

'onnettomuus'. 

Onnettomuuksien tilastointi- ja luokitteluperusteissa on ilmoittamistavan 

lisäksi seuraavat huomionarvoiset eroavuudet: 

- TK tarkistaa: 

-- vastaako ilmoituksessa mainittu tapahtuma tieliikenneonnettomuu-

den määritelmää so. onko kysymyksessä liikennetapahtuma, jossa 

kulkuneuvon liikkumisesta on aiheutunut omaisuus- ja/tai henki-

lövahinko ja joka on tapahtunut yleiselle liikenteelle tarkoitetulla 

tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä tiellä tai alueella. 

-- vastaavatko ilmoituksessa mainitut henkilövahingot annettua mää-

ritelmää so. onko joku osaflinen saanut vammoja, jotka ovat vaa-

tineet operatiivista hoitoa tai ovat aiheuttaneet vähintäin 3 vrk:n 

työkyvyttömyyden tai onko joku osallinen kuollut 30 vrk:n kulues-

sa onnettomuudesta. Kuolemaan johtaneiksi ilmoitetuissa onnet-

tomuuksissa tarkistus tapahtuu kuolinsyytodistuksen avulla. 

- TK:n varsinainen tieliikenneonnettomuust-ekisterj käsittää ne onnetto-

muudet, joista on aiheutunut henkilövahinkoja tai joissa joku onnet-

tomuuden osallisista on ollut onnettomuuden tapahtuessa alkoholin 

vaikutuksen alaisena. Muista onnettomuuksista lasketaan vain kunnit-

taiset lukumäärät. 



- 	TVH tarkistaa, onko yleisellä tiellä tapahtuneeksi ir 

muus tapahtunut TVL:n hoidossa olevalla tiellä ja täsmentää paikal 

lisia olosuhteita koskevat tiedot. TK ei suorita vastaavia tarkistuk-

sia. TVH ei tarkista onnettomuusilmoituksen tietoja henkilövahinko--

jen osalta, mutta sen sijaan paikantaa onnettomuuden. 

- VALT:n liikennevahinkotilastoon otetaan mukaan kaikki onnettomuu-

det, joiden perusteella on maksettu korvausta liikennevakuutuksesta. 

Tilastoon eivät siten yleensä sisälly sellaiset yksittäisonnettomuudet, 

joista ei ole seurannut henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja ympä-

ristölle tai joissa kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alainen. Samoin 

eivät tilastoon sisälly liikennevakuutusyhdistyksen korvaamat vahin-

got, joita ovat esim. ulkomaalaisen tai vakuuttamattoman moottori- 

ajoneuvon aiheuttamat vahingot, porovah ingot tai tuntemattoman 

moottoriajoneuvon aiheuttamat henkilövahingot. Liikennevahinkotilas-

toon sisältyy onnettomuuksia, jotka eivät tapahtumapaikkansa suhteen 

täytä virallista tieliikenneonnettomuuden määritelmää, eikä henkilö-

vahingonkaan määritys ole samanlainen. Lisäksi sama onnettomuus 

voi olla tilastossa useamman kerran silloin, kun korvausta on mak-

settu useamman ajoneuvon Ii ikennevakuutuksesta. Pääsääntöisesti 

liikennevakuutuksesta korvataan kaikki syntyneet henkilövahingot, 

mutta omaisuusvahingoista ainoastaan syyttömälle osapuolelle aiheu-

tuneet vahingot. 

- TK :n (vast. TVH:n) ja VALT:n tilastojen välillä on lisäksi joukko 

eroja onnettomuuksien luokittelussa. Esimerkiksi onnettomuustilanne 

tai tapahtumapaikan tielaji, joka on VALT:n tilastossa syyllisen ajo-

neuvon käyttämä tie ja TK:n (TVH:n) tilastossa ensisijaisesti yleinen 

tie tai katu. Jos onnettomuus on tapahtunut esim, yleisen tien ja 

yksityistien risteyksessä, on onnettomuus TK :n tilaston mukaan ta-

pahtunut yleisellä tiellä ja VALT:n tilaston mukaan yleensä yksityis- 

tiellä. 

Tilastointiperusteissa on siten periaatteellisia eroja, jotka vaikuttavat ti-

lastojen vertailuun ja tulkintaan. Tietosisällältään TK:n ja TVH:n tilas-

tot perustuvat poliisin ilmoituksiin, kun taas VALT:n tiedot perustuvat 

vakuutuksenottajan antamiin tietoihin. 
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Vuoden 1980 osalta tilastojen onnettomuusmäärien erot selviävät taulu-

kon 1 onnettomuusluvuista. VALT:n tilastossa on n. 2,5 kertaa niin 

paljon onnettomuuksia kuin TK:n tilastossa ja yleisillä teillä tapahtu-

neita onnettomuuksia n. 1 ,3 kertaa niin paljon kuin TVH:n tilastossa. 

Henkilävahinko-onnettomuuksien osalta erot ovat selvästi pienempiä. 

TK:n tilaston mukaan yleisillä teillä tapahtuu vähemmän henkilövahin-

ko-onnettomuuksia kuin VALT:n ja TVH:n tilastojen mukaan. Ero joh-

tuu suurimmaksi osaksi tilastointiperusteiden erilaisuudesta: TK tarkis-

taa henkilövahingot ja TVH tarkentaa tapahtumapaikan. 

Taulukko 1 - Liikenneonnettomuudet 1980 VALT:n, TK :n ja TVH:n 
tilastojen mukaan koko maassa. 

Kaikki 	tiet 	ja 	kadut Yleiset 	tiet 

VALT 	TK VALT 	TK 	TVH 

Kaikki onnet-
tomuudet 74.292 	29.416 16.777 	.. 	12.606 

Henkilövahinko-
onnettomuudet 11 .004 	6.790 4.654 	2.847 	4.128 

tietoa ei ole kvtettvi 

i . 	UCKimUKsefl tavolrteet ja toteutus 

Eri liikenneonnettomuustilastot antavat jonkin verran toisistaan poikkea-

van kuvan liikenneturvallisuudesta ja sen kehittymisestä maassamme. 

Oikean kokonaiskuvan saamiseksi onnettomuustilanteesta on tiedettävä, 

minkä verran tapahtuneista onnettomuuksista sisältyy eri tilastoihin 

(tilastojen peittävyys), minkälaiset onnettomuudet tulevat tilastoihin 

ja minkälaiset jäävät tilastojen ulkopuolelle (edustavuus). Tarpeen on 

tietää myös, miksi osa onnettomuuksista jää tilastojen ulkopuolelle. 
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Kaikki liikenne- 
onnettomuudet 

Tilastokeskus 

- poliisin 

ilmoittamat 

VALT 

- liikennevakuutukseSta 

korvatut 

Vakuutusy.5ille.#LmOitetUt 

Kuvassa 1 liikenneonnettomuuksien tilastointi esitetään kaaviona. Kuvan 

mukaan tilastot peittävät vain osittain toisensa. Paras käsitys koko on-

nettomuustilanteesta saadaan hyödyntämällä kaikkia em. tilastoja. Ti-

lastojen ulkopuolelle jää huomattava joukko onnettomuuksista. Osa niis-

täkin tosin tulee poliisin tietoon, mutta poliisille annetut ohjeet eivät 

edellytä kaikkien tietoon tulevien onnettomuuksien ilmoittamista Tilas-

tokeskukselle ja tienpitäjälle. 

Tilastojen ulkopuolelle jääneitä onnettomuuksia koskevien tietojen saa-

minen edellyttää käytännössä joko laajaa tiekohtaisen tarkkailun järjestä-

mistä tai tienkäyttäjien haastattelua. Ensiksi mainittu menetelmä edel-

lyttää erittäin laajaa havaintojen keräämistä ja vaatii varsin suuria kus-

tannuksia. Toiseksi mainittu menetelmä on huomattavasti halvempi, jos-

kin se perustuu osaksi tienkäyttäjien subjektiiviseen arviointiin. 

Suomessa on aikaisemmin suoritettu kyseisen kaltaisia haastattelututki-

muksia. Vuonna 1980 tutkimus on tullut siten ajankohtaiseksi lähinnä 
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seuraavista syistä: 

- Vuonna 1978 toteutetun tilastojntiuudjstuksen vaikutuksesta Tilastokes-

kuksen ja TVH:n liikenneonnettomuustilastojen edustavuus ja peittä-

vyys on muuttunut. 

- Onnettomuustilanne on huomattavasti muuttunut 70-luvun alkuun ver-

rattuna mm. kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on vähen-

tynyt puoleen. 

- Poliisin tietoon tulee paljon enemmän onnettomuuksia, kuin poliisi 

ilmoittaa Tilastokeskukselle ja tienpitäjälle. 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

a) Kuinka suuri osa kaikista tapahtuneista liikenneonnettomuuksista il-

moitetaan ja tulee TK:n, TVH:n ja VALT:n tilastoihin 

b) Kuinka suuri osa TK :lle ilmoitetuista onnettomuuksista ilmoitetaan 

VALT:lle ja vastaavasti kuinka suuri osa VALT:lle ilmoitetuista on-

nettomuuksista ilmoitetaan myös Tilastokeskukselle 

c) Kuinka suuri osa TVH:lle ilmoitetujsta onnettomuuksista ilmoitetaan 

VALT:lle ja päinvastoin 

d) Kuinka suuri osa TK:lle yleisillä teillä tapahtuneiksi ilmoitetuista 

onnettomuuksia ilmoitetaan myös TVH:lle ja sisältyvätkö kaikki 

TVH:n tilastossa olevat onnettomuudet myös TK:n tilastoon 

e) Millä tavoin onnettomuuden seuraukset, laatu, tapahtumispaikka 

vaikuttavat onnettomuuden ilmoittam iseen 

f) Miksi onnettomuudet jäävät jonkin (tai ueamrnan) tHastcn ulko :-

vastaavat toisiaan 

h) Millä tavoin tilastointiuudjstus vaikut 

i) Kuinka paljon ja minkälaisia liikenneonnettomuuksia tapahtuu vuosit-

tain maassamme sekä millä tavoin tilastojen lukumäärätietoja tulisi 

korjata kokonaisonnettomuustjlanteen selville saamiseksi 

j) Kuinka tehokkaita käytetyt tutkimusmenetelmät ovat liikenneonnet-

tomuustilastojen edustavuuden ja peittävyyden selvittämisessä 
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Tutkimus päätettiin toteuttaa suorittamaHa ruokakuntahaastattelu, tien-

varsihaastattelu ja rekisterien vertailu. 

1) Ruokakuntahaastattelussa poimittiin tasavälisellä otannalla koko maas-

ta, Ahvenanmaata lukuunottamatta, 20.300 ruokakuntaa. Haastattelu 

toteutettiin 10.09.1980...15.12.1980 postikyselynä ja sisälsi yhden uu-

sintakyselyn. Vastauksista palautettiin 13.639, joista 12.820 eli 63,2 % 

oli tutkimuksen kannalta käyttökelpoisia. Kysely kohdistui ruokakun-

tien jäsenille 01.01.1978 jälkeen tapahtuneisiin liikenneonnettomuuk-

sUn. Tämän lisäksi kysyttiin joitakin ruokakuntaa koskevia perustieto-

ja. Tietoja haastattelussa saatiin kaikkiaan 2.986 onnettomuudesta, 

joista analysointikelpoisia liikenneonnettomuukSia oli 2.270. Osatut-

kimus tehtiin Insinööritoimisto Pentti Polvinen Ky :ssä./3/ 

2) Tjenvarsihaastattelun kohteena oli 5.168 tiellaliikkujaa. Haastattelu 

tapahtui vuoden 1980 elokuun ja 1981 huhtikuun välisenä aikana 

koko maassa yleisten teiden varsilla. Lähes kaikki haastatellut oli-

vat haastatteluhetkellä moottoriajoneuvon kuljettajia. Tienvarsihaas-

tattelussa kysyttiin likimain, samoja asioita kuin ruokakuntahaastat-

tattelussa. Haastatelluilta saatiin tietoja 824 :stä onnettomuudesta, 

joista analysoitavia liikenneonnettomuuksia oli 791 . Osatutkimus 

tehtiin Kehittämistoimisto Oy ERG Ab:ssä /4/. 

3) Rekisterivertailussa tarkasteltiin erityisesti tilastoaineistojefl sisältöä, 

peittävyyttä ja yhtäpitävyyttä. VALT:n rekistereistä poimittiin satun-

naisesti vuosilta 1977 ja 1979 noin 1.000 henkilövahinkoihin johtanut-

ta onnettomuutta, joille etsittiin vastinonnettornuutta TK:n rekiste-

ristä. Lisäksi suoritettiin jakaumavertailu VALT:n ja TK:n sekä 

VALT:n ja TVH:n tilastojen välillä. Osatutkimus tehtiin valtion tek-

nillisen tutkimuskeskuksen tie- ja liikennelaboratQriossa. /5/ 

Kanden erilaisen haastatteluselvityksen perusteella saatiin samalta ajan-

jaksolta kanden toisistaan riippumattoman selvityksen tulokset, joita 

vertailernalla voitiin saada käsitys tulosten luotettavuudesta. Samalla 

saatiin tietoa kanden erilaisen haastattelututkimukSen soveltuvuudeSta 

kyseisen asian tutkimiseen. 
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Tutkimuksessa hyödynnettiin myös TVH:n Liikennetekniikka Oy:llä teet-

tämää selvitystä /14/, jossa TVL:n Vaasan piirin alueeHa vuonna 1978 

tapahtuneita vakuutusyhtiöiden korvaamia onnettomuuksia ja poliisin 

TVL:lle ilmoittamia onnettomuuksia vertailemalla pyrittiin selvittämään 

vakuutusyhtiöiden vahinkoilmoitusten käyttökelpoisuutta liikenneturvalli-

suustoimenpiteiden kohdentamisessa ja suunnittelussa. Samoin hyödynnet-

tim TVL:n Turun piirin tekemää selvitystä siitä, miksi TK:n tilastossa 

on sellaisia henkilövahinko- tai alkoholionnettomuuksia, jotka TK:n tie-

don mukaan ovat tapahtuneet TVL:n Turun piirin hoidossa olevilla teil-

lä, mutta eivät ole TVL:n Turun piirin liikenneonnettomuustilastossa. 
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2. LIIKENNEONNETTOMUUSTILASTOJEN EDUSTAVUUS JA PEITTA-
VYYS 

2.1 	L ikenneonnettomuustilasto inti 

2.1.1 Tilastokeskuksen tilasto 

Poliisin tutkimien onnettomuuksien määraä verrattuna kaikkiin tapahtu-

neisiin liikenneonnettomuuksiin selvitettiin ruokakuntahaastattelussa ja 

tienvarsihaastattelussa. Samalla kun vertailtiin osatutkimusten tuloksia, 

suoritettiin myös vertailu aikaisempiin tutkimuksiin: Tampere -71 /7/, 

jossa postikyselyn avulla haastateltiin Tampereen seudun ajoneuvonhalti-

joita ja VTT -74 /2/, jossa haastattelun perusjoukkona olivat koko maan 

ruokakunnat. 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluissa tulkittiin TK :n tilastoon tulleiksi 

ne onnettomuudet, jotka haastatellut ilmoittivat poliisin tutkimiksi. 

Kaikissa neljässä tutkimuksessa kysymys poliisitutkinnasta esitettiin lä-

hes samanmuotoisena. Ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluissa esitettiin 

lisäksi kysymykset poliisin paikallakäynnistä ja muista kuin tutkintatoi-

mista. Kaikki neljä tutkimusta kohdistuivat noin kolmen edeltäneen vuo-

den onnettomuuksiin, joten tältäkin osin tutkimukset ovat vertailukelpoi-

sia. 

Kuvan 2 mukaan ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluissa esiintulleet on-

nettomuudet jakautuivat tielajeittain eri tavoin. Tienvarsihaastattelussa 

on enemmän yleisillä teillä tapahtuneita onnettomuuksia ja ruokakunta-

haastattelussa enemmän kaduilla sekä muilla teillä ja alueillal) tapah-

tuneita onnettomuuksia. Tämä on luonnollistakin, koska tienvarsihaas-

tattelu suoritettiin yleisten teiden varsilla, joilloin haastatellut oletet-

tavasti käyttävät yleisiä teitä enemmän kuin ihmiset keskimäärin. Vas-

taavasti ruokakuntahaastattelussa on mukana henkilöitä, jotka liikkuvat 

enemmän jalan tai polkupyörällä pihoilla yms. Mandollisesti ruokakunta-

haastattelussa on muilla teillä ja alueilla tapahtuneiksi ilmoitettu on-

nettomuuksia, jotka eivät ole lainkaan tieliikenneonnettomuuksia viral-

lisen määritelmän mukaan. Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelussa esiin- 

tulleet onnettomuudet poikkeavat muunkin kuin tapahtumapaikkansa suhteen. 

1) 	Muilla teillä ja alueilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lähinnä pyörä--- 
teitä, jalkakäytäviä ja pysäköintialueita. 
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Onnettomuusaineistojen erilaisuus vaikuttaa kaikkiin tuloksiin ja tama on otet-

tava siksi huomioon johtopäätösvaiheessa. Kuvan 2 mukaan poliisi tutkii 

selvästi useammin yleisellä tiellä kuin vksityiellä tai muuHa tiellä tapab - 

tuneen onnettomuuden. 

Kuva 2 	Ruokakunta-- ja tienvarsihaastatteluissa esiintuHeet onnetto - 
muudet tielajeittain ja niiden poliisitutkinta. 

Osuus kaikista 
onnettomuuksista 

R Ruokakunt :-
haastattelu 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
Kadut 	Yleiset 	Yksityiset 	Muut tiet 

tiet 	tiet 	ja alueet 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun tulokset poliisin tutkimien onnet-

tomuuksien osuudesta ovat likimain samoja kaduilla ja yleisillä teilla ta - 

pahtuneiden onnettomuuksien osalta (kuva 3). Kaduilla tapahtuneista on - 

nettomuuksista poliisi tutkii 20 % ja yleisillä teillä tapahtuneista onnet--

tomuuksista 35-37 %. Yksityisillä ja muilla teillä tapahtuneiden onnetto-

muuksien osalta saadut erot ovat melko suuria, mikä on seurausta ainakin 

osaksi pienehköistä havaintomääristä ja edellä mainitusta erosta ruoka-- 

kunta- ja tienvarsihaastattelussa esiintulleissa onnettomuuksissa. 

Muiden poliisin toimenpiteiden kuin tutkinnan suhteen on osatutkimusten vä-

lillä enemmän eroa. Poliisi on ollut useammin paikalla ja tehnyt myös 

muistiinpanoja useammin tienvarsihaastattelussa kuin ruokakuntahaastat 

telussa esiintulleissa onnettomuuksissa. Ero aiheutunee tutkimustapojen 

ja esiintulleiden onnettomuuksien jakaumien erilaisuudesta. 

iars 1-
a t tel u 

[151 e 
:1 nut 
i1 tutki 
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Tienvarsihaastattelun mukaan poliisi käy useammin kuin ruokakuntahaas-

tattelun mukaan onnettomuuspaikalla ryhtymättä tutkintatoimenpiteisiin. 

Poliisin tietoon tulleiden mutta tilastoimatta jääneiden onnettcnLH 

:. 

1 	 tune stu onnettomuukssta 34-47 s on sei asia, joiden ta-- 

pahtumanaikallu käy poliisi. Onnettomuuden tapahtuessa yleisellä tiellä 
:; 	 n:LH2 	fl .OA ° 	1kjt 	tnikt 

. 

auut 	
tiet 	tiet 	ja alueet 

PoIh 	e kaynyt pakaita 

_____ Poliisi kävi, muttei toimenpiteitä 
Poliisi teki muistiinpanoja 

Poliisi suoritti tuLkinnan 

R 	Ruokakuntahaa5tattP1U 

T 	TienvarsihaastattelU 
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Taulukko 2 - Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus eri tutkimuk-
sissa. (Suluissa onnettomuuksien kokonaismäärät.) 

Poliisin 	tutkimien 	onnettomuuksien 	osuus 	1 
kaikista esiintullejsta 	onnettomuuksista 

Tampere VTT-74 Ruokakunta- Tienvarsi- 
-71 haastattelu haastattelu 

Kaikkien 	teiden 
onnettomuudet 32 38 25 29 

(761) (1.652) (2.077) (781) 
Yleisten 	teiden 
onnettomuudet 40 45 35 37 

(244) (860) (881) (421) 

PoiNsin tutkimien onnettomuuksien osuus näyttäisi pienentyneen 7O-luvun 

alkupuoleen verrattuna (taulukko 2). Johtopäatöksiä tehtäessä on huo-

mattava, että onnettomuudet ovat erilaisia. Mm. tapahtumapaikan tie-

lajijakaumat poikkeavat huomattavastjkin toisistaan. Vähennys on arvioi-

ta 3-13 prosenttiyksikköä kaikkien teiden osalta ja 3-10 prosenttiyksik-

köä yleisten teiden osalta. Vähennys johtunee ainakin osaksi onnetto-

muuksien vakavuusasteen lievenemisestä 70-luvulla, mikä on havaittavis-

sa TK:n ja VALT:n tilastoista. Kaikkien neljän tutkimuksen mukaan po-

liisi tutkii yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet useammin (er 

7-10 prosenttiyksikköä) kuin kjkiIIo teiHä tOnhtinrpf nnn=fnm! 

Tienvarsir 

tyisesti yleisillä teillä, mutta myös muualla tapahtuneet onnettomuude ) 

 Aineistosta olikin tällä perusteella mandollisuus suorittaa alueellista ver-

tailua. Tapahtumapaikan ja TVL:n piirijaon perusteella määriteltiin myös 

muiden kuin yleisillä teillä tapahtuneiden onnettomuuksien osalta onnet-

tomuuden tapahtuma-alue seuraavasti: 

- Etelä-Suomi: 	Uudenmaan, Turun, Hämeen ja Kymin tie- ja 
vesirakennuspiirit 

- Keski-Suomi: 	Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski-Suomen 
ja Vaasan tie- ja vesirakennuspiirit 

- Pohjois-Suomi: 	Keski-Pohjanmaan, Oulun, Kainuun ja Lapin tie- 
ja vesirakennuspiirit 
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Taulukko 3 - Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus alueittain 
(Suluissa onnettomuuksien kokonaismäarät.) 

Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus (%) 
kaikista esiintulleista onnettomuuksista 

Etelä- 	Keski- 	Pohjois- 
Suomi 	Suomi 	Suomi 

Kadut 	 21 	 19 	 35 

(175) 	 (79) 	(26) 

Yleiset tiet 	 44 	 32 	 25 

(207) 	(151) 	(60) 

Kaikki tiet ja 	1 	31 	1 	26 	1 	28 
kadut 	 1 	 1 

(421) 	(261) 	1 (97) 

Kaduilla tapahtuneiden onnettomuuksien poliisitutkinnassa ei ole selviä 

alueellisia eroja. Pohjois-Suomessa tutkitaan vähän enemmän kaduilla 

tapahtuneita onnettomuuksia kuin Etelä- tai Keski-Suomessa. Tulokseen 

on syytä suhtautua varauksella pienehkön onnettomuusmäärän vuoksi. 

Yleisillä teillä tapahtuneita onnettomuuksia poliisi tutkii sitä vähemmän 

mitä pohjoisemmassa onnettomuus on tapahtunut. Pohjois-Suomessa po-

liisi tutkii yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet jopa harvemmin 

kuin keskimäärin kaikki onnettomuudet. 

Tutkimuksen mukaan kaduilla tapahtuneista onnettomuuksista poliisi tut-

kii 20 % ja yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista 35-37 %. Toden-

näköisesti 	poliisi tutkii jonkin verran vähemmän onnettomuuksia, sillä 

em. %-luvut perustuvat kolmen vuoden ilmoitettuihin onnettomuuksiin, 

jolloin aikaisemmin tapahtuneita ja erityisesti seurauksiltaan lieviä on-

nettomuuksia on luultavasti unohdettu. Ero todelliseen tilanteeseen lie- 

nee kuitenkin vain muutamia prosenttiyksiköitä. Poliisi käy usein onnet-

tomuuspaikalla suorittamatta kuitenkaan tutkintaa, sillä poliisille anne-

tut ohjeet eivät edellytä kaikkien poliisin tietoon tulleiden onnettomuuk-

sien ilmoittamista Tilastokeskukselle ja tienpitäjälle. Siten tarkat onnet-

tomuustiedot olisi saatavissa huomattavasti suuremmastakin onnettomuus- 

määrästä kuin nykyisin. Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus on tut-

kimuksen mukaan vähentynyt 70-luvun alkuun verrattuna 3-13 prosentti-

yksikköä. Yleisillä teillä tapahtuneiden onnettomuuksien poliisitutkinta 

on yleisintä Etelä-Suomessa ja vähäisintä Pohjois-Suomessa. Tämä johtu-

nee onnettomuustyyppieroista ja poliisin paikalle saamisen vaikeudesta. 
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2.1.2 Vakuutusyhtiöiden tilasto 

Vakuutusyhtiölle ilmoittamisella tarkoitetaan ilmoittamista liikennevakuu-

tuksen perusteella. Vakuutusyhtiölle ilmoitettu onnettomuus jää yleen- 

sä vakuutusyhtiöiden tilaston ulkopuolelle, jos siitä ei ole suoritettu kor-

vausta liikennevakuutuksen perusteella. Ruokakunta- ja tienvar -sihaastat-

telussa esitettiin kysymys vakuutusyhtiölle ilmoittamisesta samassa muo-

dossa ja erikseen kutakin osallista koskien. Tulosten analysoinnissa ii-

moittamista käsiteltiin onnettomuustapauskohtajsena tietona so. jos joku 

osallisista oli ilmoittanut onnettomuuden vakuutusvhtjölle. tulkittiin on- 

nettomuus vnkuuti vhtiHp Hmcithk 

Kuva4- 
la ruokakunta- ja tien 
tomuuksissa tielajeittn 

Osuus tielajin 
onnettomuuksist 

100 	R 	T 	1 	H 

80 
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14Q 
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Kadut 	Yleiset 	Yksityiset 	tiiut tiet 	Yhteensä 
tiet 	tiet 	ja alueet 

1 Ei ilmoitettu vakuutusyhtiölle 	R 	Ruokakuntahaastattelu 

- Ilmoitettu vakuutusyhtiölle 	T 	Tienvarsihaastattelu 

Sekä ruokakunta- että tienvarsihaastattelussa kaikista onnettomuuksista 

on ilmoitettu 78 % vakuutusyhtiölle liikennevakuutuksen perusteella (ku-

va 4). On muistettava, että tielajeittain onnettomuudet jakautuvat hie-

man eri tavoin ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluissa. Vakuutusyhtiölle 

ilmoittaminen vaihtelee tielajeittain melko vähän. Molempien tutkimus-

ten mukaan useimmin ilmoitetaan vakuutusyhtiölle kadulla tapahtunut 

onnettomuus ja harvimmin muilla teillä tai alueilla tapahtunut onnetto-

muus. Yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista ilmoitetaan vakuu-

tusyhtiölle 75-77 %. 
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Vertailtaessa tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin on huomattava, etta 

Tampereen seudun tutkimuksessa kysyttiin yleisesti ilmoittamista va 

kuutusyhtiölle yksilöimättä liikennevakuutusta. Lisäksi kysymys oli h-

distetty poliisin tutkintaa koskevaan kysymykseen, joten tulokset eivät 

ole täysin vertailukelpoisia. VTT:n tutkimuksessa kysyttiin onnettomuu-

den ilmoittamista vakuutusyhtiälle liikennevakuutuksen perusteella. 

Taulukko 4 	Vakuutusyhtiälle liikennevakuutuksen perusteella ilmoitet- 
tujen 	onnettomuuksien osuus eri tutkimuksissa. (Suluissa 
onnettomuuksien kokonaismäärät.) 

_____- Vakuutusyhtiölle 	ilmoitettujen onnettomuuksien 
osuus 	(%) 	kaikista 	esiintulleista onnettomuuksista 

Tampere VTT-74 Ruokakunta - 	Tienvarsi- 
-71 	1) haastattelu haastattelu 

Kaikkien teiden 
onnettomuudet 76 55 78 78 

(761) (1.642) (1.773) (711) 

Yleisten 	teiden 
onnettomuudet 72 -. 77 75 

(244) (737) (383) 

1) Vakuutusyhtiälle ilmoitettujen onnettomuuksien joukossa on myös 
muun kuin liikennevakuutuksen perusteella ilmoitettuja onnetto- 
muuksia. 

Tietoa ei ole käytettävissä. 

Taulukon 4 luvuista voidaan päätellä, että onnettomuuksia ilmoitetaan 

aikaisempaa enemmän vakuutusyhtiöille. Etenkin kun muistetaan, että 

Tampereen tutkimuksen lukuihin sisältyvät ilmoitukset vakuutusyhtiälle 

kaikkien mandollisten vakuutusten perusteella. VTT:n tutkimuksen pro-

senttiluku on huomattavan alhainen. Kolmen muun tutkimuksen mukaan 

yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista ilmoitetaan vakuutusyh-

tiölle vain vähän harvemmin kuin kaikista onnettomuuksista keskimäärin. 

Kaduilla tapahtuneet onnettomuudet ilmoitetaan vakuutusyhtiölle yhtä usein 

riippumatta siitä, onko onnettomuus tapahtunut Etelä-, Keski- vai Pohjois- 

Suomessa (taulukko 5). Tosin Pohjois-Suomessa onnettomuuksien vakuutus- 

yhtiölle ilmoittaminen näyttäisi olevan muuta maata yleisempää. Tämä johtuu 

ainakin osittain pienehköstä onnettomuusmäärästä. Yleisillä teillä tapah-

tuneissa onnettomuuksissa vakuutusyhtiölle ilmoittaminen vaihtelee alueel-

lisesti kuten poliisitutkintakin. Ilmoittaminen vähenee, mitä pohjoisempana 

onnettomuus on tapahtunut. 
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Taulukko 5 - Vakuutusyhtiolle liikennevakuutuksen perusteella ilmoitet-
tujen onnettomuuksien osuus alueittain. (Suluissa onnet-
tomuuksien kokonajsmaärät.) 

- Vakuutusyhtiö lIe 	ilmoitettujen onnettomuuksien 
osuus 	(%) 	kaikista esiintulleista onnettomuuk- 
sista 

Etelä- Keski- Pohjois- 
Suomi Suomi Suomi 

Kadut 83 83 95 

(165) (73) (22) 

Yleiset 	tiet 78 74 64 

(191) (133) (59) 

Kaikki 	tiet 80 78 72 
ja kadut 

(387) (232) (90) 

Tutkimuksen mukaan liikenneonnettomuuksista ilmoitetaan vakuutus.k 

tiölle 78 %, kaduilla tapahtuneista onnettomuuksista 81-85 % ja ylc 

sillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista 75-77 %. Katujen ja ylei 

teiden välinen ero johtuu onnettomuuksien seurausten ja onnettomuus- 

tyyppien välisistä eroista. 

Liikenneonnettomuuksien ilmoittaminen vakuutusyhtiölle näyttäisi lisään-

tyneen 70-luvun alusta. Tämä voi johtua mm. ilmoittamiskäytännän heI-

pottum isesta tai Ii ikennevakuutuksen perusteissa tai niiden soveitam ises-

sa tapahtuneista muutoksista. Yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet 

ilmoitetaan useimmin vakuutusyhtiölle Etelä-Suomessa ja harvimmin Poh-

jois-Suomessa. Tämä johtunee ainakin osaksi eroista onnettomuustyyppi-

jakaumissa so. esimerkiksi yksittäisonnettomuuksien, joiden omaisuusva- 

hingoista ei makseta liikennevakuutuksen perusteella korvausta, osuus 

saattaa vaihdella. Toinen selitys eroihin voi olla seurausten erilaisuus. 

2.1.3 TVH:n tilasto 

TVH:n tilasto perustuu, kuten Tilastokeskuksenkin tilasto, poliisin lähet-

tämiin tieliikenneonnettomuusilmoituksiin, jotka tiemestari tarkistaa ja 

täydentää. Koska onnettomuusilmoituskaavake on itsejäljentävä, pitäisi 

Tilastokeskuksen yleisten teiden onnettomuuksien olla samat kuin TVH:n 
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tilaston onnettomuudet. Aiain näin ei kuitenkaan ole, vaan TVH:n tis 

tosta puuttuu TK:n tilastossa yleisellä tiellä tapahtuneeksi merkittyj 

onnettomuuksia. Tämä lohtuu mm. siitä, että osa yleisillä teillä tapa 

tuneiksi ilmoitetuista onnettomuuksista ei olekaan tapahtunut yleisilla 

teillä tai ilmoitus ei ole saapunut lainkaan tienpitäjälle. Syihin palataan 

tarkemmin vielä luvussa 3. Vastaavasti TVH:n tilastossa on onnettomuuk---

sia, joiden tapahtumapaikaksi TK:n tilastossa on merkitty joku muu kuin 

yleinen tie. Luonnollisesti TVH:n tilastossa saattaa olla onnettomuuksia, 

jotka eivät ole lainkaan Tilastokeskuksen tilastossa, mutta tälläisten on-

nettomuuksien määrä on TVH:n omien selvitysten mukaan hyvin pieni. 

Kuva 5 - Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelussa esiintulleet onnetto- 
muudet tieluokittain ja niiden poliisitutkinta sekä TVH:n 
tilaston (1980) onnettomuudet tieluokittain. 

Poliisi ei 
r]  tutkinut 

Poliisi tutki 

R Ruokakunta- 
haastattelu 

T Tienvarsi- 
haastattelu 

TVH TVH:n tilasto 
1980 

RuokakuntahaaStattetuSsa on tullut esille suhteellisesti enemmän valta- ja 

kantateillä tapahtuneita onnettomuuksia, kuin mitä on TVH:n vuositilastOs-

sa (kuva 5). Tämä johtunee kuitenkin siitä, että vastaajat eivät ole aina 

osanneet sijoittaa onnettomuutta oikeaan tieluokkaan. Sen sijaan tien-

varsihaastattelussa tarkistetti in tapahtumispaikan perusteella tieluokka 

ja näiden onnettomuuksien tieluokkajakauma on lähes samanlainen kuin 

vuositilaston jakauma. 
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Kuva 6 - Poliisin tutkimien onnettomuuksien prosenttiosuudet ruoka- 
kunta- ja tienvarsihaastattelussa tieluokittain ja tienvarsi-
haastattelussa alueittain. 

R 	Ruokakuntahaastattelu 	£-S Etelä-Suomi 	 Poliisi ei 
T 	Tienvarsihaastattelu 	K-S Keski-Suomi 	 Jtutkinut 

P-S Pohjois-Suomi 
Poliisi tutki 

R 	T 	R 	T 	E-S K-S P-S 	E-S K-S P-S 

Valta- ja 	F4iut maantiet Valta- ja 	Muut maantiet 
kantatiet 	ja paika1'- maantiet 

tiet 

Ruokakuntahaastattelun mukaan poliisi tutkii harvemmin muulla yleisellä 

tiellä kuin valta- tai kantatiellä tapahtuneen onnettomuuden (kuva 6). 

Ero on noin 9 prosenttiyksikköä. Tienvarsihaastattelun mukaan tieluok-

kien välillä ei ole havaittavissa eroja. Alueelliset erot, jotka havaittiin 

jo tarkasteltaessa yleisiä teitä yhdessä, näkyvät erittäin selvästi myös 

tieluokittain. Erot ovat suurempia muilla yleisillä teillä kuin valta- ja 

kantateillä. 

Yhteenvetona yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista voidaan to-

deta, ettei eri tieluokkien välillä ole varmuudella eroa onnettomuuksien 

poliisitutkinnassa, vaikkakin ruokakuntahaastattelun tulosten mukaan eroa 

saattaa olla. Alueellisia eroja onnettomuuksien poliisitutkinnassa on ja 

ne ovat erittäin selviä. 

2.1.4 	Tilastojen vertailu 

Onnettomuuden poliisitutkinta ja vakuutusyhtiölle ilmoittaminen eivät ole 

tilastollisessa mielessä toisistaan riippumattomia. Käytännössä on usein 

jopa selvä syys-yhteys näiden asioiden välillä. 

0/ 

10 

8 

6 

1 

2 
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Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun vastausten perusteella voidaan pää-

tellä, kuinka usein poliisi tutkii onnettomuuden ja/tai onnettomuudesta 

ilmoitetaan vakuutusyhtiälle (kuva 7). Näin saadaan arvio, kuinka paljon 

onnettomuuksista jää kokonaan tilastojen ulkopuolelle ja minkä verran 

tilastoilla on yhteisiä onnettomuuksia. 

Kuva 7 - Po'iisin tutkimien ja vakuutusyhtiölle ilmoitettujen onnetto- 
muuksien prosenttiosuudet ruokakunta- ja tienvarsihaastatte-
ussa. 

T 

Yleiset tiet 

3)4% 

22° 

R 

2% Kaikki tiet 

l] 

5)4% 

R 

20 

T 

Poliisi ei tutkinut, 
_____ vak.yht. ei ilm. 

Poliisi ei tutkinut 
vak.yht. ilm. 

liisi tutki, vakht. 

Poliisi tutki, vak. 
vt. ei ilm. 

Tienvarsihaastattelu 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun tulokset ovat samansuuntaisia, erot 

ovat vain muutamia prosenttiyksikköjä. Pelkästään poliisin tutkimia on-

nettomuuksia on 2-3 % kaikista onnettomuuksista, poliisin tutkimia ja 

vakuutusyhtiälle ilmoitettuja onnettomuuksia 51-54 %. Kokonaan piiloon- 

jääneitä onnettomuuksia on 19-20 %. On huomattava, että tarkastelussa 

ovat mukana vain ne onnettomuudet, joista tiedetään sekä poliisitutkinta 

että vakuutusyhtiölle ilmoittaminen. Yleisillä teillä kokonaan piiloon jää-

neiden ja vain poliisin tutkimien onnettomuuksien osuudet kaikista on-

nettomuuksista ovat lähes samat kuin kaikilla teillä. Kaikista yleisillä 

teillä tapahtuneista onnettomuuksista poliisi tutkii ja vakuutusyhtiölle 

ilmoitetaan 34-35 %. Tämä merkitsee, että vastaavasti pelkästään va-

kuutusyhtiölle ilmoitettujen onnettomuuksien osuus pienenee. 
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Kokonaan piiloonjäaneiden onnettomuuksien osuus on selvästi vähentynyt 

70-luvun alkuun verrattuna (taulukko 6). Väheneminen johtuu vakuutus-

yhtiöille ilmoittamjsen lisääntymisestä, sillä poliisin tutkimien onnetto-

muuksien osuus on samaan aikaan myös vähentynyt. Muutos näkyy siten 

vakuutusyhtiölle liikennevakuutuksen perusteella ilmoitettujen, muttei 

poliisin tutkimien onnettomuuksien osuuden kasvuna. Mikäli vertauskoh-

tana on Tampereen seudun tutkimus, muutos on 9-11 prosenttiyksikön 

luokkaa. Poliisin tutkimien mutta ei vakuutusyhtiölle ilmoitettujen on-

nettomuuksien osuutta ei voi luotettavasti vertailla aikaisempiin tutki-

mustuloksiin kysymysmuodon erilaisuuden vuoksi. Sen sijaan nyt saatu 

tutkimustulos vastaa esitettyjä arvioita /2 ja 7/: 2-3 % kaikista tapahtuneista 

onnettomuuksista on poliisin tutkimia, muttei vakuutusyhtiölle ilmoitet- 
tuja. 

Taulukko 6 - Poliisin tutkimien ja vakuutusyhtiölle liikennevakuutuksen 
perusteella ilmoitettujen onnettomuuksien osuus (%) 
kaikista esiintulleista onnettomuuksista eri tutkimuksissa. 

Kaikki 	tiet 	ja kadut Yleiset 	tiet 

Tampe- VTT-74 Ruoka- Tien- Tampe-' Ruoka- Tien- ____________________ re-71 kuntah. varsjh re -71 kuntah. varsih. 
Polijsitutkinta 
muttei 	ilm. 7 2 	3 3 3 liik.vak. 

32 40 
Poliisitutkinta 
ja 	ilm. 	liik.vak. 

) 

31 24 	27 34 35 

Ei 	poliisitut- 
kintaa, mutta 43 24 54 	51 32 43 40 ilm. 	liik.vak. 

Ei 	poliisitut- 
kintaa eikä 25 38 20 	19 28 20 22 ilm. 	liik.vak. 
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22 	kavuuasten vkutij; tilatointiin 

22, 	itokesk ku 

Liikenneonnettomuudet jaetaan vakavuusasteensa mukaan kuolemaan, vam-

moihin ja omaisuusvahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin. Luokittelus-

sa käytetään Tilastokeskuksen jaotusta, joka perustuu aikaisemmin esi-

tettyihin määritelmiin. Siten onnettomuutta, joka ei ole johtanut henki-

lö- tai omaisuusvahinkoihin, ei pidetä liikenneonnettomuutena. 

Kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tilastoidaan lähes 100 %, eikä 

niiden tilastointia siksi käsitellä tässä yhteydessä lainkaan. Sen sijaan 

tarkasteltaessa kaikkia onnettomuuksia, ovat kuolemaan johtaneet on-

nettomuudet myös mukana. 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelussa esitettiin onnettomuuden seurauk-

sia koskevat kysymykset samanmuotoisina. Vastausten perusteella päätel-

tim onnettomuuden vakavuusaste samalla tavoin molemmissa tutkimuk- 

sissa. 

Poliisi tutkii luonnollisesti huomattavasti useammin vammoihin johtaneen 

onnettomuuden kuin pelkän omaisuusvahinko-onnettomuuden (kuva 8). 

Poliisi tutkii harvemmin ruokakuntahaastattelun kuin tienvarsihaastatte-

lun mukaan sekä vammoihin että omaisuusvahinkoihin johtaneet onnetto-

muudet. Tämä ero on samansuuntainen riippumatta onnettomuuden tapah-

tumispaikan tielajista. Haastattelujen tulosten ero on suurin sellaisissa 

kaduilla ja muilla teillä tapahtuneissa onnettomuuksissa, jotka ovat joh- 

taneet vammoihin. Kaduilla tapahtuneista onnettomuuksista poliisi tutkii 22-43%. 

Yleisillä teillä tapahtuneista vammoihin johtaneista onnettomuuksista 

poliisi tutkii ruokakuntahaastattelun mukaan 60 % ja tienvarsihaastatte-

lun mukaan 65 %. 



Osuus tie- 
lajin on- 

nettomuuk- 
sista 

0/ 
/0 

O0 

80 

60 
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T 	R T 	R T 

(naisuusvahinkoihin johtaneet 
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Kuva 8 - Poliisin toiminta ruokakunta- ja tienvarsihaastattelussa esiin-
tulleissa onnettomuuksissa vakavuusasteittain ja tielajeittain. 

aaut 	Ileiset 	i.iut tiet 	Kadut 	Yleiset 	Muut tiet 
tiet 	 tiet 

L Poliisi ei käynyt paikalla 

::::::.:::::: Poliisi kävi, muttei toimenpiteitä 

Poliisi teki muistiinpanoja 

- Poliisi suoritti utkinnan 

R Ruokakuntahaas- 
haastattelu 

T Tienvarsihaas- 
haastattelu 

Omaisuusvahinko-onnettomuuksjen osalta tutkimusten tulokset ovat huo-

mattavasti lähempänä toisiaan. Kaduilla tapahtuneista omaisuusvahinko-

onnettomuuksista poliisi tutki 16-18 %, yleisillä teillä tapahtuneista 

26-30 % ja muilla teillä tapahtuneista 8-11 %. 

Onnettomuuden vakavuusasteesta riippuu paljon, tutkiiko poliisi onnetto-

muuden. Sen sijaan poliisi käydessään onnettomuuspaikalla jättää tutkin-

nan suorittamatta likimain yhtä usein sekä vammoihin että omaisuusva-

hinkoihin johtaneissa onnettomuuksissa. Aikaisemmin tehty havainto ruo-

kakuntahaastattelun pienistä prosenttiluvuista koskien poliisin muuta kuin 

tutkintatoimintaa näkyy sekä vammoihin että omaisuusvahjnkojhjn johta-

neissa onnettomuuksjssa. Erot ovat kuitenkin selvästi suurempia vammoi-

hin johtaneissa onnettomuuksissa. Molempien tutkimusten mukaan kaduilla 

tapahtuneista vammoihin johtaneista onnettomuuksista poliisi tekee onnet-

tomuuspaikalla käydessään aina vähintäinkin muistiinpanoja. 
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Tarkasteltaessa kaikkia tielajeja yhdessä vammoihin johtaneista onnetta-

muuksista poliisi tutkii ruokakuntahaastattelun mukaan 50 % ja tienvr -

sihaastattelun mukaan 65 %. Omaisuusvahinko-OnnettomuukSien osalta 

luvut ovat 18 % ja 23 %. Näitä lukuja vertailtaessa on kuitenkin mui:-

tettava, mitä aikaisemmin todettiin tutkimusten tielajijakaumien eri2ii- 

suudesta. 

Taulukko 7 - Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus (b) kaikista 
esiintulleista onnettomuuksista eri tutkimuksissa vaka-
vuusasteittain. (Suluissa onnettomuuksien kokonaismaarat.) 

___________- Vakavuus- Poliisin tutkimien 	onnettomuuksien 	osuus (%) 
aste 

Tampe- VTT-74 Ruokakun- Tienvarsi- 
re 	-71 tahaastat- haastattelu 

telu _______________ 

Kaikkien 	tei- Vammoihin 75 58 50 65 

den onnetto- joht. onn. (120) .. (386) (89) 

Omaisuus- 
vahink. 33 33 18 23 

joht. onn. (n.620) .. (1650) (680) 

Yleisten 	tei- Vammoihin T7 78 60 65 
den onnetto- joht. onn. 

(n.70) .. (217) (63) muudet 

Omaisuus- 
vahink. 48 39 26 30 

joht. onn. (n.160) .. (648) (347) 

Tietoa ei ole käytettävissä. 

Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna (taulukko 7) nayttäisi poliisitutkinta 

vähentyneen sekä vammoihin että omaisuuvahinkoihin johtaneiden onnet-

tomuuksien osalta. Muutokset ovat 10-15 prosenttiyksikköä. Vammoihin 

johtaneiden onnettomuuksien poliisitutkinta on pienentynyt hieman vä-

hemmän. Tulokset eivät ole kuitenkaan tältä osin täysin yhdensuuntaisia. 

Alueelliset erot poliisitutkinnassa (taulukko 8) näkyvät lähinnä yleisillä 

teillä tapahtuneissa omaisuusvahinko_onnettOmuuksissa so. niiden poliisi-

tutkinta on yleisintä Etelä-Suomessa. Yleisillä teillä tapahtuneiden vam-

maihin johtaneiden onnettomuuksien osalta tilanne näyttää jopa 
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painvastaiselta eli poliisi tutkii useammin pohjoisempana tapahtuneen 

onnettomuuden. Erot eivät ole kuitenkaan kovin suuria. Kaduilla tapah-

tuneiden onnettomuuksien poliisitutkinta ei riipu paljoakaan siitä, missä 

päin maata onnettomuus on tapahtunut, näin sekä vammoihin että omai-

suusvahinkoihin johtaneissa onnettomuuksissa. On kuitenkin huomattava, 

että tutkimuksessa on tullut hyvin vähän esille kaduilla tapahtuneita 

vammoihin johtaneita onnettomuuksia. 

Taulukko 8 - Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus kaikista esiin- 
tulleista onnettomuuksista vakavuusasteittain eri alueilla. 
(Suluissa onnettomuuksien kokonaismäarät.) 

Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus (%) 

Vammoihin johtaneet Omaisuusvahinkoihin 
onnettomuudet johtaneet onnettomuudet 

Etelä- Keski- Pohjois- Etelä- Keski- Pohjois- 
Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi Suomi 

Kadut 77 50 100 16 17 29 

(13) (4) (2) (162) (75) (24) 

Yleiset 	tiet 63 65 75 38 25 17 

(32) (23) (8) (169) (126) (52) 

Kaikki 	tiet 67 58 75 25 22 21 
ja kadut 

(48) (29) (12) (367) (230) (84) 

2.2.2 Vakuutusyhtiöiden tiias 

VALT:n tilastossa luokittelu vammoihin ja omasuusvahinkoihin johtano 

sun onnettomuuksiin tapahtuu suoritetun henkilö.. tai omaisuusvahinko-. 

korvauksen perusteella. Vakuutusyhtiät korvaavat lievempiäkin henkilö-

vahinkoja, kuin mikä vastaa Tilastokeskuksen soveltamaa loukkaantunee 

henkilön käsitettä. Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelututkimuksissa on 

jako vammoihin ja omaisuusvahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin suo-

ritettu Tilastokeskuksen määritelmien mukaisesti. Vammoihin johtaneet 

onnettomuudet ilmoitetaan myös vakuutusyhtiölle useammin kuin omai-

suusvahinko-onnettomuudet (kuva 9), ero ei ole kuitenkaan niin suuri 

kuin poliisitutkinnan osalta. Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun mukaan 

vakuutusyhtiälle ilmoitetaan kaikilla teillä ja kaduilla tapahtuneista vammoihin 
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johtaneista onnettomuuksista 83-90 % ja omaisuusvahinko-onnettomuuk-

sista 76-78 %. 

Kuva 9 - Vakuutusyhtiölle ilmoittaminen liikennevakuutuksen perusteel-
la ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluissa esiintulleissa onnet-
tomuuksissa vakavuusasteittain ja tielajeittain. 

R Ruokakuntahaastattelu 
Osuus 
tielajin 	T Tienvarsihaastattelu 
onnetto- 
muuksista 	Vammoihin johtaneet 

100 

80 

60 

140 

20 

0 

Ei ilmoitettu vakuutusyhtiölle 

____ Ilmoitettu vakuutusyhtiölle 

naisuusvahinkoihin johtaneet 

Kadut 	Yleiset 	tiiut 	Kadut 	Yleiset 	t4iut 
tiet 	tiet 	tiet 	tiet 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelu antavat vakuutusyhtiöille ilmoitta-

misesta hyvin samansuuntaisen kuvan. Muilla teillä tapahtuvien vammoi-

hin johtaneiden onnettomuuksien vakuutusyhtiölle ilmoittamisen osalta 

tutkimustulokset poikkeavat kuvan mukaan selvästi toisistaan. Ero johtu-

nee siitä, että ruokakuntahaastattelussa oli melko paljon muilla teillä 

tapahtuneita onnettomuuksia ja tienvarsihaastattelussa vähän (vammoihin 

johtaneita onnettomuuksia vain 6 kpl). 

	

Kaduilla ja yleisillä teillä tapahtuneet 	vammoihin johtaneet onnettomuu- 

det ilmoitetaan vakuutusyhtiölle likimain yhtä usein. Tienvarsihaastatte-

lussa ilmoittamisprosentit ovat vähän suurempia kuin ruokakuntahaastat-

telussa. 
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Kaduilla tapahtuneista omaisuusvahinko-onnettomuuksista ilmoitetaan 

81-84 % vakuutusyhtiöille, yleisillä teillä tapahtuneista 71-75 % ja muil-

la teillä tapahtuneista 67-72 %. 

2.2.3 TVH:n tilasto 

TVH:n tilaston onnettomuuksien vakavuusastejako perustuu pelkästään 

poliisin tekemään ilmoitukseen, eikä tältä osin yleensä suoriteta mi-

tään tarkistuksia. 

Kuva 10 - Poliisin tutkimien onnettomuuksien prosenttiosuudet ruoka- 
kunta- ja tienvarsihaastatteluissa yleisillä teillä vakavuus- 
asteittain ja tieluokittain. 

1 	' Ei ooliisi- 
1 	1 tutkintaa 

	

R Ruokakunta- 	E-S Etelä-Suomi 	 _____ 

	

haastattelu 	 Poliisitutkinta 
K-S Keski-Suomi 

T Tienvarsi- P-S Pohjois-Suomi Osuus 	haastattelu 
tie- 

VAMMOIHIN JOHTANEET lajin 
onnet- 

0/ 
/0 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Valta- ja 	P&iut maantiet Valta- ja 
kantatiet 	ja paikallis- kantatiet 

tiet 

OMAISUUSVAJIINKOIHIN JOHTANEET 

R 	T 	R 	T 	E-S K-S P-S  

!tut maantiet 
ja paikallis-
tiet 

E-S K-S P-S 

Valta- ja 	tttut maantiet Valta- ja 	 Piut maantiet 
kantatiet 	ja paikalli3- kantatiet 	 ja paikallis- 

tiet 	 tiet 
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Vammoihin johtaneiden onnettomuuksien poliisitutkinnasta tieluokittain 

tarkasteltuna ruokakunta- ja tienvarsihaastattelu antavat jonkin verran 

erilaisen kuvan. Ruokakuntahaastattelun mukaan ero valta- ja kanta- 

teiden ja muiden yleisten teiden välillä on suurempi ja päinvastainen 

kuin tienvarsihaastattelussa. Tämän mukaan näyttää siltä, että poliisi 

tutkii yhtä usein vammoihin johtaneet onnettomuudet tapahtumispaikan 

tieluokasta riippumatta. Tutkimuksen mukaan poliisi tutkii vammoihin 

johtaneet onnettomuudet lähes yhtä usein riippumatta siitä, onko onnet-

tomuus tapahtunut Etelä-, Keski-- vai Pohjois-Suomessa. 

Sekä ruokakunta- että tienvarsihaastattelun mukaan poliisi tutkii vähän 

harvemmin muulla yleisellä tiellä kuin valta- tai kantatiellä tapahtuneen 

onnettomuuden, ero ei kuitenkaan ole kovin suuri. Kaikkien yleisten 

teiden onnettomuuksien kohdalla havaitut erot poliisitutkinnassa näky-

vät selvästi kaikkien tieluokkien omaisuusvahinko-onnettomuuksiSSa. 

2.2.4 Tilastojen vertailu 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun tulokset tilastojen keskinäisestä 

peittävyydestä ovat hyvin samansuuntaisia sekä vammoihin että omai-

suusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien osalta (kuva ii). Kaikkien 

teiden omaisuusvahinko-onnettomuuksista jää tilastojen ulkopuolelle 

21-22 % ja yleisillä teillä tapahtuneista omaisuusvahinko-onnettomuuksiS--

ta vähän enemmän eli 23-26 %. Tulokset poikkeavat jonkin verran 

yleisten teiden omaisuusvahinko-onnettomuuksien vakuutusyhtiölle il-

moittamisen suhteen. Ruokakuntahaastattelun mukaan näistä ilmoitetaan 

vain vakuutusyhtiälle 49 % ja tienvarsihaastattelun mukaan 43 %. Polii-

sin tutkimia, mutta ei vakuutusyhtiölle ilmoitettuja onnettomuuksia on 

n. 3 % riippumatta onnettomuuden vakavuusasteesta. 

Vammoihin johtaneidenkin onnettomuuksien osalta osatutkimusten tulok-

set ovat lähellä toisiaan. Piiloon jääneiden onnettomuuksien osuus luon-

nollisesti vähenee ja vakuutusyhtiölle ilmoitettujen sekä poliisin tutkimien 

onnettomuuksien osuus vastaavasti kasvaa. Tienvarsihaastattelun mukaan 

piiloon jääneitä onnettomuuksia on selvästi vähemmän kuin ruokakunta-

haastattelun mukaan. Ero on selvin kaikkien teiden vammoihin johtaneis- 

sa onnettomuuksissa. 
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Kuva 11 - Poliisin tutkimien ja vakuutusyhtiö!le ilmoitettujen onnetto-
muuksien prosenctiosuudet kaikista esiintulleista onnetto-
muuksista ruokakunta- ja tienvarsihaastattelussa vakavuus- 
asteittain. 

KAIKKI TIEI 

RuokakuntE haaE.tatt.elc 
	

Tienvarsihaastattelu 

Omaisuusvahinko 	Vammcja 	 Omaisuusvahinko Vammoja 

L Poliisi ei tutkinut, vak.yht. 

Poliisi ei tutkinut, vak . yht. 

Poliisi ttitki, vak.yht.. ilm. 

ei ilm. 
ilm. 

_____ Poliisi tutki, vak.yht. ei ilm. 

Rek isterivertailun mukaan vuonna 1979 tapahtuneista onnettomuuksista, 

joista maksettiin korvausta liikennevakuutuksen perusteella henkilöva-

hingoista, oli myös Tilastokeskuksen tilastossa 40 %. Tämä on huomat-

tavasti vähemmän kuin ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun mukaan ti-

lastoissa on yhteisiä onnettomuuksia. Ero johtuu ainakin henkilövahingon 

määrittelyerosta ja yhteisen onnettomuuden tunnistamisen vaikeudesta. 

Toisaalta haastattelututkimusten tulokset perustuvat vastaajien tietoi-

hin onnettomuuden ilmoittamisesta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiöiden 

tilasto käsittää kuitenkin vain liikennevakuutuksen perusteella korvatut 

1 iikenneonnettom uudet. 

Vaasan tie- ja vesirakennuspiirin yleisiä teitä koskeneen selvityksen /13/ 

mukaan niistä VALT:n tilaston henkilövahinko-onnettomuuksista, jotka 

voitiin varmasti paikantaa yleisellä tiellä tapahtuneeksi, oli myös TVH:n 
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tilastossa 57 %. Vastaavasti VALT:n tilaston pelkistä omaisuusvahinko-

onnettomuuksista löytyi TVH:n tilastosta 27 %. Ruokakunta- ja tien-

varsihaastattelun mukaan tapahtunut liikenneonnettomuus sisältyy molem-

piin em. tilastoihin selvästi useammin; VALT:n tilaston vammoihin johta-

neista onnettomuuksista 72-75 % ja 34-39 % omaisuusvahinko-onnetto-

muuksista on myös TVH:n tilastossa. Haastattelututkimusten ja rekisteri- 

vertailun tulosten välinen ero johtuu seuraavista syisfä: 

- Haastattelututkimusten tulokset perustuvat onnettomuuden ilmoitta- 

mistietoihin eivätkä korvaamistietoihin kuten rekisterivertailussa. 

- Haastattelututkimuksissa käytetään luokittelun perusteena virallista 

loukkaantuneen määritelmää ja rekisterivertailussa luokitusperusteena 

on henkilövahingoista suoritettu korvaus. 

- Haastattelututkimukset antavat ylärajan yhteisten onnettomuuksien 

osuudelle. Osallisista riippumattomista syistä osa onnettomuuksista 

ei tule tilastoihin, vaikka ne ovat tilastoja keräävien organisaatioiden 

tietoon tulleetkin. 

2.3 	Onnettomuustyypin vaikutus tilastointiin 

2.3.1 Tilastokeskuksen ja TVH:n tilasto 

Liikenneonnettomuuden tilastointiin vaikuttaa onnettomuuden seurausten 

lisäksi ratkaisevasti minkä tyyppinen onnettomuus on kyseessä. Liiken-

neonnettomuudet jaetaan onnettomuustyypin mukaan 11 luokkaan, joista 

käytetään oheisissa kuvissa seuraavia lyhenteitä: 

- 	YKS 	= yksittäisonnettomuus 

- 	KÄÄ 	= kääntymisonnettomuus 

- 	OHI 	= ohitusonnettomuus 

- 	RIS 	= risteämisonnettomuUS 

- 	KOH 	= kohtaamisonnettomuus 

- 	PER 	= peräänajoonnettomuus 

- 	MOP 	= mopo-onnettomuus 

POL 	= polkupyöräonnettomuus 

- 	JAL 	= jalankulkijaonnettomuus 

- 	ELÄ 	= eläinonnettomuus 

- 	MUU = 	muu onnettomuus 
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Onnettomuustyyppiluokitus on sama kuin TVH:n käyttämä ja perustuu 

onnettomuusilmoituksen onnettomuustyyppinumeroon ja osallistietoihin. 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluissa pyydettiin vastaajia nimeämäan, 

mitä liikenneonnettomuustyyppikuvaston onnettomuustyyppiä vastaajaa 

kohdannut onnettomuus lähinnä vastasi. 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelujen tulokset eri tyyppisten onnetto-

muuksien poliisitutkinnasta ovat suurimmalta osin samansuuntaisia. 

Tulokset poikkeavat toisistaan mm. kaduilla tapahtuneiden yksittäis- ja 

kääntymisonnettomuuksien osalta (kuva 12). 

Kuva 12 - Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus onnettomuustyy-
peittäin ruokakunta- ja tienvarsihaastattelussa kaduilla ja 
yleisillä teillä tapahtuneissa onnettomuuksissa. 

R Ruokakuntahaastattelu 	 Ei poliisitutkirtaa 

KADUT 	 T Tienvarsihaastattelu 	 Poliisitutkinta 

R T R T 	NT NT NT NT NT R T 	NT NT 	NT 

YLEISEI TIET 

10 

8 

6 

11 

2 

YK$ 	KÄÄ 	OhI 	RIS 	KOH 	PER 	MOP 	POL 	JAL 	ELÄ 	MUU 
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Sekä ruokakunta- että tienvarsihaastattelun mukaan poliisi tutkii kaduil-

la tapahtuneista onnettomuuksista useimmin mopo-onnettomuuden 

(40-44 %) ja harvimmin peräänajo-onnettomuuden (10-12 %). Usein tut-

kitaan myös jalankulkijaonnettomuudet (33-39 %). Ruokakuntahaastatte-

lun mukaan keskimääräistä useammin (43 %) tutkitaan myös kohtaa-

misonnettomuudet ja tienvarsihaastattelun mukaan myös yksittäis- ja 

kääntymisonnettomuudet (35 %). Ruokakuntahaastattelun tulokset liene-

vät luotettavampia suurempien onnettomuusmäärien vuoksi. Keskimää- 

äistä harvemmin poliisi tutkii kummankin haastattelun mukaan perään-

ajo-onnettomuuksien lisäksi ohitusonnettomuudet (12-20 %), polkupyörä- 

onnettomuudet (15-22 %) ja muut onnettomuudet (14-18 %). 

Yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista poliisi tutkii molempien 

haastattelujen mukaan harvimmin yksittäisonnettomuudet (12-22 %). 

Myös peräänajo-onnettomuudet tutkitaan melko harvoin (23-27 %). Tien-

varsihaastattelun mukaan poliisitutkinta on yleisintä eläinonnettomuuk-

sissa (65 %), kun ruokakuntahaastattelun mukaan niiden tutkinta on toi-

seksi yleisintä (56 %). Ruokakuntahaastattelussa esiintulleista onnetto- 

muuksista poliisi tutki useimmin jalankulkijaonnettomuudet (peräti 73 %), 

kun tienvarsihaastattelussa ne olivat kolmannella tilalla (50 %). 

Vertailtaessa kaduilla ja yleisillä teillä tapahtuneita onnettomuuksia 

toisiinsa havaitaan, että yleisillä teillä tapahtuneiden onnettomuuksien 

poliisitutkinta on kauttaaltaan yleisempää lukuunottamatta yksittäis-

onnettomuuksia. Yleisillä teillä tapahtuneet ohitusonnettomuudet tutki-

taan huomattavasti useammin kuin kaduilla tapahtuneet onnettomuudet 

johtuen ilmeisesti seurausten erilaisuudesta. 

2.3.2 Vakutuusyhtiöiden tilasto 

Vakuutusyhtiöiden tilastossa onnettomuudet jaetaan onnettomuustilanteen 

mukaan, mikä poikkeaa melko paljon edellä esitetystä onnettomuustyyp-

piluokituksesta. Yhtenäisuuden vuoksi vakuutusyhtiölle ilmoittaminen esi-

tetään tässä yhteydessä onnettomuustyyppien mukaan. Onnettomuustyyp-

pinumeron sekä osallisten ja liikennevahinkoilmoituksen onnettomuustilan-

nekoodin avulla on muodostettavissa melko hyvä vastaavuUs, joka on esi-

tetty rekiste rivertai lun raportissa /5/. 
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Onnettomuustyypit ja -tilanteet vastaavat lähinnä seuraavasti toisiaan: 

Onnettom uustyyppi 

Yks ittäisonnettomuus 

R isteäm ison nettom uus 

Ohitus- ja peräänajo-
onnettomuus sekä osa 
kääntym isonnettomuuksista 

Kohtaamisonnettomuus ja 
osa kääntymisonnettomuuksista 

Jalankuikijaonnettomuus 

Eläinonnettomuus 

Polkupyöräonnettomuus 

Mopo-onnettom uus 

Muu onnettomuus 

Joku yllä mainituista, kun 
osallisia on enemmän kuin 
kaksi 

Onnettom uustilanne 

Törmäys esteeseen, kumoonajo, 
suistum inen 

Yhteenajo risteyksessä tai liitty-
mässä eri teitä ajaen 

Yhteenajo samaa tietä samaan 
suuntaan ajaen 

Yhteenajo samaa tietä vastakkai-
sun suuntiin ajaen 

Ja 1 ank ui k i javah i n ko 

Eläinvahinko 

Polkupyörävahinko 

Mikä tahansa yllä mainituista, 
joku osallisista mopo 

Törmäys pysäkäityyn ajoneuvoon, 
muu vahinko 

Ketjukolari 

Kuten havaitaan vastaavuus ei oie tarkka, mutta on suuntaa antava. 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelu antavat meiko yhdensuuntaisen kuvan 

eri tyyppisten onnettomuuksien ilmoittamisesta vakuutusyhtiälle (kuva 13). 

Tulokset poikkeavat selvästi yleisten teiden yksittäisonnettomuuksien osal-

ta, eikä ero voi johtua sattumastakaan, sillä onnettomuusmäärät ovat 

melko suuria (300 ja 80 onnettomuutta). Ero johtunee haastattelutapo-

jen erilaisuudesta: ruokakuntahaastattelun vastaajat ovat voineet tulkita 

vakuutusyhtiälle ilmoittamiseksi myös ilmoittamisen jonkun muun vakuu-

tuksen perusteella tai jopa pelkän tiedustelun vakuutusyhtiästä. Tienvar-

sihaastattelussa pystyttiin jonkin verran kontrcÄioimaan, oliko onnetto-

muudesta todella ilmoitettu liikennevakuutuksen perusteella vakuutusyh-

tiölle. 





TVH, LVY/ERG 	 - 33 - 

pienten onnettomuusmäärjen aiheuttamasta sattumasta. 

Yleisillä teillä tapahtuneet yksittäisonnettomuudet ilmoitetaan vakuutus- 

yhtiölle tienvarsihaastattelun mukaan melko harvoin (n. 28 % kaikista 

yksittäisonnettomuuksista). Sen sijaan ruokakuntahaastattelun mukaan sa-

manlaisista onnettomuuksista ilmoitetaan n. 67 % vakuutusyhtiölle. TVH:n 

tilaston (v. 1980) mukaan yleisillä teillä tapahtuneista yksittäisonnetto-

muuksista johti henkilövahinkoihin 36 %. Tämän perusteella ja käyttäen 

kohdassa 2.2.1 esitettyjä peittävyysprosentteja voidaan arvioida, että n. 

21 % kaikista yleisillä teillä tapahtuneista yksittäisonnettomuuksista joh-

taa henkilövahinkoihin. Koska vakuutusyhtiöiden tilastoon tulevat lähinnä 

vain henkilövahinkoihin johtaneet yksittäisonnettomuudet ja koska toisaal-

ta vakuutusyhtiöt soveltavat lievempää loukkaantuneen henkilön käsitettä 

kuin poliisi, on tienvarsihaastattelun tulos luotettavampi kuin ruokakunta-

haastattelun tulos. Ruokakuntahaastattelun vastaajat ovat ilmeisesti tul-

kinneet vakuutusyhtiölle ilmoittamiseksi myös muun vakuutuksen kuin lii-

kennevakuutuksen perusteella ilmoittamisen. 

Molempien haastattelujen mukaan yleisten teiden polkupyörä-, jalankul-

kija- ja eläinonnettomuudet ilmoitetaan keskimääräistä harvemmin vakuu-

tusyhtiölle. Muiden onnettomuustyyppien osalta vakuutusyhtiölle ilmoitta-

misessa on vain pienehköä vaihtelua (82-94 %). 

Kaduilla ja yleisillä teillä tapahtuneiden onnettomuuksien vakuutusyhtiöl-

le ilmoittaminen eroaa lähinnä yksittäis--, polkupyörä- ja jalankulkija-

onnettomuuksien osalta. 

2.3.3 Tilastojen vertailu 

Poliisin tutkimia muttei vakuutusyhtiölle ilmoitettuja onnettomuuksia 

löytyy lähinnä yksittäis- ja eläinonnettomuuksien sekä kevyen liikenteen 

onnettomuuksien joukosta (kuva 14). Kokonaan Ii ikenneonnettomuusti-

lastojen ulkopuolelle eli piiloon jäävät useimmin polkupyörä- ja jalan-

kulkijaonnettomuudet sekä lisäksi yleisillä teillä tapahtuneet yksittäis-

onnettomuudet. Muiden onnettomuustyyppien osalta p1 iloon jääneiden 

onnettomuuksien osuus vaihtelee lO:stä 20 :een prosenttiin. 
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Kuva 14 - 	Poliisin tutkimien ja vakuutusyhtiölle ilmoitetettujen onnet- 
tomuuksien osuudet onne ttomuus t yy p e ittäi n. 1 ) 

R Ruokakuntahaastattelu 
T TienvarsihaEstattelu 

KADUT 

Poliisi ei tutkinut, vak.yht. ei ilm. 
Poliisi ei tutkirut, vak.ht.. ilm. 

Poliisi tutki, vak.yht.ilm. 

Poliisi tutki vak.t. ei ilm. 
2) 	2) 

T R T 	R T R T fi T 	R T 100 

80 

60 

14Q 

20 

0 

YKS 	KAA 	OHI 	RIS 	KOH 	PER 	MOP 	POL 	JAL 	ELÄ 	MUU 

1) Mukana ovat vain ne onnettomuudet, joiden poliisitutkinta ja vakuu-
tusyhtiölle ilmoittaminen tiedetään. 

2) Onnettomuustyyppiluokassa on alle 5 onnettomuutta. 

Kaduilla tapahtuneista polkupyörä- ja jalankulkijaonnettomuuksista tu-

lee mukaan tilastoihin arviolta 45-70 % ja muun tyyppisistä onnetto-

muuksista selvästi enemmän eli 80-90 % on liikenneonnettomuustilas-

toissa haastattelututkimusten mukaan. Mopo-onnettomuudet ovat useim - 

min mukana tilastoissa ja peräänajo-onnettomuudet ovat yleensä vain va-

kuutusyhtiön tilastossa. 
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Myös yleisillä teillä tapahtuneet polkupyöräonnettomuudet tulevat muun 

tyyppisiä onnettomuuksia harvemmin (63-75 %) liikenneonnettomuusti-

lastoihin. Yksittäisonnettomuudet tilastoidaan vieläkin harvemmin. Tien-

varsihaastattelun mukaan vain 32 % yleisten teiden yksittäisonnettomuuk-

sista on mukana vähintäin toisessa nyt käsitellyistä tilastoista. Muun 

tyyppisistä yleisten teiden onnettomuuksista on lähes 90 %, osin jopa 

ylikin, joko Tilastokeskuksen (ja TVH:n) tai vakuutusyhtiöiden tilastossa. 

Yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet tulevat huomattavasti useam-

min kuin kaduilla tapahtuneet onnettomuudet mukaan kaikkiin kolmeen 

tarkasteltuun tilastoon. Kuvasta havaitaan, että johtopäätös pätee myös 

jokaiseen onnettomuustyyppiin erikseen yksittäisonnettomuuksia lukuun-

ottamatta. 

2.4 	Muiden tekijöiden vaikutus tilastointiin 

Onnettomuuden vakavuusaste, onnettomuustyyppi ja onnettomuuden ta-

pahtum ispaikka, jotka ovat keskenäänkin riippuvuussuhteessa, vaikutta-

vat eniten liikenneonnettomuuksien tilastoimiseen. Vähemmän vaikutta-

vat tekijätkin voivat olla mielenkiintoisia edustavuusongelman kannalta 

ja ainakin ne osoittavat, kuinka monesta tekijästä (pienestäkin) yhden 

tietyn liikenneonnettomuuden tilastoituminen riippuu. 

Sekä ruokakunta- että tienvarsihaastattelussa tarkasteltiin, onko polii-

sin tutkinnan ja vakuutusyhtiölle ilmoittamisen osuus erilainen arkipäi-

vinä kuin viikonloppuna tapahtuneissa onnettomuuksissa (taulukko 9). 

Molempien haastattelututkimusten mukaan poliisi on useammin onnetto-

muuspaikalla ja tutkii myös useammin viikonloppuna kuin arkipäivänä 

tapahtuneen liikenneonnettomuuden. Ruokakuntahaastattelun mukaan 

erot ovat yllättävänkin suuria, kun taas tienvarsihaastattelun mukaan 

erot ovat melko pieniä. Ero johtunee siitä, että viikonloppuna tapahtuu 

enemmän onnettomuuksia yleisillä teillä, joissa seuraukset ovat vaka-

vampia. Vakuutusyhtiöille ilmoitetaan sen sijaan vähemmän viikonloppu-

na kuin arkipäivinä tapahtuneista onnettomuuksista. Ero ei ole kuiten-

kaan kovin suuri. 
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Taulukko 9 - Poliisin tutkimien ja vakuutusyhtiölle ilmoitettujen on-
nettomuuksien osuus ruokakunta- ja tienvarsihaastatte-
lussa. (Suluissa onnettomuuksien mäarä.) 

Osuus (%) 	esiintulleista onnettomuuksista 

Ruokakuntahaastattelu Tienva rsihaastattelu 

Arki Viikonloppu Arki Viikonloppu 

Poliisi 	paikalla 
33 43 53 57 

onnettomuudessa 
(657) (204) (308) (103) 

Poliisi 	tutki 22 31 29 20 

onnettomuuden 
(424) (186) (165) (55) 

Vakuutusyhtiölle .. .. 78 76 

ilmoitettiin 
(414) (125) 

Tietoa ei käytettävissä 

Ruokakuntahaastattelussa selvitettiin, millä tavoin tapahtumaympäristö 

(taaja-/haja-asutus) vaikuttaa poliisin tutkintaan. Poliisi tutkii 43 % 

haja-asutusalueella ja 32 % taajaan asutulla alueella tapahtuneista onnetto-

muuksista. Ero on saman suuntainen kuin katujen ja yleisten teiden on-

nettomuuksien välillä. Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan 69 % taajaan asutulla 

alueella ja 61 % haja-asutusalueella tapahtuneista onnettomuuksista. 

Ruokakuntahaastattelun mukaan poliisi tutkii 25 % onnettomuuksista, 

joissa haastateltava oli kulkenut jalan, polkupyörällä tai mopolla. Polii-

si tutkii 36 % onnettomuuksista, joissa haastateltu oli ollut liikkeellä 

moottoripyörällä, henkilö- tai pakettiautolla ja 64 % onnettomuuksista, 

joissa haastateltu oli käyttänyt kuorma- tai linja-autoa. Vastaavasti 

vakuutusyhtiölle ilmoitettiin onnettomuuksista 47 %, kun haastateltu 

oli ollut liikkeellä jalan, polkupyörällä tai mopolla. Vakuutusyhtiölle 

ilmoitettiin 76 % onnettomuuksista, kun haastatellun kulkuneuvo oli 

moottoripyörä, henkilö- tai pakettiauto ja 86 % onnettomuuksista kun 

haastatellun käyttämä kulkuneuvo oli kuorma- tai linja-auto. 

1) Vastaajan tulkinta 
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Poliisitutkinnan yleisyys riippuu tilastollisessa mielessä haastatellun osal-

lisen matkan tarkoituksesta. Onnettomuuksista, jotka olivat tapahtuneet 

haastatellun vierailu-tai vapaa-ajan matkan yhteydessä, poliisi tutki 42 %. 

Työmatkan aikana tapahtuneista liikenneonnettomuuksista poliisi tutki 

n. 38 %. Kotiperäisen työ- ja koulumatkan tai ostos- ja asiointimatkan 

aikana tapahtuneista liikenneonnettomuuksista poliisi tutki 28-31 %. 

Tutkimuksen mukaan vakuutusyhtiölle onnettomuus ilmoitettiin lähes 

yhtä usein riippumatta millaisen matkan aikana onnettomuus oli tapah-

tunut. Työasioissa tehdyn matkan aikana tapahtuneita onnettomuuksia 

ilmoitettiin 6-7 prosenttiyksikköä enemmän vakuutusyhtiölle kuin muus-

sa tarkoituksessa tehdyn matkan aikana tapahtuneita Ii ikenneonnetto.-

muu ks ja. 

Poliisi tutkii lähes yhtä usein onnettomuuden ja vakuutusyhtiölle ilmoi-

tetaan yhtä usein onnettomuudesta onnettomuuden tapahtumiskuukaudes-

ta riippumatta. Vähän usearrrmin poliisi tutkii kosä- elokuussa kuin muu-

na aikana tapahtuneet onnettomuudet. 

Aikaisemmin todettiin onnettomuuden vakavuusasteen vaikuttavan ratkai-

sevasti onnettomuuden poliisitutkintaan ja myös vakuutusyhtiölle ilmoit--

tamiseen. Onnettomuuden seurauksia tarkasteltaessa voi omaisuusvahin-

kojen suuruus vaihdella paljonkin ja vaikuttaa siten onnettomuuden va-

kuutusyhtiölle ilmoittamiseen ja poliisitutkintaan. Tutkimuksessa ei 

pyrittykään selvittämään onnettomuuden kokonaiskustannuksia, mutta 

kylläkin haastatellulle osapuolelle aiheutuneet kustannukset. 

Haastatellun osapuolen 	omaisuusvahinkojen määrän havaittiin vaikut- 

tavan (heijastuvan) poliisitutkintaan ja vakuutusyhtiölle ilmoittamiseen 

(kuva 15). Kaduilla tapahtuneista onnettomuuksista poliisi tutkii 10-15 %, 

kun oman osapuolen vahingot jäävät alle 4.000 markan ja 40 % kun va-

hingot ylittävät 8.000 markkaa. Yleisillä teillä tapahtuneissa onnetto-

muuksissa poliisitutkinnan osuus kasvaa tasaisesti lO:stä 35:een prosent-

tiin oman osapuolen kustannusten kasvaessa 500 markasta 2.000 mark-

kaan, minkä jälkeen poliisitutkintaprosentti kasvaa vain hitaasti. 
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Vakuutusyhtiälle ilmoittaminenkin lisääntyy oman osapuolen omaisuus- 

vahinkojen kasvaessa, mutta hieman eri tavoin kuin poliisitutkinta. Ka-

duilla tapahtuneiden onnettomuuksien ilmoittaminen vakuutusyhtiölle 

kasvaa tasaisesti 55 prosentista 90 prosenttiin, kun oman osapuolen 

omaisuusvahinkojen määrä kasvaa 500 markasta 2.000 markkaan. Kun 

kadulla tapahtuneen onnettomuuden omaisuusvahinkokustannukset ylit-

tävät 2.000 markkaa, ei vakuutusyhtiölle ilmoittaminen lisäänny, vaikka 

kustannukset kasvaisivatkiri. 

Yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista ilmoitetaan vakuutusyh-

tiölle n. 55 % kun oman osapuolen vahingot jäävät alle 1.000 markan. 

Vakuutusyhtiölle ilmoittaminen kasvaa tasaisesti lähelle 90 prosenttia, 

kun oman osapuolen omaisuusvahinkojen määrä kasvaa 1 .000 markasta 

4.000 markkaan. Kun vahingon suuruus ylittää 4.000 markkaa, ei vakuu-

tusyhtiölle imoittaminen enää lisäänny. 

Kuva 15 - Poliisin toiminta ja vakuutusyhtiölle ilmoittaminen oman osa-
puolen vahinkojen mukaan tienvarsihaastattelussa esiintul-
leissa onnettomuuksissa. 

Yleiset tiet 
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Poliisi paikalla 
Vakuutusyht. ilmoitettiin 

Poliisi kirjasi 

Poliisi tutki 

Oman osapuolen 
vahingot mk 
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3. 	SYYT LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PIILOONJÄÄMISEEN 

Tutkimuksen mukaan poliisi tutkii 25-29 % kaikista tieliikenneonnetto-

muuksista sekä 35-37 % yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista 

ja vakuutusyhtiöille ilmoitetaan liikennevakuutuksen perusteella n. 78 % 

liikennevahingoista. Ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluissa kysyttiin 

vastaajan käsitystä siitä, miksei poliisia kutsuttu paikalle (taulukko 1O. 

Kysymykset esitettiin muutoin samanlaisina molemmissa haastatteluissa, 

mutta ruokakuntahaastattelussa yhtenä vastausvaihtoehtoa oli 'poliisin 

tavoittamisen vaikeus'. Tienvarsihaastattelussa vastaava vaihtoehto oli 

muotoiltu 'poliisin kutsuminen hankalaa tai ei tarkoituksenmukaista'. 

Vastausvaihtoehdon erilainen muotoilu näyttää vaikuttaneen myös tulok-

siin. Ero näkyy lähinnä vaihtoehdoissa 'vahingot pienet' ja 'poliisin ta-

voittaminen vaikeaa'. Ilmeisesti osa tienvarsihaastattelun vastaajista on 

pitänyt ensisijaisena syynä poliisin kutsumatta jättämiseen kutsumisen 

tarkoituksenmukaisuutta eikä vahinkojen pienuutta. Kokonaisuudessaan 

valtaosassa niistä onnettomuuksista, joihin poliisia ei kutsuta paikalle, 

vahingot ovat pieniä tai syyllisyydestä päästään sopimukseen. 

Taulukko 10- Ensisijainen syy, jonka vuoksi poliisia ei kutsuttu onnet-
tomuuspaikalle ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun mu-
kaan. 

Osuus (%) vastauksistal) 

Ensisijainen syy poliisin kutsumatta jättämiseen 

vahingot syylli- poliisin muu syy, Yhteensä 
pienet syydes- tavoit- ei 	tietoa 

tä so- tami- 
vittu nen 

vaikeaa 

Ruokakunta- 
haastattelu 40 53 1 6 100 

Tienvarsi- 
haastattelu 32 51 12 5 100 

1) Taulukon luvuissa ovat mukana vain tapaukset, joista myös vakuu-
tusyhtiölle ilmoittamistieto on käytettävissä. 
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Vakuutusyhtiölle jätetäan onnettomuuksia ilmoittamatta siksi, että va-

hingot jäävät pieniksi tai syyllinen haluaa maksaa korvauksen suoraan. 

Pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneita yksittäisonnettomuuksia ei yleen-

sä ilmoiteta vakuutusyhtiälle Ii ikennevakuutuksen perusteella. Haastatte-

luissa ei suoraan kysytty, miksi onnettomuus jätettiin ilmoittamatta va-

kuutusyhtiölle. Osittain näitä syitä voi arvioida edellä esitetystä eri 

tyyppisten onnettomuuksien vakuutusyhtiöille ilmoittamista käsitelleestä 

kohdasta. 

Mielenkiintoista on myös tarkastella, millä tavoin vakuutusyhtiölle ilmoit-

tammen riippuu poliisin kutsumatta jättämisen syystä (taulukko 11, tau-

lukon luvut ovat ruokakuntahaastattelusta). Jos poliisi jätetään kutsumat-

ta onnettomuuspaikalle vahinkojen pienuuden, poliisin tavoittamisen vai-

keuden tai muun luokittelemattoman syyn vuoksi, vakuutusyhtiölle ilmoi-

tetaan 40 % tällaisissa tapauksissa. Silloin kun onnettomuuden syyllises-

tä sovitaan, ilmoitetaan onnettomuus usein (82 %) vakuutusyhtiölle. 

Taulukko 11 - Niiden onnettomuuksien, joihin ei kutsuttu paikalle po-
liisia, ilmoittaminen vakuutusyhtiölle liikennevakuutuksen 
perusteella. 

Ensisijainen 	syy poliisin kutsumatta 	jättämiseen 

vahingot syylli- poliisin muu syy, Yhteensä 
pienet syydes- tavoit- ei 	tietoa 

tä so- tammen 
vittu vaikeaa 

Ilmoitettu 	1km 201 587 6 32 826 
vkuus- 	

% (40) (82) (43) (40) (61) 

Ei 	ilmoi- 	1km 349 133 8 49 539 
tettuvakuu- 	% (60) (18) (57) (60) (39) 

Yht. 	1km 550 720 14 81 1365 

% (100) (ioo) (ioo) (ioo) (100) 

Tienvarsihaastattelussa esiintulleista onnettomuuksista 156 kpl jätettiin 

ilmoitamatta vakuutusyhtiölle. Toisaalta korvaus saatiin suoraan vasta- 

puolelta 44 onnettomuudessa, haastatellulta suoraan 11 onnettomuudessa 
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hirvieläinvahingoista valtiota 41 onnettomuudessa. Vakuutusyhtiölle il-

moittamatta jätetyistä onnettomuuksista 60 %:ssa ei ole ollut siten 

tarkoituksenmukaista ilmoittaa sen vuoksi, että korvaus on saatu muual-

ta. Loput onnettomuuksista ovat ilmeisesti sellaisia, joissa vahingot on 

maksettu itse tai korvaus on saatu muusta kuin liikennevakuutuksesta. 

Liikenneonnettomuuden piiloonjäämiseen vaikuttaa osallisten ilmoitta-

miskäyttäytymien lisäksi moni muukin tekijä. Aikaisemmin havaittiin, 

että poliisi on onnettomuuspaikalla huomattavasti useammin, kuin mitä 

poliisitutkinta suoritetaan.Tutkimuksessa ei pyritty selvittämään, mistä 

syystä poliisi ei lähetä onnettomuusilmoitusta. Useimmiten onnettomuut-

ta pidettäneen niin pienenä, ettei sen ilmoittamista katsota tarpeelli-

seksi. Paikalliset erot poliisin toiminnassa ovat ilmeisesti melko suuria. 

Ruokakuntahaastattelun mukaan poliisi ei tutkinut 35 % niistä onnetto-

muuksista, joissa oli paikalla, mikä on 14 % kaikista tapahtuneista on-

nettomuuksista. Tienvarsihaastattelussa vastaavat luvut olivat paljon suu-

rempia eli 47 % ja 26 %. Henkilövahinko-onnettomuuksjsta, joissa polii-

si on ollut paikalla, on jäänyt tutkimatta 18-24 %, mikä merkitsee, 

että kaikista tapahtuneista henkilövahinko-onnettomuuksista 12-21 % tu-

lee poliisin tietoon muttei tutkita. 

Poliisin tutkimat 	onnettomuudet 	ilmoitetaan Tilastokeskukselle ja 

yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet lisäksi TVH:lle. Poliisin ylei-

sillä teillä tapahtuneiksi ilmoittamat onnettomuudet ovat siten periaat-

teessa sekä Tilastokeskuksen, että TVH:n tilastossa. Aikaisemmin jo 

todettiin, että TK:n varsinaisessa onnettomuusrekisterissä ovat vain hen-

kilövahinko- ja alkoholionnettomuudet, kun TVH :n rekisterissä ovat 

kaikki onnettomuudet seurauksista riippumatta. TK:n ja TVH:n tilasto-

jen välille syntyy jonkin verran eroa siksi, että TK tarkistaa jälkeen-

päin onnettomuuden henkilövahingot käyttäen virallista loukkaantuneen 

m äär 1 tel m ää. 

Aikaisemmin TVH:ssa tehtyjen havaintojen mukaan kaikki TK :n tilastossa 

olevat ja yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet eivät ole TVH:n ti-

lastossa. TVL:n Turun piirissä selvitettiin vuoden 1978 henkilövahjnko- 

ja alkoholionnettomuuksien osalta, miksi 63 yleisellä tiellä tapahtuneeksi 

merkittyä onnettomuutta oli TK :n muttei TVH:n tilastossa. Nämä 63 

onnettomuutta muodosti vat n. 7 % Turun piirin alueen henkilövahinko- 
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onnettomuuksista. Tunnistamiseen käytettiin onnettomuusnumeroa sekä 

kuolleiden, loukkaantuneiden ja alkoholitapausten lukumääriä. Onnetto-

muuksista 1 kpl (1,6 % Turun piirin henkilövahinko-onnettomuuksista) 

löytyi TVH:n rekisteristä ja syy tunnistamattomuuteen oli koodausvir-

he, useimmin onnettomuusnumerossa. Onnettomuuksista 16 kpl (1,8 %) 

ei ilmoituksesta poiketen ollut tapahtunut yleisellä tiellä so. poliisi oli 

määrittänyt tapahtumapaikan väärin ja tiemestari oli korjannut tiedon, 

eikä onnettomuus tällöin tullut TVH:n tilastoon. Tämän perusteella on 

syytä epäillä, että määritysvirheitä tapahtuu myös toiseen suuntaan eli 

todellisuudessa yleisellä tiellä tapahtunut onnettomuus on merkitty ta-

pahtuneeksi jossain muualla. Tällöin onnettomuusilmoitus ei tule välttä-

mättä ollenkaan tiemestarille. Selvityksessä ei tarkasteltu tällaisia on-

nettomuuksia. TVH:n vuositilasto sisältää poliisin, onnettomuutta seu-

raavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, ilmoittamat liikenneonnet-

tomuudet. Yksi onnettomuus puuttui TVH:n Turun piirin tilastosta il-

moituksen myöhästymisen vuoksi. 

Em. 63 onnettomuusilmoituksesta 32 kpl (3,6 %) ei tiemestarin ilmoi-

tuksen mukaan tullut tiemestaripiiriin lainkaan, vaikka ne olivat tapah-

tuneet TVL:n hoidossa olevalla tiellä. Tiemestarien mukaan mandollisia 

syitä ilmoituksen puuttumiseen olivat: 

- poliisi ei ole lähettänyt onnettomuusilmoitusta, vaan tienpitäjän kap-

pale on joutunut esim, muiden onnettomuutta koskeneiden selvitys-

ten joukkoon. Tutkimuksessa voitiin todeta 3 onnettomuuden osalta 

käyneen varmuudella tällä tavoin 

- poliisi on lähettänyt onnettomuusilmoituksen väärään paikkaan (esim. 

kunta, toinen tiemestaripiiri) ja ilmoitus on jäänyt tälle matkalle 

- onnettomuusilmoitus on hävinnyt tiemestaripiirissä tai sitä ei ole 

lähetetty piirikonttoriin. 

Todennäköisimpiä syitä ovat kaksi ensin mainittua jo siitäkin syystä, et-

tä lähettämis- ja kierrätyskäytäntö on osin erilainen. Mm. joissakin kau-

pungeissa myös yleisillä teillä tapahtuneiden onnettomuuksien Hmoitukset 

toimitetaan kaupungin kautta tienpitäjälle. Selvityksessä ei tarkasteltu, 

onko TVH:n tilastossa mandollisesti onnettomuuksia, joita ei löydy TK:n 

tilastosta so. TK:n kappale onnettomuusilmoituksesta ei ole saapunut pe- 

rille. 
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Vaikka Turun piirin aineisto oli melko pieni, tulokset antavat hyvät 

viitteet, miksi TK:n yleisten teiden onnettomuustilasto ja TVH:n on-

nettomuustilasto eivät ole identtisiä ja hyvän suuruusluokka-arvion tilas-

tojen välisestä erosta. TVH on suorittanut vastaavan onnettomuustieto-

jen vertailun kuin Turun piirissä koko maassa vuodelta 1980. Tässä ver--

tailussa havaittiin 469 yleisillä teillä tapahtuneeksi ilmoitettua onnetto-

muutta, jotka olivat TK:n tilastossa, mutta eivät olleet TVH:n tilas-

tossa. Tämä on arviolta 9 % kaikista TVH:n tilastossa olevista henki-

lövahinko- ja alkoholionnettomuuksista. 
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4. 	LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN VAHINKOJEN KORVAAMINEN 

Liikenneonnettomuudessa syntyneet vahingot voi korvata vakuutusyhtiö 

jonkin vakuutuksen perusteella, valtio (hirvieläinonnettomuudet), lii-

kennevakuutusyhdistys tai toinen osapuoli. Saattaa käydä niinkin, ettei 

kukaan korvaa vahinkoja. Liikenneonnettomuustilaston, tässä tapauk-

sessa VALT:n tilaston, edustavuuden kannalta mielenkiintoista on vain 

korvaaminen liikennevakuutuksen perusteella. 

Vakuutusyhtiöille jätettiin vuonna 1979 kaikkiaan 94.314 liikennevahin-

koilmoitusta, joista 7.765 oli tapahtunut vuonna 1978. Kun vastaavasti 

vuonna 1980 ilmoitettiin vakuutusyhtiöille 8.225 edellisenä vuonna ta-

pahtunutta onnettomuutta, voidaan arvioida vakuutusyhtiöille ilmoitetun 

n. 94.800 vuonna 1979 tapahtunutta liikenneonnettomuutta. Em. luvut 

sisältävät jonkin verran päällekkäistä ilmoittamista so. samasta onnet-

tomuudesta on voitu jättää kaksi tai useampiakin ilmoituksia. Liiken-

nevakuutuksen perusteella sai korvausta vuonna 1979 tapahtuneesta on-

nettomuudesta joku osallis i sta 79.521 tapauksessa. Korvattujen onnetto-

muuksien (VALT:n tilastoon tulleiden) osuus vahinkoilmoituksista on 

siten 84 %. 

Ruokakuntahaastattelun mukaan vakuutusyhtiöiden onnettomuuskorvauk-

sien osuus vakuutusyhtiöille ilmoitetuista onnettomuuksista on 93 % ja 

tienvarsihaastattelun mukaan 86 %. Tienvarsihaastastattelun tulos on 

siten lähempänä edellä esitettyjä todella ilmoitettujen ja korvattujen 

onnettomuuksien suhdetta. 

Korvattujen onnettomuuksien osuus kaikista tapahtuneista liikenneonnet-

tomuuksista on ruokakuntahaastattelun mukaan 73 % ja tienvarsihaas-

tattelun mukaan 67 % (taulukko 12). 

Vammoihin ja omaisuusvahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien korvaus-

prosenttien välillä ei ruokakuntahaastattelun mukaan näyttäisi olevan eroa, 

vaikka pieni (5 prosenttiyksikköä) ero olikin ilmoitusprosenteissa. Tulos 

ei tunnu luotettavalta aikaisempien arvioiden perusteella eikä tienvarsi-

haastattelukaan tue tätä. Aikaisemmin on arvioitu n. 70 % vammoihin 

johtaneista ja 50 % omaisuusvahinkoihin johtaneista onnettomuuksista 

tulevan mukaan VALT :n tilastoon. Tienvarsihaastattelussa vastaavat luvut 
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ovat 81 % ja 65 % eli aikaisempia arvioita selvästi suurempia. 

Taulukko 1 2 - Vakuutusyhtiölle liikennevakuutuksen perusteella ilmoi-
tettujen ja liikennevakuutuksesta korvattujen onnetto-
muuksien osuus (%)1) kaikista esiintullejsta onnetto-
muuksista. 

Onnettomuuslaji Ruokakunta Tienvarsi - - 

haastattelu haastattelu 

Ilmoitus Korvaus Ilmoitus Korvaus 
(%) (%) (%) (%) 

Kaikki onnettomuudet 78 73 78 67 

Vakavuusaste 

-vammoihin joht. onn. 82 73 90 81 
-omaisuusvah. joht. onn. 77 73 76 65 

Tapahtumapaikka 

-katu 81 79 85 80 
-yleinen 	tie 77 68 75 59 
-valta- tai 	kantatie 81 70 77 58 
-muu maantie 72 65 72 59 

-yksityinen 	tie 81 88 74 58 
-muu tie tai alue 69 65 74 68 

Onnettom uustyyppi 

-yksittäis 75 68 35 22 
-kääntymis 84 89 94 92 
-ohitus 79 71 83 76 
- risteämis 89 92 90 88 
-kohtaamjs 83 87 92 86 
-peräänajo 84 90 83 80 
-mopo 90 85 77 89 
-polkupyörä 52 38 60 61 
-jalankulkija 59 61 80 80 
-eläin 64 6 77 7 
-muu 78 74 93 83 

1) Prosenttiluvut on laskettu niistä onnettomuuksista, joista on tiedetty 
onko vai ei ilmoitettu/korvattu. 
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Korvattujen onnettomuuksien osuus vaihtelee onnettomuuden tapahtuma- 

paikan tielajista riippuen. Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun mukaan 

79-80 % kaduilla tapahtuneissa onnettomuuksissa maksetaan korvausta 

liikennevakuutuksen perusteella. Yleisillä teillä tapahtuneissa onnetto-

muuksissa korvattujen onnettomuuksien osuus on 6-12 % pienempi tien-

varsihaastattelussa kuin ruokakuntahaastattelussa esi intulleissa onnet-

tomuuksissa. Yksityisteillä tapahtuneiden onnettomuuksien osalta näyt-

täisi olevan myäs eroa. Tämä saattaa johtua sattumasta, mihin viittaa 

sekin, että ruokakuntahaastattelussa esi intulleista onnettomuuksista on 

ilmoitettu vakuutusyhtiölle vähemmän kuin mistä on saatu korvausta. 

Muilla teillä ja alueilla tapahtuneiden onnettomuuksien korvaamisesta 

tutkimukset antavat samansuuntaisen tuloksen. 

Ruokakuntahaastattelussa esi intulleiden korvattujen onnettomuuksien suu-

ri osuus on seurausta siitä, että yksittäisonnettomuuksista on ilmoitettu 

korvatun suurempi osa kuin tienvarsihaastattelussa esiintulleista yksit-

täisonnettomuuksista. Yksittäisonnettomuuksien osuus ruokakuntahaastat-

telussa esiintulleista onnettomuuksista on lähes 30 %, joten yksittäis-

onnettomuuksia koskevat tulokset vaikuttavat ratkaisevasti myös loppu-

tulokseen. 

Ilmeisesti ruokakuntahaastattelussa vastaajat ovat tulkinneet myös muut 

vakuutusyhtiältä saadut korvaukset Ii ikennevakuutuksen perusteella mak-

setuiksi korvaukseksi. Tähän suuntaan viittaa sekin, että korvauksista 

on pelkkiä omaisuusvahinkokorvauksia 87 %. Näin ei voi olla, sillä yleen-

sä ei korvausta makseta pelkkiin omaisuusvahinkoihin johtaneista yksit-

täisonnettomuuksista. Mikäli oletetaan ruokakuntahaastattelussa yksittäis-

onnettomuuksien korvausprosentiksi sama kuin tienvarsihaastattelussa 

(22 %), laskee kaikkien onnettomuuksien korvausprosentti 60:een. Tämä 

tulos vaikuttaa luotettavalta, sillä muista seikoista on jo aikaisemmin 

päätelty, että ruokakuntahaastattelussa on tullut esille enemmän kuin 

tienvarsihaastattelussa kokonaan piiloonjääneitä onnettomuuksia. 

Muiden onnettomuustyyppien osalta ruokakunta- ja tienvarsihaastattelun 

väliset erot korvaamisessa eivät ole suuria. Lähinnä eroja on kevyen 

liikenteen onnettomuuksissa, mikä johtunee tienvarsihaastattelussa esiin-

tullei.den onnettomuuksien pienestä määrästä. Useamman moottoriajoneu-

von onnettomuuksissa korvauksia suoritetaan varsin usein (80-90 % kaikista 
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tapauksista). Polkupyörä- ja jalankulkijaonnettomuuksissa korvauksia 

Ii ikennevakuutuksesta maksetaan huomattavasti harvemmin (arviolta 

40-60 % tapauksista). Eläinonnettomuuksissa Ii ikennevakuutuksesta 

maksetaan korvauksia hyvin harvoin (6-7 % tapauksista), mikä vastaa 

melko hyvin henkilövahinkojen osuutta eläinonnettomuuksissa. TVH:n 

tilaston mukaan henkilövahinkoon johtaa n. 8 % kaikista eläinonnetto-

muuksista. Muiden onnettomuuksien korvauksissa on myös eroa, mikä 

johtunee haastattelutapojen erilaisuudesta. 

Vakuutusyhtiölle ilmoittamisessa havaittiin alueellisia eroja. Sen sijaan 

onnettomuuksien korvaam isessa ei näyttäisi olevan ainakaan tienvarsi-

haastattelun perusteella alueellisia eroja. Kaikilla kolmella tarkastelu- 

alueella korvausprosentti oli 67. 

Jonkinlainen kuva haastattelujen luotettavuudesta saadaan, kun tarkas-

tellaan eri vakavuusasteisten onnettomuuksien henkilö- ja omaisuus- 

vahinkojen korvaam ista ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluissa. Tienvar-

sihaastattelussa on tullut suhteellisesti vähemmän (6 %-.yksikköä) kuin 

ruokakuntahaastattelussa esille henkilövahinkoihin johtaneita onnetto-

muuksia, joista ei ole saatu korvausta lainkaan tai korvausta on saatu 

vain omaisuusvahingoista. Tämän vuoksi on syytä epäillä, etteivät ruo-

kakuntahaastattelun vastaajat ole aina ymmärtäneet kysymyksiä oikein 

ja ovat siksi vastanneet virheellisesti. Erityisesti henkilövahinko-onnet-

tomuuksien yliedustus näkyy poliisin tutkimissa onnettomuuksissa 

(41-46 %). Henkilövahinkoihin johti 24 % kaikista tapahtuneista onnet-

tomuuksista Tilastokeskuksen mukaan (v. 1979) ja yleisillä teillä tapah-

tuneista onnettomuuksista 35 % TVH:n mukaan. 

Ruokakunta- ja tienvarsihaastattelu osoittivat, että onnettomuuden osal-

liset eivät aina tiedä, onko korvaus saatu henkilö- vai omaisuusvahin-

goista. Henkilökohtaisella haastattelulla saadaan tässä suhteessa luotet-

tavampia vastauksia. 



TVH, LVY/ERG 
	 - 48 - 

5. 	ERI TILASTOJEN ONNETTOMIJUSTIETOJEN YHTÄPITÄVYYS 

Tilastotietojen yhtäpitävyyttä tarkasteltiin rekisterivertailussa /5/. Vuo-

den 1979 otoksesta löytyi 426 henkilävahinko-onnettomuutta, jotka oli-

vat varmasti sekä VALT:n että TK :n tilastossa. Yhteisten onnettomuuk-

sien osalta vertailtiin eri tietoja toisiinsa ja saatiin seuraavat tulokset: 

Tieto 

Kuolleiden määrä 

Luokkaantuneiden määrä 

Tapahtum ispäivä 

Tapahtum iskellonaika 
(tunnin tarkkuudella) 

Onnettomuustilanne 

Tapahtumapaikan tielaji 

Onnettomuuden valoisuusolosuhteet 

Alkoholitapaukset 

Tieto sama 
(%:ssa onnettomuuksia) 

99,5 % 

79,0 % (eri määritelmä) 

98,0 % 

97,0 % 

81,0 % 

81,0 % (eri määritelmä) 

82,0 % 

94,0 % 

THastokeskuksen ja VALT:n tilastotietojen yhtäpitävyys on lukujen va-

lossa hyvä. Eniten eroja on niissä tekijöissä, joiden osalta esiintyy tul-

kintaeroavuuksia tai sovelletaan erilaista määritelmää. 

Kuolleiden määrä on sama molemmissa tilastoissa lähes aina. Loukkaan-

tuneiden määrät poikkeavat sen sijaan melko usein toisistaan. Kuiten-

kaan ei havaittu, että loukkaantuneiden määrä poikkeaisi useammin jom-

paan kumpaan suuntaan. 

Onnettomuustilanteiden määrittelyissä on eniten eroja, kun kysymyksessä 

on törmäys pysäköityyn ajoneuvoon tai esteeseen ajoradalla, kumoonajo 

tai muu onnettomuus. Onnettomuustilannetietojen vastaavuus on hyvä 

jalankulkija-, eläin- ja suistumisonnettomuuksissa. 

Onnettomuuden tapahtumispaikan ja -ajan valoisuustiedon määrittelyssä 

syntyy tulkintaeroja jo senkin vuoksi, ettei vahinkoilmoitusta täytetä 

heti. 
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TVL:n Vaasan piirin alueella tehdyssä tutkimuksessa /14/ vertailtiin 

onnettomuustietoja kuten rekisterivertailussakin. Vahinkoilmoitusten perus-

teella kyettiin paikantamaan tilastojen yhteinen onnettomuus vähintäin 

puolen kilometrin tarkkuudella 81 % tapauksista. Oikeanatapahtumis-

paikkana pidettiin tällöin TVH:n tilastossa olevaa onnettomuuden tie- 

osoitetta. Vahinkoilmoitusten perusteella määriteltiin myös onnetto-

muustyyppi TVH:n luokituksen mukaisesti. Tyyppi oli sama 80 % niistä 

tapauksista, joissa tyyppi pystyttiin määrittämään. Tapahtumapaikka 

(kunta) oli kirjattu samaksi 77 % yhteisistä onnettomuuksista. Tältä 

osin vahinkoilmoituksessa on huomattavasti puutteita. Kaikkiaan 22 % 

VALT:n tilaston onnettomuuksista tapahtumapaikka oli jätetty merkit-

semättä. 

VALT:n ja TVH:n tilastojen vertailua vaikeuttaa luotettavien tunnistus- 

tietojen puuttuminen. VALT:lla on käytössään onnettomuusajoneuvon 

rekisteritunnukset, mutta TVH:lla ei ole. TVH:lla on puolestaan mer-

kitty tarkka tapahtumispaikka, jota taas VALT:lla ei ole. Vaasan pii-

rin alueella tehdyn selvityksen mukaan kaikista vakuutusyhtiöille ilmoi-

tetuista onnettomuuksista kyetään paikantamaan vähintään puolen kilo-

metrin tarkkuudella vain 28 %. 

Vaasan piirin alueella tehdyn selvityksen mukaan VALT:n tilaston onnet-

tomuuksista, joista maksettiin henkilökorvauksia ja jotka tapahtuivat var-

masti yleisillä teillä, löytyy 59 % myös TVH:n tilastosta. Rekisteriver-

tailun 	tuloksista saadaan vastaavaksi luvuksi 57 %. Vaasan piirin alueel- 

la selvitettiin myös, että 27 % sellaisista VALT:n tilaston onnettomuuk-

sista, joista on maksettu vain omaisuusvahinkokorvauksia, on TVH:n ti-

lastossa. VALT:n tilaston kaikista onnettomuuksista löytyi siten myös 

TVH:n tilastosta 37 %. 
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6. 	TILASTOINTIUUDISTUKSEN VAIKUTUS 

TVH:ssa tehdyn selvityksen mukaan vuoden 1978 TVH:n tilaston onnet-

tomuuksista arviolta 31 % tuli tilastoon tilastointiuudistuksen seurauk-

sena. Vastaavasti vuoden 1978 henkilövahinko-onnettomuuksista 22 % 

olisi ilman tilastointiuudistusta jäänyt TVH:n tilaston ulkopuolelle. Ti-

lastokeskuksen tietoon tulleiden henkilövahinko-onnettomuuksien määrä 

on jatkuvasti vähentynyt myös tilastointiuudistuksen jälkeen. Pelkkien 

tilastojen perusteella on vaikea päätellä kuinka suuri vaikutus oli tilas-

tointiuudistuksella. Vuonna 1978 tapahtui 1.287 henkilövahinko-onnetto-

muutta vähemmän kuin vuonna 1977, mikä on 18 % vuoden 1878 henki-

lövahinko-onnettomuuksista. Toisaalta vuonna 1878 tapahtui 20 % enem-

män omaisuusvahinko-onnettomuuksia kuin vuonna 1977, mikä merkit-

see, että kaikkiaan onnettomuuksia tapahtui 11 % enemmän v. 1978 

kuin v. 1977. 

Edustavuustutkimuksen ja lähinnä rekisterivertailun tulosten perusteella 

voidaan tehdä joitakin päätelmiä siitä, millainen vaikutus tilastointiuu-

distuksella oli liikenneonnettomuustilastojen edustavuuteen ja peittävyy-

teen. On huomattava, että tilastojen edustavuuteen ja peittävyyteen on 

samanaikaisest vaikuttanut moni muukin tekijä. 

VALT:n tilaston mukaan vuonna 1977 tapahtui 12.140 henkilökorvauksiin 

johtanutta liikennevahinkoa ja vuonna 1979 lähes sama määrä eli 

12.400 onnettomuutta. Samaan aikaan TK:n tilaston henkilövahinko- 

onnettomuuksien määrä väheni 8.288 onnettomuudesta 6.947 onnettomuu-

teen eli 19 %. Rekisterivertailussa löydettiin vastinonnettomuus VALT:n 

tilaston henkilövahinko-onnettomuudelle 51 % tapauks i sta TK :n tilas-

tosta vuonna 1977, jolloin TK:n rekisterissä olivat myös omaisuusvahin-

ko-onnettomuudet. Vuoden 1979 osalta luku oli 40 %, jolloin TK:n ti-

lasto sisälsi omaisuusvahinko-onnettomuuksista vain alkoholionnettomuu-

det. Tämän perusteella voidaan arvioida, että 11 % VALT:n henkilöva-

hinko.-onnettomuuksista on TK :n tilastossa omaisuusvahinko-onnetto-

muuksina eli varsinaisen onnettomuusrekisterin ulkopuolella. 

LiikenneonnettomuustilastoifltitoimikUflta suoritti vuoden 1971 onnetto-

muuksien osalta tilastojen vertailua /6/. Sen mukaan VALT:n kaikista 

henkilävahinko-onnettomuuksista 58 % oli myös TK:n tilastossa ja 
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yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista oli 78 % TK:n tilastossa. 

Luvut ovat suurempia kuin rekisterivertailun luvut vuodelta 1977 tai 

TVL:n Vaasan piirin alueella tehdyn selvityksen mukaan. Tilastotoimi-

kunnan selvityksen mukaan kaikista liikennevakuutuksista korvatuista, 

yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista 35 % on myös TK:n 

(TVH:n) tilastossa. Vaasan piirin alueella vastaavaksi luvuksi saatiin 

37 % vuoden 1978 onnettomuuksien osalta. 

hteenvetona voidaan todeta, että tilastointiuudistuksen vaikutuksesta 

Tilastokeskukselle ilmoitettiin vuonna 1978 runsaat 10 % aikaisempaa 

enemmän onnettomuuksia. Tähän päädytään, kun vertaillaan VALT:n 

ja TK:n tilastojen onnettomuusmäär - iä ja oletetaan, ettei tilastointi- 

uudistus vaikuttanut VALT:n tilastoon. Loukkaantuneen henkilön käsit-

teen muutoksen vuoksi henkilövahinko-onnettomuuksien määrä pieneni 

TK :n tilastossa 11 -12 % aikaisempaan verrattuna. Samaan aikaan Tilastokes-

kuksen varsinaisesta rekisteristä poistettiin omaisuusvahinko-onnettomuudet 

alkoholjonnettomuuksia lukuunottamatta. VALT:n ja TK :n tilastoilla on 

n. 5.000 yhteistä henkilövahinko- ja alkoholionnettomuutta, joka on 

n. 70 % henkilövahinko-onnettomuuksien määrästä. TVH:n liikenneon- 

nettomuustilastoon tilastointiuudistus vaikuttaa eri lailla ja suhteellisesh 

enemmän kuin TK:n tilastoon. Vuonna 1978 TVH:n tilastoon tuli n. 

30 % enemmän onnettomuuksia kuin aikaisemmin, kun samanaikaisesti 

henkilövahinko_onnettomuuksien määrä TVH:n tilastossa lisääntyi n. 20 %. 
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7. 	YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA 

Poliisi tutkii ja Ilmoittaa yleensä myös Tilastokeskukselle 25-29 % kai-

kista tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista. Varsinaiseen Tilasto-

keskuksen onnettomuusrekisteriin tulevat poliisin ilmoittamista onnetto-

muuksista vain henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet ja alkoholi- 

onnettomuudet. Kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet tulevat Ti-

lastokeskuksen tilastoon. Tutkimuksen mukaan poliisi tutkii vammoihin 

johtaneista onnettomuuksista 50-65 % ja omaisuusvahinkoihin johtaneis-

ta onnettomuuksista 18-23 %. Poliisin tutkimien onnettomuuksien osuus 

on vähentynyt 70-luvun alkuun verrattuna 3-13 prosenttiyksikköä. Tämä 

johtuu ilmeisesti osaksi onnettomuuksien vakavuusasteen lievenemisesta 

70-luvulla. 

Kaikista kaduilla tapahtuneista onnettomuuksista poliisi tutkii n. 20 %, 

vammoihin johtaneista 44-74 % ja 16-18 % omaisuusvahinkoihin johta-

neista onnettomuuksista. 

Yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuksista poliisi tutkii 35-37 %. 

Keskimääräistä korkeampi poliisitutkintaprosentti johtuu henkilävahin-

ko-onnettomuuksien suuresta osuudesta yleisitlä teillä tapahtuneista on-

nettomuuksista. Poliisi tutkii yleisillä teillä tapahtuneista vammoihin 

johtaneista onnettomuuksista 60-65 % ja omaisuusvahinko-onnettomuuk-

sista 26-30 %. TVH:n tilastoon tulevatkin lähes kaikki poliisin tutkimat 

yleisillä teillä tapahtuneet onnettomuudet. Poliisitutkinnan osuus omai-

suusvahinko-onnettomuuksissa on Etelä-Suomessa n. 38 %, Keski-Suo-

messa n. 25 % ja Pohjois-Suomessa n. 17 %. Erot johtuvat poliisin ta-

voittam isen vaikeudesta ja onnettomuustyyppieroista. 

Onnettomuuden vakavuusasteen lisäksi poliisitutkintaan vaikuttaa oleel-

lisesti onnettomuustyyppi. Yleisillä teillä tapahtuneet yksittäisonnetto-

muudet tutkitaan harvoin (12-22 %) samoin kuin peräänajo-onnettomuu-

detkin (23-27 %). Polkupyöräonnettomuudetkin tutkitaan melko harvoin 

(29-43 %). Poliisi tutkii usein (56-65 %) yleisellä tiellä tapahtuneen 

eläinonnettomuuden, sillä korvauksen saantiperusteena on poliisin ilmoi-

tus. Myös jalankulkijaonnettomuudet poliisi tutkii melko usein (50-73 %), 

ilmeisesti seurauksien vakavuuden vuoksi. Muiden onnettomuustyyppien 

poliisitutkinta vaihtelee 35:stä 55:een prosenttiin. 
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Vakuutusyhtiöille ilmoitetaan fiikennevakuutuksen perusteella n. 78 % 

kaikista tapahtuneista liikenneonnettomuuksista. Vammoihin johtaneis-

ta onnettomuuksista ilmoitetaan 83-90 % ja omaisuusvahinko-onnetto-

muuksista 76-78 %. Liikenneonnettomuuksien ilmoittaminen vakuutus-

yhtiöille on lisääntynyt 70-luvun alkuun verrattuna. Syynä kasvaneeseen 

ilmoittamiseen voivat olla mm. ilmoittamiskäytännön helpottuminen tai 

liikennevakuutuksen pe rusteissa tai niiden soveltam isessa tapahtuneet 

muutokset. 

Vakuutusyhtiöille ilmoittaminen riippuu melko vähän onnettomuuden ta-

pahtumapaikasta. Kaduilla tapahtuneet onnettomuudet ilmoitetaan vähän 

keskimääräistä useammin vakuutusyhtiölle ja yksityisillä teillä yms. 

tapahtuneet onnettomuudet keskimääräistä harvemmin. Nämäkin erot 

johtuvat lähinnä onnettomuustyyppijakaumissa olevista eroista. 

Vakuutusyhtiölle ilmoitetaan vähemmän yksittäisonnettomuuksia ja 

kevyen liikenteen onnettomuuksia kuin muun tyyppisiä onnettomuuksia. 

Kokonaan tarkasteltujen tilastojen ulkopuolelle jää n. 20 % tapahtu-

neista onnettomuuksista. Kaikista tapahtuneista onnettomuuksista tulee 

3 % TK:n tilastoon mutta ei VALT:n tilastoon. Vastaavasti vain VALT:n 

tilastoon tulee onnettomuuksista 51-54 %. Yleisillä teillä tapahtuneista 

onnettomuuksista tulee 40-43 % VALT:n tilastoon, mutta ei TVH:n 

tilastoon. Sekä Tilastokeskuksen että vakuutusyhtiöiden tilastoissa on 

siten 24-27 % kaikista tapahtuneista onnettomuuksista. TVH:n ja va-

kuutusyhtiöiden tilastojen yhteisten onnettomuuksien määrä on 34-35 %. 

Omaisuusvahinko-onnettomuuksissa piiloon jääneiden onnettomuuksien 

osuus vaihtelee 21-26 % ja vammoihin johtaneissa onnettomuuksissa 

7-14 %. Eri tyyppisistä onnettomuuksista useimmin jäävät tilastojen 

ulkopuolelle yksittäisonnettomuudet (lähes 70 % yleisillä teillä tapah-

tuneista yksittäisonnettomuuksista) ja kevyen liikenteen onnettomuu-

det (30-50 % tapahtuneista kevyen liikenteen onnettomuuksista). 

Onnettomuus jää Tilastokeskuksen ja TVH:n tilastojen ulkopuolelle 

useimmin sen vuoksi, että onnettomuuden syyllisestä sovitaan tai va-

hingot jäävät pieniksi (83-93 % kaikista piiloon jääneistä onnettomuuk-

sista). 
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Vakuutusyhtiölle onnettomuus jätetään ilmoittamatta, jos vahingot ovat 

pieniä tai korvaus saadaan muualta tai tiedetään, että korvausta ei voi 

saada (esim. yksittäisonnettomuudet). 

Tilastointiuudistuksen vaikutuksesta Tilastokeskukselle ilmoitettiin vuon-

na 1978 10 % aikaisempaa enemmän onnettomuuksia. Loukkaantuneen 

henkilön käsitettä muutettiin vuonna 1978 ja sen seurauksena henkilö-

vahinko-onnettomuuksien määrä tilastossa väheni n. 11 %. Kokonaisuu-

dessaan henkilövahinko-onnettomuuksien määrä tilastossa väheni 19 % 

vuonna 1978 edelliseen vuoteen verrattuna. 
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8. 	ARVIO LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN KOKONAISMÄÄRÄSTÄ 

JA EDUSTAVUUSKORJAUSSUOSITUS 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kolmella eri tavalla pyrkiä ar-

vioimaan onnettomuuksien kokonaismäärää: 

- poliisin tutkimien onnettomuuksien osuudella jaetaan Tilastokeskuk-

sen tietoon tulleiden onnettomuuksien määrä 

- vakuutusyhtiön Ii ikennevakuutuksesta korvaam ien onnettomuuksien 

osuudella jaetaan kaikkien vakuutusyhtiöiden liikennevakuutuksesta 

korvaamien onnettomuuksien määrä 

- ruokakuntahaastattelun keskimääräistä onnettomuuteen joutumista 

(= ruokakuntia kohdanneiden onnettomuuksien lukumäärä vuodessa! 

ruokakuntien lukumäärä) hyväksikäyttöön. 

Ruokakuntahaastattelun perusjoukkona olivat maamme kaikki ruokakun-

nat, joita oli vuonna 1980 n. 1.822.000. Haastatteluun vastanneita ruo-

kakuntia oli kohdannut keskimäärin 0,087 onnettomuutta vuosittain. 

Ruokakuntahaastattelun mukaan Ii ikenneonnettomuudessa on keskimää-

rin 1,5 osallista, jotka voivat myös kertoa onnettomuudesta. Tämän pe-

rusteella päädytään 106.000 vuosittaiseen Ii ikenneonnettomuuteen, mikä 

on tietenkin vain suuruusluokka-arvjo eikä tarkka lukumäärä. 

Käyttämällä hyväksi tutkimustuloksia poliisin tutkinnasta ja vakuutus-

yhtiöiden korvaamisesta saadaan taulukon 13 arviot onnettomuuksien 

kokonaismääristä. 
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Taulukko 13 - Onnettomuuksien kokonaismääräarviot eri perustein. 

Korjat- Korjaus- Onnettomuuksien kokonaismäärä 
tava 
tilasto 

kohde Korjausperusteena kaytetty tutkimus 

Ruokakunta- Tienvarsi- 
haastattelu haastattelu 

TK 1980 Kaikki onn. 119.000 102.000 

VALT 1979 Kaikki onn. 114.000 119.000 

TK 1980 Kuol.joht.onn. 500 500 

Vamm.joht.onn. 12.700 9.600 

Om.vah .joht.onn. 123.500 96.600 

Yhteensä 136.700 106.700 

VALT 1979 Kuol.joht.onn. 500 500 

Vamm.joht.onn. 14.700 13.200 

Om.vah.joht.onn. 86.000 96.000 

Yhteensä 101.200 109.700 

VALT 1979 Kadut 50.600 50.200 

Yleiset 	tiet 25.400 29.300 

Muut tiet 24.000 26.200 

Yhteensä 100.000 105.700 

TVH 1979 Yleiset tiet 

...henkvahonn 7.000 6.300 

-om.vah.onn. 30.700 26.300 

-yhteensä 37.700 32.600 

VALT 1979 Yleiset 	tiet 

-.-henk.vah.onn. 6.100 6.400 

-om.vah.onn. 18.800 22.500 

-yhteensä 24.900 28.900 
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Taulukossa esitetyt onnettomuuksien kokonajsmääräarviot vaihtelevat 

100.000:sta 136.700:een. Vaihtelu on suurempaa ruokakuntahaastattelun 

kuin tienvarsihaastattelun tulosten perusteella. Kaikkien esitettyjen ar-

vioiden keskiarvo on 111.000 onnettomuutta. Korkeimpaanarvioon pää-

dytään, kun käytetään ruokakuntahaastattelusta saatuja Tilastokeskuksen 

tilaston vakavuusasteittaisia korjauskertoimia. Erityisen suuri on omai-

suusvahinko-onnettomuuksien korjauskerroin. Tämä puolestaan johtuu 

aikaisemmin mainitusta tuloksesta, jonka mukaan ruokakuntahaastatte-

lussa omaisuusvahinko-onnettomuuksien poliisitutkintaprosentti oli yllät-

tävän pieni, vain 18 %. 

Jos VALT:n tilaston korjaus suoritetaan vahinkotilannejaon pohjalta, 

saadaan onnettomuuksien kokonaismääräarvjojksi 114.000 tienvarsihaas-

tattelun tuloksia käyttäen. Yleisten teiden osalta päädytään arvioon 

32.000 onnettomuutta vuosittain. Jos käytetään TVH:n tilaston onnet-

tomuusmääriä, onnettomuustyyppijakauman arvion lähtökohtana, tapah-

tuu yleisillä teillä n. 33.500 onnettomuutta vuosittain. 

Tutkimuksen mukaan maassamme tapahtuu vuosittain 115.000...125.000 

liikenneonnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaa 13.000...15.000 

onnettomuutta. Yleisillä teillä tapahtuu arvion mukaan 30.000...33.000 

Ii ikenneonnettomuutta, joista henkilävahinkoihin johtaa 6.000...7,000 

onnettomuutta. 

Liikenneonnettomuustilastotoimikunta esitti vuonna 1975, että maassam-

me tapahtuu vuosittain 130.000...140.000 liikenneonnettomuutta /6/. 

VTT-74 tutkimuksessa esitettiin arvio n. 150.000 vuosittaisesta onnet- 

tomuudesta. Tampereen tutkimuksen perusteella päädytään 110.000...115.000 

onnettomuuden kokonaismäärään. Tässä tutkimuksessa saatu liikenneonnet-

tomuuksien kokonaismääräarvio on vähän pienempi kuin aikaisempien tut-

kimusten perusteella lasketut arviot. Tämä voi johtua liikenneonnettomuuk-

sien määrässä tai tilastojen peittävyydessä tapahtuneista muutoksista. Jo- 

ka tapauksessa on selvää, ettei onnettomuuksien määrä ole oleellisesti 

kasvanut 70-luvulla. 

Taulukossa 14 esitetään suositus edustavuuskorjauskertoim iksi. Kertomalla 

taulukon luvuilla tilastossa olevien onnettomuuksien lukumäärä saadaan 

arvio todella tapahtuneiden onnettomuuksien määrästä. Esimerkiksi 
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vuonna 1979 tapahtui TVH:n tilaston mukaan yleisillä teillä 419 jalan-

kulkijaonnettomuutta ja koska suosituksen mukainen korjauskerroin on 

1,4, saadaan kaikkien jalankulkijaonnettomuuksien lukumääräarvioksi 

587. Vastaavasti VALT:n tilaston mukaan tapahtui yleisillä teillä 320 

jalankulkijavahinkoa, joten kokonaismääräarvio tätä kautta laskien on 

544. Edustavuuskorjauskertoimien avulla saadaan lähinnä suuruusluokka-

arviot, ei tarkkoja lukumääriä, onnettomuuksien kokonaismäärälle. 

Taulukko 14 - Edustavuuskorjauskertoimet TK:n, TVH:n ja VALT:n tilas-
toille vuosien 1978-80 onnettomuuksia koskeneen tutkimuk-
sen perusteella 

Kadut Yleiset Muut tiet Kaikki 	tiet 
tiet _____________ ____________ 

TK- VALT- TVH-VALT- TK- VALT- TK- VALT- 
kerr. kerr. kerr. kerr. kerr. kerr. kerr. kerr. 

Kaikki onnetto- 
muudet 5,1 1,3 2,8 1,7 9,0 1,6 4,0 1,5 

Vakavuusaste 

-kuol.joht.onn. 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 

-vamm.joht.onn. 1,4 1,2 1,6 1,2 2,0 1,3 1,6 1,2 

-om.vah.joht.onn. 5,7 1,3 3,3 1,8 6,0 1,7 4,7 1,6 

1) Onnettomuustyyppi 

-yksittäisonn. 2,8 2,0 4,5 5,6 10,0 3,3 4,8 3,7 

-kääntymisonn. 5,0 1,1 2,7 1,1 .. .. 3,6 1,1 

-ohitusonn. 5,0 1,3 1,9 1,4 .. .. 3,0 1,3 

-risteämisonn. 4,0 1,1 2,0 1,1 4,5 1,2 3,2 1,1 

-kohtaamisonn. 2,3 1,1 1,8 1,1 4,0 1,3 2,6 1,1 

-peräänajo-onn. 8,4 1,2 3,7 1,3 .. .. 5,7 1,2 

-mopo-onn. 2,3 1,2 1,8 1,1 .. .. 2,0 1,2 

-polkupyöräonn. 4,5 2,0 3,5 2,0 .. .. 4,0 2,0 

-jalankulkijaonn. 2,6 1,5 1,4 1,7 .. .. 2,1 1,6 

-eläinonn. 	(hirvi, .. 1 5 138 .. .. 1 5 13,8 
peura) ' ' 

-muu onn. 5,4 1,3 2,8 1,3 5,5 1,3 4,5 1,3 

Ei käytettävissä luotettavaa tietoa. 

1) TVH:n käyttämä luokitus, joka poikkeaa vähän Tilastokeskuksen luokitte-
luperusteista mm. TVH :n tilaston jalankulkijaonnettomuuksissa on joku 
osallinen jalankulkija ja Tilastokeskuksen tilastossa jalankulkija on louk- 
kaantunut onnettomuudessa. 
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9. 	KÄYTETTYJEN TUJK IMUSMENETELMIEN TARKASTELU 

Li ikenneonnettomuustilastojen edustavuutta ja peittävyyttä voidaan tutkia 

ahinnä vain haastattelemalla liikenteeseen osallistuvia heitä kohdannejsta 

liikenneorinettomuuksista Avoimia kysymyksiä ovat perusjoukon valin- 

ta, haastattelutapa ja otoskoko. Ruokakunta- ja tienvarsihaastatteluis_ 

ta saadun kokemuksen perusteella molemmilla haastattelutavoilla on 

omat etunsa. Haastattelutapa tulee valita sen mukaan, mihin kysymyk-

siin halutaan vastauksia. 

Ruokakuntahaastattelun joka suoritettiin postikyselynä, suurimpia etuja 

ovat 

- suhteellisen pienin kustannuksin saadaan melko suuri onnettomuus- 

aineisto, 

- perusjoukkokysymyksen ollessa selvä, voidaan otoksen perusteella 

estimoida myös suoraan perusjoukon tunnuslukuja, 

- otosonnettomuuksiin ei synny vinoutumia muilta osin, kuin mitä 

aiheutuu osallisten lukumäärästä so. kevyen liikenteen onnetto-

muudet ovat myös hyvin edustettuina ja 

- vastaajilla on hyvää aikaa miettiä vastauksia 

Ruokakuntahaastattelun haittoja ovat 

- vain osalta otokseen poimituista saadaan käyttäkelpoiset vastaukset 

(ruokakuntahaastattelussa n. 63 %). Asiaa voidaan auttaa kasvatta- 

maIla otoskokoa, mutta tämä ei tietenkään estä vinoutumien syn-

tyä ja 

- kaikkiin kysymyksiin ei saada vastauksia, eikä saatujenkaan vastaus-

ten oikeellisuutta voida mitenkään tarkistaa. 

Tienvarsihaastattelun suurimmat edut ovat 

- lähes kaikilta vastaajilta saadaan vastaukset kaikkiin kysymyksiin ja 

vastausten oikeellisuutta kyetään ainakin osaksi kontrolloimaan. Pos-

tikyselyssä jätetaän usein vastaamatta vaikeimpiin kysymyksiin, kuten 

onnettomuustyyppi, vahingot ja niiden korvaaminen sekä onnettomuu-

den ilmoittaminen, 
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- haastattelijoina voidaan käyttää TVL:n piirien toimihenkilöita, joilla 

on hyvä perusvalmius ja kokemusta suorittaa tämäntapaisia haastatte- 

luja, 

- onnettomuus voidaan paikantaa kartalta, 

- haastattelu voidaan toteuttaa osana muuta liikenne- tai liikennetur-

vallisuustutkimusta (haastatteluun varattu aika saattaa asettaa rajoi-

tuksia) ja 

- haastateltavien joukkoa voidaan helposti vaihdella esim. haastattelemal- 

	

la jalankulkijoita ja polkupyöräilijöitä 	saadaan tietoon luultavasti 

paljon kevyen liikenteen onnettomuuksia. 

Tienvarsihaastattelun haittoja ovat 

- haastattelutapa aiheuttaa vinoutumia onnettomuusaineistoon. Tämä ei 

ole kuitenkaan aina haitta. Jos esim. halutaan tutkia yleisten teiden 

onnettomuuksia, muiden teiden onnettomuuksilla on toisarvoinen mer- 

k 1 tys. 

- otoksen perusjoukko on epäselvä, eikä siten voida tehdä suoria johto-

päätöksiä koko maata koskien, 

- haastattelukustannukset ovat postikyselyyn verrattuna suuria, 

- liikenteelle saatetaan aiheuttaa haittaa ja vastaajilla on vähän mietti-

misaikaa ja 

- haastattelututkimukSen yleinen ongelma vastausten totuudellisuudesta 

näkyy ilmeisesti suurempana tienvarsihaastatteluSSa kuin postikyselys-

sä. Vastaajat eivät mm. kerro kaikista onnettomuuksista tai kertovat 

hyvin subjektiivisen näkemyksensä onnettomuudesta. 

Rekisterivertailujen avulla saadaan tietoja tilastojen välisistä eroista, on-

nettomuusjakaumisSa, onnettomuuksien määrissä ja onnettomuustiedoissa. 

Vertailua ei voida suorittaa kaikkien onnettomuuksien osalta. Mm. VALT:n 

(TVH:n) ja TK:n tilastoja voidaan vertailla lähinnä vain henkilövahinko-

onnettomuuksien osalta. TVH:n ja VALT:n tilastojen kaikkia onnettomuuk-

sia voidaan periaatteessa vertailla keskenään, mutta käytännön ongelmana 

on yhteisen tunnistustiedon puuttuminen. TVL:n Vaasan piirin alueella ta-

pahtuneiden onnettomuuksien osalta tunnistettiin hyvin vähän yhteisiä 
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onnettomuuksia VALT:n ja TVH:n tilastoista. Henkilövahinko-onnettomuuk 

sien osalta olisi tässä tapauksessa voitu harkita Tilastokeskuksen tietojen 

hyväksikäyttöä. 
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10. 	LOPPUPÄÄTELMIA 

Liikenneonnettomuustilastot eivät anna täydellistä kokonaiskuvaa liikenne-

turvallisuusongelmasta. Huomattava osa, joskin pääosin seurauksiltaan lie-

viä onnettomuuksia jää pois tilastoista. Vuosittain tilastoon tulematta 

jääneiden onnettomuuksien kustannukset voidaan arvioida n. 200 milj. mar-

kaksi, mikä on n. 10 % kaikkien tapahtuneiden onnettomuuksien kustan-

nuksista. Yleisillä teillä tapahtuneiden tilastoimatta jääneiden onnetto-

muuksien kustannukset ovat n. 70 milj.markkaa, mikä on n. 6 % yleisil- 

lä teillä tapahtuneiden onnettomuuksien kustannuksista. Näihin arvioihin 

päädytään käyttämällä TVH:n tutkimustoimiston vuodelle 1981 ehdotta-

mia onnettomuuskustannuksen laskentaperusteita /9/. Osa em. kustannuk-

sista korvataan jonkin muun vakuutuksen perusteella tai toisen osallisen 

toimesta. 

Tilastokeskuksen ja TVH:n tilastojen edustavuutta, peittävyyttä ja tie-

tosisältöä voidaan parantaa käytännössä lähinnä seuraavilla toimenpiteil-

lä: 

- lisäämällä poliisin tietoon tulevien onnettomuuksien ilmoittamista Ti-

lastokeskukselle ja tienpitäjälle 

- yhtenäistämällä onnettomuusilmoitusten toimittamista tienpitäjälle, 

erityisesti TVH:lle 

- suorittamalla vuosittain Tilastokeskuksen ja TVH :n Ii ikenneonnetto-

muustilastojen onnettomuusvertailu yleisfllä teillä tapahtuneiden on-

nettomuuksien osalta. 

Tämä edellyttää poliisille annettujen onnettomuusilmoituksen tekemistä 

koskevien ohjeiden tarkentamista ja osittain myös muuttamista. Koska 

onnettomuusilmoitukset tai niiden kopiot toimitetaan usein myös kunnil-

le, poliisin ja tienpitäjän tulisi sopia yhtenäisestä käytännöstä ilmoitus-

ten perilletulon varmistamiseksi. Tilastokeskuksen ja TVH:n tulisi sopia 

yleisillä teillä tapahtuneita onnettomuuksia koskevien tietojen säännöl-

lisestä vaihdosta ja vertailusta. Hyöty voisi olla molemminpuolista, sil-

lä Tilastokeskuksella on paremmat tiedot onnettomuuden henkilövahin-

goista ja TVH:lla on tarkemmat tiedot tapahtumapaikasta ja -olosuh-- 

teista. 
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Vakuutusyhtiöiden tilaston edustavuutta ja peittävyyttä voitaisiin paran-

taa: 

- tilastoimalla kaikki ilmoitetut onnettomuudet, so. myös sellaiset on-

nettomuudet, joista ei ole maksettu korvausta Ii ikennevakuutuksen 

perusteella 

- yhdistämällä liikennevakuutuksen perusteella korvattujen onnettomuuk- 

sien tilastoon muulla mm. autovakuutuksen perusteella korvatut lii- 

kennevahingot ja Liikennevakuutusyhdistyksen korvaamat vahingot. 

Em. ehdotusten toteuttaminen merkitsisi suurehkoja muutoksia nykyi-

seen tilastointijärjestelmään, eikä liene vakuutusyhtiöiden osalta kovin 

helposti toteutettavissa oleva uudistus. Ehdotusta voidaankin pitää tule-

vaisuuden tavoitteena. 

Vakuutusyhtiöiden tilaston hyväksikäyttöä liikenneturvallisuustyössä ja 

vertailua Tilastokeskuksen ja TVH:n tilastoihin voidaan lisätä seuraa-

villa tietosisällön parannuksilla: 

- merkitsemällä tapahtumapaikkatieto entistä tarkemmin vahinkoilmoi-

tukseen ja erikoisesti vähentämällä puuttuvien tietojen osuutta. Ta-

pahtumapaikan tielaji voitaisiin määrätä samoin kuin Tilastokeskus 

tekee. 

- vakuutusyhtiöiden tilaston tilastoyksikkäriä tulisi korvaustapausten Ii-

säksi pystyä käyttämään onnettomuustapausta. Ainakin tulisi selvit-

tää kertaluonteisesti, millä tavoin tilastoon vaikuttaa se, että jotkut 

onnettomuudet ovat tilastossa useammin kuin kerran. 

Vakuutusyhtiöiden ja TVH:n tilastotietojen vertailua helpottaisi oleelli-

sesti täsmällinen tunnistustieto, kuten ajoneuvori rekisteritunnus. Kan-

nattaa harkita millä tavoin tämä voitaisiin toteuttaa. 

Edellä esitetyt Ii ikenneonnettomuustilastojen edustavuutta, peittävyyttä 

ja tietosisältää koskevat parannusehdotukset tarjoaisivat toteutuessaan 

paremmat mandollisuudet käyttää liikenneonnettomuustilastoja liiken- 

neturvallisuustyössä mm. liikenneturvallisuustoimenpiteiden kohdentami-

sessa ja suunnittelussa. 
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Tilastojen ulkopuolelle jaäneiden onnettomuuksien huomioon ottamiseksi 

tulee tietyissä tarkasteluissa käyttaä alueellisia ja onnettomuustyyppi-

kohtaisia korjauskertoimia. 

Tilastojen edustavuutta ja peittävyyttä tulee seurata muutaman vuoden 

välein tehtävillä tutkimuksilla. Samalla kun näin hankitaan ajankohtais-

ta tietoa tilastojen edustavuudesta ja peittävyydestä, tulee pyrkiä suun-

taamaan tutkimukset niin, että saadaan entistä monipuolisempaa tietoa. 

Mm. pimeän ajan ja kevyen liikenteen onnettomuuksien tilastointia ja 

onnettomuuksien kokonaiskustannuksia tulee pyrkiä selvittämään. Liiken-

neonnettomuustilastojen edustavuutta ja peittävyyttä koskeva seuranta- 

ehdotus on tutkimuksen liitteenä 1. 

Tilastointia koskevat muutokset tulee suunnitella riittävän pitkällä täh-

täyksellä, koska jokainen merkittävä muutos vaikuttaa tilastoihin ja sitä 

kautta johtopäätöksiin sekä mandollisesti käynnissä oleviin, tilastoihin 

perustuvien tutkimuksien tuloksiin. 
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EHDOTUS LIIKENNEONNETTOMUUSTILASTOJEN EDUSTAVUUDEN 

JA PEITTÄVYYDEN SEURANNASTA 

1. JOHDANTO 

Liikenneonnettomuustilastojen edustavuus ja peittävyys muuttuvat alati. 

Tämän vuoksi on tarpeen seurata jatkuvasti kehitystä. Tilastojen edus-

tavuus ja peittävyys muuttuu lähinnä seuraavista syistä: 

- 	onnettomuustilanteen muutokset mm. onnettomuuksien lukumääräs- 

sä, seurauksissa ja onnettomuustyypissä 

- 	onnettomuustilastoinnin muutokset esim. ilmoittamisohjeissa tai 

ilmoittam istavassa 

- 	asennemuutokset suhtautumisessa liikenneonnettomuuksiin ja niiden 

ilmoittamiseen 

- 	vahinkojen korvausperusteissa tai niiden soveltamisessa tapahtuvat 

muutokset 

- 	liikennelainsäädännän muutokset esim. 01.04.1982 voimaan tullut 

uusi tieliikennelaki (laissa määrätty mm. Imoitusvelvollisuus). 

Onnettomuuskehitys ja asennemuutokset vaikuttavat Ii ikenneonnettomuus-

tilastojen edustavuuteen ja peittävyyteen melko hitaasti. Sen sijaan ti-

lastoinnissa tai Iainsäädännässä tapahtuvat muutokset saattavat vaikut-

taa nopeastikin tilastoihin. Vakuutusyhtiöiden tilasto lienee melko herkkä 

korvausperusteissa ja niiden soveltamisessa tapahtuville muutoksille. 

2. SEURANNAN TAVOITTEET 

Seurannan tavoitteena on saada kohtuullisin taloudellisin uhrauksin 

mandollisimman laaja ja luotettava kuva liikenneonnettomuustilastojen 

edustavuuden ja peittävyyden kehittymisestä. Lisäksi tulee seurata, 

miksi osa liikenneonnettomuuksista jää tilastoimatta ja minkälaisia 

ovat piiloonjääneet onnettomuudet. Konkreettisena tavoitteena on tut-

kimuksessa esitetyn edustavuuskorjaussuosituksen pitäminen ajantasalla 

ja täydentäm inen havaittujen puutteiden osalta. 
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Seurannan tarkoituksena on siten kerätä ajankohtaista tietoa onnetto-

muuden vakavuusasteen, onnettomuustyypin ja tapahtumapaikan vaiku-

tuksesta onnettomuuden ilmoittamiseen Tilastokeskukselle, TVH :lle 

ja vakuutusyhtiöille. Samalla kerätään tietoa tilastojen tietosisällön 

luotettavuudesta ja piiloonjääneistä onnettomuuksista. 

3. SEURANTATAVAT 

Li ikenneonnettomuustilastojen edustavuutta ja peittävyyttä ehdotetaan 

seurattavaksi kolmella tavalla: 

a. vuosittain toteutettavat tilastojen onnettomuusmäärien sekä vaka-

vuusasteen ja onnettomuustyyppijakaum ien vertailut. Mandollisuuk-

sien mukaan voidaan samassa yhteydessä toteuttaa eri rekisterien 

onnettomuuskohtaisia vertailuja. Vuosittaisten vertailujen perusteel-

la saadaan havaintoja, joiden pohjalta voidaan arvioida tarkemman 

edustavuus- ja peittävyysselvityksen tarpeellisuutta. 

b. 3-4 vuoden välein toteutettavat tielläliikkujien henkilökohtaiset 

haastattelut. Haastattelut tapahtuisivat pienehköin (2.000...3.000 

haastattelua) otoksin muutamassa eri osissa maata sijaitsevassa pis-

teessä. Haastattelujila selvitetään edustavuuden ja peittävyyden 

muutokset. Haastattelututkjmus tulisi suorittaa aina kun tilastoin-

nissa tai sen perusteissa tapahtuu oleellisia muutoksia, 1-2 vuotta 

muutoksen tapahtumisen jälkeen. Haastattelututkimuksjn voidaan 

joustavasti täydentää Ii ikenneonnettomuustilastojen edustavuudesta 

ja peittävyydestä saatua kuvaa, esim, kevyen liikenteen onnetto-. 

muuksien osalta. 

c. 6-8 vuoden välein toteutettavat tienkäyttäjien postikyselyt. Kyse-

ly tapahtuu koko maassa käyttäen suurehkoa otoskokoa. Esim. 

tämän tutkimuksen ruokakuntahaastattelun otoskoko n. 20.000 

osoittautui riittäväksi. Kyselyn tarkoituksena on selvittää liiken-

neonnettomuustilastojen kokonaistilanne ja hitaasti vaikuttavien 

tekijöiden merkitys tilastojen edustavuudelle ja peittävyydelle. 

Postikysely toteutetaan myös, jos haastattelut eivät anna riittä-

vän hyvää kokonaiskuvaa tai jos tilastoinnissa tai sen perusteissa 

tapahtuu suuria muutoksia. Postikyselyn otosperusjoukkona tulee 

olla kaikkien tienkäyttäjien. 
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4. SEURANNAN KOHTEET 

	

4.1 	Vuosittaiset vertailut 

Vuosittaisten vertailujen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin onnet-

tomuusmäärät muuttuvat Tilastokeskuksen, TVH:n ja vakuutusyhtiöiden 

tilastoissa suhteessa toisiinsa. Mikäli tilastot antavat erilaisen kuvan 

on nettomuuskehityksestä, on syytä epäillä tilastojen edustavuudessa ja 

peittävyydessä tapahtuneen muutoksia. Onnettomuusmääriä tulee vertail-

la ainakin vakavuusasteen, onnettomuustyypin ja tapahtumapaikan tie- 

lajin mukaan. Tarpeesta ja mandollisuuksista riippuen toteutetaan kanden 

tai kolmen em. rekisterin onnettomuuskohtainen vertailu, jolla selviävät 

muutokset yhteisessä peittävyydessä ja onnettomuustilastojen tietosisäl-

Iän vastaavuudessa. Vaihtoehtoisesti voidaan vertailla mm. jonkun em. 

tilaston tietoja lääkintöhallituksen potilasrekisterin tietoihin tai suorit-

taa vertailu jonkin kunnan ylläpitämään onnettomuustilastoon. Lähinnä 

vuosittaisen vertailun tarkoituksena on selvittää haastattelututkimuksen 

tarpeellisuus. 

	

4.2 	Tielläliikkujien haastattelut 

Tielläliikkujien haastatteluun perustuva tutkimus suoritetaan, kun se 

vuosittaisen vertailun perusteella on tarpeen tai kohdassa 1 luetelluis-

sa tilastoihin vaikuttavissa tekijäissä tapahtuu merkittäviä muutoksia. 

Haastattelu voi koskea vain sellaisia liikenneonnettomuuksia, joiden ti-

lastoinnista on käytettävissä puutteellisia tietoja. Esimerkiksi haastat-

telussa voidaan kerätä tietoa yleisillä teillä tapahtuneista onnettomuuk-

sista tai kevyen liikenteen onnettomuuksista. Kohdistamalla haastattelu 

vain kulloinkin ajankohtaiseen ongelmaan, estetään haastatteluaineiston 

paisuminen ja kevennetään myös itse haastattelun suoritusta. 

Haastattelututkimuta voitaisiin käyttää mm. seuraavien asioiden selvit-

täm iseen: 

	

- 	kevyen liikenteen ja pimeän ajan onnettomuuksien tilastointi 

	

- 	uuden tieliikennelain vaikutus tilastointiin 

	

- 	onnettomuuden kokonaiskustannukset ja tilastointi 
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- 	kuinka suuri osa poliisin tutkimiksi ilmoitetuista (ja muista) on- 

nettomuuksista on Tilastokeskuksen ja TVH:n tilastossa sekä mikä 

on haastatteluvastausten luotettavuus 

- 	kuinka suuri osa vakuutusyhtiön korvaamiksi ilmoitetuista onnetto- 

muuksista on vakuutusyhtiöiden tilastossa. 

Haastattelututkjmuksella on mandollisuus saada nopeasti vastauksia 

liikenneonnettomuustilastojen edustavuus- ja peittävyyskysymyksi in. 

Haastateltavjen määrä voidaan asettaa riippuvaksi esille tulevien onnet-

tomuuksien määrästä. Alueellisten erojen havaitsem iseksi on haastattejuj-

ta suoritettava eri puolilla maata. Sen sijaan ei ole aina välttämätöntä 

ulottaa haastattelun kestoa koko vuodelle, vaan haastattelu voidaan 

toteuttaa lyhyessäkin ajassa. 

4.3 	Tienkäyttäjien postikyselyt 

Postikyselyn avulla saadaan kattava kokonaiskuva liikenneonnettomuus.-. 

tilastojen edustavuudesta ja peittävyydestä. Erityisesti postikyselyä 

on käytettävä asennemuutosten, onnettomuuskehityksen ja suurten 

tilastointiuudistusten vaikutuksen selvittämiseen. Postikyselyn tulee 

olla mandollisimman yksinkertainen, selkeä ja lyhyt. Tämän vuoksi 

tulee keskittyä vain pääkysymyksien selvittämiseen, vastausinnon Ii-

säämiseksi ja vastausten luotettavuuden turvaamiseksi. 
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