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1. Johdanto 

Vuonna 1968 poliisin tietoon tulleiden liikenneonnetto-

.muuksien lukumäärä Suomessa oli 28962; niissä kuoli 939 ja 

loukkaantui 14370 henkilöä ja n. 50 000 ajoneuvoa vaurioitui. 

Näihin lukuihin sisältyy sekä inhimillisiä kärsimyksiä että 

suuria taloudellisia tappioita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on arvioida rahassa ein. onnettomuuksista aiheutuvat menetykset. 

Tälläistä laskelmaa tarvitaan ennenkaikkea tieinvestointj-

laskelmia varten, sillä tieinvestoinnjn yhtenä seurauksena on 

oimettomuusriskin ja sitä kautta onnettomuuslcustaxmusten muut-

tuminen ko. tieverkolla tai tieosalla. Muutoksen suunta ja 

suuruus vaikuttaa puolestaan investoinnin kannattavuu -teen. 

Täten on. välttämätöntä asettaa onnetto.muuksille varjohinta, 

joka osoittajsj sen rahamäärn, jonka olemassa olevista niu-

koista resursseista kannattaa voimassa olevien arvostusperus-

teiden ja kustannustason vallitessa sijoittaa onnettomuuden 

välttämiseen. Lisäksi tälläisestä tutkimuksesta selviävät 

myös liikenneomiettomuukejen aiheuttamat kokonais.menetykset, 

• 	
jolloin liikenneturvallisuus -työn tärkeys tulee huomattua. 

2. Liikenneonnettomuuksien Iinta ja omlettomuuskustamiukset 

Liikenneonnettomuudet merkitsevät yhteiskunnalle tappiota, 

joka voidaan jakaa kahteen seuraavaan ryhmään: 

a) Liikenneonnettomuuksista seuraukgjna olevat inhimilljse -t 

kärsimykset ja muut psyykiset vaikutukset. Nämä arvot mer-

kitsevät erittäin paljon yhteiölle, joka arvostaa humani-

täärisiä arvoja ja inhimillistä hyvinvointia. 
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b) Konkreettisemmat ja periaatteessa laskennallisesti selvitet-

tävissä olevat menetykset, jotka toisaalta muodostuvat 

liikenneonn.ettomuuksien seurauksena olevista mene -tyksistä 

tavaroiden ja palvelusten kokonaistuo -taimossa sekä toisaal-

ta niistä menoista, jotka on suoritettava tuotannontekj-

jöiden käyttämisestä. onnettomuuksien seurauksia pois -tetta-

essa. Edellisistä. voidaan mainita esimerkkinä menetetty 

työaika ja jälkimmäisistä sairaanhoitokus -tannukset. 1  

Kysymyksen asettelu voidaan nyt suorittaa kandella eri 

tavalla; ensiksikin mitkä ovat liikenneonnettomuuksien kustan- 

• 	nukset ja toiseksi paljonko ollaan valmiita etukäteen maksa- 

maan liikenneonnet -tornuuden välttämiseksi. Kohta b antaa vasta-

uksen ensimmäiseen kysymykseen; tällöin siis selvitetään kus-
tannuslaskennallises -ti ne reaaliset kansantaloudelliset mene-
tykset, jotka aiheutuvat liikenneonne -t -tomuuksjsta. Toiseen 

kysymykseen vastaaminen eli onnettomuuden hinnan määrittäminen 

on sen sijaan huomattavasti vaikeampaa, sillä kohdan a mene-

tysten suuruus on riippuvainen subjektiivisista arvostuksista. 

Tässä tutkimuksessa rajoitutaan pelkästään onnettomuus- 

S 	kustannusten selvittämiseen. Saadut laskentatulokset edustavat 

siten vain niitä minimiarv-oja, joiden voidaan katsoa olevan 

seurauksena liikenneonne -t -tomuuksjsta. Onnettomuuden hinnan 

määrittämijien eli vastaaminen kysymykseen: paljonko yhteis-

kunta on valmis maksamaan esim. yhden ihmiehengen sästymi-. 

sestä, onyhteiskimnan päättävien. elinten tehtävä, koska las-

kelmien käyttötarkoituksesta johtuen kysymys on loppitakin 

yhteiskunnan resurssien jaosta eri tarpeisiin. 

Rahkonen,Ossi: Liikenneonne -ttornuuskust , ukset Suomessa v.1962. 
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Esimerkiksi ruotsalaisten selvitysten mukaan tuotannon 

menetys liikennekuoleman seurauksena on n. 250 000 kr, kun 

taas inhimillisistä syistä halutaan maksaa ihmiohengen säästä-

misestä lisäksi 500 000 kr 1 . Kustannus muodostaa siten ainoas-

taan yhden kolmasosan onnettomuuden hinnasta, joka on siis 

750 000 kr. ETn. 500 000 kr on määritetty tutkimalla, paljonko 

vaikeasti loukkaantuneen ja loppuiäkseen työkyvyttömksi jää-

neen henkilön sairaanhoito tulee maksamaan yhteiskunnalle. On-

netto.muuskustannuksen ja onnettomuuden hinnan välillä oleva 

suuri ero osoittaa laskentaongelman suuruuden ja sen selvit-

tämisen tarpeellisuuden myös Suomessa. 

3. Liikenneonnettomuuskustaimusten luokittelu 

Liikenneonnettomuuskustaimukset voidaan luokitella seu- 

raavan ryhmittelyn mukaan neljään pääicomponenttiin: 

1. tavaroiden ja palvelusten kokonaistuo -tannossa tapahtuva 

väneiinys liikenneonnetto.muuksissa kuolleiden ja loukkaantu-

neiden työpanoksen menetyksen muodossa. 

2. sairaanhoitokustarinukset liikenneonnetto.muuksjssa loukkaan-

• 	 tuneille ja kuolleille henkilöille. 

3. omaisuusvahingot, jotka käsittävät pääasiassa rnoottoriajo-

neuvoille aiheutuneet vahingot. 

4. hallmnnolliset kustannukset, jotka aiheutuvat lijkenrieon-

nettomuuksista poliisille ja vakuutusyhtiöille. 

Näiden lisäksi voidaan ottaa huomioon muitakin kustannus-

eriä (esim. hautauskustaimukset ja kukat, jotka viedään louk-

kaantuneelle sairaalaan), mutta ne ovat merkitykseltään pieniä 

1 Vägplan 1970, bilaga, SOU 1969:57, Stockholm 1969, s. 256. 
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ja vaikeasti määritettävissä olevia. Em. jako on myös yhden- 

mukainen muissa -Pohjoismaissa käytet -tyjen luokittelujen kanssa. 

4. Onnettomuuskustannusten laskeminen 

4.1 Tuotantopanoksen menetys 

Tämä onnettomuuskomponentti sisältää sen työpanoksen 

menetyksen - joko pysyvän tai tilapäisen -, joka aiheutuu 

liikenneonnetto.muudesta. Pysyvästi menetetään kuolleiden ja 

. 	100 %:n invalidien työpanos, kun taas lievästi loukkaan -tunejden 

kohdalla menetys on tilapäinen. Nene -tystä laskettaessa huomi-

oidaan tappiot työikäisten ja heitä nuorempien osalta ottamalla 

huomioon heidän todennäköinen jäljellä oleva työikänsä. 

Tuotantopanosta/v-u.osj arvioitaessa otetaan lähtökohdaksi 

työstä saatu palkka, jota pidetään työn rajatuottavuuden mit-

tana. Vuonna 1968 palkat ja yksityisten elinkeinonharjoi -ttajien 

tulot olivat 21 1721 milj. markkaa ja työllinen työvoima oli 

2,1 milj, henkilöä, joten palkka työllistä henkilöä kohti oli 

21172/2,1 = 10082 markkaa. Niiden henkilöiden osalta, jotka 

eivät saa palkkaa (esim. perheenäidit), sovelletaan samaa 

kus -tannusta, ts. heidän palkkaansa siinä tapauksessa, että he 

olisivat palkatussa työssä (äys -työllisyyden oletetaan vallit- 

sevan). 

Paljon on keskusteltu siitä pitäisikö tuotantopanoksen 

menetykset laskea bruttomenetyksinä vai nettomenetyksinä 

(brut -tomenetys .miinus kulutus). Laskenta -tavan katsotaan riip-

puvan kysyulyksenaset -telusta, Kun halutaan kustannuslaskennal- 

1 Tilastollinen Päätoimisto: ansanta1ouden tilinpito 1964 - 
1969/1-11, Helsinki 1969. 
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lisesti selvittää liikennekuolemasta aiheutuvat taloudelliset 

reaalikustannukset, on bruttonäkökohta oikearnpi, sillä netto-

näkökohdassa menetystä tarkastellaan hyvinvoinnin kannalta, 

joten nettotavalla saatu tulos ei osoita kustannusta, vaan 

eräänlaista hyvinvointitappio -ba. Buttonäkökohdassa ihmistä 

tarkastellaan siis ainoastaan tuotannontekijänä. Siten esim. 

eläkeläisen tai työkyvyttö.män liikeimekuolema ei merkitse 

itustannusta yhteiskunnalle, mutta toisaalta yhteiskunta ei 

myöskään hyödy hänen kuolemastaan, kuten nettonäkökohdan mu-

kaan on asianlaita. 1  Laajemmin tätä kysymystä on selvitetty 

viitteen osoittamassa Stein Østren tutkimuksessa. 

Koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida lii-

kenneonnettomuuksjsta, aiheutuvat reaaliset kansantaloudellj-

set tappiot, lasketaan tuotantopanoksen menetykset bruttome-

netyksinä. 

4.1 .1 Tuotantopanoksen menetys kuolemantapauksessa 

Edellä saadun tuloksen mukaan tuotantopanoksen menetys 

kuolleen henkilön osalta on ensimmäisenä vuonna 10082 markkaa. 

Tämän arvon oletetaan kasvavan 4 %:a vuosittain eli työn tuot-

tav-uuden nousun verran (v.1960-1969 työn tuottavuus lisääntyi 

keskimäärin 4 % vuodessa 2 ). Koska nämä menetykset edustavat 

tulevia kustannuksia, on ne diskontattava nykyarvoon. Diskont-

tokorkona käytetään nykyistä tieinvestoinnin kannattavuusvaati-

musta eli 7,5 prosenttia. Seuraavalla sivulla olevasta kuviosta 1 

1 Østre, Stein: Økonomisk vurdering av trafikkulykker og trafikk-
sikkerhet, Slemdal 1970, s. 20-21. 

2Valtiovarainrnjnjsterjön Kansantalousosasto: Taloudellinen kat-
saus 1970, luonnos vuodon 1971 tulo- ja menoarvioositykson 
liittooksi, helsinki 1970, s. 72. 
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nähdään tuottavuuden kasvun ja diskonttauksen vaikutus tuotan-

topanoksen menetyksen suuruuteen. 

Tuotantopanoksen menetys riippuu kuolleen henkilön toden-

näköisesti jäljellä olevasta työiästä. Siten menetykset las-

ketaan erikseen eri ikäluokille sekä eri sukupuolille, joilla 

on erilaiset jäljellä olevan työiai jakautumat. Työikäjakautu-

.mat on saatu O.Rahkosen ja A-L.Sirjamon' tutkimuksista. 

Laskelmien suoritus nähdäbri taulukosta 1 sivulla 8. 

Tuotantopanoksen menetys kussakin ikäluokassa on määrite -tty 

kuvion 1 diskontatun käyrän avulla siten, että on laskettu 

• 	käyrWi ja abskissan sekä kysymyksessä olevien t:n arvojen 

rajoittama pinta-ala. Pinta-alalasku on suoritettu diskreet-

tinä, esim. 25-34 vuotiaina kuolleilla miehillä, joilla jäl-

jellä oleva työikä on 30 vuotta, on tuotantopanoksen menetys 

laskettu seuraavan kaavan avulla (merkitään menetys -tä M:llä): 

5( . t0 + t 5  + t10 ± t 15  + t20  + t25  + 

kun edellä olevaan yhtälöön sijoitetaan ko. t:n arvot saadaan 

tuotantopanoksen menetykseksi kaikkiaan 192 195 markkaa kuol- 

. 	lutta miestä kohti. Samaa periaatetta on noudatettu jokaisen 

ikäluokan kohdalla. Suurimmillaan on menetys 15-19 vuotiaiden 

kohdalla. Naisten osalta keskimääräinen tuotantopaiioksen mene-

-tys on hieman pinempi kuin miehillä johtuen siitä, että nais-

ten kuoleman-tapaukset keskittyvät enemmän vanhempiin ikäluok-

kun (liikenneonnettomuuisjssa kuolleis -ta naisista n. 37 % on 
yli 55 vuotiaita, kun vastaava prosent -tiluku miesten osalta on 

n. 30 %). Kaikkiaan tuotantopanoksen menetykset ovat 

136 708 000 markkaa ja keskimäärin 145 590 markkaa kuolleiden 

osalta. 

1 Sirjamo, 	na-Liisa: Tieliikenneonnettornuudet Suomessa ja nii- 
den kustannukset v.1965, Tieolosuhteet ja liikenneturvallisuus 
TVI-I/T-tt, -biedotuslehtj n:o 3, Helsinki 1968. 
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Taulukko 1. Tuotantopanoksen menetykset kuolemantapauksessa 

_______ _________ _________ i•'aenet ______________ __________ 
ikä- Icuol.tap. jLj.ol. menetys/kuol. kokonaismene- kuol.tap. jälj.ol. rnenetys7kuol. kokonaismene- 
luokka 1km työikä tapaus (mk) tys(1000 mk) 1km tyikä tapaus (mk) tys (1000 mk) 
0- 4 21 45 143945 3023 9 45 143945 1296 
5- 9 45 45 169835 7643 23 45 169835 3906 

10-14 15 45 200400 3006 10 45 200400 2004. 
15-19 76 39 221334 16821 27 40 224075 6050 
20-24 74 35 209450 15499 15 37 215577 3234 
25-34 74 30 192195 14222 23 31 195870 4505 
35-44 78 23 162685 12689 26 25 171840 4468 
45-54 94 17 131357 12348 30 19 142503 4275 
55-64 103 12 100049 10305 38 13 106727 4056 
65- 100 5 46565 4657 58 5 46565 2701 
yht. 	1 680 _______ ___________ 100213 259 _______ ___________ 36495 
keskimäärin147372 _mk/henkilö keskimäärin 140907 _mk/henkilö 
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4.1 .2 Tuotantopanoksen menetys invaliditeetin seurauksena 

Mikenneonnettomuuksjssa loukkaantuneista 6,6 % jää inva-

lideiksi. 100 %:n invaliditeetjksj muunnettuna vastaava pro-

senttiluku on 1,91. Kun loukkaantuneiden lukumäärä v.1968 oli 

14 370 henkilöä, niin edellisen mukaan invalidiksi jäi kaik-

lciaan 948 henkilöä, ja muunnettima 100 %:n invaliditeetiksj 

jäi täysin työky-vyttömäksi. 273 henkilöä. 

Taulukosta 2 sivulla 10 nähdään invaliditee -tjn aiheutta-

mat tuotantopanoksen menetykset. Taulukossa invalidien luku-

määrä on muumiettu 100 %:n invalideja koskevaksi, joten mene-

tys kussakin ikäluokassa on sama kuin kuolemantapauksessa. 

Invalidien ikäjakautuman oletetaan olevan samanlainen kuin 

loukkaanfttneiden ikäjakautuma. Kaikkiaan tuotantopanoksen mene-

tys invaliditeetin seurauksena on 47 651 000 mk ja keskimää-

rin 175 834 mk 100 %:n in.validia kohti (47 651 000/271) ja 

keskimäärin yleensä invalidia kohden 50 265 markkaa 

(47 651 000/948). 

4.1 .3 Tuotantopanoksen menetys lievästi loukkaantuneilla 

.. 	.. 	".. 
Keskimaarainen tyokrvytt omyyspaivien lukumaara loukkaan- 

tuneiden, mutta tervehtyneiden osalta on ollut 39,11. Tälle 

ryhmälle tuotantopanoksen menetys henkilöä kohti on siten: 

39 1 • 10082 = 1080 markkaa 

Laskettaesa kokonais.menetyksiä lievän loukkaantumisen osalta 

on otettava huomioon, että keskimäärin työt alo±tetaan 18 vuo- 

1 Talja: Suomen tieliikenneonnettomuudet vuonna 1968, Helsinki 1970 
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Taulukko 2. Tuotantopanoksen menetykset invaliditeetin seurauksena 

_____ _____________ 	 Miehet 	_________________ Naiset _______________ __________________ 
Ikä- iÖO%:n  invafmenetys/invafld. 1konaismenetys l0O:n inval. menetys/invalid. kcknaismeneys 
luokka 1km mk 1000 mk 1km mk 1000 mk 
0- 4 4 143945 576 3 143945 432 
5- 9 9 169835 1529 6 169835 1019 

10-14 7 200400 1403 6 200400 1202 
15-19 34 221334 7525 16 224075 3585 
20-24 36 209450 6284 14 215577 3018 
25-34 31 192195 5958 14 195870 2742 
35-44 23 162685 3742 11 171840 1890 
45-54 18 131357 2364 11 142503 1568 
55-64 14 100049 1401 8 106727 854 
65- 7 46565 326 5 46565 233 
yht. 1 77 _______________ 31108 94 _______________ 16543 
keskimäärin 175750 mk/100%:n invalidi keskimäärin 175990/100 %:n invalidi 
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tiaina, joten tässä laskelmassa on käytetttvä yli 18 iru.otiai-

den loukkaantuneiden lukumäärää .iniinus vastaavan ikäisten iii-

validien luläärä. Kokonaismenetykse -b lievn loukkaantumis en 

osalta lasketaan siten seuraavasti: 

yli 18 v. loukkaantuneiden 1km 	11166 

miinus yli 18 v invalidien 1km 	737 

10429 

kokonaisrneiietykset 10429 x 1080= 11 263 320 mk. 

4.2 Sairaanhoitokustannukset 

SairaanhoitokustannuJsjIsj luetaan tieliikenneonne -ttomuuk-

sissa kuolleiden ja loukkaantuneiden sairaala- ja polikiinikka-

hoidon kustannukset, Sairaanhojtokustaiusten arviointi perus-

tuu Pir Slätiksen tutkimuksesta: Injury Patterns in Road 

Traffic Äccidents 1 , saataviin tietoihin. Tiedot potilaan al-

heuttamista kustannuksista sairaaloille on saatu julkaisusta: 

Suomen sairaalatalous 2 . 

Siätiksen tutkimuksen mukaan 39 % loukkaantunejsta hoide- 

. 	taan sairaaloissa keskimäräisen hoitoajan ollessa 11,6 vrk, 

59,1 % hoidetaan polikiinikalla ja 1,9 % hoitavat yksityislää-

käri -t. Käytettävissä ei ole tietoja siitä, kuinka monta kertaa 

loukkaantunut käy polikiinikalla tai yksityislääkärin vastaan-

otolla, joten .minimiarvona on otettu yksi käynti potilasta 

kohden 3 . fleissairaalassa potilaasta on aiheutunut kustannuk- 

1 Slätis, Pär: Injury Patterns in Road Traffic Accidents, An 
.Analysis o± 5291 Cases recorded in Finland during three .months 
in 1962, Taljan tutkimuksia n:o 5, Helsinki 1967. 

2Sairaalaliitto; Suomen Sairaalatalous 1968, Vol. 6,Helsinki. 
196 

3Leppnen, Urpo: Tieliikenneonne -btornuuksjen kustannukset, Taljan 
tutkimuksia n:o 13, Helsinki 1968. 
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sia 77,11 .mk/hoitovuorokausi ja poliklinikalla 24,12 mk/hoito-

kerta. Yksityislääkärikustannukset on oletettu polikiinikka-

kustannusten suuruiseksi. 

Siätiksen tutkimuksen mukaan liikenneonnettomuuden seu-

rauksena kuolleista 45 % kuolee välittömästi ja 55 %:lla on 

keskimääräinen elinaika sairaalassa 2 vrk. Sairaanhoitokustan-

nusten suruus nähdään alla olevasta laskelmasta: 

1. Sairaalassa hoidettuja loukkaantuneis -ta 

. 

39 % eli 5604 tapausta; 5604 x 11,6 x 77,11 = 
2. Poliklinikalla hoidettuja ja yksityis-. 

lääkärin hoitamia 8766 tapausta; 8766 x 

24, •12 mk 	 = 

3. Kuolleet, 2 vrk sairaalassa eläneet, 516 

5 012 644 mk 

211 436 " 

tapausta; 516 x 2 x 77,11 	= 	79 578 
yhteensä 	5 303 658 mk 

Vuonna 1968 liikenneonne -ttomuuksjsta aiheutuneet sairaala-

kustannukset olivat siis n. 5,3 milj. markkaa, jolloin vastaava 
kustannus onnettomuutta kohti oli 183 mk (5  303 658:28 962). 

. 

4.3 Hallinnolliset kustannukset 

Hallinnollisjin kustannuksiiri lasketaan vakuutusyhtiöille 

ja poliisilaitokselle suoranaisesti tieliikenneonnettomuuksista 

aiheutuneet kustannukset. 

Tässä tutkimuksessa hallinnolljset kustannukset on las-

kettu A-L. Sirjamon vuoden 1967 tutkimuksen tulosten perusteella 

siten, että niitä on korotettu yleisen ansiotason nousun 

1967-1968 verran eli 12,5 %1• Tulokset nähdään alla olevasta 

Taulukosta 3. 
1 Suo.men Pankin taloustjeteelljnentutkjmuslajtos. Suunta ja suh-
danne, Helsinki, syyskuu 1969. 
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Taulukko 3. 

Hallinnolliset kustannukset (markkaa) 

hallinnolliset 
kust./onnetto.m. 

pol.+vak- 
lait.kust. 
__________ 

onnettomuuk 
sien luku- 
määrä 

hallinnoli. 
kustannukset 
yhteensä 

1. Poliisin hallinnol1 
liset kust. 	68 

2. Vakuutuslaitoksen 
hallinnolljset kus -t. 

a)vain omaisuusvah. 	1 
aiheutt.onnett. 	64 132 18 216 2 404 512 

b)henkilövahinko ja 
aiheutt.onnet -t. 	161 229 10 746 2 460 834 

1 	yhteensä 28 962 4 865 346 

Hallinnolliset kustannukset on laskettu erikseen vain 

omaisuusvaurjojta ja henkilövahinkoja aiheuttarjeiden onnetto-

muuksien osalta, sillä henkilövahinkoja aiheuttanejden onnetto-

muuksien hallinnolliset kustannukset ovat oikeudenkäyntikulu-

jen vuoksi vakuutusyhtiöille suuremmat kuin pelkästään omai-

suusvahinkoja aiheuttaneissa onnettomuukslssa. 

4.4 Omaisuusvahiiigot 

Liikenneonnettomuuksjsta aiheutuvat omaisuusvahingot on 

määritetty Vahinkovakuutuksen Tilastokeskuksen julkaisun:. 

Liijcennevakuutuksen keskivahjnjcotjlastot  19681, perusteella. 

Mainitussa julkaisussa on laskettu liikennevakuutuksen .myön-

tämä keskimääräinen omaisuusvahinkokorvaus 1 iikennevahinjco a 

kohden yhteensä ja erikseen yleisen tien, kadun ja muun tien 

1 Vahinkovakuutuksen Tilastokeskus: Liikennevakuutuksen keski-
vahjnkotjlastot 1968, Helsinki 1970. 
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l:jin osalta. Jolta iaaioiin selville kckimWLrLiinon ornai-

nuuvahinko onnettomuutta kohden, on enoin ostimoitava ooallin-

ton ajonouvojen lukumäärä onnettomuutta kohden ja tolooksi 

oletettava, että syylliselle osapuolelle koituvat omaisuus- 

vahingot ovat yhtäsuuria kuin syyttömälle (liikennevakuutus 

korvaa vain toisen osapuolen, syyttmn vahino). 

Tärnn jälkeen osallis -ben ajoneuvojen li.ikumäärällä onnet-

tomuutta kohti kerrotaan liikennevaku.utuksen keskimääräinen 

omaisuusvahjnkokorvaus vahinkoa kohti, ja saadaan tulona kes-

kimääräinen omaisuusvahjnko onnettomuutta kohti. Osallisten 

ajoneuvojen lukumäärä on estiinoitu seuraavasti: vahinkojen 

lukumäärä on kerrottu kandella, kun onnettomuudessa on ollut 

kaksi osapuolta (esim. yhteentörmäys), kerrottu kolmella kun 

kysymyksessä on ollut ketjukolari (kolme on ketjukolariin osal-
listen minimimäärä, mutta koska ei ole selvitystä siitä, mon-

tako ajoneuvoa ketjukolarissa. on keskimäärin, on käytetty 

arvoa kolme); kerrottu yhdellä, kun onnettomuudessa on ollut 

yksi osapuoli (esim. ojaanajo), jolloin edellisten tulojen 

summa on osallisten ajoneuvojen lukumäärä. 

. 	 Taulukosta 4 nähdään, miten keskimääräinen omaisuusva- 

hinko onnettomuutta kohti on määritetty sekä laskelmien tulok-

set. 

Taulukosta nähdään keskimääräinen omaisuusvahinko yIteen-

• sä sekä erikseen yleisen tien, kadun ja muun tien lajin osalta 

(muu tien laji: yksityinen tie, talvitie, pysäköintialue, tori, 

piha, huoltoasema tai vastaava, pelto- tai metsäalue, muu 1 ). 

1 Vahinkovaicuutuksen Tilastokeskus: Liikenne- ja autovakuutus; 
vahinkoilmoitusten tilastointi, Helsinki 1970. 
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Taulukko 4. Keskimääräinen ornaisuusvahinko 

Tien laji keskimääräinen osallisia keskimääräinen 
omaisuusvahinko ajoneuvoja omaisuusvahinko 

korvaus vahinkoa kohti onnettomuutta koht 
mk _________ mk 

Yleinen tie 1338 1,75 2342 

Katu 879 1,95 1714 

Muu tien laji 568 1,77 1005 

yhteensä 	1 982 1,85 1817 

• 	
5. Tieliikenneonnetto.muudet v.1968 ja niiden kustannukset 

Taulukossa 5 seuraavalla sivulla nhdän Suomessa v.1968 

sattuzieet tieliikenneonnetto.muud.et  eriteltynä tien lajin .mu-

kaan sekä uhrien lukumärät. Tiedot koskevat poliisin tietoon 

tulleita onnettomuuksia. Taulukon 5 lukuja hyväksikäyttäen 

on laskettu onnettomuuskustmiukset eri tielajeille ja yhteen-

sä taulukossa 6. 

Taulukosta 6 havaitaan, että poliisin tietoon tulleiden 

onnettomuuksien kokonaiskustannukset v.1968 olivat n. 264 mii-

joonaa markkaa. Suurin keskimääräinen kustannus on yleisellä 

tiellä sattuneilla onnettomuuksilla johtuen kuolonuhrien suh-

teellisesti suurimmasta lukumäärästä (onnettomuuksista noin 

puolet sattui yleiseilä tiellä, kun taas kuolleista yli 80 % 

sai surmansa yleisellä tiellä). 



. 

Taulukko 5. Tieliikenneounettomuudet Suomessa v.1968 tielajeittain 

Onnettomuuksien lukumäärä Uhrien lukumäärä 
Tien la3l yhteensä kuol.aih. louk.aih. vain om.vaur. kuollut loukk. 

yleinen tie 14370 701 5669 8000 773 	9050 
katu 13659 132 4043 9484 138 	5072 
muu tien laji 933 27 174 732 28 	248 

yhteensä 28962 860 9886 18216 939 	14370 

Lähteet: Tieliikennevahingot 1968, Tilastotiedotus LI 1969:26 ja 

Tilastollisen Päätoimiston liikennetilastoflinen osasto 



. 

Taulukko 6. Onnetomuuskustarmukset 

Tien laji Yleinen tie Katu I'iuu tien laji Yhteensä 

Kustannuskomponentti 1000 mk 1000 mk 1000 mk 1000 mk 

1. Tuotantopanoksen menetys 

- kuolemantapaus 112511 20096 4101 136708 

- invaliditeetti 30020 16821 810 47651 

- lievä loukkaantuminen 7096 3976 191 11263 

2. Sairaanhoitokustannukset 3356 1856 92 5304 

3. Hallinnolliset kustannukset 2515 2208 142 4865 

4. 0.maisuusvahingot 33655 23412 871 57938 

Yhteensä 189153 68369 6207 263729 
Onnettomuuksien lukumäärä 14370 13659 933 28962 

Keskimääräinen onn.kust. 13163 mk 5005 mk 6653 mk 9106 mk 
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6. Keskimääräinen onnettomuuskus -tannus uhria ja vaurioitu-

nutta ajoneuvoa kohti 

Onnettomuuskustannukset yhteensä voidaan määrittää seu-

raavasti: 

OnK = aK + bL + cA, jossa 

OnK = onnettomuuskustann.ukset kaikkiaan 

K = kuolleiden lukumäärä 

L = loukkaantuneiden lukumäärä 

A = vaurioi -tuneiden ajoneuvojen lukumäärä 

• 	a = keskimääräinen kustannus kuollutta kohti 

b = keskimääräinen kustannus loukkaantunutta kohti 

o = keskimääräinen kustannus vaurioitunutta ajoneuvoa kohti 

Tässä yhteydessä .määritetän a, b ja c. Kun a, b ja c 

tunnetaan, voidaan tapahtuneet K, 1 ja A sijoittaa edellä ole-

vaan yhtäl5ön, jolloin saadaan onnetto.muuskustannukset kaik-

kiaan. Laskeimissa käytetään hyväksi edellä saatuja lukuja. 

1 • a:n .määrittätninen 

. 	
- tuotantopanoksen .menetys/ 

kuolemantapaus 	 145 590 mk 

- sairaalakustannukset/ 

kuole.mantapaus 

- hallinolliset kustannukset/ 

kuoleman-tapaus 	 97 II  
yht. 	145 772 mk 
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2. b:n mrittäinen 

- tuotantopanokoen menetys! 

loukkaantunut henkilö 

- sairaanhoitokus -tam'iukset/ 

loukkaantunut henkilö 

- hallinnolliset kustannukset/ 

loukkaantunut henkilö 

4 100 mk 

364 mk 

97 mk 
4 561 mk 

3. 0:n mäöxittäminen 

. 	
- omaisuusvahinko/vaurjoj -twiu-t 

ajoneuvo 

yleinen tie 	1338 mk 

katu 	879 mk 

muu tien laji 	568 mk 

keskimäärin 	982 mk 

- hallinolliset Icustannukset/ 

vaurioitunut ajoneuvo __________________ 

yhteensä 

yleinen tie 

katu 

muut tien laji 

keskirnärin 

Kun a, b ja c nyt tunnetaan, voidaan onnettomuuskustan-

nukset laskea seuraavien yhtälöiden avulla: 

Yleinen tie 	: OnK = 145770K + 45601 + 1410A 

Katu 	: OnK = 145770K + 45601 + 950A 

Muu tien laji : OnX = 145770K + 45601 + 640A 

Keskimäärin 	: OnK = 145770K + 45601 + 1050A 

. 

75 mk75 mk75 mk7 5mk 

1413 mk 

954 mk 

643 mk 

1057 mk 
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7. Keskimääräinen onnettomuuskustannus vahinko ypeittäin 

Taulukosta 7 seuraavalla sivulla nähd.ään keskimääräiset 

onnettomuuskustannukset vahinkotyypeittäin. Kuolleiden ja 

loukkaantuneiden osalta käytetään edellisessä kappaleessa 

saatuja arvoja, siis kuolleen henkilön osalta kustannus on 

145770 nilc ja loukkaantuneen henkilön osalta 4560 mk. Louk-

kaantuneiden kohdalla tämä menettely tuo mukanaan harhaa, 

sillä voidaan olettaa, että eri tyyppisissä vahingoissa louk-

kaan-tutuisen aste (invaliditeetti, lievä loukkaanturninen) vaih- 

. 

	

	telee, mutta käytettävissä ei ole tietoja tämän seikan huo- 

mioonottainiseksj. 

Omaisuusvahingo -b vahinkotyypeittäin on arvioitu julkai-

sun "Liikennevakuutuksen keskivahinkotilastot 1 968" tietojen 

perusteella noudattaen oletusta, 	että liikeimeonnettomuuteen 

syyllisen ja syyttömän vahingot ovat yhtä suuret. Koska polii-. 

sin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen on-

nettomuuksien vahinkotyypi -t -täinen jakauturna on erilainen, ja 

siten esim. keskimä.räisen osallisten ajoneuvojen määrä on 

erilainen, laskelmien tulos poikkeaa noin kaksi prosenttia 

• 	taulukon 6 arvoista. Virhe on kuitenkin niin pieni, että 

erityyppisten vahinkojen kustannusten suuruusluokka ja nii-

den välillä olevat erot tulevat selvästi esille. 

Taulukon luvuista havaitaan, että jalankulkijan päälle- 

ajo on kus -tannuksiltaan suurin, koska siinä kuolleiden ja 

loukkaantuneiden lukumäärä on suhteellisesti suurin. Samoin 

nähdään, että ajo kiinteään esineeseen on kustannuksiltaan. 

halvin, koska tässä onnettomuustyypissä o.maisuusvahingot 

.muodostava-  suurimman osan kustannuksista. 



. 

	

. 

Taulukko 7. Keskimääräiset onnettomuuskustannukset vahinkotyypeittäin 

vahinkotyyppi 

_______________ 

vahinkojen 
lukumäärä 

__________ 

K 

____ 

kokon.kust. 
kuoll.osal- 
ta 1000 mk 
____________ 

L 

______ 

kokon.kust. 
loukk.osal- 
ta 1000 mk 
___________ 

keskim.om. 
vahinko 
vaur.ajon. 
osalta () 

vaur.ajon. 
kust. 

1000 mk 

kust.yh- 
teensä 
1000 mk 

keskimäär. 
kust. 	(mk) 

Yhteenajo 15794 480 69970 7508 34236 2600 
__________ 

41064 
________ 

145360 
__________ 

9200 
Ajo pysäk. tai 
seisot.ajon. 4582 25 3644 1228 5600 1600 7331 16575 3620 
Ajo kiinteään 
esineeseen 558 2 292 96 446 1600 893 1631 2920 
Jalankulki jan 
päälleajo 2403 272 39649 2315 10556 400 961 51166 21290 
Suistuminen 
tieltä sillal- 
ta ym 4543 127. 18513 2801 12773 1300 5906 37192 8190 
Kumoonajo 390 20 2920 317 1446 1300 507 4873 12490 
Muu vahinko -- 692 13 1895 105 479 600 415 2789 4030 

28962 939 136883 14370 65536 1970 57077 259586 8960 

Selityksiä: K = kuolleiden lukumäärä 

L loukkaantuneiden lukumäärä 

Sarake keskimääräinen omaisuusvahinko vaurioituneiden ajoneuvojen osalta sisältää myös 
hallintokustannukset, jotka liittyvät omaisuusvahinkoihin. 

r\) 

Ei 



. 
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8. Keskimääräinen onnettomuuskustannus 1 968-2000 

Edellä on todettu työn tuottavuuden kasvavan n. 4 % vuo-

sittain. Koska tuotantopanoksen menetykset muodostavat noin 

kolme neljäsosan kokonaiskustamiuksista, voidaan onnettomuus-

kustaimusten arvioida kasvavan myöskin neljä prosenttia Wiio-

sittain. Ein. kasvuprosentin mukaan laske -tut keskimääräiset 

onnettomuuskustannukset v.1968-2000 nähdään alla olevasta 

taulukosta 8 eriteltynä tien lajin mukaan. 

Taulukko 8. Keskimääräinen onnettomuuskus -tannus v.1968-2000. 

laji 

Ytios i 

Yleinen tie 

mk 

Katu 

mk 

Muu tien laji 

mk 

Yhteensä 

mk 

1968 13200 5000 6700 9100 

1970 14200 5400 7200 9800 

1975 17300 6600 8800 12000 

1980 21100 8000 10700 1 	14600 

1985 25600 9700 13000 17700 

1990 31200 11900 15800 21600 

1995 38000 14400 19200 26300 

2000 46200 17600 23300 31900 

9. LoPpupäätelmiä 

Lopuksi on vielä todettava, että edellä saadut tulokset 

koskevat ainoastaan poliisin tietoon tulleita liikenneonnetto-

inuuksia, joten onnettomuuksien lukumäärät ja kokonaiskus -tan-

nukset ovat liian pieniä, koska kaikkia onnettomuuksia ei il-

moiteta poliisille. Tulokseksi saatu kokonaiskustannusn. 263 

miljoonaa markkaa kuitenkin riittää osoittamaan selvästi, 
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miten. suurista taloudellisista menetyksistä on kysymys. Eta. 

summa on n. 1 % tuotantokustannushjntajsesta nettokansantuot-

teesta v.1968. Näiden kustannusten lisäksi on kuitenkin vielä 

otettava huomioon liikemiekuolemaan liittyvät inhimilliset 

näkökohdat 

Huomattava on myöskin keskimääräisen onnettomuuskustan-

nuksen suuret erot eri tien lajien välillä. Yleisellä tiellä 

sattuneiden onnettomuuksien keskimääräiset kustannukset ovat 

noin kaksi ja puoli kertaa suuremmat kuin kadulla sattuneiden 

onnettomuuksien kustannukset johtuen suhteellisesti suure.m- 

• 	
maata kuolemantapauksien lukumäärästä. 

TVH:n tieinvestointilaskelmja varten soveltuu parhaiten 

yleisen tien onnettomuuskustamiukset, ts. keskimäärin 13200 mk 

onnettomuutta kohti. Liikenneturvalljsuuden kannalta vaaral-

listen tiekohtien (ns. mustien pisteiden) parantamishankkejden 

kanattav-uutta laskettaessa olisi kuitenkin käytettävä keski-

.märäisiä kustannuksia iiixia ja vaurioitunutta ajoneuvoa 

kohti, ts. yleisellä tiellä: kuollut 145 770 mk, loukkaantunut 
4560 mk ja vaurioitu.nut ajoneuvo 1410 mk. 

• 
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