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TIIVISTELMA  

Tässä tutkimuksessa  on  selvitetty liikenneonnettomuusrekistereiden edus-
tavuutta  ja  peittävyyttä.  Tutkimus koskee vuonna  1996  tapahtuneita onnet-
tomuuksia  ja  siinä tarkastellaan poliisin rikostenkirjaamisjärjestelmää  ja  Ti-
lastokeskuksen  sen  perusteella laatimaa virallista tilastoa, liikennevakuutus-
keskuksen ylläpitämää liikennevahinkorekisteriä sekä sairaaloiden hoitoil-
moitusrekisteriä. 

Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena postikyselynä. Ensimmäisessä vai-
heessa käytettiin hyvin laajaa otosta  (56 839  kotitaloutta)  ja  hyvin suppeaa 
haastattelulomaketta  (7  kysymystä).  Sen  tavoitteena oli löytää riittävä määrä 
sellaisia kotitalouksia, joiden joku jäsen oli ollut mukana liikenneonnetto-
muudessa. Toiseen vaiheeseen otettiin mukaan ne ensimmäisen vaiheen 
kotitaloudet, jotka olivat antaneet tietoja liikenneonnettomuuksista  (2 409 

 kotitaloutta),  ja  heiltä kysyttiin tapahtuneista onnettomuuksista tarkempia 
tietoja  (25  kysymystä). Ensimmäisen vaiheen vastausprosentiksi tuli  46  %  ja 

 toisen vaiheen  71  %.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin ensisijaisesti, miten hyvin liikenneonnettomuuk-
sissa mukana olleet henkilöt rekisteröidään (onnettomuuksissa mukanaolo 

 ja  henkilövahinkojen saanti), mutta tuloksista johdettiin myös arviot henkilö-
vahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien rekisteröinnille. Saadun aineiston 
perusteella arvioitiin, että liikenneonnettomuuksissa oli vuonna  1996  muka-
na kaikkiaan  n. 260 000  suomalaista, joista  n. 52 200  sai henkilövahinkoja. 
Henkilövahinkoihin johtaneita liikenneonnettomuuksia tapahtui vastaavasti 
kaikkiaan  n. 39 000,  ja  niistä tuli tietoja eri rekistereihin seuraavasti: 

Taulukko: Henkilö vahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien rekisteröin-
nm edustavuusja peittävyys (%) vuonna  1996.  

ei  re- vain vain vain  poliisi poliisi  vak,  poliisi,  
kiste-  poliisi  vak.  sai-  ja ja  yhtiöt  vak.  
röity  yhtiöt  raalat  vak,  sai-  ja  yhtiöt 

yhtiöt  raalat  sai-  ja  
raalat  sai- 

raalat  
Henkilövahinko- 
onnettomuudet(yht.  65,0 1,9 0,6 5,6 9,7 1,1 10,5 5,6 
100 %) _____ ______ _____ _____ ______ _____ _____ _____  

Taulukossa esitetty arvio rekisteröinnistä koskee paitsi henkilövahinkoihin 
johtaneita onnettomuuksia myös niissä henkilövahinkoja saaneita. Sairaa-
loiden hoitoilmoitusrekisterin osalta saatu luku kuvaa kuitenkin pikemminkin 

 vakavien  henkilövahinko -onnettomuuksien osuutta kuin nykyistä kirjaamis-
käytäntöä. 

Saatuja tuloksia verrattiin poliisin  ja  vakuutusyhtiöiden rekistereiden osalta 
vuonna  1980  tehtyyn vastaavaan tutkimukseen (sairaaloiden hoitoilmoitus- 



rekisteristä ei ole olemassa käyttökelpoista vertailuaineistoa). Kun vuonna 
 1980  tapahtui kaikkiaan  13 000-15 000  henkilövahinkoihin johtanutta liiken-

neonnettomuutta, niitä vuonna  1996  tapahtui siis noin  39 000.  Kun vuonna 
 1980  poliisi tutki noin kaksi kolmasosaa henkilövahinkoihin johtaneista on-

nettomuuksista,  se  rekisteröi niistä nyt  vain  vajaan viidenneksen. Kun vuon-
na  1980  vakuutusyhtiöille ilmoitettiin yli  80  %  henkilövahinkoihin johtaneista 
onnettomuuksista, ne nyt rekisteröivät niistä  vain  runsaan neljänneksen. 
Kun vuonna  1980  alle  15  %  henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuk-
sista jäi poliisin  ja  vakuutusyhtiöiden rekistereiden ulkopuolelle, nyt vastaava 
luku oli noin  70  %.  Poliisin  ja  vakuutusyhtiöiden rekisteröimien henkilövahin

-ko-onnettomuuksien lukumäärät  ja  lukumäärien  suhteet eivät  sen  sijaan ole 
oleellisesti muuttuneet. 

Vakuutusehdoissa  ja  korvauskäytännöissä  ei ole tapahtunut mitään merkit-
täviä muutoksia tarkasteluvuosien välillä. Poliisi  sen  sijaan  on  keskittynyt 
yhä selvemmin kaikkein vakavimpiin onnettomuuksiin. Liikennesuoritteen  ja 

 autokannan kasvu ei kokonaan selitä henkilövahinkoihin johtaneiden on-
nettomuuksien lisääntymistä;  osa  onnettomuuksien määrän rajusta kas-
vusta johtuu tutkimuksissa käytettyjen määrittelyjen  ja  rajausten  eroista, 
joiden seurauksena tutkimusaineistoon lienee nyt  tullut  aikaisempaa suu-
rempi osuus kevyen liikenteen keskinäisiä onnettomuuksia  ja  polkupyöräili-
jölden kaatumisia.  Samoin rekisteröinnin kriteerit ovat nyt olleet aikaisem-
paa tutkimusta tiukemmat. 
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ABSTRACT 

The study examined the representativeness and coverage of traffic accident 
registers in Finland. Focusing on the accidents that happened in 1996, the 
study analysed the system utilised by the police to record offences and the 
official statistics compiled by Statistics Finland based on this system, the 
traffic accident register maintained by the Finnish Motor Insurers' Centre 
and the hospital discharge register. 

The study was conducted as a two-phase postal inquiry.  ln  the first phase, a 
very broad sample (56,839 households) and a very brief questionnaire (7 
questions) were used. The aim was to find a sufficient number of house-
holds whose one or several members had been involved in a traffic acci-
dent. The second phase included the households having reported involve-
ment in a traffic accident (2,409). They were asked to supply more specific 
information about the accidents (25 questions). The response percentages 
in phases 1 and 2 were 46% and 71%, respectively. 

The study was primarily concerned with the extent to which people having 
been involved in accidents were registered (involvement in an accident as 
well as personal injuries and fatalities), but the results were also used in 
order to deduce estimates of the registration of casualty accidents. Based 
on the material compiled, it was estimated that traffic accidents in 1996 in-
volved some 260,000 Finns, of whom about 52,200 sustained personal inju-
ries or died. The number of casualty accidents was about 39,000, and in-
formation concerning them was received by different registers as follows: 

Table: Representativeness and coverage  (%)  of registration of casualty acci-
dents in 1996.  

Unre-  Police  Insu- Hospi-  Police Police  Incu-  Police,  
giste-  only  rance  tal  and and  rance ins.comp.  
red corn- only  Incu-  hospital corn- and  hosp. 

pany rance pany  
only corn- and  

_______ _____ ______ _______ _______ pany _______  hospital  _________ 

Casu - 

(Total 65.0 1.9 0.6 5.6 9.7 1.1 10.5 5.6 

100%) 

The estimate of registration shown in the Table concerns not only casualty 
accidents but also persons who sustained injuries or died in them. As re-
gards the hospital discharge register, the figure rather reflects the proportion 
of severe casualty accidents than the present practice of recording.  



ln  terms of police and insurance company registers, the results were com-
pared with an equivalent study conducted in 1980 (no comparable data on 
the hospital discharge register were available). While in 1980 there were a 
total of 13,000 - 15,000 accidents leading to personal injuries or fatalities, in 
1996 the corresponding figure was about 39,000. ln 1980, the police inves-
tigated about two-thirds of the casualty accidents, while in 1996 the police 
registered only a fifth of them. ln 1980, over 80% of casualty accidents were 
reported to insurance companies; in 1996 the corresponding proportion was 
over a quarter. ln 1980, under 15% of casualty accidents remained unre-
ported to police or insurance company registers, while in 1996 the corres-
ponding figure was about 70%. However, the amount and relative propor-
tions of casualty accidents recorded by the police and insurance companies 
did not alter significantly. 

No major changes had taken place in insurance terms or indemnity practi-
ces between the years examined. The police, on the other hand, have 
clearly concentrated on the more serious accidents. The growth in traffic 
performance or in the automobile stock do not fully account for the increase 
in casualty accidents; a part of the considerable growth in accidents is attri-
butable to the different definitions and outlines of the studies, probably re-
sulting in a larger proportion of accidents with pedestrians and bicyclists as 
the sole parties involved (including falls of bicyclists), ln addition, the criteria 
for registration were stricter now than in the previous study. 



ALKUSANAT  

Tämä tutkimus liikenneonnettomuusrekistereiden edustavuudesta  ja  peittä-
vyydestä  on  vaatinut paljon aikaa  ja  resursseja sekä monen tahon yhteis-
työtä. 

Tutkimuksen valmistelu aloitettiin  jo  vuoden  1995  alussa, jolloin  Anna  Schi-
rokoff  teki Tielaitoksessa aiheesta kirjallisuusselvityksiä sekä kartoitti alus-
tavasti tietotarpeita  ja  yhteistyökumppaneita.  Sen  jälkeen vuoden  1996  ke-
säkuussa liikenneministeriö perusti työryhmän, jonka tehtäväksi tuli paitsi 
jatkaa edustavuustutkimuksen valmistelua myös selvittää,  millä  tavalla lii-
kenneonnettomuuksiin liittyvien tietokantojen yhteiskäyttöä voitaisiin edistää 

 ja  voitaisiinko tietokantoja yhdistämällä saada uutta tietoa erityisesti vakaviin 
loukkaantumisiin johtaneista onnettomuuksista. Työryhmän puheenjohtaja-
na toimi Anneli Tanttu liikenneministeriöstä  ja  sihteerinä Pekka Räty Tielai-
toksesta. Työryhmän muina jäseninä olivat Saara Toivonen  ja  Auli  Forsberg 

 Tielaitoksesta,  Arto Luhtio Tilastokeskuksesta, Seppo Piipponen sisäasi-
ainministeriöstä,  Jukka  Vierimaa Liikenneturvasta,  Pekka Sulander liikenne-
vakuutuskeskuksesta, Merja Söderholm sosiaali-  ja  terveysministeriöstä 

 sekä  Oleg  Nikiforov  sosiaali-  ja  terveysalan tutkimus-  ja  kehittämiskeskuk-
sesta.  

Työryhmä sai työnsä valmiiksi tammikuun  1997  lopussa. Työn tuloksena 
syntyi tutkimussuunnitelma, jossa hahmoteltiin sekä edustavuustutkimuksen 
suuntaviivat että tietokantojen yhdistelyn periaatteet. 

Edustavuustutkimus  päätettiin tehdä Tielaitoksen  ja  liikenneministeriön yh-
teistyönä siten, että Tielaitos vastasi  projektin  käytännön toteutuksesta  ja 

 liikenneministeriö rahoituksesta. Tielaitoksessa projektipäälliköksi tuli Pekka 
Räty,  ja  tutkimuksen suunnitellut työryhmä jäi  projektin  taustaryhmäksi,  joka 
kuitenkin kokoontui  varsin  harvoin. 

Tutkimukseen liittyi oleellisena osana mittava postikysely, josta vastasi 
Suomen Posti Oy. Posti rakensi tutkimusta varten palvelupaketin, jossa  se 

 hoiti haastattelun kaikki vaiheet haastattelulomakkeiden tulostuksista  ja 
 postituksista  lähtien aina lomakkeiden vastaanottoon  ja  tallennukseen  saak-

ka. Työssä olivat mukana Suomen Posti Oy:stä Kristiina Arponen,ePOSTI-
palveluista  Matti  Ortela  ja Postin  Palautepalveluista  Niina Maijala-Koskinen. 

Haastattelut aloitettiin huhtikuun lopussa  1997.  Helmikuun  ja  huhtikuun väli-
nen aika kului otossuunnitelman täsmentämiseen, otoksen poimimiseen, 
haastattelulomakkeiden testaamiseen  ja  kääntämiseen sekä lomakkeiden 
taittoon. Otossuunnitelman viimeisteli Pekka Räty, otoksen poimi Väestöre-
kisterin aineistoista Hannu Ryynänen  TT-Tietopalvelut  Oy:stä, lomakkeet 
testasi Merja Räty Tmi Tekstipajasta  ja  niiden ruotsinnoksesta huolehti  Erna 
Lindberg  Tielaitoksesta.  Lomakkeiden ulkoasusta vastasi Marja-Liisa  Park-
ko  Tielaitoksesta.  

Koko  tutkimusaineisto oli saatu kerättyä  ja  tallennettua  joulukuun  1997  lo-
pussa,  ja  aineisto tarkistettiin  ja  korjattiin seuraavan kevään aikana. Siitä 
vastasivat Tielaitoksessa Jouko Kangas, joka laati tarkistuksia  ja  korjauksia 
varten ohjelmat, sekä Marja-Liisa  Parkko ja  Riikka  Rajamäki, jotka hoitivat 
itse tarkistukset  ja  korjaukset. 



Tutkimusaineistojen  analysointi aloitettiin vuoden  1998  syyskuussa kesä- 
tauon jälkeen. Analyysit tilattiin  Inframan  Oy:ltä, jossa asiaan paneutuivat 
Antti  Kanto  ja  Seppo Järvinen. 

Pekka Räty pääsi kirjoittamaan tätä  tutkimusraporttia  tammikuun alussa 
 1999,  mutta vasta kesäkuussa  2000  työ alkoi olla lopulta kypsä julkaista-

vaksi. Raportin kieliasun tarkisti Merja Räty,  taiton  hoiti Marja-Liisa  Parkko 
ja kansikuvan  piirsi  Anita Lemmetty.  Työn analyysi-  ja raportointivaihetta 

 hidasti  se,  että jutun  päätekijän  tehtävät vaihtuivat työn  kriittisellä  hetkellä. 

Kerätty tutkimusaineisto sisältää paljon syvällistä  ja  monipuolista tietoa ta-
pahtuneista liikenneonnettomuuksista, mutta tämän raportin puitteissa sitä 

 on  voitu tarkastella  ja  analysoida  vain  osittain. Niinpä aineisto onkin saata-
vissa mandollisia  jatkotutkimuksia  varten  Tielaitoksen tiestötiedot-yksiköstä.  

Kesäkuussa  2000 

Tielaitos 
Tiestötiedot 
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TAUST  JA  TAVOITTEITA 

TAUSTAA  JA  TAVOITTEITA  

1.1  Mitä edustavuudella  ja peittävyydellä  tarkoitetaan? 

Tietoja liikenneonnettomuuksista kerätään Suomessa kolmella taholla:  

•  poliisi  rikostenkirjaamisjärjestelmään  (RIKI), joka  on  myös Tilastokeskuk-
sen  ylläpitämän  virallisen tilaston perusta  

•  vakuutusyhtiöt  liikennevahinkorekisteriin (LVK) 
•  sairaalat  hoitoilmoitusrekisteriin  (H  ILMO). 

Kaikissa näissä  rekistereissä  onnettomuuksia tarkastellaan eri näkökulmista: 

 •  poliisi  on  kiinnostunut onnettomuuksien syistä  ja syyllisistä 
•  vakuutusyhtiöt ovat kiinnostuneita paitsi onnettomuuksien syistä  ja syylli-

sistä  myös onnettomuuksien seurauksista (kustannuksista)  
•  sairaalat ovat kiinnostuneita onnettomuuksien seurauksista  (loukkaan-

tumisista  ja  niiden hoidosta). 

Niinpä kuhunkin rekisteriin kirjataan onnettomuuksista niitä tietoja, jotka ovat 
 rekisterin ylläpitäjän  kannalta kiinnostavia. Lisäksi kuhunkin rekisteriin kirja-

taan tietoja niistä onnettomuuksista, jotka ovat  rekisterin ylläpitäjän  kannalta 
merkityksellisiä.  

Rekistereiden  kehitystyössä  on  siis ajateltu lähinnä niiden  ylläpitäjien  omaa 
toimintaa,  ja  kun joku ulkopuolinen sitten haluaa käyttää  rekistereiden  tietoja, 
hänen  on  oltava selvillä, kuinka  kattavasti  häntä kiinnostavat onnettomuudet 

 on  rekisteröity eri rekistereihin  ja  kuinka suuri  osa  onnettomuuksista  on  jää-
nyt kussakin tapauksessa  rekisteröimättä.  Tällöin puhutaan  rekistereiden  
edusta  vuudesta.  

Koska ulkopuolisen näkökulma myös usein poikkeaa  rekistereiden ylläpitäji
-en  näkökulmasta,  hän  ehkä haluaisi yhdistellä eri rekistereihin  tallennettuja 

 tietoja saadakseen  täydellisemmän  tai  uudella tavalla suunnatun näkemyk-
sen tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Siksi hänen pitäisi tietää, kuinka suu-
relta osalta eri  rekisterit  menevät toistensa kanssa päällekkäin eli kertovat 
samoista onnettomuuksista. Tällöin puhutaan  rekistereiden peittävyydestä.  

Eri  rekistereiden  edustavuuteen  ja peittävyyteen  vaikuttaa  mm. se,  millaisia 
onnettomuuksia kulloinkin tarkastellaan.  

Liikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuutta  ja peittävyyttä  on  Suomes-
sa tutkittu vuosina  1969, 1974, 1975, 1980  ja  1985 [1-9].  Viime tutkimuksen 
jälkeen onnettomuuksien  rekisteröinti  on  kuitenkin muuttunut monin tavoin 

 (esim.  poliisin  lomakeuudistus  ja  siirtyminen RIKI-järjestelmään), joten käy-
tettävissä olevat tiedot edustavuudesta  ja peittävyydestä  ovat auttamatta 
vanhentuneita. 

Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa  on  selvitetty, millaista näiden kolmen 
mainitun  liikenneonnettomuusrekisterin  edustavuus  ja peittävyys  oli vuonna 

 1996. 
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1.2  Lähtökohtana vuoden  1980  tutkimus, mutta jotain tehtiin toi-
sin  

Liikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuuden  ja  peittävyyden  selvittämi-
nen  on  erittäin vaativa tehtävä. Jotta tapahtuneiden onnettomuuksien todelli-
set  kokonaismäärät luokittelevine tekijöineen  saataisiin selville, asiaa  on 

 kysyttävä ihmisiltä itseltään. Tällöin törmätään moniin hankaliin ongelmiin, 
 mm.  seuraaviin:  

•  Miten  ja millä  tarkkuudella edustavuutta  ja  peittävyyttä  halutaan kuvata? 

 •  Millainen otos tarvitaan  ja  miten  se on  tarkoituksenmukaisinta  poimia?  
•  Millä  tavalla asiaa pitää kysyä, että kysyjä  ja  vastaaja ymmärtäisivät ky-

symykset  ja  vastaukset samalla tavalla  ja  että  saatavasta  aineistosta 
voitaisiin johtaa tarvittavat tulokset?  

•  Minkä asian edustavuutta  ja  peittävyyttä  oikeastaan tutkitaan  ja  miten 
tutkittava asia pitäisi määritellä  ja  rajata? 

Kun tätä työtä suunniteltiin  [10],  ajateltiin, että siinä voitaisiin soveltaa aiem-
pien tutkimusten periaatteita  ja  käytäntöjä.  Lähtökohdaksi  otettiinkin  vuoden 

 1980  edustavuustutkimuksen ruokakuntahaastattelu  [5].  Tutkimustapa  hi
-outui  kuitenkin lopulta  varsin  erilaiseksi: 

•  Kun vuonna  1980  tutkittiin lähinnä  vain  edustavuutta, nyt selkeäksi ta-
voitteeksi asetettiin tutkia sekä edustavuutta että  peittävyyttä.  Kun vuo-
den  1980  tutkimuksessa ei ole raportoitu mitään  tarkkuustavoitetta,  nyt 

 tarkkuustavoitteeksi  asetettiin, että kerättävän aineiston avulla  estimoita
-va  liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden kokonaismäärä saa  95 

%:n  todennäköisyydellä poiketa todellisesta kokonaismäärästä enintään 
 5% (lute 1).  

•  Kun vuonna  1980  poimittiin  koko  maasta  yksivaiheisessa tasavälisessä 
otannassa  kaikkiaan  20 300  ruokakuntaa, joista  n. 63  %  vastasi, nyt 
käytettiin  kaksivaiheista ositettua tasavälistä otantaa,  jonka ensimmäi-
seen vaiheeseen poimittiin  56 839  ruokakuntaa, joista  n. 46  %  vastasi,  ja 

 jonka toiseen vaiheeseen poimittiin näistä edelleen  2 409  ruokakuntaa, 
joista  n. 71  %  vastasi  (lute 2).  

•  Molemmissa tutkimuksissa käytettiin  postikyselyä.  Nyt tehdyn tutkimuk-
sen pohjaksi otettiin vuoden  1980  tutkimuksen  kyselylomake,  mutta siitä 
poistettiin joitakin  tarpeettomilta tuntuneita  kysymyksiä  ja osa  kysymyk-
sistä  muotoiltiin  uudelleen  (lute 3).  Oleellisia muutoksia tuli erityisesti  re

-kistereiden  edustavuuden  ja  peittävyyden  selvittämisen kannalta keskei-
siin poliisia,  vakuutusyhtiöitä  ja  sairaaloita  koskeneislin  kysymyksiin, mikä 
johtui pääasiassa  kirjaamiskäytäntöjen  muuttumisesta tutkimusten väli-
senä aikana. Tämä vaikeuttaa osaltaan tutkimustulosten  vertailtavuutta. 

•  Kun vuonna  1980  tutkittiin sitä, miten suuri  osa  tapahtuneista onnetto-
muuksista  on  kirjattu eri rekistereihin, nyt  tutkimusasetelma  oli sellainen, 
että voitiin tutkia, miten suuri  osa  onnettomuuksissa mukana olleista  ja 

 niissä kuolleista  ja  loukkaantuneista  oli kirjattu eri rekistereihin. Kun 
vuonna  1980  tarkasteltiin  vain,  miten  kattavasti  poliisi  ja  vakuutusyhtiöt 

 kirjaavat  tietoa tapahtuneista onnettomuuksista, nyt tehtävää laajennettiin 
koskemaan myös sairaaloita.  
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Näiden poikkeamien taustoja  ja  vaikutuksia lienee syytä selittää hieman tar-
kemmin. 

Estimaattien  tarkkuus  on  yksi tilastollisen otannan  ja laadunarvioinnin  pe-
rusteista.  Sen  avulla voidaan määrittää, kuinka suuri otos kulloinkin tarvi-
taan. Jotta otoskoko voitaisiin asettaa,  on  oltava käytössä myös arvio tar-
kasteltavan suureen yleisyydestä  koko perusjoukossa.  Tässä tapauksessa 
tarvittavan otoksen suuruus arvioitiin liikenneonnettomuuksissa loukkaantu-
neiden lukumäärään perusteella, jonka tilastojen valossa arveltiin olevan 
vuositasolla  n. 106 700  henkilöä  [11-13].  

Koska edellä olevan arvion perusteella  vain n. 2 %  suomalaisista joutuu 
vuosittain liikenneonnettomuuteen, otos oli suunniteltava mandollisimman 
tehokkaaksi. Niinpä päädyttiin kaksivaiheiseen otantaan, jonka ensimmäisen 
vaiheen tarkoituksena oli löytää riittävä määrä sellaisia henkilöitä, jotka olivat 
joutuneet liikenneonnettomuuteen tarkasteluvuoden aikana  ja  osasivat niin 

 ollen  antaa tapahtuneista onnettomuuksista tarkempia tietoja. Toinen vaihe 
suunnattiin niille ensimmäisessä vaiheessa vastanneille talouksille, jotka 
olivat antaneet tietoja liikenneorinettomuuksista. Ensimmäisen vaiheen ky-
selyyn poimittiin  n. 2,5 %  suomalaisista,  ja  toisen vaiheen jälkeen osuus oli 
pudonnut  n. 0,1 %:iin.  

Ensimmäisen vaiheen kyselylomake oli hyvin suppea. Lomakkeessa ei kui-
tenkaan tyydytty alkuperäiseen ideaan  vain  etsiä riittävää määrää onnetto-
muuksissa mukana olleita, vaan  sen  avulla haluttiin myös arvioida onnetto-
muuksissa mukana olleiden  ja  niissä loukkaantuneiden kokonaismäärää siltä 
varalta, että toisessa vaiheessa vastausprosentti jäisi pieneksi. Toisessa 
vaiheessa selvitettiin sitten tarkemmin, millaisista onnettomuuksista oli kyse, 
millaisia seurauksia niistä tuli  ja  miten niistä ilmoitettiin. 

Tämän toisen vaiheen kyselylomakkeen  mallina  käytettiin vuoden  1980  tut-
kimuksen lomaketta, mutta muutamat tutkimuksen kannalta hyvin keskeiset 
kysymykset kirjoitettiin kokonaan uuteen muotoon seuraavasti: 

•  Kun vuonna  1980  kysyttiin, mitä poliisi teki onnettomuuspaikalla (vaihto-
ehtoina tutkinta  ja  kuulustelupöytäkirja, muistiinpanoja  tai  ei kumpaakaan 
edellisistä), nyt kysyttiin, johtiko onnettomuus syytetoimiin (vaihtoehtoina 
asia oikeuteen,  sakko  jollekulle  tai  ei syytetoimia). Syynä tähän oli käsi-
tys, että poliisi kirjaisi nykyään lähinnä  vain  sellaiset tapaukset, jotka ai-
heuttavat jonkinlaisia oikeudellisia toimenpiteitä. 

•  Kun vuonna  1980  kysyttiin pakolliseen liikennevakuutukseen perustuvaa 
ilmoittamista vakuutusyhtiölle  ja  korvauksen hakemista, nyt kysyttiin  il-
moittamista  yleensä  ja  korvauksen maksamista mutta ei tehty eroa  sen 

 välillä, maksettiinko korvaus lakisääteisestä liikennevakuutuksesta, va-
paaehtoisesta autovakuutuksesta  tai  jostakin muusta vakuutuksesta. 
Tämä johtui siitä, että ihmisten ei uskottu läheskään aina tietävän, mistä 
vakuutuksesta korvaus loppujen lopuksi  on  maksettu. 

•  Kun vuonna  1980  käynti terveyskeskuksessa  tai poliklinikalla  jaettiin 
kahteen tapaukseen  sen  mukaan, tehtiinkö terveyskeskuksessa  tai  poli- 
klinikalla toimenpiteitä vai ei, nyt ei eritelty sitä, mitä terveyskeskuksessa 

 tai poliklinikalla  tehtiin. Kun vuonna  1980 sairaalahoitoa  ei eritelty tar-
kemmin, nyt haluttiin tietää, seurasiko onnettomuudesta tilapäisiä vai py-
syviä sairaalahoitoa vaatineita vammoja. Tämän taustalla oli työn alkupe- 
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räisessä toimeksiannossa  mainittu lisätavoite saada tietoa erityisesti  va-
kaviln loukkaantumisiin  johtaneista onnettomuuksista. 

Kyselylomakkeet muotoiltiin alustavasti  jo  tämän työn esitutkimuksessa  [10], 
 mutta niiden muotoilua jatkettiin vielä lomakkeiden testauksen yhteydessä 
 (lute 4)  ja  asiasta keskusteltiin useaan kertaan eri osapuolten kesken. 

Kysymysten muotoilulla  on  merkitystä: niiden perusteella päätellään, onko 
rekisterin ylläpitäjä mandollisesti kirjannut tapahtuneen onnettomuuden re-
kisteriin vai ei  ja millä  edellytyksillä eri aikoina saatuja arvioita kirjaamisesta 
voidaan verrata keskenään. Sitä varten  on  syytä käydä yksityiskohtaisesti 
läpi, mihin päätelmät kirjaamisesta näissä kandessa tutkimuksessa perustu-
vat. 

.  Vuonna  1980  poliisin kirjaamista arvioitiin kolmella eri tavalla:  

a) Poliisi  on kirjannut  onnettomuuden,  jos  se on  käynyt tapahtumapai-
kalla.  
b) Poliisi  on kirjannut  onnettomuuden,  jos  se on  käynyt tapahtumapai-
kalla  ja  laatinut kuulustelupöytäkirjan.  
c) Poliisi ei ole kirjannut onnettomuutta,  jos  se  ei ole käynyt tapahtuma-
paikalla  tai  käydessään ei ole tehnyt muistiinpanoja  tai  tutkintaa. 

Nyt poliisin kirjaamista arvioitiin seuraavasti: 

Poliisi  on kirjannut  onnettomuudessa mukana olleen,  jos  onnettomuutta 
 on  käsitelty oikeudessa  tai  siitä  on  tullut sakkoja ja  onnettomuuteen jou-

tunut  on  ollut mukana kuljettajana  tai  hän  on  saanut vähintään sellaisia 
vammoja, jotka  on  hoidettu terveyskeskuksessa  tai poliklinikalla.  

Vuoden  1980  vaihtoehto  b  lienee lähinnä vertailukelpoinen nyt valitun mää-
rittelyn kanssa. Nyt käytetty loukkaantuneen määrittely puolestaan vastaa 
lähinnä Tilastokeskuksen käyttämää määrittelyä, kun taas poliisi kirjaa louk-
kaantumiset nykyisin etupäässä loukkaantuneiden omien ilmoitusten perus-
teella.  Se,  että poliisi antaa huomautuksen jollekulle  tai  tekee onnettomuus-
paikalla muistiinpanoja, ei vielä johda onnettomuuden kirjaamiseen. 

.  Vuonna  1980  vakuutusyhtiöiden kirjaamista arvioitiin seuraavasti: 

Vakuutusyhtiö  on kirjannut  onnettomuuden,  jos  siitä  on  ilmoitettu vakuu-
tusyhtiölle pakollisen liikennevakuutuksen perusteella. 

Nyt vakuutusyhtiöiden kirjaamista arvioitiin seuraavasti: 

Vakuutusyhtiö  on  kirjan  nut  onnettomuudessa mukana olleen,  jos  onnet-
tomuudesta  on  maksettu korvauksia jostakin vakuutuksesta  ja  onnetto-
muuteen joutunut  on  ollut mukana kuljettajana  tai  hän  on  saanut vähin-
tään sellaisia vammoja, jotka  on  hoidettu terveyskeskuksessa  tai polikli-
nikalla.  

Todellisuudessa vakuutusyhtiöt pitävät onnettomuudessa loukkaantuneena 
sellaista,  jolle  on  maksettu korvausta hänen saamiensa vammojen takia. 
Lisäksi tilastointi  on  rajattu koskemaan  vain  lakisääteistä liikennevakuutusta, 
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mutta kyselyssä ei tehty eroa  sen  välillä, oliko kyseessä pakollinen liikenne- 
vakuutus, vapaaehtoinen autovakuutus  tai  jokin muu vakuutus. Analysointi- 
vaiheessa pakollinen liikennevakuutus voitiin kuitenkin erottaa tietyin oletuk

-sin  näistä muista vakuutuksista. 

•  Vuonna  1980  ei arvioitu lainkaan sairaaloiden kirjaamista. Nyt sairaaloi-
den kirjaamista arvioitiin seuraavasti: 

Sairaala  on kirjannut  onnettomuudessa mukana olleen,  jos  onnettomuu-
teen joutunut  on  saanut vähintään sellaisia vammoja, jotka ovat vaatineet 
ainakin yhden yön ylittävää sairaalahoitoa. 

Tämä määrittely vastaa sairaaloiden kirjaamisohjetta, mutta käytännössä 
sairaalat eivät pysty noudattamaan sitä  [11].  

Poliisin paikallakäymisen  ja poliisitutkinnan  sijasta  on  siis tarkasteltu oike-
ustoimia  ja vakuutusyhtiölle ilmoittamisen  asemesta korvausten maksamista. 
Näiden lisäksi tarkastelut  on  nyt rajattu koskemaan  vain  kuljettajia sekä on-
nettomuuksissa kuolleita  ja  riittävän vakavasti loukkaantuneita, kun vuonna 

 1980  puolestaan tarkasteltiin pääasiassa kaikkia tapahtuneita onnettomuuk-
sia rajaamatta niitä erityisesti henkilövahinkoihin johtaneisiin onnettomuuk

-sun.  Edustavuuden  ja peittävyyden  tutkimisessa onkin kyse paitsi siitä, kuin-
ka suuri  osa  onnettomuuksista  kaiken  kaikkiaan tulee kirjatuksi, myös siitä, 
ovatko poliisi, vakuutusyhtiöt  ja  sairaalat kirjanneet kaikki ne onnettomuudet, 
jotka niiden olisi omien käytäntöjensä mukaisesti pitänyt kirjata. Kirjaamis-
käytäntöjen muuttuminen ajan myötä näkyy tutkimusasetelmassa. 

Miksi nyt sitten  on  tarkasteltu onnettomuuksien kirjaamisen asemesta on-
nettomuuksissa mukanaolon kirjaamista? Tämän ratkaisun syynä  on  teo-
reettinen ongelma,  jota  ei ajateltu riittävästi tutkimusta suunniteltaessa. Kyse 

 on  havaintojen riippuvuudesta eli siitä, kuinka moni otokseen tulleista kotita-
louksista antaa tietoja samoista onnettomuuksista. Tätä asiaa ei myöskään 
erityisesti pohdittu vuonna  1980,  mutta tilanne  olikin  tuolloin täysin erilainen 
kuin nyt: otoskoko oli huomattavasti pienempi, joten todennäköisyys sille, 
että useampi kuin yksi kotitalous olisi antanut tietoja samasta onnettomuu-
desta, oli myös ratkaisevasti pienempi. Vaikeutena  on vain se,  ettei riippu-
vuuden määrää voi mitata eikä mallintaa tutkimusaineistoon kerättyjen tieto-
jen perusteella.  Sen  sijaan havaintojen riippuvuuteen liittyvä ongelma ei kos-
ke henkilöitä,  jos  rajoitutaan tarkastelemaan jokaisen tutkimusaineistoon 
tulleen kotitalouden omista jäsenistään antamia tietoja. 

Onko sitten mitään keinoa muuntaa nyt tehdyn henkilöperusteisen analyysin 
tuloksia vertailukelpoisiksi vuonna  1980  tehdyn onnettomuusperusteisen 
analyysin tulosten kanssa? Yksi mandollisuus  on  käyttää hyväksi tilastoista 
laskettua keskimääräistä tietoa yksittäisissä onnettomuuksissa kuolleiden  ja 

 loukkaantuneiden henkilöiden määristä  ja estimoida  niiden perusteella ta-
pahtuneiden onnettomuuksien kokonaismäärät, joita edelleen verrataan 
olemassa oleviin rekistereihin. Tällöin tosin oletetaan, että rekisteröimättä 
jääneet onnettomuudet ovat keskimäärin yhtä vakavia kuin rekisteröidyt, 
mikä todellisuudessa ei tietenkään pidä paikkaansa. Oletuksesta seuraa, 
että tutkimuksesta saadaan yläarvio liikenneonnettomuusrekistereiden 
edustavuudesta  ja peittävyydestä. 
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2  TULOKSIA  JA  PAATELMIA  

Tämänkertaisen tutkimuksen aineisto koskee vuonna  1996  tapahtuneita lii-
kenneonnettomuuksia  ja  se  kerättiin vuoden  1997  aikana  (lute 5).  Sen  jäl-
keen aineisto tarkistettiin huolellisesti  (lute 6)  ennen  sen  analysointia  ja 

 muodostettiin tilastomatemaattinen malli, jonka avulla aineisto voitiin laajen-
taa koskemaan  koko  väestöä  (lute 7).  

Analyysissä  oli kaksi osaa:  ensin  arvioitiin liikenneonnettomuuksissa mukana 
olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja  loukkaantuneiden kokonaismääriä useilla eri 
tavoilla luokiteltuina  ja sen  jälkeen keskityttiin itse rekistereiden edustavuu-
den  ja  peittävyyden  arviointiin aineiston sisäisenä analyysinä. Analyysin en-
simmäisessä osassa käytettiin hyväksi molempien kyselyvaiheiden tuloksia, 
mutta jälkimmäisessä rajoituttiin  vain  vaiheen  2  aineistoon.  

2.1  Kuinka moni oli mukana  ja  kuinka moni loukkaantui liiken-
neonnettomuudessa vuonna  1996?  

Tässä luvussa tarkastellaan liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden  ja 
 niissä kuolleiden  ja  loukkaantuneiden kokonaismääriä vuonna  1996.  Luku- 

määriä katsotaan paitsi kokonaisuutena myös ikäryhmittäin, onnettomuus-
luokittain  ja  tapahtumapaikoittain  sekä  sen  mukaan oliko onnettomuuteen 
joutunut onnettomuudessa mukana kuijettajana, matkustajana vai jalankul-
kijana. Tiedot onnettomuuksissa mukana olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja 

 loukkaantuneiden määristä perustuvat vaiheen  1  kysymyksiin  2  ja  5  ja 
 haastattelussa mukana olleiden kotitalouksien omiin tulkintoihin kyselylo-

makkeen liitteenä olleista ohjeista  ja  määritelmistä.  Tiedot onnettomuuksien 
luokittelusta taas perustuvat vaiheen  2  kysymyksiin  1, 5, 6  ja  24.  Suomen 
väkiluku estimoitiin puolestaan vaiheen  1  kysymyksen  1  perusteella, jotta 
saatiin pikainen arvio käytetyn  mallin  toimivuudesta. Tulokset  on  esitetty 
taulukoissa  1-5.  

Taulukko  1.  Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja 
 loukkaantuneiden lukumäärät vuonna  1996.  

Tunnusluku  Arvio  95 	%:n 	luot-  95 	%:n 	luot-  Arvion 	tark- 
tamusvälin tamusvälin kuus 

____________ ____________  alaraja yläraja (%)  
Väestö  5 270 000 5 230 000 5 300 000 0,7  
Onnetto- 
muuksissa  259 000 243 000 275 000 6,1  
mukana olleet ____________ ____________ ____________ ____________  

Onnetto- 
muuksissa  52 200 44 300 60 100 15,2  
kuoli,  ja  loukk.  I  _____________ _____________ 

Tutkimussuunnitelmassa  [10]  arvioitiin, että liikenneonnettomuuksissa kuolisi 
 tai  loukkaantuisi vuosittain  n. 106 700  henkilöä,  ja  kun otoskokoa määritet

-ti,  tutkimusaineiston perusteella lasketun kuolleiden  ja  loukkaantuneiden 
kokonaismäärän tarkkuustavoitteeksi asetettiin  5  %.  Kuten taulukosta  1  kui-
tenkin ilmenee, liikenneonnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden 
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kokonaismäärä  on vain  puolet  oletetusta  eikä  tarkkuustavoitteeseen  päästy. 
 Sen  sUaan  onnettomuuksissa mukana olleiden kokonaismäärän tarkkuus  on 

 lähes tavoitteen mukainen. 

Kun otosta määriteltiin, oletettiin, että liikenneonnettomuuksissa henkilöva-
hinkoja saaneista  alle  15-vuotiaita olisi kaikkiaan  n. 35 000, 15-75-vuotiaita 
olisi  n. 67 000  ja  yli  75-vuotiaita  n. 4 000 [13-15].  Otannassa  käytettiin kui-
tenkin toista  ikäryhmitystä,  ja sen  mukaan onnettomuuksissa mukana olleet 

 ja  niissä kuolleet  ja  loukkaantuneet  jakautuisivat ikäryhmittäin  seuraavasti: 

Taulukko  2.  Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja 
 loukkaantuneiden lukumäärät ikäiyhmittäin vuonna  19961. 

Tunnusluku  Arvio  95 %:n  luot-  95 %:n  luot-  Arvion  tark- 
tamusvälin tamusvälin kuus 

________________ _________  alaraja yläraja  (%)  
Onnettomuuksis- 
sa mukana olleet  35 300 30 600 40 000 13,4  
alle  18-vuotiaat  _________ ____________ ____________ ____________  
Onnettomuuksis- 
sa  kuolI.  ja  Ioukk.  7 100 5 700 8 500 19,3  
Alle  18-vuotiaat  _________ ____________ ____________ ____________  
Onnettomuuksis- 
sa mukana olleet  209 000 195 000 223 000 6,5 
1 8-65-vuotiaat  _________ ____________ ____________ ____________  
Onnettomuuksis- 
sa  kuoll.  ja  loukk.  42 100 35 700 48 600 15,4 
18-65-vuotiaat  _________ ____________ ____________ ____________  
Onnettomuuksis- 
sa mukana olleet  14 700 11 700 17 800 20,3  
yli  65-vuotiaat  _________ ____________ ____________ ____________  
Onnettomuuksis- 
sa kuoli,  ja  loukk.  3 000 2 200 3 700 24,6  
yli  65-vuotiaat  _________ ____________ ____________ ____________ 

Onnettomuusluokan  määrittelyssä noudatettiin  Tielaitoksen  käyttämää luo
-kittelua  [16]  eli luokka määriteltiin vaiheen  2  kysymysten  6  ja  7  perusteella 

siten, että siinä noudatettiin seuraavaa  priorisointijärjestystä: 

. yksittäisonnettomuudet 

•  onnettomuudet, joissa osapuolena oli eläin eli  eläinonnettomuudet  (sis. 
 kaikki  eläinonnettomuudet  eläimen koosta riippumatta)  

•  onnettomuudet, joissa osapuolena oli juna  tai  raitiovaunu (sijoitettiin 
 analyysissä  kuitenkin kohtaan  luokittelemattomat)  

Kuten taulukoista  2  ja  edelleen taulukoista  3-5  voi huomata, onnettomuuksissa 
mukana olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja  loukkaantuneiden lukumäärien suhde  on 

 kussakin luokassa vakio. Tämä johtuu käytetystä mallista, jossa onnettomuuksissa 
mukana olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja  loukkaantuneiden kokonaisrnäärät jouduttiin 
johtamaan vaiheen  1  vastausten perusteella  ja  luokittelut  erikseen vaiheen  2  vasta-
uksista. Syynä tähän oli lomakesuunnittelussa tapahtunut virhe, jonka takia vaiheita 

 1  ja  2  ei voitu analyysivaiheessa kytkeä havainto havainnolta yhteen vaan jouduttiin 
tyytymään jakaumatason yhdistelyyn (ks. tarkemmin  lute 2). 
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•  onnettomuudet, joissa oli mukana  jalankuikija  eli  jalankulkijaonnettomuu
-det  

•  onnettomuudet, joissa osapuolena oli polkupyörä eli  polkupyöräonnetto-
muudet 

•  onnettomuudet, joissa osapuolena oli mopo eli mopo-onnettomuudet 
 • kääntymisonnettomuudet 

• ohitusonnettomuudet 

• risteämisonnettomuudet 

• kohtaamisonnettomuudet 

• peräänajo-onnettomuudet  
•  muut onnettomuudet eli  luokittelemattomat  sekä tuntemattomat. 

Taulukko  3.  Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja 
 loukkaantuneiden lukumäärät onnettomuusluokittain vuonna  1996.  

Tunnusluku  Arvio  95 %:n  luot-  95 %:n  luot-  Arvion  tark- 
tamusvälin tamusvälin kuus 

________________ _________  alaraja yläraja  (%)  
Jalan kulkija - 
onnettomuuksis-  6 700 4 700 8 700 29,8  
sa mukana  _________ ____________ ____________ ____________  
Jalan kulkija - 
onnettomuuksis-  1 400 900 1 800 32,9  
sa  kuoli,  ja  loukk. _________ _____________ ____________ _____________  
Polkupyörä - 
onnettomuuksis-  41 900 36 700 47 100 12,4  
sa mukana  _________ ____________ ____________ ____________  
Pol  kupyöräon- 
nettomuuksissa  8 500 6 900 10 000 18,7  
kuoli,  ja  loukk. __________ _____________ _____________ _____________  
Mopo- 
onnettomuuksis-  6 700 4 700 8 700 29,8  
sa  mukana  _________ ____________ ____________ ____________  
Mopo- 
onnettomuuksis-  1 400 900 1 800 32,9  
sa  kuoll.  ja  loukk. __________ _____________ _____________ ______________ 

Yksittäisonnetto- 
muuksissa  muka-  37 000 32 200 41 900 13,2  
na _________ _____________ ____________ _____________ 
Yksittäisonnetto- 
muuksissa kuolI.  7 500 6 000 8 900 19,1  
ja loukk. _________ _____________ _____________ _____________ 
Kääntymis- 
onnettomuuksis-  28 000 23 800 32 200 15,0  
sa mukana  _________ _____________ _____________ _____________ 
Kääntymis- 
onnettomuuksis-  5 600 4 500 6 800 20,4  
sa  kuoli,  ja  ioukk. _______________________ _____________ _____________ 
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Taulukko  3 Uatkoa).  Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden  ja  niissä kuol-
leidenja loukkaantuneiden lukumäärät onnettomuusluokittain vuonna  1996. 

Tunnusluku  Arvio  95 %:n  luot-  95 %:n  luot-  Arvion  tark- 
tamusvälin tamusvälin kuus 

_______________ ________  alaraja yläraja  (%)  
Ohitus - 
onnettomuuksis-  5 200 3 400 7 000 33,8  
sa mukana  _________ ____________ ____________ ____________  
Ohitus - 
onnettomuuksis-  1 000 700 1 400 36,6  
sa  kuoU.  ja  loukk. _________ _____________ _____________ _____________ 
Risteämis- 
onnettomuuksis-  25 700 21 700 29 700 15,6  
sa mukana  _________ ____________ ____________ ____________ 
Risteämis- 
onnettomuuksis-  5 200 4 100 6 300 20,9  
sa  kuoU.  ja  loukk. _________ _____________ _____________ ____________ 
Kohtaamis- 
onnettomuuksis-  12 500 9 800 15 300 22,0  
sa mukana  _________ ____________ ____________ ____________ 
Kohtaamis- 
onnettomuuksis-  2 500 1 900 3 200 26,0  
sa  kuoli.  ja  loukk. _________ ____________ ____________ ____________ 
Peräänajo- 
onnettomuuksis-  51 600 45 700 57 400 11,3  
sa mukana  _________ ____________ ____________ ____________ 
Peräänajo- 
onnettomuuksis-  10400 8 500 12 300 17,9  
sa  kuolI,  ja  loukk. _________ ____________ _____________ ____________  
Eläin - 
onnettomuuksis-  12 500 9 800 15 300 22,0  
sa  mukana 
Eläin - 
onnettomuuksis-  2 500 1 900 3 200 26,0  
sa  kuoli.  ja  ioukk. _________ ____________ ____________ ____________  
Muissa  
onnettomuuksis-  30 900 26 500 35 300 14,3  
sa  mukana 
Muissa  
onnettomuuksis-  6 200 5 000 7 500 20,0  
sa  kuolI,  ja  loukk. _________ _____________ _____________ _____________  

Onnettomuuksien tapahtumapaikat luokiteltiin kahteen luokkaan:  

•  maanteillä, kaduilla  tai  pihakaduilla  ja  pyöräteillä  tai  jalkakäytävillä ta-
pahtuneet onnettomuudet  

• yksityisteiliä  tai  metsäautoteillä, pysäköintipaikoilia  tai  pysäköintialueilla 
 ja  muilla alueilla tapahtuneet onnettomuudet.  
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Maantiet, kadut,  pyörätiet  ja  jalkakäytävät yhdistettiin samaan luokkaan, 
koska ihmiset eivät useinkaan tiedä  tienpitäjää  ja  on  usein  tulkinnanvaraista, 

 onko onnettomuus tapahtunut kadulla vai jalkakäytävällä. 

Taulukko  4.  Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja 
 loukkaantuneiden lukumäärät  tapahtumapaikoittain  vuonna  1996.  

Tunnusluku  Arvio  95 %:n  luot-  95 %:n  luot-  Arvion  tark- 
tamusvälin tamusvälin kuus 

________________ _________ ataraja  yläraja  (%)  
Maanteillä,  ka- 
duillajapyörä-  217000 204000 231 000 6,4  
teillä mukana  _________ ____________ ____________ ____________  

Maanteillä, ka- 
duilla  ja  pyörä-  43 800 37 100 50 500 15,3  
teillä kuoli.  ja  
loukk . _________ _____________ _____________ _____________ 

Yksityisteillä, py- 
säköintipaikoilla  41 500 36 500 46 500 12,1  
tms . mukana  _________ ____________ ____________ ____________ 

Yksityisteillä, py- 
säköintipaikoilla  8 400 6 800 9 900 18,4  
tms.  kuolI,  ja  
lou kk.  __________ _____________ _____________ _____________  

Taulukko  5.  Liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden  ja  niissä kuolleiden  ja 
 loukkaantuneiden  kuijettajienja  matkustajien lukumäärät vuonna  1996.  

Tunnusluku  Arvio  95 %:n  luot-  95 %:n  luot-  Arvion  tark- 
tamusvälin tamusvälin kuus 

________________ _________  alaraja yläraja  (%)  
Kuljettajana  187 400 174 900 199 900 6,7  
mukana _________ _____________ _____________ _____________ 

Kuijettajana  40 000 33 500 46 700 16,5  
kuoli,  ja  loukk. __________ _____________ _____________ _____________  

Matkustajana  66 700 60 200 73 300 9,8  
mukana _________ _____________ _____________ _____________  

Matkustajana  9 300 6 600 12 000 28,9  
kuoli,  ja  loukk. _________ _____________ _____________ _____________ 
Jalankulkijana  4 700 3 100 6 200 33,9  
mukana _________ _____________ _____________ _____________ 

Jalankulkijana  2 900 1 400 4 300 50,0  
kuoli,  ja  loukk. _________ _____________ _____________ _____________  

2.2  Liikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuus 

Seuraavissa taulukoissa  6-8  edellä saatuja liikenneonnettomuuksissa kuol-
leiden  ja  loukkaantuneiden  lukumääräarvioita  on  verrattu Tilastokeskuksen 

 ja  Liikennevakuutuskeskuksen liikenneonnettomuusrekistereihin  vuodelta 
 1996 [17-18].  
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Taulukko  6.  Tilastokeskuksen liikenneonnettomuusrekisterin  ja  vakuutusyhtiöi-
den liikennevahinkorekisterin edusta vuus (%) onnettomuuksissa kuolleiden  ja 

 loukkaantuneiden osalta ikä,yhmittäin vuonna  1996.  

Tilastokeskus_________ Vakuutusyhtiöt  
Lkm  re-  Edusta-  95 %:n  Lkm  re-  Edusta-  95 %:n  

_________ kisterissä vuus (%)  väli  (%) kisterissä vuus (%)  väli  (%)  
Kaikki  9703 19 16...22 13450 26 22...30  
Alle  18- 1 954 28 23.. .34 2 094 29 25.. .37  
vuotiaat _________ _________ _________ _________ _________ _________  
18-65- 6651 16 14.19 9157 22 19...26  
vuotiaat _________ _________ _________ _________ _________ _________  
Yli  65- 1098 37 30.50 1 525 51 41...69  
vuotiaat _________ _________ _________ _________ _________ _________  

Vakuutusyhtiöiden tilastoon sisältyy  674  loukkaantunutta, joiden ikäryhmä ei 
ole tiedossa. 

Liikenneonnettomuuksissa kuolleet rekisteröidään  kattavasti  rekisteristä riip-
pumatta, mutta kaikista henkilövahingoista Tilastokeskuksen rekisteriin 
näyttäisi tulevan kuitenkin  vain  vajaa viidennes  ja  vakuutusyhtiöiden  rekiste

-rim  runsas neljännes.  Ikäryhmittäin  tarkasteltuna  kattavimmin  rekisteröidään 
yli  65-vuotiaiden  ja  huonoimmin työikäisten  henkilövahingot.  

Taulukko  7.  Tilastokeskuksen liikenneonnettomuusrekisterin  ja  vakuutusyhtiöi-
den liikenne vahinkorekisterin edustavuus (%) onnettomuuksissa kuolleiden  ja 

 loukkaantuneiden osalta onnettomuusluokittain vuonna  1996.  

Tilastokeskus Vakuutusyhtiöt  
Lkm  re-  Edusta-  95 %:n  Lkm  re-  Edusta-  95 %:n  

_________ kisterissä vuus (%)  väli  (%) kisterissä vuus (%)  väli  (%) 
Jalankul- 
kijaon-  1085 78 60...121 715 51 40.79  
netto- 
muudet_________ _________ _________ _________ _________  
Polku - 
pyöräon-  1 434 17 14.21 1187 14 12...17  
netto- 
muudet_________ _________ _________ _________ _________  
Mopo- 
onnetto-  485 35 27.. .54 744 53 41  . .  .83  
muudet  
Yksit- 
täison-  1922 26 22.32 2916 39 33.49  
netto- 
mu  ud  et  
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Taulukko  7  (jatkoa). Tilastokeskuksen  liikenneonnellomuusrekisterin  ja  vakuu-
tusyhtiöiden  liikennevahinkorekisterin  edusta  vuus (%)  onnettomuuksissa  kuol-
leidenja  loukkaantuneiden osalta  onnettomuusluokittain  vuonna  1996.  

Tilastokeskus Vakuutusyhtiöt  
Lkm  re-  Edusta-  95 %:n  Lkm  re-  Edusta-  95 %:n  

_________ kisterissä vuus (%)  väli  (%) kisterissä vuus (%)  väli  (%) 
Käänty- 
mison-  692 12 10. ..15 841 15 12.. .19  
netto- 
muudet _________ _________ 
Ohituson - 
netto-  159 16 11...23 407 41 29...58  
muudet 

Risteä- 
mison-  1 395 27 22...34 2216 43 35.54  
netto - 
muudet  

Kohtaa- 
mison-  887 35 28...47 994 40 31...52  
netto - 
muudet  
Pe - 
räänajo-  689 7 6.. .8 1 959 19 16.. .23  
onnetto - 
mu  ud  et  _________ 
Eläinon - 
netto -  284 11 9.15 315 13 10...17  
muudet  
Muut  
onnetto-  671 11 9...13 1156 19 15...23  
muudet  

Mopo-onnettomuuksista  ja  polkupyöräonnettomuuksista  osa  sisältyy muihin 
 onnettomuustyyppeihin.  Valtaosa polkupyöräilijöiden onnettomuuksista  on 

 sitä paitsi pyöräilijöiden yksittäisiä  kaatumisia  ja  keskinäisiä törmäyksiä, 
joista ei yleensä tule tietoja mihinkään rekisteriin ehkä  hoitoilmoitusrekisteriä 

 lukuun ottamatta.  Jalankulkijaonnettomuuksissa  tapahtuneet  henkilövahingot 
 kirjataan  sen  sijaan kohtuullisen hyvin (Tilastokeskus jopa vajaa neljä vii-

destä  ja  vakuutusyhtiöt noin puolet), vaikka  osa  jalankulkijoille  sattuneista 
 onnettomuuksista  on  jalankulkijoiden  ja  polkupyöräilijöiden välisiä  törmäilyjä, 

 joista ei tule tietoja rekistereihin. Jalankulkijoiden yksittäiset  kaatumiset, 
kompastumiset  ja  liukastumiset  on  puolestaan rajattu kokonaan tarkastelu

-jen  ulkopuolelle, koska ne eivät ole määritelmän mukaan  liikenneonnetto
-muu  ksia.  

Autoliikenteen onnettomuuksista rekisteröidään  kattavimmin  ohitus-,  ris
-teämis-  ja  kohtaamisonnettomuuksissa  sekä  yksittäisonnettomuuksissa  ta-

pahtuneet  henkilövahingot  (näissä tilastoihin kirjaamisen osuus vaihtelee 
runsaasta  neljänneksestä  vajaaseen puoleen).  Sen  sijaan  kääntymis-, pe-
räänajo-  ja  eläinonnettomuuksissa  henkilövahinkojen kirjaaminen  on  kohta- 
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laisen  vaatimatonta (vajaasta joka viidennestä jopa  alle  joka kymmenen-
teen).  

Taulukko  8.  Tilastokeskuksen liikenneonnettomuusrekisterin  ja  vakuutusyhtiöi-
den liikennevahinkorekisterin edusta vuus (%) onnettomuuksissa kuolleiden  ja 

 loukkaantuneiden osalta vuonna  1996  sen  mukaan, oliko onnettomuuteen jou-
tunut onnettomuudessa mukana kuijettajana,  matkustajana  vai jalankulkijana. 

Tilastokeskus Vakuutusyhtiöt  
Lkm  Edusta-  95 %:n  Lkm  Edusta-  95 %:n  

rekiste- vuus (%)  väli  (%) rekiste- vuus (%)  väli  (%) 
_____________ rissä _________ rissä _________ _________  
Mukana 
kuljettajana  12 325 7 6...7 16 7602  9 10...12  
Kuijettajana 
kuolI.  ja  5896 15 13...18 8045 20 17.24  
loukk . _________ _________ _________ _________ _________ _________  
Matkustaja - 
nakuoll.ja  2751 30 23...42 4001 43 33...61  
loukk . _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
Jalankulki - 
jana  kuoli,  ja  1 056 36 25.. .75 1 220 42 28.. .87  
loukk. _________ _________ _________ _________ _________ _________  

Vakuutusyhtiöiden rekisterissä  on 184  henkilöä, joista ei tiedetä, ovatko  he 
 kuolleet  tai  loukkaantuneet onnettomuuksissa  kuljettajina, matkustajina  vai 
 jalankulkijoina.  Kuljettajien, matkustajien  ja  jalankulkijoiden henkilövahin-

goista rekisteröidään  kattavimmin  jalankulkijoiden (reilusti yli kolmannes)  ja 
 huonoiten  kuljettajien  henkilövahingot  (vajaa viidennes). 

Miten  rekistereiden  edustavuus  on  sitten muuttunut vuodesta  1980?  Tar-
kastellaan asiaa  sen  perusteella, millaisia  keskiarvoja rekisterit  antavat yk-
sittäisissä onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden määristä.  

2  Vakuutusyhtiöiden rekisteristä ei selviä onnettomuuksissa mukana olleiden kuijet-
tajien kokonaismäärät, mutta  jos  oletetaan, että kuljettajia olisi ollut vakuutusyhtiöi-
den rekisterissä samassa suhteessa kuin Tilastokeskuksen rekisterissä, heitä pitäisi 
olla vakuutusyhtiöiden rekisterissä kaikkiaan  n. 16 760  henkilöä. Vakuutusyhtiöiden 
rekisterin edustavuus  on  arvioitu edelleen tämän oletuksen perusteella. 
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Taulukko  9.  Yksittäisissä onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden kes-
kimääräiset lukumäärät  1996.  

_________________________  Tilastokeskus Vakuutusyhtiöt 
Henkilövahin- 
koihin johta- 
fleet  onnetto- 

muudet 

Henkilövahin- 
 koihin johta- 

neet onnetto- 
muudet 

Kaikki onnet- 
tomuudet  

_____________ 
Jalankulkijaonnettomuudet  1,08 1,06 1,00  
Polkupyöräonnettomuudet  1,04 1,04 0,81  
Mopo-onnettomuudet  1,11 1,08 0,54  
Yksittäisonnettomuudet  1,38 1,25 0,51  
Kääntymisonnettomuudet  1,48 1,49 0,19  
Ohitusonnettomuudet  1,67 1,59 0,11  
Risteämisonnettomuudet  1,54 1,50 0,17  
Kohtaamisonnettomuudet  2,02 1,94 0,31  
Peräänajo-onnettomuudet  1,44 1,34 0,15  
Eläinonnettomuudet  1,36 1,54 1,39  
Muut onnettomuudet  1,46 1,42 0,04  
Kaikki onnettomuudet  1,34 1,33 0,17  

Taulukko  10.  Liikenneonnettomuusrekisterien  edustavuus  (%)  henkilövahinkoi-
hin johtaneiden onnettomuuksien lukumäärän osalta  onnettomuusluokittain 

 vuonna  1996.  

_________________________ ________  Tilastokeskus Vakuutusyhtiöt 
Arvioitu 

1km 
________ 

Lkm 
 rekiste- 

rissä 

Edusta- 
vuus 
(%) 

Lkm 
 rekiste- 

rissä 

Edusta- 
vuus 
(%) 

Jalankulkijaonnettomuudet  1 300 1 010 78 675 52  
Polkupyöräonnettomuudet  8200 1 369 17 1114 14  
Mopo-onnettomuudet  1 300 439 34 692 53  
Yksittäisonnettomuudet  5 700 1 396 24 2 331 41  
Kääntymisonnettomuudet  3 800 468 12 565 15  
Ohitusonnettomuudet  600 95 16 256 43  
Risteämisonnettomuudet  3 400 909 27 1 477 43  
Kohtaamisonnettomuudet  1 300 439 34 512 39  
Peräänajo-onnettomuudet  7 500 479 6 1 456 19  
Eläinonnettomuudet  1 700 209 12 204 12  
Muutonnettomuudet  4300 461 11 814 19  
Kaikki onnettomuudet  39 000 7 274 19 10 126 26  

Käytetyn muunnosmallin perusteella  on  melkein samantekevää, tarkastel-
laanko edustavuutta onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden lu-
kumäärien vai henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukumäärien 
perusteella: kummallakin tavalla saadaan rekistereiden edustavuudesta 
suunnilleen samanlaiset arviot. Muunnosmalli sisältää kuitenkin hyvin vah-
van oletuksen -  sen,  että rekisteröimättä jääneet onnettomuudet olisivat 
keskimäärin yhtä vakavia kuin rekisteröidyt onnettomuudet.  Jos  tätä oletusta 
lievennetään, arvioita tapahtuneiden onnettomuuksien lukumäärästä joudu-
taan kasvattamaan  ja  käsitystä rekistereiden edustavuudesta entisestään 
heikentämään. 
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Saatuja lukuja voidaan verrata vuonna  1980  tehtyyn vastaavaan tutkimuk-
seen  [8].  Kun vuonna  1980  tapahtui  13 000-15 000  henkilövahinkoihin joh-
tanutta liikenneonnettomuutta, niitä nyt tapahtuu vuodessa noin  39 000.  Kun 
poliisi vuonna  1980  tutki noin kaksi kolmasosaa henkilövahinkoihin johta-
neista onnettomuuksista,  se  rekisteröi niistä nyt  vain  vajaan viidenneksen. 
Kun vuonna  1980  vakuutusyhtiöille ilmoitettiin liikennevakuutuksen perus-
teella yli  80  %  henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista, ne nyt re-
kisteröivät niistä runsaan neljänneksen. Vaikka rekistereiden edustavuus 
onkin huonontunut dramaattisesti vuodesta  1980,  vakuutusyhtiöiden  kor

-vaamien  ja  poliisin kirjaamien henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärien 
suhde ei ole oleellisesti muuttunut. 

Rekistereiden  edustavuus  on  siis huonontunut dramaattisesti vuodesta 
 1980,  mutta mistä  se  voi johtua? Edellä olevista tuloksista voi nähdä, että 

henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä  on  lisääntynyt  1980- 
luvun alusta  2,6-3-kertaiseksi,  mutta poliisin  ja  vakuutusyhtiöiden rekisterei-
hin kirjattujen onnettomuuksien määrä  on  pysynyt suuruusluokaltaan lähes 
muuttumattomana. Tutkimusten välillä autokanta  ja  liikennesuorite  ovat 
puolestaan kasvaneet  1,6-kertaisiksi  [19-20],  joten tämä muutos ei koko-
naan selitä henkilövahinko-onnettomuuksien määrän lisääntymistä varsinkin, 
kun samalla autojen passiivinen turvallisuus  on  parantunut  ja  liikenteen oh-
jaus  ja  tiedotus tehostunut. Vakuutusyhtiöiden mukaan tarkasteluvuosien 
välillä vakuutusehdoissa  tai  korvauskäytännöissä  ei ole tapahtunut mitään 
merkittäviä muutoksia, joten henkilövahingoista lienee haettu korvausta sa-
malla tavalla kuin aikaisemminkin. Poliisi  sen  sijaan sanoo keskittyneensä 
yhä selvemmin kaikkein vakavimpiin, lähinnä henkilövahinkoihin johtaneisiin 
onnettomuuksiin  ja  tinkineensä lievempien  onnettomuuksien kirjaamisesta. 
Niinpä  osa  onnettomuuksien määrän rajusta kasvusta selittyykin tutkimus- 
menetelmien eroilla: toisin kuin vuonna  1980  nyt kyselylornakkeen saatteena 
olleessa materiaalissa korostettiin sitä, että moottoriajoneuvo-
onnettomuuksien lisäksi myös kevyen liikenteen keskinäiset onnettomuudet 

 ja  pyöräilijöiden kaatumiset ovat liikenneonnettomuuksia, mikä osaltaan  on 
 saattanut laajentaa tarkasteluun tulleiden onnettomuuksien joukkoa.  

2.3  Liikenneonnettomuusrekistereiden peittävyys  

Kun edellä liikenneonnettomuustilastojen edustavuutta selvitettiin vertaa-
maIla tutkimusaineiston perusteella arvioituja onnettomuusmääriä rekiste-
röityihin määriin, tarkastellaan asiaa nyt pelkän tutkimusaineiston avulla. Kun 
äsken lukumäärätiedot estimoitiin pääasiassa vaiheen  1  aineiston perus-
teella  ja  vaiheen  2  aineistoa käytettiin  vain  luokitteluun,  nyt tukeudutaan pel-
kästään vaiheeseen  2.  Kun edellisessä luvussa nojauduttiin kyselylomak-
keessa esitettyihin määritelmiin onnettomuuksissa mukana olosta  ja  niissä 
loukkaantumisista, nyt määrittelyä muutetaan luvussa  1 .2  esitetyllä  tavalla 
lähemmäksi nykyisiä rekisteröintikäytäntöjä. Samalla tarkastelua laajenne-
taan rekistereiden edustavuudesta rekistereiden peittävyyteen  ja  mukaan 
otetaan poliisin  ja  vakuutusyhtiöiden rekistereiden lisäksi sairaaloiden rekis

-ten.  

Liikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuutta  ja  peittävyyttä  voidaan tar-
kastella ns.  Venn -diagrammien  avulla. Diagrammeissa onnettomuuksien, 
niissä mukana olleiden  tai  kuolleiden  ja  loukkaantuneiden joukot jaetaan 
osiin (%)  sen  perusteella, mihin rekistereihin  tai  niiden yhdistelmiin onnetto- 
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muus  tai  henkilö  on  kirjattu  tai  onko  kirjausta  tehty mihinkään rekisteriin.  Re-
kistereiden  yhdistelmällä tarkoitetaan tässä sitä, että tieto löytyy useasta eri 
rekisteristä.  

Venn-diagrammien  tiedot  on  koottu taulukoihin  11-12.  Taulukoissa tarkas-
tellaan kaikissa liikenneonnettomuuksissa mukana olleiden  ja  niissä kuollei-
den  ja  loukkaantuneiden kirjaamista.  Liitteeseen  8 on  koottu vastaavia taulu

-koita,  joissa asiaa  on  tarkastelu  ikäryhmittäin, onnettomuusluokittain, tapah-
tumapaikoittain  ja sen  mukaan, oliko onnettomuuteen joutunut mukana on-
nettomuudessa kuljettajana. Edellisessä luvussa tehdyn  oletuksen  perus-
teella onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden kirjaamista kuvaa-
vat luvut kertovat myös itse  henkilövahinko-onnettomuuksien kirjaamisen 
asteesta. 

Taulukko  11.  Liikenneonnettomuuksissa mukanaolon  ja  onnettomuuksissa 
kuolleiden  ja  loukkaantuneiden rekisteröinnin edusta vuus  ja  peittävyys (%) 

 vuonna  1996  (osuusarvioiden al/a estimaatin  tarkkuus prosentteina). 

ei  re- vain vain vain  poliisi poliisi  vak. polii- 
kiste-  poliisi  vak,  sai-  ja ja  yhtiöt  si, 
röity  yhtiöt  raalat  vak,  sai-  ja vak.  

yhtiöt  raalat  sai- yhtiöt  
raalat  ja  

sai- 
raalat 

Onnettomuuksissa  50,5 1,3 38,7 0,9 5,9 0,2 1,7 0,9  
mukana olleet  4,7 41,5 6,0 50,0 19,0 106,5 36,3 50,0  
(yhteensä  100 %) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

Onnettomuuksissa  36,0 1,9 29,6 5,6 9,7 1,1 10,5 5,6  
kuolI,  ja loukk.  16,0 86,2 18,5 49,3 36,6 113,7 35,0 49,2  
(yhteensä  100 %) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

Liikenneonnettomuuksissa  mukanaolon  määrittelyn muuttuminen  ja  sairaa-
loiden  rekisterin  mukaanotto  tarkasteluihin  näkyy taulukossa  11.  Kun taulu-
kon  6  mukaan onnettomuuksissa kuolleista  ja loukkaantuneista  kirjattiin Ti-
lastokeskuksen  liikenneonnettomuusrekisteriin  n. 19 %  ja  vakuutusyhtiöiden 

 liikennevahinkorekisteriin  n. 26  %,  niistä taulukon  11  mukaan kirjataan vas-
taavasti Tilastokeskuksen  rekisteriln  n. 18 %3,  mikä vastaa  n. 9 400  henki-
löä,  ja  vakuutusyhtiöiden  rekisterlin  n. 55 %4,  mikä vastaa  n. 28 700  henki-
löä. Sairaaloiden rekisteriin pitäisi  tulla  tietoja  fl. 23 %:sta5  liikenneonnetto-
muuksissa kuolleista  ja loukkaantuneista  eli  n. 11 900  henkilöstä, mutta tä-
mä arvio  on vain viitteellinen  ja  kertoo pikemminkin rekisteröinnin mandolli-
suuksista kuin toteutumista,  sillä sairaaloilla  on  suuria vaikeuksia kirjaa

-misohjeen  soveltamisessa  [11]  eikä sairaaloiden  rekistereistä  ei ole saata-
vissa vertailukelpoista yhteenvetoa (uusin käytettävissä oleva yhteenveto  on 

 vuodelta  1994 [12],  ja  siihen  on  koottu tietoja hoitojaksojen  ja hoitopäivien 
 lukumääristä  tapaturmapaikan  ja tapaturmaryhmän  mukaan luokiteltuna 

mutta ei onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden määristä).  

18,3% 1,9% +9,7%  +  1,1  % +  5,6% 
455,4%  =  29,6%  +  9,7%  +  10,5%  +  5,6% 
5 22,8%=5,6%+i,1 %+10,5%+5,6%  
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Arvio Tilastokeskuksen  rekisterin  edustavuudesta ei muuttunut, mikä viittaa 
siihen, että nyt valittu rekisteröinnin määrittely olisi aika lähellä todellista 
käytäntöä.  Sen  sijaan vakuutusyhtiöiden rekisteröinnin määrittelyä joudutaan 
pohtimaan hiukan tarkemmin, Kyselyssä oletettiin, että ihmiset eivät tiedä, 
mistä vakuutuksesta korvaus viime kädessä  on  maksettu, joten  rekisteröin-
nm  määrittelyä ei rajattu koskemaan ainoastaan pakollista  liikennevakuu-
tusta,  johon  rekisteröinti  todellisuudessa yksinomaan perustuu.  Jos  olete-
taan, että taulukossa  6  saatu arvio vakuutusyhtiöiden  rekisterin  edustavuu-
desta  on  oikea, voidaan todeta, että  lopuissa  tapauksista  (29  %  kuolleista  ja 

 loukkaantuneista)  korvausta  on  maksettu jostakin muusta vakuutuksesta 
kuin pakollisesta  liikennevakuutuksesta  (mm.  tapaturmavakuutuksesta).  Tuo 

 29  %  vastaa  n. 15 100  henkilöä.  

Jos  oletetaan, että Tilastokeskuksen  ja  sairaaloiden rekisteröinnin  määrittelyt 
 vastaavat todellisuutta, nämä  15 100  henkilöä pitää poistaa  diagrammin  siitä 

osasta, joka koskee ainoastaan vakuutusyhtiöiden rekisteriä,  ja  siirtää heidät 
 rekisteröimättä  jääneiden ryhmään. Tällöin  rekistereiden  edustavuus  ja 

 peittävyys  muuttuu taulukon  12  mukaiseksi. 

Mutta taulukon  11  arviota onnettomuuksissa mukana olleiden rekisteröinnin 
edustavuudesta  ja  peittävyydestä  joudutaan myös korjaamaan vastaavalla 
tavalla. Onnettomuuksissa mukana olleet ovat nyt käytettyjen  määrittelyjen 

 mukaan joko onnettomuuksissa kuolleita  tai  loukkaantuneita kuljettajia, mat-
kustajia  tai  jalankulkijoita  tai  vammoitta  selviytyneitä  kuljettajia. Oletetaan 
siis, että  taulukoiden  5  ja  8  arviot onnettomuuksissa mukana olleista  ja  mu

-kanaolon rekisteröinnistä  ovat oikein. Tällöin Tilastokeskuksen  rekisterin 
 edustavuus olisi  n. 8 %6  ja  vakuutusyhtiöiden  rekisterin  edustavuus  n. 11 %7,  

Niinpä arvio Tilastokeskuksen aineiston edustavuudesta pysyy taulukossa 
 11  edelleen muuttumattomana,  ja jos  oletetaan, että sairaaloiden rekiste-

röinnin määrittely  on  myös yhä oikein, riittää, että  diagrammia  korjataan  vain 
 siitä  osiosta,  joka koskee ainoastaan vakuutusyhtiöiden  rekisteröintiä.  Edellä 

olevan perusteella voidaan siis päätellä, että  n. 36  %  onnettomuuksissa mu-
kana olleista  on  saanut korvausta jostakin muusta vakuutuksesta kuin pakol-
lisesta  liikennevakuutuksesta  (mm.  tapaturmavakuutuksesta  tai  vapaaehtoi-
sesta  autovakuutuksesta).  Tuo  36  %  tarkoittaa  n. 72 300  henkilöä, jotka siis 
pitää siirtää  diagrammissa rekisteröimättä  jääneiden ryhmään. Tällä tavalla 
korjattu  tulos  näkyy taulukossa  12.  

Edellisessä luvussa tehtyyn oletukseen nojautuen taulukon  12  viimeinen rivi 
kuvaa siis paitsi onnettomuuksissa kuolleiden  ja  loukkaantuneiden myös itse 
onnettomuuksien rekisteröinnin edustavuutta  ja  peittävyyttä.  Saatujen tulos-
ten perusteella runsas kaksi kolmesta henkilövahinkoihin  johtaneesta  liiken-
neonnettomuudesta  on  niin vakavia, että niistä tallennetaan tietoja johonkin 
rekisteriin,  ja  vajaa yksi kolmesta niin lieviä, että  asiat  voidaan sopia paikan 
päällä. Vajaassa  kolmanneksessa  henkilövahinkoihin johtaneista liikenneon-
nettomuuksista korvauksia maksetaan muista  vakuutuksista  kuin pakolli-
sesta  liikennevakuutuksesta.  

6  Tilastokeskuksen rekisteriin  on  kirjattu  9 703  kuollutta  ja  loukkaantunutta kuljetta-
jaa, matkustajaa  ja jalankulkijaa  sekä  6 429 loukkaantumatonta  kuljettajaa kaikista 

 199 600  mandollisesta 
Vakuutusyhtiöiden rekisterUn  on  kirjattu  13 450  kuollutta  ja  loukkaantunutta kul-

jettajaa, matkustajaa  ja jalankulkijaa  sekä arviolta  8 715 Ioukkaantumatonta  kuljet-
tajaa kaikista  199 600  mandollisesta 
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Taulukko  12.  Liikenneonnettomuuksissa mukanaolon  ja  onnettomuuksissa 
kuolleiden  ja  loukkaantuneiden rekisteröinnin edusta vuus  ja  peiltävyys (%) 

 vuonna  1996,  kun vakuutusyhtiöiden rekisteröinti  on  korjattu vastaamaan ny-
kyistä käytäntöä. 

ei  re- vain vain vain  poliisi poliisi  vak.  Polii- 
kiste-  poliisi  vak,  sai-  ja ja  yhtiöt  si,  
röity  yhtiöt  raalat  vak,  sai-  ja vak.  

yhtiöt  raalat  sai- yhtiöt  
raalat  ja  

sai- 
raalat 

Onnettomuuksissa 
mukana olleet  86,5 1,3 2,7 0,9 5,9 0,2 1,7 0,9  
(yhteensä  100  %) _____ _____ _____ _____ ____ _____ _____ _____  

Onnettomuuksissa 
kuoli,  ja  loukk.  65,0 1,9 0,6 5,6 9,7 1,1 10,5 5,6  
(yhteensä  100  %) _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

Saatuja tuloksia voidaan jälleen verrata vuoden  1980  tutkimukseen  [8].  Kun 
vuonna  1980  kokonaan poliisin  ja  vakuutusyhtiöiden  rekistereiden  ulkopuo-
lelle jäi  alle  15  %  tapahtuneista  henkilövahinko-onnettomuuksista, vastaava 
luku  on  nyt noin  70  %  eikä sairaaloiden  hoitoilmoitusrekisterin  mukaanotto 

 tarkasteluihin  juurikaan  kohenna  tilannetta.  Liikenneonnettomuusrekisterei
-den  yhteinen edustavuus  on  siis huonontunut dramaattisesti. Syitä edusta-

vuuden huononemiseen  on  pohdittu  jo  luvussa  2.2.  SieLlä  todetun lisäksi 
kannattaa kuitenkin palauttaa vielä mieleen, mitä muuta luvussa  1 .2  sanottiin 
näissä kandessa tutkimuksessa käytettyjen  määrittelyjen  ja  rajauksien  erilai-
suudesta: onnettomuuksien kirjaamisen kriteerit ovat nyt olleet aiempaa tut-
kimusta tiukemmat.  





30 	Tutkimus  Iiikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuudesta  ja  peittävyydestä 
PAATELMIÄ  JA  SU0SITUKSA  

Tällaisen tutkimuksen tekemistä vaikeuttaa  se,  että liikenneonnettomuudet 
ovat  varsin  harvinaisia tapahtumia  ja  niiden kirjaaminen vielä  harvinaisem

-paa.  Tästä seuraa  se,  että tutkimuksessa käytettävän otannan  on  oltava 
mandollisimman tehokasta, mistä edelleen seuraa, että analyysimenetelmät 
tulevat  varsin  monimutkaisiksi.  Kuitenkin suurempi ongelma  on se,  miten 
tutkittava asia, onnettomuuksien  rekisteröinti,  määritellään  ja  millaisilla ky-
symyksillä sitä yritetään ihmisiltä selvittää. Koska onnettomuuksissa mukana 
olleet eivät itse voi mitenkään tietää, onko onnettomuus todella  rekisterölty  ja 

 mihin rekisteriin tietoja onnettomuudesta  on  kirjattu, asiaa joudutaan selvit-
tämään epäsuorasti, rekisteröinnin mandollisuuteen  viittaavien  kysymysten 
avulla.  Jos  tässä  epäonnistutaan, analyysissä  ajaudutaan suuriin vaikeuk-
siin. Niinpä todella huolellista paneutumista kysymysten muotoiluun ei voi 
turhaan tähdentää, mutta myös vastaajien  motivointiin  on  kiinnitettävä aivan 
erityistä huomiota kaikilla tasoilla aina  saatekirjeistä  ja  kysymysten  muotoi

-lusta  kyselylomakkeen ulkoasuun asti, jotta  vastauskato  jäisi mandollisim-
man pieneksi. 

Kun saatuja tuloksia verrataan aikaisempiin tutkimuksiin, olisi helpottavaa, 
 jos  päätelmät voitaisiin perustaa samalla tavalla  muotoiltuihin  kysymyksiin. 

Tämä ei kuitenkaan ole mandollista,  sillä  kirjaamiskäytännöt  muuttuvat ajan 
myötä  ja  tutkimuksella halutaan selvittää nimenomaan sitä, miten edustavaa 

 ja  peittävää  kirjaaminen  on nykyohjeiden  valossa  ja  miten eri  rekisterit  nyky-
tilanteessa suhtautuvat toisiinsa. Vertailu aikaisempiin tutkimuksiin  ja  vertailu 

 nykyohjeisiin  ovat ristiriitaisia tavoitteita,  ja  tämä ristiriita  on  otettava jollakin 
tavalla huomioon sekä kysymyksiä että analyysiä suunniteltaessa.  Se  tar-
koittaa sitä, että  on  pidettävä kirkkaana mielessä, mitä tutkimuksella ensisi-
jaisesti tavoitellaan  ja  millaisia  määrittetyjä  silloin  on  käytettävä. 

Nyt tehdyn tutkimuksen suurin ongelma liittyi sekä tarpeeseen verrata eri 
aikoina  rekisteröinnistä  saatuja arvioita että  liikenneturvallisuustyön  traditi-
oon tarkastella liikenneonnettomuuksien  lukumääriä  mieluummin kuin on-
nettomuuksissa mukanaoloa  tai  niissä kuolemista  tai  loukkaantumista.  Tut-
kimusasetelma  oli kuitenkin sellainen, että  tutkimusaineistosta  ei voitu pää-
tellä, kuinka moni  kotitalous  oli antanut tietoja samoista onnettomuuksista eli 
havaintojen riippuvuutta ei voitu  mallintaa. Tutkimuslomakkeessa  ei nimittäin 
ollut riittävästi sellaisia kysymyksiä, joiden avulla onnettomuudet olisi voitu 

 yksilöidä.  Sen  sijaan  analyysissä  käytettiin hyväksi kotitalouksien omista 
 jäsenistään  antamia tietoja, jotka ovat toisistaan riippumattomia,  ja  yleistys 

 onnettomuuksiksi  tehtiin keskiarvojen kautta. Jotta analyysiä voitaisiin tar-
kentaa, pitäisi kysymysten suunnitteluun kiinnittää huomiota myös tässä 
suhteessa, mutta tällöin pitäisi kuitenkin varmistaa, ettei kyselystä tulisi  uu-
vuttavan  pitkä  ja  monimutkainen.  

Henkilöperusteinen  tarkastelutapa ei kuitenkaan välttämättä ole huono asia. 
 Se  tuo  onnettomuusperusteista  tarkastelutapaa paremmin esille onnetto-

muuksien inhimilliset seuraukset.  Kaksivaiheinen  otanta osoittautui  varsin 
 käyttökelpoiseksi  menetelmäksi,  mutta analyysi olisi  tarkentunut  myös tässä, 

 jos  vaiheet  1  ja  2  olisi voitu kytkeä  kotitalouksittain  yhteen. Tätä ei ajateltu 
riittävästi tutkimusta suunniteltaessa, jolloin asian korjaaminen jälkikäteen ei 
ollut enää mandollista.  
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Jos  jokaisen olisi itse mandollista tarkistaa heitä koskevat tiedot rekistereis
-ta,  voitaisiin tutkimus toteuttaa siten, että valittaisiin otos ihmisistä  ja  heitä 

pyydettäisiin tarkistamaan, löytyykö heitä koskevia tietoja eri rekistereistä,  ja 
 kertomaan, millaisia rekisteröimättä jääneitä onnettomuuksia heille  on  sattu-

nut tarkastelujakson aikana. Tämä voitaisiin toteuttaa modernin tietoteknii-
kan avulla esim. poliisin  tai  vakuutusyhtiöiden toimipisteissä. 





Tutkimus  Iiikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuudesta  ja  peittävyydestä 	33  
LI ITTEET  

5 LIITTEET 

1. Otoslaskelmat  
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3. Kyselylomakkeet  
4. Kyselylomakkeiden  testaus  
5. Tutkimusaineiston keruun  ja  tallennuksen aikataulut  
6. Tutkimusaineistojen  korjaus  ja  vapaamuotoisten viestin analyysi  
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8. Taulukoita liikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuudesta  ja  peittä-

vyydestä 
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LuTE  1  

OTOSLASKELMAT  

Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden määrät vuodessa 

Ikäryhmä Lukumäärä  
Alle  15-vuotiaat  35 000 
15  -  75-vuotiaat  67 000  
Yli  75-vuotiaat  4 700  
Yhteensä  106 700  

Kotitalouksien lukumäärät  1995  suuralueittain  ja  kotitaloustyypeittäin  
Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  
Alle  18- 117339 293723 170114 93605 674841  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
18-65- 222 931 449 317 260 235 128 364 1 060 847  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
Yli  65- 94934 274511 145877 40291 555613  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
Kaikki  435264 1 017551 576226 262260 2291 301  

Kotitaloustyypit:  
Alle  18-vuotiaita: kotitaloudessa  alle  18-vuotiaita  
18  -  65-vuotiaita: kotitaloudessa ei  alle  18-vuotiaita eikä yli  65-vuotiaita 
Yli  65-vuotiaita: kotitaloudessa yli  65 -vuotiaita mutta ei  alle  18-vuotiaita  

Ikäryhmät:  
Alle  18-vuotias: syntynyt  1979— 1996 
18  -  65-vuotias: syntynyt  1932  -  1978  
Yli  65-vuotias: syntynyt  1931 tai  aikaisemmin 

Yhden hengen kotitalouksien lukumäärät  1996  suuralueittain  ja 
 kotitaloustyypeittäin  

Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  
A11e18-  0 0 0 0 0  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
18-65- 63819 133148 72746 30385 300098  
vuotiaita  ___________ ___________ ___________  
Yli  65- 145051 257791 100049 54552 557443  
vuotiaita  ___________ ___________ ___________  
Kaikki  208870 390939 172795 84937 857541  



36 	Tutkimus Iiikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuudesta  ja  peittävyydestä  
LUTE 1:  OTOSLASKELMAT  

Monen hengen kotitalouksien lukumäärät  1996  suuralueittain  ja 
kotitaloustyypeittäin  
Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  
Alle  18- 106272 314593 134266 80581 635711  
vuotiaita __________ __________ __________ __________ __________  
18-65- 27602 142982 53364 30520 254467  
vuotiaita __________ __________ __________ __________ __________ 
Y1i65-  109070 260915 124191 68103 562280  
vuotiaita __________ __________ __________ __________ __________  
Kaikki  242944 718490 311 821 179204 1452458  

Henkilöitä kotitalouksissa  1995  suuralueittain  ja kotitaloustyypeittäin  
Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  __________  
Alle  18- 419 126 1 071 686 659 379 372 514 2522705  
vuotiaita __________ __________ __________ ___________ __________  
18-65- 322 219 749 983 414 589 199 165 1 658 956  
vuotiaita __________ __________ __________ ___________ __________  
Yli  65- 132911 422767 217808 70929 844415  
vuotiaita __________ __________ __________ ___________ __________  
Kaikki  874 256 2 244 436 1 291 776 642 608 5 053 076  

Henkilöitä suuralueittain  ja ikäryhmittäin  1996  
Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  __________  
Alle  18- 162958 559685 269466 170361 1162470  
vuotiaita __________ __________ __________ ___________ __________  
18-65- 627 137 1 478 922 694 198 400 586 3200843  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
Yli65-  100961 367099 177939 82312 728311  
vuotiaita __________ __________ __________ __________ __________  
Kaikki  891 056 2405 706 1141 603 653 259 5 091 624  
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Kotitalouksien keskikoot suuralueittain  ja kotitaloustyypeittäin  1995  
Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
purikiseutu  Suomi Suomi Suomi  

Alle  18- 3,57 3,65 3,88 3,98 3,74  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
18-65- 1,45 1,67 1,59 1,55 1,59  
vuotiaita __________ __________ __________ __________ __________  
Yli  65- 1,40 1,54 1,49 1,76 1,52  
vuotiaita __________ ___________ __________ ___________ __________  
Kaikki  2,01 2,21 2,24 2,45 2,21  

Alle  18-vuotiaiden  keskimääräiset lukumäärät suuralueittain 
kotitalouksissa, joiden tyyppi  on  "Alle  18 -vuotiaita" 
Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  

Alle  18- 1,39 1,91 1,58 1,82 1,72  
vuotiaita 

Yli  65-vuotiaiden  keskimääräiset lukumäärät suuralueittain 
kotitalouksissa, joiden tyyppi  on  "Yli  65"  
Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  

Yli  65- 1,06 1,34 1,22 2,04 1,31  
vuotiaita  

18  -  65-vuotiaiden  keskimääräiset lukumäärät suuralueittain  ja 
kotitaloustyypeittäi  fl  
Lähde: Tilastokeskus  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  
Alle  18- 2,18 1,74 2,29 2,16 2,02  
vuotiaita  ___________ ___________ ___________ ___________  
18-65- 1,45 1,67 1,59 1,55 1,59  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________  
Yli  65- 0,34 0,20 0,27 -0,28 0,21  
vuotiaita  ___________ ___________ ___________ 



38 	Tutkimus  Iiikenneonnettomuusrekistereiden  edustavuudesta  ja peittävyydestä 
LuTE  1:  OTOSLASKELMAT  

Tarvittava otoskoko  ja sen osittaminen suuralueittain ja ikäryhmittäin  

Lasketaan yksinkertaisen satunnaisotannan perusteella, 
kuinka monta kotitaloutta ta,vitaan, jotta liikenneonnettomuuksissa 
loukkaantuneiden määrän estimaatti poikkeaisi todellisesta määrästä  95 %:n 

 todennäköisyydellä enintään  5  %.  

Kotitalouksien keskikoko 	 2,21  
Loukkaantumisten lukumäärä  
1000  taloutta kohti 	 47  
nO 	 31 462 
n 	 31267  
n,jos60%vastaa 	 52112  
Näissä  on  henkilöitä 	 114 923  

Otokseen pitää  tulla  henkilöitä  suuralueittain  ja  ikäryhmittäin  seuraavasti:  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  __________  

Alle  18- 3678 12633 6082 3845 26238  
vuotiaita __________ __________ __________ __________ __________  

18-65- 14 155 33381 15669 9042 72246  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

Yli  65- 2279 8286 4016 1858 16439  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

Kaikki  20112 54299 25767 14745 114923  

Näiden henkilöiden pitää jakautua suuralueittain  ja 
kotitaloustyyppeittäin  seuraavasti: 

Huolehditaan, että lapsia tulee otokseen riittävä määrä  kotitalouksista 
 "Alle  18-vuotiaita". 

Huolehditaan, että vanhuksia tulee otokseen riittävä määrä  kotitalouksista 
 "Yli  65-vuotiaita". 

Kotitalouksissa  "Alle  18-vuotiaita" asuvat vanhukset ovat tässä asetelmassa 
ylimääräisiä mutta tervetulleita. 
Otetaan huomioon, että  osa  työikäisistä  asuu  kotitaloustyypeissä  "Alle  18"  ja 

 "Yli  65".  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  __________  

Alle  18- 2650 6630 3840 2113 15233  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

18-65- 5293 12322 3745 3052 24412  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

Yli  65- 2 143 6 196 3 293 909 12 541  
vuotiaita __________ __________ __________ __________ ___________  

Kaikki  10086 25 148 10878 6074 52186  
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Kun nämä pyöristetään sopivasti, saadaan tavoiteltava otoskoko 
suuralueittain  ja  kotitaloustyypeittäin 

________- Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  
Alle  18- 2 650 6 630 3 840 2 120 15 240  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
18-65- 5300 12330 3750 3060 24440  
vuotiaita ___________ __________ __________ ___________ __________  
Yli  65- 2150 6200 3300 910 12560  
vuotiaita ___________ __________ __________ ___________ __________  
Kaikki  10100 25160 10890 6090 52240  

Ensimmäisessä poiminnassa saatiin kuitenkin virheellinen otos, joka 
jakautui suuralueittain  ja  kotitaloustyypeittäin  seuraavasti: 

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  __________  
Alle  18- 2 650 6 630 3 840 2 120 15 240  
vuotiaita __________ __________ __________ ___________ __________  
18-65- 6126 14058 5631 2896 28711  
vuotiaita __________ __________ __________ ___________ __________  
Yli  65- 1324 4472 1419 1074 8289  
vuotiaita __________ __________ __________ ___________ __________  
Kaikki  10 100 25160 10890 6090 52240  

Virheellistä otosta paikattiin seuraavalla lisäotoksella suuralueittain  ja 
 kotitaloustyypeittäi  n:  

Pääkau-  Muu Etelä- Keski- Pohjois- Kaikki  
__________ punkiseutu  Suomi Suomi Suomi  
Altel8-  0 0 0 0 0  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
18-65- 826 1 728 1 881 4435  
vuotiaita ___________ __________ __________ ___________ __________  
Yli  65- 0 0 0 164 164  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  
Kaikki  826 1 728 1 881 164 4599  
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LuTE  2  

OTANTA-ASETELMA  JA  VASTANNEIDEN MÄÄRÄ 
Tutkimusaineisto koottiin vuoden  1997  alussa laaditun tutkimussuunnitelman 
mukaisesti  [1]  kotitalouksille suunnatun postikyselyn avulla (kotitaloudella 
tarkoitettiin kaikkia samassa asunto-osoitteessa asuvia henkilöitä). Aineiston 
keruu perustui kaksivaiheiseen otantaan: 

•  Vaiheessa  1  otokseen poimittiin hyvin suuri määrä kotitalouksia, joille 
lähetettiin suppea haastattelulomake  (7  kysymystä, ks.  lute 3).  Tämän 
tarkoituksena oli löytää riittävä määrä sellaisia kotitalouksia, joiden joku 
jäsen oli joutunut liikenneonnettomuuteen (perusjoukon selaus). 

•  Vaiheessa  2  otettiin mukaan ne vaiheen  1  kotitaloudet, jotka antoivat 
ensimmäisessä vaiheessa tietoja tapahtuneista onnettomuuksista. Nyt 
tavoitteena oli saada onnettomuuksista tarkempia tietoja, joten kyselylo-
makekin oli huomattavasti yksityiskohtaisempi  (25  kysymystä, ks.  lute 3).  

Jotta voitiin varmistua siitä, että otos kuvaisi hyvin  koko  väestöä, kotitaloudet 
jaettiin otantaa varten neljään suuralueeseen kotitalouden sijaintipaikan mu-
kaan 

• pääkaupunkiseutu:  Helsinki,  Espoo, Vantaa, Kauniainen 
•  muu Etelä-Suomi:  vanhat Uudenmaan (ei pääkaupunkiseutu), Turun  ja 

 Porin, Kymen, Hämeen  ja  Mikkelin läänit 
•  Keski-Suomi:  vanhat Vaasan, Keski-Suomen, Kuopion  ja  Pohjois- 

Karjalan läänit 
•  Pohjois-Suomi:  vanhat Oulun  ja  Lapin  läänit  

ja  kolmeen kotitaloustyyppiin  sen  mukaan, minkä ikäisiä henkilöitä niihin 
kuului: 

•  alle  18-vuotiaita: kotitaloudet, joissa oli vähintään yksi vuosina  1979-
1996  syntynyt lapsi 

•  yli  65-vuotiaita: kotitaloudet, joissa oli vähintään yksi vuonna  1931 tai  sitä 
ennen syntynyt aikuinen mutta ei yhtään vuosina  1979-1996  syntynyttä 

 lasta. 
•  vain 18-65-vuotiaita: kotitaloudet, joissa ei ollut yhtään vuosina  1979- 

1996  syntynyttä  lasta  tai  vuonna  1931 tai  sitä ennen syntynyttä aikuista. 

Suuralueista  ja kotitaloustyypeistä  syntyi  12  erillistä ryhmää eli ositetta, joista 
kustakin valittiin otokseen riittävä määrä kotitalouksia. 

Kun arvioitiin, kuinka monta kotitaloutta vaiheen  1  otokseen  kaiken  kaikkiaan 
tarvitaan, tavoitteeksi asetettiin, että aineiston avulla estimoitava liikenneon-
nettomuuksissa loukkaantuneiden kokonaismäärä saa  95 %:n  todennäköi-
syydellä poiketa todellisesta kokonaismäärästä enintään  5  %.  Laskelmien 
lähtökohtana pidettiin sitä, että vuosittain  n. 106 700  henkilöä loukkaantuu 
liikenneonnettomuuksissa  [2-4].  Kun vielä lisäksi arveltiin, että  vain n. 60 % 
kotitalouksista  vastaa kyselyyn, päädyttiin siihen, että vaiheen  1  otokseen  on 
poimittava  kaiken  kaikkiaan  52 240 kotitaloutta  (ks. tarkemmin liitteestä  1). 
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Kun tätä määrää jaettiin eri  ositteille,  yritettiin varmistaa, että kultakin suur- 
alueelta olisi saatu suhteellisesti oikeat määrät  alle  18-vuotiaita,  18-65- 
vuotiaita  ja  yli  65-vuotiaita. 

Vaiheen  I  otosta  poimittaessa  tehtiin kuitenkin virhe, jonka vuoksi otokseen 
tuli liikaa  18-65-vuotiaitten  talouksia  ja  liian vähän yli  65-vuotiaitten  talouk

-sia. Sen  takia otosta täydennettiin myöhemmin  4 599  kotitaloudella  niin, että 
jokaiseen  ositteeseen  saatiin vähintään alkuperäisen tavoitteen mukainen 
määrä  kotitalouksia.  Niinpä lopullinen otos jakautui eri  ositteille  seuraavasti: 

Taulukko  1.  Vaiheen  I  lopulliset otoskoot. 

Suuralue  Pää-  Muu Keski- Pohjois- Kaikki  
Kotitalous-  kaupunki- Etelä-  Suomi Suomi  Yhteensä 
tyyppi seutu  Suomi  __________ __________ __________  
Alle  18- 2650 6630 3840 2120 15240  
vuotiaita __________ __________ __________ __________ ___________  

Yli  65- 2 150 6 200 3 300 1 074 12724  
vuotiaita ___________ __________ __________ __________ ___________  

18-65- 6 126 14058 5631 3060 28875  
vuotiaita ___________ ___________ ___________ ___________ ___________  

Kaikki  10926 26888 12771 6254 56839  
Yhteensä __________ __________ __________ __________ __________  

Otos poimittiin  väestörekisteristä.  Ennen  poimintaa  kotitaloudet järjestettiin 
 ositteittain kuntajärjestykseen,  minkä jälkeen kussakin  ositteessa  otos poi-

mittiin  tasavälisesti  siten, että  poiminnalle  arvottiin satunnainen  aloituskohta.  

Vaiheen  2  otos määräytyi sitten vaiheessa  1  palautuneiden  vastausten pe-
rusteella:  jos  vaiheen  1  vastaus vähänkin viittasi siihen, että joku kotitalou-
den jäsenistä oli ollut mukana onnettomuudessa,  kotitalous  valittiin mukaan 
vaiheeseen  2.  Vaiheessa  1  saatiin vastaus kaikkiaan  26 363  kotitaloudelta 

 eli  palautusprosentti  oli  46,4  %.  Näistä kaikkiaan  2 409  eli  9,1  %  otettiin mu-
kaan vaiheeseen  2.  

Taulukko  2.  Vaiheessa  I  vastanneiden kotitalouksien määrät.. 

Suuralue  Pää-  Muu Keski- Pohjois- Kaikki  
Kotitalous-  kaupunki- Etelä-  Suomi Suomi  yhteensä 
tyyppi seutu  Suomi  __________ __________ __________  

Alle  18- 1 037 2 961 1 813 938 6 749  
vuotiaita  39,1  %  44,7  %  47,2  %  44,2  %  44,3  %  
Yli  65- 646 2269 771 613 4299  
vuotiaita  30,0  %  36,6  %  23,3  %  57,1  %  33,8  %  
18-65- 2912 7296 3726 1381 15315  
vuotiaita  47,5% 51,9% 66,2% 45,1  %  53,0%  
Kaikki  4595 12526 6310 2932 26363  
Yhteensä  42,0  %  46,6  %  49,4  %  46,9  %  46,4  % 
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Taulukko  3.  Vaiheen  2  otoskoot. 

Suuralue  Pää-  Muu Keski- Pohjois- Kaikki  
Kotitalous-  kaupunki- Etelä-  Suomi Suomi  Yhteensä 
tyyppi seutu  Suomi  __________ __________ __________  
Alle  18- 146 394 231 131 902  
vuotiaita  14,1% 13,3% 12,7% 14,0% 13,4%  
Yli  65- 32 112 39 30 213  
vuotiaita  5,0 %  4,9 %  5,1 %  4,9 %  5,0 %  
18-65- 266 640 287 101 1 294  
vuotiaita  9,1  %  8,8 %  7,7 %  7,3 %  8,4 %  
Kaikki  444 1146 557 262 2409  
yhteensä  9,7 %  9,1 %  8,8 %  8,9 %  9,1 %  

Vaiheessa  2  vastaus saatiin kaikkiaan  1 814  kotitaloudelta.  Näistä kuitenkin 
 vain 1 700  antoi tietoja tapahtuneista onnettomuuksista, joten vastauspro-

sentiksi jäi  70,6  %.  Valitettavasti vaiheessa  2  kotitalouden  tunnistekoodi  si-
joitettiin erehdyksessä kyselylomakkeen asemesta  saatekirjeeseen,  joten 

 palautuneista lomakkeista  ei pystytä enää tarkistamaan, mille  suuralueelle 
 vastauksen lähettänyt  kotitalous  kuului. Niinpä  palautuneiden  lomakkeiden 

määrät voidaankin esittää  vain  kotitaloustyypeittäin.  Virheen takia vaiheen  1 
 ja  vaiheen  2  vastauksia ei voida myöskään kytkeä  kotitalouksittain  yhteen, 

mikä hankaloittaa analyysiä  ja  vaikuttaa  lopputuloksiin.  

Taulukko  4.  Vaiheessa  2  vastanneiden kotitalouksien määrät.  

Kotitaloustyyppi  Kaikki yhteensä  
Alle  18- 465  
vuotiaita  51,6%  
Yli  65- 206  
vuotiaita  96,7 %  
18-65- 1 029  
vuotiaita  79,5 %  
Kaikki  1 700  
Yhteensä  70,6 % 
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Tutkimus liikenneonnettomuuksista tehtyjen tilastojen edustavuudesta 

Arvoisa vastaanottaja 

Lilkenneonnettomuuksista  aiheutuu ihmisille paljon suma, kärsimystäja suuria talou-
dellisia menetyksiä. Jotta liikenneja liikkuminen voitaisiin saada nykyistä turvallisem-
maksi, tarvitaan tietoa tapahtuneista onnettomuuksista. 

Kaikki liikenneonnettomuudet eivät kuitenkaan näy tilastoissa Tällä tutkimuksella 
onkin tarkoitus selvittää, kuinka paljon tilastoistajää onnettomuuksia poisja millaisia 
nämä tilastoista pois jäävät onnettomuudet ovat. 

Tutkimuksessa  on  kaksi osaa. Tässä ensimmäisessä osassa etsitään liikenneonnetto-
muuksissa mukana olleita. Samalla arvioidaan  mm.  sitä, kuinka paljon ilikenneonnet-
tomuuksia todella tapahtuu  ja  kuinka moni loukkaantuu onnettomuuksissa Toisessa 
osassa kysytään tarkempia tietoja tapahtuneista onnettomuuksista  Se  suunnataan 

 vain  onnettomuuksissa mukana olleille. 

Tiedämme, että osallistuminen tutkimukseen saattaa palauttaa mieleen ikäviäja 
kipeitä muistoja. Meille olisi kuitenkin suureksi avuksi,jos voisitte vastata oheisiin 
kysymyksiin. Ne koskevat kaikkia niitä liikenneonnettomuuksia -  lieviä  ja 

 vakavia  -  joissa  Te  tai  joku kanssanne asuvista oli mukana vuonna  1996. 
 Pyydämme Teitä vastaamaan myös siinä tapauksessa, että kukaan kotitaloutenne 

jäsenistä ei ollut mukana missään hikenneonnettomuudessa viime vuonna myös  se 
 tieto  on  tutkimuksessa tärkeä. Vastatkaa kyselyyn mandollisimman pian, 

mieluiten heti. 

Vastauksenne käsitellään täysin luottamuksellisesti eikä tietoja anneta muihin 
tarkoituksiin kuin tahanliikenneonnettomuustilastojen edustavuutta koskevaan 
tutkimukseert Yksittäisen vastaajan tietoja ei tule ilmi missään yhteydessä. 



Jotta vastaaminen olisi helpompaa, ohessa  on  teksti, jossa määritellään, mitä kyse-
lyssä käytetyillä termeillä tässä yhteydessä tarkoitetaan. 

Tutkimuksessa ovat mukana sosiaali-ja  terveysministeriö, sosiaali-ja  terveysalan 
tutkimus-ja kebittämiskeskus  Stakes,  Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus,  
liikenneministeriö, sisäasiainministeriö,  TilastokeskusjaTielaitos.  Tarkempia tietoja 
tutkimuksesta antaa ylitarkastaja Pekka Räty Tielaitoksen Liikenne -ja  tiestötiedot 
-yksiköstä  puh.  0204 44 2601. 

Ystävällisinterveisin  

Pekka Räty 

Määritelmiä 

Kotitalous: 

Kotitaloudella  tarkoitetaan tässä sellaisia henkilöitä, jotka asuivat pääasiallisesti samassa osoitteessa (samassa asunnossa) 
vuoden  1996  aikana. Kotieläimiä ei pidetä kotitalouksien jäseninä. 

Liikenneonnettomuus: 

Liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista kuolemaan. loukkaantumiseen  tai  omaisuusvahinkoihinjohtanutta  liikenne-
tapahtumaa,jossa  on  ollut mukana ainakin yksi liikkuva  kulkuneuvojajoka  on tapahtunutjoko vleiselle  liikenteelle tarkoitetulla  tai  
yleisesti liikenteeseen  kävtetvllä  alueella (tielaitoksen, kaupungin  tai  kunnan  ylläpitämälla  tiellä  tai  kadulla, yksityistiellä  tai  metsä-
autotiellä, kerrostalon  tai  julkisen rakennuksen pihalla jne.) 

Esimerkkejä liikenneonnettomuuksista: 
-Peltikolari.  
-Polkupyörällä kaatuminen,  jos  seurauksena  on  vammoja  tai  polkupyöran vaurjoituminen.  
-Polkupyörällä törmääminen  jalankulkijaan,  jos  jompikumpi osapuolista saa vammoja  tai  polkupyörä vaurioituu. 
-Autolla ojaanajo,jos seurauksena  on  vammoja kuijettajalle  tai matkustajalle  tai  jos  auto  vaurioituu. 
-Jalankulkijan liukastuminen  tai  kaatuminen  is^] liikenneonneuomuus, mikäli mukana ei ote yhtäkään liikkuvaa ajoneuvoa. 
-Vähältä piti -tilanteet eivät ole liikenneonnettomuuksia. 

Liikenneonnettomuudessa mukanaolo: 

Henkilö  on  liikenneonnettomuudessa mukana,  jos hän  on  tavalla  tai  toisella onnettomuuden osapuoli (syyllinen  tai  syytön, 
jalankulkija  tai  ormettomuudessa  mukana olleen kulkuneuvon kuljettaja  tai  matkustaja). Henkilö ei ole onnettomuudessa mukana,  
jos hän  on  onnettomuuden kannalta pelkkä ohikulkija. 

Liikenneonnettomuudessa loukkaantuminen: 

Henkilö loukkaantuu liikenneonnettomuudessa,  jos hän  saa onnettomuuden seurauksena sellaisen fyysisen vamman, joka 
vaatii hoitoa  tai  ainakin tarkkailua. Henkiset vammat katsotaan loukkaantum isiksi,  jos  ne vaativat hoitoa  tai  sairaslomaa. 

Ajoneuvo, kulkuneuvo  ja  jalankulkija:  

Ajoneuvoja ovat polkupyörä, mopo, moottoripyörä, henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto,  traktori  ja  moottorikelkka 
peravaunu ineen.  Kulkuneuvoja ovat kaikki  ajoneuvot sekä juna  ja  raitiovaunu. 

Jalankulkijalla  tarkoitetaan jalkaisin, suksilla, rullasuksilla, rullaluistimitla  tai  vastaavilla välineillä liikkuvaa henkilöä, 
potkukelkkailijaa, lastenvaunujen työntäjää, polkuauton, pyörätuolin  tai  vastaavan laitteen kuljettajaa sekä polkupyörän  tai  mopon 
taluttajaa. 



LIIKENTEONNETFOM1JUSTILASTOJEN  EDUSTA VUUSTUTKIMUS  
1. VAIHEEN KYSYMYKSET 

Pyydärnme  teitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin, jotka koskevat kotitaloutenne jäsenille vuonna 
 1996  tapahtuneita Iiikenneonnettomuuksia McrkitkAä vastaukset numeroin kunkin kysymyksen 

kohdalle varattuun tilaan. (Merkitkää vastauksessa jokainen numero omaan lokeroonsa eli  jos  vastauksena 
 on  esimerkiksi  12,  nierkitkää 	2  .)  Jos  vastauksenaon "ci  kukaan", "ei ketään"  tai  "ei yhdessä- 

kään", merkitkää vastaukseksi  0.  Katsokaa ennen vastaamista liikenneonnettomurden määritelmä 
saatekirjeen lopusta.  

I.  Kuinka monta jäsentä kuluu kotitalouteenne? 	 _______ henkilöä  

2. Kuinka moni kotitaloutenne jäsenistä oli mukana 
liikenneonnettomuudessa vuonna  1996? 	 _______  henkilöä  

3. Kuinka monessa liikenneonnettomuudessa kotitaloutenne jäsenet 
olivat mukana vuonna  1996? 	 t 	i  j  onnettomuudessa  

4. Kuinka monessa niistä liikenneonnettomuuksista joku loukkaantui 
(joku kotitaloutenne jäsen  tai  joku muu)? 	 _______ onnettomuudessa  

5. Kuinka moni  kotitaloutenne jäsenistä loukkaantui 
liikenneonnctlomuudessa vuonna  1996? 	 i i  henkilöä  

6. Kuinka moni muu loukkaantui niissä liikenneonnettomuuksissa 
(todellinenlukurnäärätaiarvio)? 	 _______ henkilöä  

7. Kuoliko  kukaan niissä liikenneonnettomuuksissa, joissa joku 
kotitaloutenne  jäsenistä oli mukana vuonna  1996'?  
Merkitkää rasti  asianomaiseen ruutuun. 	 Kyllâ 	[IJ  

Ei[ 

(Tämä koodi sisältää vastaajan tunnistetiedol Vastaukset 
käsitellään täysin luottamuksellisesti.) 



Pekka Räty  
Edustavuustutkimus 
Tielaitos /  Liikenne-ja tiestötiedot 
PL33  
00521 Helsinki 

Liikc.co..cuoiuiu..silsjio. d..ua.uniu*kunu, 

Kyidy 	 *.n.. .sib  

Osoitelähde: 
Väestötietojärjestelmä 
Väestörekisterikeskus 
PL7  
00521 Helsinki  

Tutkimus liikenneonnettomuuksista tehtyjen tilastojen edustavuudesta 

Arvoisa vastaanottaja 

Lähetimme Teille jokin aika sitten kyselyn, joka koski  kotitaloutenne  jäsenille vuonna 
 1996  tapahtuneita liikenneonnettomuuksia. Kysely liittyy  tutkimukseen,jossa  selvite-

thän,  kuinka todenmukaisen kuvan olemassa olevat tilastot antavat liikenneturvalli-
suudesta.  

Jos  ette vielä ole vastanneet kyselyyn, pyydämme Teitä vastaamaan siihen 
mandollisimman pian, mieluiten heti.  Palauttakaa  vastaus postitse  -  postimaksu 

 on  maksettu puolestanne. 

Tiedämme, että osallistuminen tutkimukseen voi palauttaa mieleen ikäviä  ja  kipeitä 
muistoja. Tiedämme myös, että kyselyyn vastaaminen voi tuntua  turhauttavalta, 

 mikäli  kohdallenne  ei ole  satiunuivakavampia  liikenneonnettomuuksia.  Vastaarnalla 
 kyselyyn kuitenkin  auttaisitte  meitä  työssämme,  jonka tavoitteena  on  nykyistä turval-

lisempi liikenne. 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa ylitarkastaja Pekka Räty  Tielaitoksen  Liikenne-  ja 
tiestötiedot -yksiköstä puh.  0204 44 2601. 

YstAvällisin  terveisin 

Pekka Räty  



Pekka Raty 
Representativitetsundersökning 
Vägverketll'rafik-  och vägdata 
PB  33 
00521  Helsingfors 

Enkli, fnt kcd 

Adresskälla: Befolkningsdatasystemet 
Befolkningsregistercentralen 
PB7  
00521  Helsingfors 

Undersökning om hur representativ  den  statistik som gjorts om trafikolyckor  är  

Ärade mottagare 

Trafikolyckor innebär mycket sorg och lidande samt stora ekonomiska förluster för 
människor. För att trafiken och resandet skall bli tiyggare behövs uppgifter om inträffade 
trafikolyckor. 

Alla trafikolyckor syns  dock  inte i statistiken. Avsikten med  den  här undersökningen 
 är  att ta reda  på  hur många olyckor som inte kommer med i statistiken och hurdana dessa 

olyckor  är.  -  

Undersökningen  är  tvådel&L  I den  här fdrsta delen söker  man  efter personer som 
varit med om trafikolyckor. Samtidigt uppskattar  man  bl.a  hur många trafikolyckor som 
verkligen sker och hur många som skadas i olyckorna.  I den  andra delen frågas efter 
noggrannare uppgifter om  de  inträffade olyckorna  Den  riktas bara  till  personer som varit 
med om olyckor.  

Vi är  medvetna om att  man  genom att  delta  i undersökningen kanske återupplever 
tråkiga och smärtsamma minnen. Det skulle  dock  vara  till  stor hjälp för oss omNi svarar 

 på  bifogade frågor.  De  gäller alla  de  trafikolyckor - lindriga och allvarliga -  som Ni 
eller någon från Ert hushåll har råkat ut för  år 1996. Vi  ber  Er  svara också i det  fall 

 att ingen från Ert hushåll har varit med om någon trafikolycka ifjol;  den  uppgiften  är  också 
viktig för undersökningen. Svara  på  enkäten  så fort  som möjligt, helst genast.  

Era  svar behandlas konfidentiellt och uppgifterna ges inte  till  något annat ändamål 
 än den  här undersökningen. Enstaka svar framgår inte i något sammanhang. 



För att underlätta  ifyllandet  finns det bifogat definitioner av vad som avses med  de 
termer  som används i undersökningen.  

I  undersökningen deltar  social-  och hälsovårdsministeriet, Forsknings- och 
utvecklingscentralen  for social-  och hälsovården  Stakes,  Traflkskyddet, 
Trafikforsäkringscentralen, trafikministeiiet,  inrikesministeriet, Statistikcentralen och 
Vägverket. Närmare uppgifter om undersökningen ger överinspektör  Pekka Räty  från 
Vägverkets enhet  fOr  Trafik- och vägdata, tfn  0204442601.  

Med vänlig hälsning  

Pekka Räty  

Definitioner 

Hushåll: 

Med hushåll avses här personer som huvudsakligen bodde i samma adress (samma bostad)  under år 1996.  Husdjur räknas 
inte som medlemmar av hushållet. 

Trafikolycka: 

Med trafikolycka avses  en  trafikhändelse som lett  till  döden. personskador eller egendomsskador. där åtminstone ett 
rörligt fordon har varit delaktigt och som har hänt  på  område som antingen  är  avsett fr allmän trafik eller som allmänt används 
fr trafik  (på  väg eller gata som upprätthålls av vägverket, staden eller kommunen,  på  enskild väg eller skogsbilväg,  på  
gårdsplan vid  flervåningshus  eller allmän byggnad osv.) 

Exempel  på  trafikolyckor  
-  Kollision med  plåiskador  som  foljd. 
- Omkullkörning  med cykel, om  den  lett  till person-  eller cykelskador.  
-  Kollision mellan cyklist och fotgängare, om någondera eller cykeln skadats.  
- Dikesköming mcd  bil, om  Thraren,  passageraren eller bilen skadats.  
-  Som trafikolycka räknas inte när  en  fotgängare halkar eller  faller  omkull om inget rörligt fordon  är  delaktigt 

 -  Nära ögat-händelser  ärint  trafikolyckor. 

Delaktig i  en  trafikolycka:  

En person är  delaktig  I en  trafikolycka om han  på  ett eller annat sätt  är part  i olyckan (skyldig eller oskyldig, fotgängare 
eller förare eller passagerare i det  traflkmedlet  som varit med om  en  olycka). Personen  är  inte delaktig i olyckan om han bara råkar 
passera olycksplatsen. 

Skadad i  en  trafikolycka:  

En person  skadas i  en  trafikolycka om han  på  grund av olyckan får  en  fysisk skada som kräver vård eller åtminstone 
 observation.  Psykiska skador anses som skador om  de  kräver vård eller sjukledighet. 

Fordon, trafikmedel och fotgängare: 

Som fordon räknas cykel,  moped,  motorcykel, personbil, paketbil, lastbil, traktor och snöskoter jämte släpvagn. Som 
trafikmedel räknas alla fordon samt  tg  och spårvagn. 

Som fotgängare räknas  en person  som rör sig  till  fots, med skidor,  ruliskidor,  rullskridskor eller motsvarande medel eller  en 
 som rör sig med sparkstötting, skuffar barnvagn eller använder trampbil, rullstol eller motsvarande anordning eller som leder  en  

cykel eller  moped.  



UNDERSÖKNING  OM  HUR REPRESENTATIV STATISTIKEN ÖVER 
TRAFiKOLYCKOR  ÄR  
FRÅGOR  I  DET FÖRSTA SKEDET  

Vi  ber  Er  svara  på ftIjande  frågor som gäller trafikolyckor som medlemmar av Ert hushåll 
råkat ut ftr  under år 1996.  Anteckna rätt antal  på  det tomma utrymmet vid varje fråga. (Anteckna 
varje siffra i rätt fack, dvs, om svaret  är Lex. 12  skriv i  I 2  i.)  Om  svaret  är 'mgen"  skriv  då 0 

 som svar. Före if'llandet ber  vi Er  läsa igenom definitionerna som finns i slutet av följebrevet.  

1. HurmångamedlemmarfmnsdetiErthushåll? 	 ____  personer  

2. Hur många medlemmar av Ert hushåll var delaktiga 
i trafikolyckor  år 1996? 	 i personer  

3. Hur många trafikolyckor varmedlenunarav Ert hushåll 
delaktiga i Ar  1996? 	 ______  olyckor  

4. I  hur många av dessa trafikolyckor blev någon skadad 
(medlem av hushållet eller någon annan)? 	 _______ olyckor  

5. Hur många medlemmar av Ert hushåll skadades i 
trafikolyckor  år 1996? 	 I 	personer  

6. Hur många andra skadades i dessa trafikolyckor 
(verkligt antal eller uppskattning)? 	 personer  

7. Dog  någon ide trafikolyckor,  sora  någon medlem 
av Ert hushåll var delaktig i  år 1996? 
Sättkiyssirtittruta. 	 Ja 	LII  

Nej  

(Den  här koden innehåller indentifieringsuppgifter om 
svararen.  Svaren behandlas konfidentielit.) 



Pekka  Raty 
Representativitetsundersökning 

 Vägverket  I  Trafik- och vägdata 
 PB33  

00521  Helsingfors  

Repi  sta*itiviletsusdeisÖk..ag 

Eakiteni (atet.  skede 

Adresskälla 
 Befolkningsdalasystemet 

Befollningsregistercentralen 
PB7  
00521 Helsinki  

Undersökning om hur representativ  den  statistik som gjorts om trafikolyckor  är 

 Ärade mottagare 

Ni fick för  en  tid  sedan en  enkät som gällde trafikolyckor, som medlemmar av 
Ert hushåll råkat ut för  under år 1996.  Enkäten  hänfiir  sig  till en  undersökning där 

 man  utreder hur sanningsenlig bild som  den  befintliga statistiken ger av 
 lraflksäkerheten.  

Om  Ni inte ännu har svarat  på  enkäten ber  vi Er  göra det  så fort  som 
möjligt, helst genast Returnera svaret  per post  -  postavgiften  är  betald.  

Vi är  medvelna  om att  man  genom att  delta  i  undeisöknthgen  kanske 
återupplever tråkiga och smärtsamma minnen.  Vi vet  också att det kan kännas 
frustrerande att svara  på  enkäten om Ni inte har råkat ut för några allvarligare 
trafikolyckor. Genom att svara  på  enkäten hjälper Ni oss i vårt arbetet, vars mål  är 

 att göra trafiken ännu säkrare. 

Närmare uppgifter om undersökningen ger överinspektör  Pekka Räty  från 
Vägverkets enhet för Trafik- och vägdata, tfn  0204442601.  

Med vänlig hälsning  

Pekka Räty  



Pekka  Rat)' 
Edustavuustutkimus 	 Kyyn 	v.ihe 

Tielaitos  I  Liikenne-ja tiestötiedot 	 Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä 
PL33 
	

Väestörekistei-ikeskus 
00521 Helsinki 
	

PL7 
00521 Helsinki  

Tutkimus liikenneonnettomuuksista tehtyjen tilastojen edustavuudesta 

Arvoisa vastaanottaja 

Uihetimme Teillejokin  aika sitten kyselyn,joka koski kolitaloutenne jäsenifle vuonna 
 1996  tapahtuneita lilkenneonnettomuuksia Kiitos antamistanne tiedoista 

Haluaisimme nytkysellä  tarkemmin niistä liikenneonnettomuuksista, joissa 
 kotitaloutenne  jäseniä oli mukana vuonna  1996.  

Tämä kysely  on laajempijayksityiskohtaisempi  kuin edellinen kysely. Kysymyksien 
avulla kartoitetaan  mim  sitä, milloinjamillaisissaympäiistöissä liikenneonnettomuu-
det tapahluivat, millaisia tapahtuneet onnettomuudet olivat, mitä osapuolia onnetto-
muuksissa oli mukana, miten vakavia onnettomuudet olivatja mihin rekistereihin 
onnettomuudet mandollisesti  on  kirjattu.  Osa  kysymyksistä  on  yhteisiä kaikille 
kotitaloudenjäsenille,  osa  koskee kutakin kotitaloudenjäsentä erikseeu. 

Vastatkaa  kyselyyn mandollisimman pian, mieluiten heti. 

Vastauksenne käsitellään täysin luottamuksellisesti eikä tietoja anneta muihin 
tarkoituksiin kuin tähän liikenneonnettomuustilastojen edustavuutta koskevaan 
tutkimukseen. Yksittäisten vastaajien tietoja ei tule ilmi missään yhteydesst 

Vastaamisen helpottamiseksi ohessa  on teksti,jossa  määritellään, mitä kyselyssä 
käytetyillä termeillä tässä yhteydessä tarkoitetaan. 

Tutkimuksessa ovat mukana sosiaali -ja  terveysministeriö, sosiaali -ja  terveysalan 
tutkimus-ja kehittämiskeskus  Stakes, Liikenneturva, Liikennevakuutuskeskus, 

 liikenneministeriö, sisäasiainministen., Tilastokeskus  ja Tielaitos.  Tarkempia tietoja 
tutkimuksesta antaa ylitarkastaja Pekka Räty Tielaitoksen Liikenne-ja tiestötiedot 
-yksikösta puh.  020444 2601.  

Ysta 	eisin 



MAriteLrniA 

Kotitalous: 

Kotitaloudella  tarkoitetaan tässä sellaisia henkilöitä, jotka asuivat pääasiallisesti samassa osoitteessa (samassa asunnossa) vuo-
den  1996  aikana. Kotieläimiä ei pidetä kotitalouksien jäseninä. 

Liikenneonnettomuus: 

Liikenneonnettomuudella tarkoitetaan sellaista kuolemaan. loukkaantumiseen  tai  omaisuusvahinkoihin  johtanutta liikenne
-tapahtumaa,jossa  on  ollut mukana ainakin yksi liikkuva  kulkuneuvojajoka  on  tapahtunutjoko  yleiselle  liikenteeHe  tarkoitetulla  tai 

 yleisesti liikenteeseen  kävtetvllä  alueella  (tielaitoksen,  kaupungin  tai  kunnan ylläpitämällä tiellä  tai  kadulla,  yksityistiellä  tai  metsä
-autotiellä,  kerrostalon  tai  julkisen rakennuksen pihalla jne.) 

Esimerkkejä liikenneonnettomuuksista:  
-Peltikolari. 
-Polkupyöralla  kaatuminen,  jos  seurauksena  on  vainznoja  tai  polkupyörän  vaurioiturninen.  
-Polkupyörällä törmääminen  jalankulkijaan,  jos  jompikumpi osapuolista saa vammoja  tai  polkupyörä vaurioituu. 
-Autolla  ojaanajo,  jos  seurauksena  on  vainmoja kuijettajalle  tai  matkustajalle  tai  jos  auto  vaurioituu.  
-Jalankulkijan liukastuminen  tai  kaatuminen  thk  liikenneonnettomuus, mikäli mukana ei ole yhtäkään liikkuvaa  kulkuneuvoa 
-Vahalta  piti -tilanteet eivät ole liikenneonnettomuuksia. 

Liikenneonnettomuuksien  päätyyppejä  ovat:  

-Jalankulkijaonnettomuus 
-Polkupyöräonnettornuus 
-Mopo-onnettomuus 

 -Eläinonnettomuus 

-Yksittäisonnettomuus 
-Kääntymisonnettomuus 

-Ohitusonnettomuus 

-Kohtaamisonnettomus 
-Peräänajo-onnettomuus  

-Risteämisonnettomuus 
 -Muut onnettomuudet 

Liikenneonnettomuudessa  inukanaolo:  

onnettomuus, jossa  on  kulkuneuvojen lisäksi ollut mukana  jalankulkija. 
 onnettomuus, jossa  on  ollut mukana polkupyöräilijä. 

onnettomuus, jossa  on  ollut mukana mopoilija. 
onnettomuus, jossa  on  ollut mukana  kulkuneuvon  ulkopuolella ollut eläin (hirvi, poro,  kissa, 

 koira tms.) 
onnettomuus, jossa  on  ollut mukana  vain  yksi  kulkuneuvo.  
onnettomuus, jossa jokin  kulkuneuvoista  on  ollut  kääntymässäja kulkuneuvot  ovat törmänneet 
toisiinsa. 
onnettomuus, jossa  kulkuneuvot  oval  liikkuneet samaan  uuntaan,  jokin  kulkuneuvoista  on 

 ollut ohittamassa toista  kulkuneuvoa  ja kulkuneuvot  ovat törmänneet toisiinsa 
onnettomuus, jossa  kulkuneuvot  oval  liikkuneet vastakkaisiin suuntiin  ja  törmänneet toisiinsa. 
onnettomuus, jossa  kulkuneuvot  ovat liikkuneet samaan  ajosuuntaan  ja  jokin  kulkuneuvoista 

 on  ajanut toisen perään. 
onnettomuus, jossa  kulkuneuvot  ovat ajaneet  risteäviin ajosuuntiin  ja tönnänneet  toisiinsa. 
onnettomuus, johon mikään edellä olevista  pää.tyypeistä  ei  tunnu  sopivan. 

Henkilö  on  liikenneonnettomuudessa mukana,  jos hän  on  tavalla  tai  toisella onnettomuuden osapuoli (syyllinen  tai  syytön, 
 jalankulkija  tai  onnettomuudessa mukana olleen  kulkuneuvon  kuljettaja  tai  matkustaja). Henkilö ei ole onnettomuudessa muka

-na,jos  hän  on  onnettomuuden kannalta pelkkä ohikulkija. 

Liikenneonnettomuudessa loukkaantuminen: 

Henkilö loukkaantuu  liikenneormettomuudessa,  jos hän  saa onnettomuuden seurauksena sellaisen fyysisen vamman, joka vaatii 
hoitoa  tai  ainakin tarkkailua. Henkiset vammat katsotaan  loukkaantumisiksi,jos  ne vaativat hoitoa  tai  sairaslomaa. 

Ajoneuvo,  kulkuneuvo  ja jalankulkija:  

Ajoneuvoja ovat polkupyörä, mopo,  moottoripyöra,  henkilöauto, pakettiauto, linja -auto,  kuorma-auto,  traktori  ja moottorikeikka 
perävaunuirleen.  Kulkuneuvoja ovat kaikki  ajoneuvot  sekä juna  ja  raitiovaunu.  

Jalankulkijalla  tarkoitetaan jalkaisin, suksilla,  rullasuksilla, rullaluistimilla  tai  vastaavilla välineillä  liikktivaa  henkilöä, 
 potkukelkkailijaa, lastenvaunujen työntäjää, polkuauton, pyörätuolin  tai  vastaavan laitteen kuljettajaa sekä polkupyörän  tai 

 mopon  taluttajaa. 
Liikcnneonnctlomuusttlastojcu e4us(.vuustutkimut. kycclyn oIncn viihe 



LIIKENNEONNETfOMUUSIILASTOJEN  EDUSTA VUUSTUTKIIMUS  
2.  VAIHEEN KYSYMYKSET 

Lomakkeen täyttoohje: Kysymyksiin vastataan joko merkitsemällä rasti asianomaiseen ruutuun []  tai numeroiee 
[yuun  tilaan  I 	' MerkitktUljokainen  numero omaan lokeroonsa eli josvastaus  on  esimerkiksi  12, merkitkäätJ  

Kyselyn  19  ensimmäistä kysymystä ovat yhteisiä kaikille kotitaloutennejäsenilk. Kotitaloudella tarkoitetaan tässä sellaisia 
henkilöitä, jotka asuivat pääasiallisesti samassa osoitteessa (samassa asunnossa) vuoden  1996  aikana. Kotieläimiä ei pidetä 
kotitalouksien jäseninä. Oheinen koodi sisältää vastaajan tunnistetiedot. Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. 

Henkilötiedot  ja Iiikenneonnettomuuksissa  mukanaolo 	Liikenneonnettomuuksia koskevat tiedot 

Täyttäkää  kysymyksissä  3-19  yksi pystysarake kustakin 
Täyttäkää  kysymyksissä  tja  2  yksi vaakarivi kustakin koti- 	neljästä vakavimmasta liikenneonnettomuudesta, jossa 
taloutenne jasenesla.  Jos  tila ei riitä, jatkakaa tarvittaessa 	joku kotitaloutenne jäsenistä oli mukana vuonna  1996.  
lomakkeen kohtaan  20 "Lisätietojaja  palautetta". 	 Rastikaa sopivin  tai  sopivimmat vaihtoehdot  tai  mer- 

kitkää  vastaus sille varattuun tilaan numeroin.  

I.  Kuinka monessa ljikenneonnettomuudcssa kotitaloutenne jäsenet 
olivat mukana vuonna  1996?  Merkttkää  lukumäärä asianomaisccn 
kohtaan numeroin.  Jos  vastauksena  on 	j  yhdessäkään, merkitkää 
lukumääräksi  0.  Merkitkää  myös sukupuoli  ja syntymavuosi  numeroin 
niille varattuihin kohtiin. 	Katsokaa ennen vastaaniista määritelmä- 
sivulta liikenneonncttomuuden määritelmä. 

Henkilö Sukupuoli Syntymä- Kuinka monessa  
1 	mies vuosi liikenne- 
2—  nainen onnettomuudessa 

mukana vuonna  1996? 

A j it 	t 	il  t 	i  
B  l___.....J  l 	I 	fl f 	ii 

C L_J  I 	I 	I 	Il  I 

D  L.__...J  fl 	I 	I 	I  , 	i 	I  

£ L...._......i  El 	I 	I 	I t 	I 

F _j II 	I 	II t 	tt  

G L......._J  I 	I 	I 	II r 	I 	,  
H  l............J  II 	I  ' 	I 	I  

L....._._.J  Il 	I 	Il i 	il  

2. 	Arvioikaa kotitaloutenne  jäsenille vuonna  1996  tapahtuneiden liiken 
neonnettomuuksien  vakavuutta oman näkemyksenne mukaan  ja 
merkitkää rastimalla  kunkin kotitalotenne  jäsenen  mukanaolo 
neljässä vakavimmassa onnettomuudessa.  J05  onnettomuuksia oli  
vain  yksi, merkitkää  se  vakavimmaksi.  J05  onnettomuuksia oli 
vähemmän kuin neljä, järjcstäkäa onnettomuudet vakavuusjäjcstyk  
seen  ja jattäkaa  loput sarakkeet tyhjiksi.  Jos  jotkut onnettomuudet 
olivat mjelestänne yhtä 	vakavia, voitte merkitä asiasta huomautuk- 
sen kohtaan  20  'Lisätictoja  ja 	palautetta. _________ _________  

Henkilö  Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
onnctto-  vakavin ncksi neksi 
muus onnetto-  vakavin vakavin 

mutis onnetto-  Onnetto- 
muus muus 

iii_huLl  EJ EJ EJ  
__  El  EJ  El [I  
_  LI  EJ  I  LI  
_____  fl fl  _[]  fl  
_____EJ_ EJ  _fl  EJ  
_  LI  -  LI  

---------- JJ  EJ EJ  _LL 
H  EJ EJ  EJ[I] 
__ EJEJ  EJ EJ  

3.  Milloin liikcnneonnetiomuus tapahtui?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnctto- 	vakavin 	ncksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin 

muus 	onnetto- 	onnetto- 
muus 	muus 

tammikuu  _fl [J  JJ_ JL  
helmikuu  fl  LI  _D._ _[1_  
maaliskuu  fl  []  fl fl  
huhtikuu Ifil  LI 	.•  ID  IDI 
toukokuu  [3 [3 [3 El  
kesäkuu LI  0  LI LI  
lcinäu JL  LI  [I  LI 
elokuu  [3 [3 [3  LI  
skuu  [I [3  JL  
lokakuu LI LI  [I U  
marraskuu  _D__ [1_  -  Li  -  ._L1  -  
joulukuu  LULL]  
eitietoa  LI LI LI  [I 
4.  Millaisessa ympäristössä liikcnneonnettomuus tapahtui? Valitkaz 

lähinnä sopivin vaihtoehto.  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	ncksi 	neksi  
muut 	onnetto- 	vakavin 	vakavin 

muus 	onnetto- 	onnetto 
muus 	muuS  __________________ _________ 

kaupunki  tai  taajama  [3  LI LI  [3  
maaseutu  tai  haja-asu 
tusalue  EJ  LI LI  EJ  
citietoa  EJ EJ EJ EJ  
5.  Millaisella tiellä  tai  paikalla liikenneonrtettomuus tapahtui  ?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	ncksi 	neksi  
muut 	onnctto- 	vakavin 	vakavin  

muut 	onnct(o- 	onnettO- 

maantie JJ  LI  [J  
katu  tai  phakatu 1IL  11]  IIIL  11L  
yksityistie  tai  metsä-
autotic 

öräc  tai  jalka-  EJ  []  EJ EJ  
jointiPaikka  EJ EJ EJ EJ  

muu  [3  EJ EJ EJ  
ci  tietoa  EJ EJ EJ  [I]  



6.  Millainen liikcnneonncttomuus tapahtui? Valitkaa yksi  tai  useampia 
vaihtoehtoja. Katsokaa mattritclmasivulla olevat liikcnnconnctto-
muuksicn määritclmät cnncn vastaamista  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman-  Neljän- 
onnctto- 	vakavin 	neksi 	ncksi 
muus 	onnetto-  vakavin vakavin  

muus 	onnetto- Onnctto- 
muus 	muus  

8.  Kuinka monta osapuolta liikcnneonncttomuudessa oli? Mcrkitkaä 
osapuolten todellinen  tai  arvioitu lukumaara. Katsokaa jalankulkijan 
mäaritclma maaritelmäsivulta cnncn vastaarnista. 

Vakavjn 	Toiseksi 	Kolman-  Neljän- 
onnctto-  vakavin 	ncksj 	neksj 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavjn 

muus 	onnetto- Oflflctto- 
muus 	muus 

jalankulkijaonnettomuus  [_j [J [J [J  
polkupyöraonnettomuus  I1 LII  Li jalanlculkija  i  _______ L_J 	i i 	i 	i  
mopo-onncttomuus [] ________ [] _fJ__  _______ polkupyörä _______  i 	i 	i i  - 
cläinonncttomuus  [I] _j[_ U  _[[_  mopo  i 	i 	i i 	i 	i  i_i 	, 
yksittäisonnettomuus  Eli 11  Elli  [1  

_______ 

moottoripyora  i  ,  i  
kääntymisonnettomuus  [111 EllI]  [I] [II 

_______ 

henkilöauto  i i 	i 	i  
i 	i 

ti 	i i  ohitusonncttomuus LII ._JL_  [I]  JIL_  
kohtaamisonnettomuus  II  LIII  Eli El]  pakcttiauto  i 	i i 	i 	i i  
perUnajo-onncttomuus  [J _j]_ [J  jJ_  kuorma-auto  i i i 	i 	i i 	i  
risteämisonnettomuus _jJ_ []  [Ii  EI] linja-auto , 	i 	i i 	i i 	i i 	i  
muu onnettomuus ci LII1..._. JL. ...JIIIIL...  juna  i 	p 	p  i 	p 	i i 	i 	p ii 	i  
ci  tietoa  [J [1] [J [I]  raitiovaunu  I 	I 	I  LI  I 	I 	I I 	II 

7. 	Mitä osapuolia liikcnnconnettomuudessa oli? Vajitkaa tarpeen  mu - 
kaan  useita vaihtoehtoja. Katsokaa jalankulkijan määritelmä  mUn- 
telmasivulta ennen vastaamista 	_________ 	_________ _________  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi  
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin  

muus 	onnetto- 	onnetto-- 
muus 	muus  ______________________ ________ ________ 

traktori  ____________ i ______ i 	i ______ i 	 , ______ ____________ ______ 
clam 	(hirvi, poro tms. ________  i 	p 	p  i 	i i 

muu  i 	i 	i  I 	I 	I I 	I 	I I 	I  

ci  tietoa __________________ _________ _________ 	_________ _________ 

9. Kuoliko  liikenneonnettomuudessa joku (kotita!outennc jäsen  tai  joku 
muu)? 

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	ncksi  
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin  

muus 	onnetto- 	Onnetto- 
muus 	muus 

jalankulkija  LI LI LI] LI] 
polkupyörä  [J  EJ  0 [1]  
mopo  El] 0 [Ii [I 
mootloripyora  _j[  _IJ_ - 	- 
henkilöauto LI LI  I  ElI  Li  kyllä  El  Il]  EI]  0  paketti  auto [I] fl] f1  -  

-  _[1_  ei  [III]  LI  _.LL...  LI kuorma-auto 11  ________ fIl  11  ci  tietoa  El  LI LI  [I]  linja-auto  
_i:_  _[J__ liii IIUJIII lO. Loukkaantuiko  liikenneonnettomuudessa joku (kotitaloutenne jäsen 

tai  joku muu)? 	____ _____ _____ _____  
Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnctto- 	vakavin 	neksi 	ncksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakaviñ 

muus 	onnetto- 	onnetto - 

___________________ 	 muus 

juna  [II] [I]  [Il]  LI  
raitiovaunu  [I] [)  [I]  LI  
traktori _JJ_  LI LI  _[j_ 
riäin  (hirvi, poro tms.)  _J_ _][_ __[[  _[J_ 
muu  [I] [I] _iIIIJ___. _JIIL_ 
ci  tietoa LI LI  EJ  LI  kylla ____  EJ  [J  EJ  

___  Li  LI LI LI  
ci  tietoa  [II [III] [I] [I]  
Il.  Jos  liikenneonnettomuudessa loukkaantui joku, mcrkitka.ä louk-

kaantuncidcn tarkka  tai  arvioitu lukumäärä.  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	acksi 	neksi muus 	oflnCtto- 	vakavin 	yakayjn 

muus 	onnetto- 	onncttO- 
muus 	muus 

loukkaan tunc  i  den 
lukumäärä  I I I 	I 	I I  

2. 



12.  Tuliko  liikcnneonnettomuudessa 
neuvoihin?  

vaunoita  mukana  
________ __________ 

olkisiin  
_________ 

kulku-  
________ 

16.  Kavikö  poliisi  onncttomuuspaikalla?  
_________ 

Vakavia 
onnctto-  

Toiseksi 
 vakavin 

Kolman-  
neksi 

Neljän- 
ncksi 

Vakavia 
onnetto-  

Toiseksi  
vakavia  

Kolman- 
neksj 

_________  
NclJ 
ncksi 

muus onnetto-  vakavia  vakavin muus onnctto-  vakavia vakavia  
muus  Onnctto- Onnetto- muus onnetto-  Onnetto- 

muus muus 
___________________ __________ __________ muus rnuus 
kyllã  fl fl  fl•fi  kyllä  fl fl fl fl  
ei, vahingot pieniä  [j] [I] - [I] __- 

[I]  ei  fl  Th  fl  
ei tietoa LI]  LII  LI LI  ci,  syyllisyydestä  

[]  [I] fl fl  
13. Jos  liikenneonnettomuudessa jokin  kulkuneuvo  vaurioitui,  merkitkää  

vaunoituneidcn  kulkuneuvojen tarkka  tai  arvioitu lukumäärä.  
ei, poliisin  tavoitta-  
mincn  vaikeaa  [I]  LI  iiiiii 

ei, muusta syystä  
___________________ fl __________ [I]  __________ []  __________ [j]  Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 

onnetto- 	vakavia 	neksi 	neksi 
ei tietoa  fl fl 11] 

__________ 

[II]  muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia 
muus 	onnetto- 	onnetto- ________________  

17.  Johtiko liikcnneonncttomuus syytetoimiin? _________ ________ 	_________ _________ 
_________ 	muus 	muus  ___________________ ________ 

vaunoitunciden  kulku-  
neuvojen  lukumäärä  I 	I 	I  L._.._L..._l  I 	I I 	I 	I  Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän - 

onnetto- 	vakavia 	neksi 	neksi  
14.  ilmoitettiinko  liikenneonnettomuudesta  jollekin_vakuutusyhtiölle? muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia 

Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän-  muus 	onnetto- 	onnetto- 

onnetto- 	vakavia 	neksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia  

________ 	muus 	muus 
kyllä,  asia oikeuteen  fl [I]  []  [J  muus 	onnetto- 	Onnetto- 

- 	 muus 	muus  kyllä, sakko  joikkulb  fl fl [J fl  
kyllä  ___j=L_ [__ [[  [I]  ci,  mutta huomautus  

joikkulle __________ fl _________ [I] __________ fl  __________ fl fl fl  
ei  syytetoimia  fl _[J_ fl fl  

_____________________  

ci  tietoa  fl fl fl  
eitietoa  fl fl fl fl 

15.  Maksettiinko liikeaneonnettomuudesta  korvauksia? Valitkaa yksi  
tai  useampia  vaihtochtojL  1*.  Millaisia kustannuksia  liikenaeoaaettomuudcssa loukkaantumi - 

Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän-  sista  jai  kotitaloutcnne  itse maksettavaksi (todelliset  tai  arvioidut  
onnetto- 	vakavia 	neksi 	neksi  kustannukset, mandollista  bonusten menetysta  ei oteta huomioon)?  
muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 

muus 	onnetto- 	onnetto- oaaetto- 	vakavin 	neksi 	neksi 
muus 	muus __________________ ________ ________ muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia 

muus 	onnetto- 	onnetto- asia kesken  fl fl fl fl  muus 	muus  ___________________ _________ _________ 
kyllä,  joku osapuolista  
maksoiitse  fl ______ fl _______ fl ______ fl  ______ ei  zustannuksia  _____________ fl _______ fl _______ fl _______ fl  ______  
kyllä,  jonkun  osapuo-  alle  1 000  mk  fl fl fl [I]  
len lakisäAteisestä  (pa- 
kollisesta) liikeaneva- fl fl fl fl 1 000 -2 000  mk  ___________________ fl  _________ JIL_  _D_ [I]  _________ 

2 000  -  5  000  mk  fl fl fl fl  kuutuksesta ________ ________ ________ ________  
kyllä, JOnkun osapuo-  
len vapaaehtoiscsta  
autovakuutukscsta  
(esim.  Kasko) 

fl 
________ 

fl 
________ 

fl 
________ 

fl  
________  

5 000  -  10 000  mk  fl fl [I] [I]  
yli  lO  000  mk  fl fl [I] [I]  
ei tietoa  fl _________ __________________ 	 ______  fl  _________ fl  =  _________ _________  kyllä,  jonkun  osa- 

puolen  lakisaäjeisestä 
liikcnnevakuutuksesta 

 tai  vapaaehtoisesta  fl fl fl  EI  
19.  Millaisia välittömiä kustannuksia liikenneonnettomuuden  aiaecl -

lisista 	vahingoista jäi  kotitaloutenne  itse maksettavaksi  (to - 
autovakuutuksesta, delliset  tai  arvioidut kustannukset, mandollista  bonustea  menetys- 
mutta ei tietoa  kum-  tä  ei oteta huomioon)?  _________ ________ 	________ 
ma5ta _________ __________ _________ __________  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavia 	neksi 	neksi  
muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia  

muus 	onnetto- 	onnetto- 
muus 	muus  

kyllä,  jostakin muusta  
vakuutuksesta  fl fl fl fl  
kyllä,  maksajana  val-
tiokoattori  fl fl fl fl  

____________________ 
ei  

_________ 

fl 
__________ 

fl 
_________ 

fl 
__________ 

fl  ei  kitannuksia  fl fl fl fl  
ci  tietoa  fl [I] fl fl  alle  1 000  mk  fl fl fl fl  

I 000 -2 000  mk  fl fl fl fl ______________ ______ _______ ______-  
2 000 -5 000  mk  fl fl fl fl 
5 000-  10000mk JjJ _[]_  fl  JI]_  
yli  lO  000  mk  fl fl fl fl  
ci  tietoa  []  fl fl fl 

3- 



Henkilö  

22.  Mistä syystä henkilö  A  oli liikkeellä onnettomuuden tapahtuessa?  

Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavin neksi ncksi 
muus onnetto-  vakavin vakavin 

muus onnetto- onnetto - 

kyllä 	LII  ei LI]  
24. Jos  henkilö  A  oli liikkeellä jollakin kulkuneuvolla, oliko  hän  kuljet- 

tajana vai matkustajana? _________ __________________  
Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavin neksi neksi 
muus 'onnetto-  vakavin vakavin  

mum onnetto-  onnetto- 
muus muus  

21.  Oliko henkilö  A  mukana missään liikennconncttomtr 
 dessa  vuonna  1996? 

[20.  Lisätietoja  ja  palautetta 

Kutakin kotitalouden jäsentä erikseen koskevat liikenneonnettomuustiedot 

Kysymykset  21-25  koskevat erikseen kutakin kotitaloutennejäsentä Antakaa tietoja samoista neljästä vakavimmasta liikenne-
onnettomuudesta samalla tavalla kuin kysymyksissä  2-19. Jos  henkilö esimerkiksi oli mukana kolmanneksi vakavimmassa 
liikenneonnettomuudessa, merkitkää vastaukset sarakkeeseen  3. Jos  henkilö ei ollut mukana yhdessäkäan liikenneonnettomuu-
dessa vuonna  1996, vastatkaa vain  kysymykseen  21. Jos kotitaloudessanne on  enemmän kuin  9  jäsentä, merkitkää muita jäseniä 
koskevat tiedot kohtaan  20 "Lisätietojaja  palautetta". 

kodin ja  työ-, koulu-  tai  
opiskelupaikan välinen LII  LI] LI 
matka 
muu työhön  tai opiske- L] [I]  []  luun liittyvä matka  

)stos-  tai asiointimatka 1111111  LII  [I] [III  
vierailu-  tai  vapaa-ajan-  [III] lull  LI matka 

muu LI LI]  LII  LI]  
2.3.  Miten henkilö  A  oli liikkeellä liikenneonnettomuuden tapahtuessa?  

I 	Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- I 	onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin 

muus 	onnettO- 	onnCtto - 
I 	 muus  

jalkaisin 
(ks. määritelmä) 

polkupyörällä 

mopolla 
	 UIUU  

moottoripyöräl  la 
hcnkilöautolla 

pakettiautolla 

 kuorma-autolla 

linja-autolla 

traktorill  a  

muulla 

kuljettajana  [1]  LII  II]  LI]  
maikustajana  [II [II  LI LI  
25.  Kuinka vakavasti henkilö  A  loukkaantui?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavin  

mum 	onnetto- 	onnetto- 
muus 	mum  

kuolema LI LI LI  [Il  
pysyvä  vammautumi- 
rica (invalideetti) 	tai  
muu pysyvä fyysinen 
haitta 

vammoja, jotka vaati- 
va! sairaalahoitoa 
(yksi  tai  useampi yö 
sairaalassa) 

vaminoja,  jotka hoi- 
dettiin terveyskeskus - LII]  [I] [Ill  [Il]  tai poliklinikkakayn- 
ricilla  

vammoja, jotka hoidet-
tiin 	itse  [II] [I] [III]  LI 
ei vammoja 	I  LI 	I  LI 	El] 	I  LI]  

4. 



21.  Oliko henkilö  B  mukana missään liikcnnconnctto- 
Henkilö 	 muudessa vuonna  1996? 	kyllä 

 [] 
ci  

22. 	Mista  syystä henkilö  B 	oli liikkcdlä onncuomuudcn tapahtuessa? 

VakavFToiscksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavia neksi acksi 
muus onnetto-  vakavia vakavia 

muus oancttO- onnetto - 

	

j-'i 	21.  Oliko henkilö  C  mukana missään liikcnneonnctto.. 

	

Henkilö  '._' 	muudcssa vuonna  1996?  kyllä 	[I] 	ci 	
[]  

22. 	Mistä syystä henkilö  C 	oli liikkccll* onnettomuuden tapahtucssa?  

Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavia neksi neksi 
muus onnetto-  vakavin  vakavjn  

mum  Onnetto- Onnetto - 

kodin ja  työ-, koulu-  tai  kodin ja  työ-, koulu-  tai  
opiskclupaikan  välinen EI  II  Ej  opiskelupaikan välinen  [I] [I] [I]  []  matka matka 

muu työhön  tai  opiskeluun  [j j  muu työhön  tai  opiskeluun LI  ciii  [I]  liittyvä matka ________ ________ ________ ________  liittyvä matka ________ _________  

ostos-  tai  asiointimatka  [Ii] [ii]  LI  U  ostos-  tai  asiointimatka  [ii] [3 [3 [3  
vierailu-  tai  vapaa-ajan- [111 [1  LI LI  vierailu-  tai  vapaa-ajan- 

LI  El [I] [I]  matka  mada  

muu  fl fl  []  Ej  muu  [3  [] []  Ej  
23. 	Miten henkilö  B  oli liikkeellä liikeaneonnettomuuden tapahtuessa?  23.  Miten henkilö  C  oli liikkeellä liikcnneonnettomuuden tapahwessa? 

Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnctto- 	vakavia 	neksi 	neksi onnctto- 	vakavia 	acksi 	nek  
muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavin  muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia  

muus 	onnetto- 	oanctto- muus 	onnetto- 	onnetto- 
muus 	muus muus 	muus  

jalkaisin (ks. määritelmä) 	U 	Li 	LI 	Li 	jalkaisin (ks. määritelmä) 	U 	LI 	U 	U  
oolkuovöräila 	El 	El 	El 	El 	polkuoyörällä 	El 	El 	El 	El  
mopolla  Li  LI  Li U  mopolla LI  L Li Li U  
moottoripyöralla  LI LI LI LI moottoripyörällä LI LI  _.tJ_ .JL_ 
henkilöautolla ci]  LI LI LI  hcnkilöautolla  LI LI LI LI  
nakettiautolla  El El El El  nakettiautolla  El El El El  
kuorma-autolla  U  L_J L_J  U  
linja-autolla  EJ  [I  LI LI  
traktorilla  _i=i_ ....LL .....EL_.  LI 
muulla  [3  LI LI LI  
24. Jos  henkilö  B  oli liikkeellä jollakin kulkuncuvolla, oliko  hän  kuljet- 

tajana vai matkustajana? 

Vakavia Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavia neksi neksi 
muus onnetto-  vakavia vakavia 

muus onnetto-  onnetto- 
muus muus  

kuljettajana  Li Li Li Li  
matkustaj  ana  

[] []  LI  fl 
25. Kuinka vakavasti henkilö  B  loukkaantui?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavia 	ncksi 	ncksi 
muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia 

muus 	onnctto- 	onnctto - 
mum 	mum  

kuolema  [I] [3 [3 [3  
pysyvä vaminautuminea 

(laval ideetti) 	tai  muu 
[]  [3  LI LI 

pysyvä fyysinen haitta 

varnmoja,  jotka vaativat 
s.airaalahoitoa (yksi  tai 

 useampi yö sairaalassa) 

vammoja, jotka hoidettiin 
tcrvcyskcskus-  tai  poli-
klinikkakäynncilla 

vammoja, jotka hoidettiin 

ci vanimoja  

traktorilla  Li Li U Li  
muulla LI LI LI LI  
24. Jos  henkilö  C  oli liikkeellä jollakin kulkuneuvolla, oliko  hän  kuljet- 

tajana vai matkustaj  ana?  

Vakavia Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
oaaetto-  vakavia neksi aeksi  
mum  onnetto-  vakavia vakavia  

mum  onnetto-  onnetto- 
muus  mum  

kuljcttajana  Li 	J _Li U U  
maskustajana  [3 L  ci]  LI LI  
25. Kuinka vakavasti henkilö  C  loukkaantui? 

Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
ortaetto- 	vakavin 	acksi 	ncksi  
mum 	onnetto- 	vakavia 	vakavin  

mum 	onnetto- 	onnetto - 
mum 	mum  

kuolema LI  [j [3  
pysyvä vammautuminen 

(invalideetti) 	tai  muu LI LI LI LI 

1-I.  

1W ai* 
!II!UI!RI! 
!Wfl!RI!  

pysyvä fyysinen haitta 

vammoja, jotka vaativat  
[j] [j]  Ej  [3  sairaalahoitoa  (yksi  tai  

useampi yö sairaalassa) 

vammoja, jotka hoidettiin  
Ej Ej Ej  terveyskeskus-  tai poll- 
______  _________ ________ ________ klinikkakäynncilla  

Ej Ej Ej Ej  vammoja, jotka hoidettiin 

LI LI LI LI  ci  vammoja  

5.  



21.  Oliko henkilö  D  mukana missään  liikennconnctto- 
Henkilö 	 muudcssa  vuonna  1996? 	kyllä 	

[] 
ci 	[I] 

22.  Mista  syystä henkilö  D 	oli liikkeellä  onncttomuuden tapahtuessa?  

Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän - 
onnctto-  vakavin ncksi neksi 
muus onnetto- vakavjn  vakavin 

muus onnettO- onnetto- 

21.  Oliko henkilö  E  mukana  miään liikcnncoc.. 
 Henkilö 	 muudessa  vuonna  1996?  kyllä 	fl 	ci 	fl 

22.  Mista  syystä henkilö  E 	oli  liikkecllä  Onnettomuuden  tapahtuessa?  

Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän - 
onnetto-  vakavin neksi ncksi 
muus onnetto-  vakavin vakavin 

muus onnctto- onnetto - 

kodin ja  työ-, koulu-  tai  
opiskelupaikan välinen  LIJ  Li [I] [I]  matka 

muu työhön  tai  opiskeluun  [1 III] iii (III  liittyvä matka  ________ ________ ________ ________  
ostos-  tai  asiointimatka  [I C] C]  EJ  
vierailu-  tai  vapaa-ajan-

matka  [II fl C]  LI 
muu  fl fl fl  LI  
23.  Miten henkilö  D  oli liikkeellä  liikcnneonncttomuuden tapahtuessa?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän - 
onnetto- 	vakavin 	acksi 	flekSi  
mum 	onnetto- 	vakavin 	vakavin 

muus 	onnetto- 	onnetto- 
- 	 muus 	muus  

kodin ja  työ-, koulu-  tai  
opiskelupaikan välinen  fl [J fl fl  matka 

muu työhön  tai  opiskeluun  EJ  fl  LI liittyvä matka  ________ _________ _________ _________  

ostos-  tai  asiointimatka  fl  LI  fl fl  
vierailu-  tai  vapaa-ajan- fl fl fl fl  matka  

muu  fl fl fl  LI  
23.  Miten henkilö  E  oli liikkeellä  liikcnneonncttomuuden tapahtuessa?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	ncksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin 

muus 	onnetto- 	Onnetto- 
muus 	muus  

jalkaisin 	(ks. määritelmä)  U U U (J  jalkaisin 	(ks. määritelmä)  Li U Li U  
polkupyöralla 

[  fl fl fl  polkupyörällä  _]L fl _.L]__  LI 
mopolla  [J fl [J fl  mopolla  [J fl fl fl  
moottoripyörallä  fl fl fl  .JL.... moouoripyoraila  fl fl fl  LI  
henkilöautolla  LI  fl fl fl  hcnkilöautolla  EJ  fl fl fl  
pakcttiautolla  C] fl J[_ J_  pakettiautolla  LI  fl _..LL_  ...iIIJ  
kuorma-autolla  El El  Ei  El  kuorma-autolla  El  EI]  [I]  EI  

traktorilla  U Li U Li  
muulla  fl fl  LI LI  
24.  los  henkilö  D  oli liikkeellä jollakin  kulkuneuvotla,  oliko  hän  kuljet- 

tajana vai matkustajana?  

Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavin neksi neksi 
muus onnetto-  vakavin vakavin 

muus onnetto-  onnetto- 
muus  muus  

traktorilla  U U U U  
muulla  fl  LI  fl  LI  
24.  los  henkilö  E  oli liikkeellä jollakin  kulkuneuvolla,  oliko  hän kuijet- 

tajana  vai matkustajana?  

Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän - 
onnctto-  vakavin neksi neksi 
muus onnetto-  vakavin vakavin 

muus onnetto-  onnetto- 
muus  muus -  

kuljettajana  Li Li Li Li  
matkustaj  ana  fl fl fl [I 
25.  Kuinka vakavasti henkilö  D  loukkaantui?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän - 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin 

muus 	onnettO- 	onnetto- 
muus 	muus  

kuolema  [I] fl fl  
pysyvä  vammautuminen 
(invalidcctti) 	tai  muu  [I] [I] [I] [I]  

kuljettaj  ana  Li Li Li Li  
matkustajana  [I] fl [I]  LI  
25.  Kuinka vakavasti henkilö  E  loukkaantui?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi  
mum 	onnetto- 	vakavin 	vakavin  

mum 	onnetto- 	onnetto- 
muus 	mum  

kuolema  [I] fl fl fl  
pysyvä  vammautuminen 
(invalidcetti) 	tai  muu  [I] [I] [I] [j]  

pysyvä fyysinen haitta pysyvä fyysinen haitta  

vansmoja,  jotka vaativat  valnmoja.  jotka vaativat  
sairaalahoitoa  (yksi  tai fl  LI  [I] [I]  sairaalahoitoa  (yksi  tai Li  LI  LII  LI 
useampi yö sairaalassa) useampi yö sairaalassa) 

vammoja, jotka hoidettiin vammoja jotka hoidettiin  
tcrveyskcskus-  tai  poti-  [j]  LI  [j]  LI  tervcyskcskus-  tai  poli- LI LI  [II]  LI  
klinikkakaynncilln _________ _________ _________ _________ klinikkakäynncillä _________ _________ _________  

vammoja, jotka hoidettiin 
LI LI vammoja, jotka hoidettiin LI LI  [I]  

ci  vammoja  fl  LI LI  fl  ci  vammoja LI LI LI LI  
6.  



21.  Oliko henkilö  F  mukana missään liikennconncUo- 
Henkilö  F 	muudessa  vuonna  1996? 	kyllä 	[J  ci 	

[]  

22.  Mista  syystä henkilö  F  oli liikkeellä onnettomuuden tapahtuessa? 

VakavinlToiscksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavin neksi ncksj 
muus onnetto-  vakavin vakavin 

muus onnetto- onnctto - 

kodin ja  työ-, koulu-  tai 
opiskclupaikan  välinen []  [j] [1 [j]  

muu työhön  tai  opiskeluun 
liittyvä matka ________ ________ ________ _________  
ostos-  tai asiointimatka L]  [Il  [I] [I]  
vierailu-  tai  vapaa-ajan- 
matka 

muu [] []  [I]  []  
23. Mitcn  henkilö  F  oli liikkeellä liikenneonnettomuuden tapahtuessa? 

Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	nelcsi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavin 

• 	 muus 	Onfletto- 	Onnetto- 
- 	 muus 	muus  

jalkaisin 	(ks. määritelmä)  L]  LI LI LI 

mopolla 

moottori pyörällä J_J_  U U  -  Li  
hcnkilöautolla LII LII  L] [I]  
pakcttiautolla i:i_  i1__  _JJ__  [1  
kuorma-autolla  [I] Li  LI] Li  
linja-autolla  El  LI LI EI)  
traktorilla  LI  _LL_ [I]  LI 
muulla LI LI LI LI  
24. Jos  henkilö  F  oli liikkeellä jollakin kulkuneuvolla, oliko  hän  kuljet- 

tajana vai matkustajana?  

Vakavin  Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavin neksi neksi 
muus onnetto-  vakavin vakavin 

muus onnetto-  onnetto- 
muus muus  

matkustajana [_Li L] Li  { LI]  _ 
25.  Kuinka vakavasti henkilö  F  loukkaantui? 

Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnctto- 	vakavin 	neksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin 

muus 	OnflettO- 	Onnetto- 
muus 	muus 

kuolema LI] LI LI LI 
pysyvä vammautumincn 
(invalidcctti) 	tai  muu  Li  LI] LI LI] 
pysyvä fyysinen haitta 

vammoja, jotka vaativat 
sairaaiahojtoa  (yksi  tai []  LI LI LI useampi yö sairaalassa) 

vamrnoja,  jotka hoidettiin 
tcrvcyskcskus-  tai  poli-  II]  [Il  [I] [I]  
klinikkakäynneilla _______ ________ _______  
vammoja, jotka hoidettiin  [I] [I] [I] [I]  
ci  vammoja  [I]  LI LI LI]  

21.  Oliko henkilö  G  mukana missään liikennconnetio.. 
Henkilö 	muudcssa vuonna  1996? 	kyllä 	LI] 	d 	LI  

22. Mista  syystä henkilö  G 	oli liikkeellä Onnettomuuden tapahtuessa? 

Vakavia Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
onnetto-  vakavin neksi ncksj 
muus onnctto-  vakavia  vakavin 

muus onnetto- oflnctto - 

kodin ja  työ-, koulu-  tai 
opiskclupaikan välincn  LI LI LI LI matka 
muu työhön  tai  opiskeluun LI LI LI LI liittyvä matka ________ _________ _________ _________  

ostos-  tai asiointimatka  LI LI LI  [II  
vierailu-  tai  vapaa-ajan- 

LI LI LI LI matka 

muu LI LI LI LI  
23. Miten henkilö  G  oli liikkeellä liikenneonnettomuuden lapahtucssa7  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavia 

muus 	onnetto- 	onnetto- 
muus 	muus 

jalkaisin 	(ks määritelmä) LI LI LI LI  
oolkuovörällä  El El El El  
mopolla 

moottoripyörällä 

henkilöautolla 

kuorma-autolla 

traktoñlla  Li Li  LI  Li  
muulla LILI  LI LI]  
24. Jos  henkilö  G  oli liikkeellä jollakin kulkuncuvolla, oliko  hän  kuljet- 

tajana vai matkustajana? 

Vakavia Toiseksi  Kolman-  Neljän- 
oflnetto-  vakavia neksi neksi 
muus onnetto-  vakavin vakavin 

muus onnctto-  onnetto- 
muus  mutas 

kuljetlajana  Li Li Li Li  
matbistaj  ana  LI LI LI LI  
25. Kuinka vakavasti henkilö  G  loukkaantui? 

Vakavia 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
orinetto- 	vakavia 	ncksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavia 	vakavia 

muus 	onnetto- 	onnetto- 
muus 	muus 

kuolema LI LI LI LI 
pysyvä vammautuminen 
(invalideew) 	tai  muu LI LI LI LI] 
pysyvä fyysinen haitta 

vammoja, jotka vaativat 
sairaalahoitoa  (yksi  tai  LI LI LI LI useampi yö sairaalassa) 

vammoja, jotka hoidettiin 
tervcykcskus-  tai  poli- LI LI LI LI]  
klinikkakäynneillä ________ _______ _________ _________  

vammoja, jotka hoidettiin LI LI]  
ci varnmoja  LI LI LI LI  

7 



• 	'rj- 	21.  Oliko henkilö  H  mukana missään  liikcnnconnctto-  

	

Henkilö  ii 	 1996? 	kyllä  muudcssa  vuonna  
r 	21.  Oliko henkilö  I  mukana missään  liikenneonnetto- 

[11 	ci  Henkilö  I 	muudcssa  vuonna  1996? 	kyllä 	ci  [I] 
22.  Mista  syystä henkilö  I-I 	oli liikkeellä onnettomuuden  tapahcucssa?  22.  Mistä syystä henkilö  I 	oli  liikkccllä  onnettomuuden  tapahtuessa?  

Vakavin 	Toiscksi 	Kolman- 	Neljän-  Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän - 
onnetto- 	vakavin 	nekti 	neksi onnetto- 	vakavin 	ncksi 	ncksi 

- 	 muus 	onnctto- 	vakavin 	vakavin  muus 	onnctto- 	vakavin 	vakavin  
muut 	onnetto- 	onnetto- muus 	onnetto- 	onnetto- 

muus 	muus ________________________ ________ _________ _________ 	muus 	muus  ________________________ ________ 
kodin ja  työ-, koulu-  tai  kodin ja  työ-, koulu-  tai  
opiskclupaikan  välinen  Ej Ej Ej Ej  opiskelupaikan välinen  [] []  Ej Ej  
muu työhön  tai  opiskeluun muu työhön  tai  opiskeluun 
liittyvä matka  ________ ________ ________ ________  liittyvä matka  ________ ________ ________ ________ 

ottos-  tai  asiointimatica  Ej Ej Ej Ej  ottos-  tai  asiointimatka  [I]  Ej Ej Ej  
vierailu-  tai  vapaa-ajan- vierailu-  tai  vapaa-ajan- 
matka matka 

muu  Ej Ej Ej Ej  muu  [I]  Ej  Li Li 
23.  Miten henkilö  H  oli liikkeellä  liikcnnconnettomuuden tapahtucssa?  23. Miten henkilö  I  oli liikkeellä liikenneonnettomuuden  tapahtuessa?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän-  Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän- 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi 
muus 	onnctto- 	vakavin 	vakavin  muut 	onnetto- 	vakavin 	vakavin  

muus 	onnetto- 	onnetto-  muut 	onnetto- 	onnetto- 
- 	 muus 	muus  muut 	muut 

jalkaisin 	(ks. määritelmä)  Ej Ej  [I] [1  jalkaisin 	(ks. määritelmä)  Ej Ej  [I] [I]  
polkupyöralla  j[_ _J[_  LI  -  C:]  polkupyörallä  [J  Ej Ej  []  
mopolla  0 0  Ej  p  mopolla  p p L} Li  
moottoripyörällä  EJ Ej Ej  moottoripyörallä  Ej Ej  Li  LI  
hcnkilöautolla  [III  Ej  [I] [1  hcnkilöautolla  Ej Ej  [I] [II  
pakcttiautolla  J[_  _[[_ jJ [_ pakcttiautolla jJ_  fl C:] _fl_  
kuorma-autolla  [IJ  EJ EJ  p  hjortna-autolla  [I]  Ej  [Ii  LI 
linja-autolla  [J  []  Ej Ej  linja-autolla  [:1  Ej  ________  (J  
traktorilla  [] JJ__  J[_ fl  traktorilla  fl J:[_ _j[_  Ej  
muulla  fl fl  Ej Ej  muulla  [J  Ej Ej  fl 
24. Jos  henkilö  H  oli liikkeellä jollakin  kulkuneuvolla,  oliko  hän kuljet-  24. Jos  henkilö  I  oli liikkeellä jollakin  kulkuneuvolla,  oliko  hän  kuljet- 

tajana vai matkustajana?  tajana  vai matkustajana?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän-  Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän - 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin  muut 	Onnetto- 	vakavin 	vakavin  

muut 	onnetto- 	onnetto- muus 	onnetto- 	onrttttO- 
muut 	muut muut 	rnuus 

kuijettajana  fl fl fl fl  kuljettajana  Ej Ej Ej Ej  
matkustaJana  fl fl  Ej Ej  matkustajana  fl  Ej Ej Ej  
25.  Kuinka vakavasti henkilö  H  loukkaantui?  25.  Kuinka vakavasti henkilö  I  loukkaantui?  

Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän-  Vakavin 	Toiseksi 	Kolman- 	Neljän - 
onnetto- 	vakavin 	neksi 	neksj onnetto- 	vakavin 	neksi 	ncksi 
muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin  muus 	onnetto- 	vakavin 	vakavin  

muus 	onnetto- 	onnetto- mous 	onnctto- 	onnetto- 
muus 	muut muut 	muut 

kuolema  Ej Ej Ej  fl  kuolema  Ej  fl  Ej  []  
pysyvä  vammautuminen  pysyvä  vamniautuminen 
(invalideetti) 	tai  muu  [] [] [] [] (invalideetti) 	tai  muu  C:] C:]  []  C:]  
pysyvä fyysinen haitta pysyvä fyysinen haitta 

vammoja., jotka vaativat  varnmoja.  jotka vaativat  
sairaalahoitoa  (yksi  tai  []  [j]  [Il  fl  sairaalahoitoa  (yksi  tai  []  [I] [I] [I]  
useampi yö sairaalassa) useampi yö sairaalassa) 

vammoja, jotka hoidettiin vammoja, jotka  hoidcttin 
tcrveyskeskus-.  tai  poii- [] []  C:]  [] terveyskeskus-  tai  poli-  [j]  []  [I]  [] 
klinikkakäynncillä _________ _________ ______ klinikkakaynncillä _________ _________ _________  
vammoja, jotka hoidettiin  

[] []  L]  vanimoja,  jotka hoidettiin  Li [I]  [Il  
ci  vammoja  []  [I] [I] [I]  ci  vammoja  [1 [1] C:] [1 
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Pekka Räty 
Edustavuustutkimus 
Tielaitos /  Liikenne-ja tiestötiedot 
PL33  
00521 Helsinki 

Liskcnoconncitomuusitlntojcn cdugt.vuu,iutkimus 

Ky,Iy. Ion.n  v..  

Osoitelähde: Väestötietojäxjestelma 
Väestörekisterikeskus 

 PL 7 
00521 Helsinki  

Tutkimus liikenneonnettomuuksista tehtyjen tilastojen edustavuudesta 

Arvoisa vastaanottaja 

Lähetimme Teillejokin aika sitten kyselyn,jossa kerättiin tarkempia tietoja 
kotitaloutenne jäsenille vuonna  1996  tapahtuneista liikenneonnettomuuksista. Kysely 
liittyy tutkimukseen,jossa selvitetään, kuinka todenmukaisen kuvan olemassa olevat 
tilastot antavat liikennetui-vallisuudesta  

Jos  ette vielä ole vastanneet kyselyyn, pyydämme Teitä vastaamaan siihen 
mandollisimman pian, mieluiten heti.  Palauttakaa vastaus postitse - postimaksu 

 on  maksettu puolestanne. 

Ymmärrämme, että osallistuminen tutkimukseen voi palaultaa mieleen surullisia 
muistoja. Ymmärrämme myös, että kysymykset voivat tuntua vaikeilta Vastaamalla 
kyselyyn kuitenkin auttaisitte meitä työssämme,jonka tavoitteena  on  nykyistä turval-
lisempi liikenne.  

Jos  jokin kysymys tuntuu Teistä ensisilmäyksellä vaikealta, lukekaa  se  uudelleen 
huolellisesti läpi. Josjostakin kysymyksestä ei  tunnu  löytyvän sopivaa vastaus- 
vaihtoehtoa, antakaa vastaukseksi taij olla olevista vaihtoehdoistaj oko lähinnä 
sopivin  tai  "ei tietoa'.  Jos  haluatte täsmentää vastauksia  tai  kertoa onnettomuuksista 
enemmän, voitte käyttää lomakkeen kohtaa  20 "Lisätietojaja  palautetta". 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa ylitarkastaja Pekka Räty Tielaitoksen Liikenne -ja 
tiestötiedot -yksiköstä puh.  0204442601.  

Ystävällisin terveisin 

Pekka Räty 



Repraeatativjteuqndenokaing 

 Enkilen, andra skede Pekka Räty 
 Representativitetsundersökning 

 Vägverket / Trafik- och vägdata 
PB  33 
00521  Helsingfors 

Adresskälla Befollcningsdatasystemet 
Befolkningsregistercentrajen 
PB7  
00521  Helsingfors 

Undersökning om hur representativ  den  statistik som gjorts om trafikolyckor  är  

Ärade mottagare 

Ni fick för  en  tid  sedan en  enkät som gällde trafikolyckor, som medlemmar av Ert hushåll 
råkat ut för  under år 1996. Tack  för  Era  uppgifter.  

Vi  skulle  nu  vilja fråga närmare om  de  trafikolyckor som medlemmar av Ert hushåll 
råkat ut för  under år 1996. 

Den  här enkäten  är  mera omfattande och detaljerad  än den  föregående. Med hjälp av 
frågorna kartläggs bl.a. när och i hurdan omgivning som trafikolyckorna skedde, hurdana  de 

 inträffade olyckorna var, vilka parter som var delaktiga i olyckorna, hur allvarliga olyckorna 
var och i vilka  register  olyckorna eventuellt  är  antecknade.  En del  av frågorna  är 

 gemensamma för alla medlemmar av hushållet,  en del  gäller vaije medlem skilt. 

Svara  på  enkäten  så fort  som möjligt, helst genast.  

Era  svar behandlas konfidentielit och uppgifterna ges inte  till  något annat ändamål  än den 
 här undersökningen. Enstaka svar framgår inte i något sammanhang. 

För att underlätta ifyllandet finns det bifogat definitioner av vad som avses med  de termer 
 som används i undersökningen.  

I  undersökningen deltar  social-  och häLsovårdsministeriet, Forsknings- och 
utvecklingscentralen för  social-  och hälsovården  Stakes,  Trafikskyddet, 
Trafikfbrsäkringscentralen, trafikministeriet, inrikesministeriet, Statistikcentralen och 
Vägverket Närmare uppgifter om undersökningen ger överinspektör  Pekka Räty  från 
Vägverkets enhet  for  Trafik- och vägdata, tfn  0204442601.  

Med vänlig hälsning  

Pekka Räty  



Definitioner 

Hushåll: 

Med hushåll avses här personer som huvudsakligen bodde i samma adress (samma bostad)  under år 1996.  Husdjur 
räknas inte som medlemmar av hushållet 

Trafikolycka: 

Med trafikolycka avses  en  trafikhändelse som lett  till  döden. personskador eller egendomsskador. där åtminstone ett 
rörligt trafikmedel har varit delaktigt och som har hänt  på  område som antingen  är  avsett för allmän trafik eller som  al  [niänt 

 används  fOr  trafik  (på  väg eller gata som upprätthålls av vägverket, staden eller kommunen,  på  enskild väg eller  skogsbilvåg,  på 
 gårdsplan vid  flervåningshus  eller  alhnän  byggnad osv.) 

Exempel  på  traflkolyckor  
-Kollision med plåtskador som  foljd. 
-Omkullkörning  med cykel, om  den  lett  till person-  eller  cykeiskador.  
-Kollision mellan cyklist och fotgängare, om någondera eller cykeln skadats. 
-Dikeskörning med bil, om  foraren,  passageraren eller bilen skadats. 
-Som trafikolycka räknas inte när  en  fotgängare halkar eller  faller  omkull om inget rörligt  trafikmcdel  är  delaktigt. 
-Nära Ögat-händelser  in  trafikolyckor. 

Huvudtyper av trafikolyckor  är'  
-Fotgängarolycka olycka, där  f&utom  ett  traftkmedel  också  en  fotgängare har varit delaktig. 
-Cykelolycka olycka, där  en  cyklist har varit delaktig. 
-Mopedolycka olycka, där  en  mopedist har varit delaktig. 
-Djurolycka olycka,  därett djurutanThriraflkmedlet  har varit delaktigt (älg, ren, katt, 

hund  el.dyi).  
-Singelolycka olycka, där bara ett  trafikmedcl  har varit delaktigt.  
-Svängningsolycka  olycka, där något av trafikmedlen har hållit  på  att svänga och trafikmedlen 

har kolliderat.  
-  Omkörningsolycka olycka, där trafikmedlen har kört i samma riktning och något av trafikmedlen 

har kört om ett annat  traflkmedel  och trafikmedlen har kolliderat. 
-Mötesolycka olycka, där trafikmedlen kar kört i motsatt riktning och kolliderat.  
-Upphinnandeo  lycka olycka, där trafikmedlen har kört i samma riktning och något av trafikmedlen 

har kört  på  ett annat bakifrån.  
-Korsandeolycka  olycka, där trafikmedlen har kört i korsnade  riktningar och kolliderat. 
-Övriga olyckor olycka, sam ingen av ovan nämnda huvudtyper passar  in på.  

Delaktig i  en  trafikolycka:  

En person är  delaktig i  en  trafikolycka om han  på  ett eller annat sätt  är part  i olyckan (skyldig eller oskyldig, fotgängare 
eller förare eller passagerare i det trafikmedel som varit med om  en  olycka). Personen  är  inte delaktig i olyckan om han bara råkar 
passera olycksplatsen. 

Skadad i  en  trafikolycka:  

En person  skadas i  en  trafikolycka om han  på  grund av olyckan får  en  fysisk skada som kräver vård eller åtminstone 
 observation.  Psykiska skador anses som skador om  de  kräver vård eller sjukledighet. 

Fordon, trafikmedel och fotgängare: 

Som fordon räknas cykel,  moped,  motorcykel, personbil, paketbil,  buss,  lastbil, traktor och snöskoter jämte släpvagn. 
Som  trauikmedel  räknas alla fordon  saint  tåg och spårvagn. 

Som fotgängare räknas  en person  som rör sig  till  fots, med skidor, rullskidor,  ruliskridskor  eller motsvarande medel eller  en 
 som rör sig med  sparkstotting,  skuffar barnvagn eller använder trampbil, rullstol eller motsvarande anordning eller som leder  en 

 cykel eller  moped.  



UNDERSÖKNING  OM  HUR REPRESENTATIV TRAFIKOLYCKSSTATISTIKEN  ÄR 
 FRÅGORNA  I  DET ANDRA SKEDET 

Anvisningar fr ifylining av blanketten: Svara  pä  frågorna genom att sätta kryss i rätt ruta {] eller med siffror i det reser-
verade utrymmet  L  '  i. Skriv varje siffra i rätt fack, dvs, om svaret  är t.ex. 12, skrij  It 2t. 

De 19 flirsta  frågorna  är  gemensamma för alla medlemmar av Ert hushåll. Med hushåll avses här personer som  hia1cijgn  
bodde i samma adress (samma bostad)  under år 1996.  Husdjur räknas inte som medlemmar av hushållet.  Den  bifogad koden 

innehåller identifieringsuppgifter om svaren. Svaren behandlas konfidentielt. 

Personuppgifter och delaktighet i trafikolyckor 	 Uppgifter om trafikolyckor 

Fy11  i av frågorna  1  och  2 en  vägrat rad för varje medlem av Ert 	Fy11 i av frågorna  3-19 en  lodrät rad fOr varje av  de  fyra 
hushåll.  Om  utrymmet inte räcker  till  fortsatt vid behov vid 	allvarligaste olyckorna som någon från Ert hushåll råkat 
punkt  20  "Tilläggsuppgifter och respons". 	 ut för  år 1996.  Kryssa i det lämpligaste eller  de  lämpli- 

gaste alternativen eller anteckna svaret med siffra  på  det 
reserverade utrymmet.  

1.  Hur många trafikolyckor har medlemmar av Ert hushåll varit delaktig 
i  under år 1996?  Uppge antalet  mcd  siffror  på  rätt  plats. Om  Svaret  är 

 Ingen' skriv  0  som svar. Uppge också kön och  fbdelseår mcd  siffror  
på de  reserverade platserna. Läs  fbre ii,'llandct  igenom  dcfrnit.ioncrna 

- 	av trafikolyckor, som finns  på  definitionssidan.  

Person  Kön  
1= man  
2=  kvinna  

FødclscAr  Delaktig i hur många  
trafikolyckor  
år 1996? 

A.  i...._...._j  Il 	I 	II I 

B  L_J  It 	I 	Il  I 	II  

_____  

D  i..............i  ii 	i 	ii  _____  

E •••••••••••_j ii 	I 	II  tt  

F ___ •j  il 	I 	il  ii 

G  L_J  II 	I 	II I 	I 	I 

H L...J  II 	I 	I 1 

I •..__......j ii 	i 	il  _____  

2. 	Uppskatta  svårighctsgradcn fSr  de  trafikolyckor som medlemmar 
av Ert hushåll råkat ut  fbr  år 1996  enligt  Er  egen uppfattning 
och anteckna svaret genom att kryssa i  delaktighctcn fl)r  medlem-
marna av Ert hushåll i  dc  fyra allvarligaste  olyckorn&  Om  antalet 
olyckor bara  vai  ett, anteckna  den  som  den  allvarligaste.  Om  antalet 
olyckor var färre  an  fyra, ordna dem i  svårighctsordning  och lämna 
resten av staplarna tomma.  Om  några av olyckorna var enligt  Er 

 uppfattning lika allvarliga kan Ni nämna det i punkt  
20  'Tilläggsuppgiftcr och_respons'. _________ _________  

Person  Alivarli-  
gaste 
olycka  

Näst 
 allvarli- 

gastc 
olycka 

Trcdjc  
alivarli- 
gastc 
olycka 

Fjärde 
 allvarli -

gaste 
 olycka  

A LIE]  LI LI  
B  __  LI] LI] LI LI  

___  LI 
[fl 

LI LI  
[II 

[1  
fl  ___  

_____  fl  LI  fl 
F  LI  Jli 
____  [][1  LI LI  
____  LI LI LI LI  
___  LI LI LI LI  

3. När inträffade trafikolyckan?  

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  
gaste 	allvarli- 	allvarli. 	ailvarli- 
olycka 	gaste 	gastc 	gaste  

olycka 	olycka 	olycka 

januari  fl fl [I] fl  
februari  f  _Lli  fl fl 
mars fl  LI  El  LI  
april  _U  LI  _U_  EJ 
maj  fl  LI LI  =  
juni  LI LI  El  
________  fl  LI  J1_  LI  
augnti  fl  LI LI LI  
september  fl fl __[L_  LI  
oktober  fl'  LI LI LI  
november  LI  fl  LI LI  
december  LI] LI LI LI  
vet  inte  LI LI LI LI  
4. 1  hurdan omgivning inträffade olyckan? Välj det alternativ som bäst 

motsvarar verkligheten.  

Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  
gaste 	allvarli- 	ailvarli- 	allvarli- 
olycka 	gaste 	gaste 	gastc  

olycka 	olycka 	olycka 

stad eller tätort  _______ _______  [I] fl  
landsbygd eller 
glesbygd  _______ _______ _______ _______  
vet  inte  fl [I]  LI LI  
S. På  hurdan vag eller  plats  inträffade olyckan?  

Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  
gastc 	allvarli- 	ailvarli- 	allvarli - 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste  

olycka 	olycka 	olycka  

lag  __  [I] fl  IIL  
gata eller  gtrdsgata _jJ_  ]__  _j  [I]__  _[]__  
enskild väg eller 

 skogsbilva.g __________ __________ ________ ________ 
cykelvag  eller 
trottoar _____________ ______________ _____________ ____________  
parkeringsplats  cJirL -områdc fl ___________ [I]  ___________ LI ___________ LI  _________  
annan  fl  LI LI LI.  
vet  inte  [1  LI LI  [I] 	- 





12. Blev  de  delaktiga tralikmedlen skadade i trafikolyckan? 

AlIvarli-  Näst Trcdje  Fjärde 
gastc alivarli- ailvarli- ailvarli- 
olycka gaste gaste gastc  

olycka olycka olycka 

ja  LI LI  [1  LI  
nej  fl  ill_LI  Li 
vet  inte  [I] [I] [Ii [I] 
13. Om  något traflkmcdel blev skadat i trafikolyckan, anteckna det 

verkliga eller uppskattade antalet skadade trafikmedel. 

Ailvarli-  Näst Tredje Fjärde 
gaste ailvarli- ailvasli- allvarli - 
olycka gaste gaste gaste  

olycka olycka olycka 

16.  Kom polisen  till  olycksplatsen? 
AIlvaiii-  Nast —j:--_- 

gastc allvarli- allvarlj- alivarli - 
olycka gaste gastc gastc  

olycka olycka olycka 

j a  [II [I  LI  Li  
ncj,  små skador 

[]  fl Li  [] 
jinan  kom överens  

om vem som var fl fl fl  skydlig __________ ___________ ___________ ___________  
nej, svårt att ta  tag 
på  polis  1L _LL_ _LL fl  
nej, av någon annan  fl fl fl  orsak  

inte  vet  fl fl fl fl  
antal skadade 
trafikmedel  I 	I I 	I 	t I 	I 	$  I 	I 	I 

14. Anmäldes trafikotyckan_till_något_fl3rsäkringsbolag? ________ 

AlIvarli-  Näst Tredje Fjärde 
gastc allvaili- allvarli- allvarli - 
olycka gaste gaste gastc  

olycka olycka olycka 

ja  U U  U__LJ  
nej []  fl fl fl  
vetintc  fl fl fl fl 
15. Betalades det ut ersatiningar fbr trafikolyckan? Välj ett eller flera 

alternativ. 

gastc 	ailvarli- 	allvarli- 	alivarli- 
olycka 	gaste 	gastc 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka 

ärendet  är under  LI  Li  []  fl  behandling  

ja, någon av parterna  fl fl fl fl  betalade själv ______ ______ ______ ______  

ja, från någon  parts 
lagatadgade (obligato-  fl fl fl fl  riska) trafikfSrsakring 

ja, från någon  paita  
frivilliga bilfbrsäkring  fl fl fl fl  (t.ex.  Kasko) 

tja, från någon  parts 
I  lagstadgade trafikfbr- 

säkring eller frivilliga fl fl fl fl biltbrsäkring,  men 
I vet  inte vilken 

ja, från någon annan 
 fSrsäkring fl _________ fl __________ fl _________ fl  ______  

ja, statskontoret 
betalade  [I] fl fl fl  
nej  fl fl fl  
vetinte [I]I[I]  fl fl 

Il. Ledde trafikolyckan  till  åtal? 

Ailvarli-  Näst Tredje Fjärde 
gaste alivarli- allvarti- allvarli - 
olycka gastc gaste gaste  

olycka olycka olycka 

ja, ärendet  till  rätten  fl fl fl fl  
ja, böter fttr någondcr  fl fl fl fl  
nej,  men  anmärkning 

 At  någondera ________ _________ _________ _________  

inget åtal  fl fl fl  [Il  
vet  inte  fl fl fl fl 
lä.  Hur stora kostnader måste Ert hushåll själv stå  flSr  på  grund av 

persouskador  till fbljd  av trafikolyckan (verkliga etter uppskattade 
kostnader, eventuell bonusftlrlust beaktas inte)? ________ 

Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	ailvarli- 	alivarli- 	ailvarli - 
olycka 	gaste 	gastc 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka 

inga kostnader  U  LJ -  Li Li  
undcrl000mk  fl  —]  fl fl 
I 000-2000  mk - fJ - 	- fl  - - - -  

2000-S000mk fl [1 fl fl 
5 000  -  10 000  mk  fl  LI EI_  _L]_  
Över  10 000  mk  fl fl fl fl 
vet  inte  fl fl fl fl 
19.  Hur stora direkta kostnader måste Ert hushåll själv stå fbr  på  grund 

av materiella skador  till Thljd  av trafikolyckan (verkliga eller 
uppskattade kostnader, eventuell bonusfbrlust beaktas inte)? 

Alivarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	allvarli- 	ailvarli - 
olycka 	gaste 	gaste 	gastc 

olycka 	olycka 	olycka 

inga kostnader  fl  LI  fl fl 
under 1 000  mk  fl fl fl 
1 000  -  2 000  mk  [I fl  ____  

2000  - 5000mk fl fl fl 
5 000- lO 000  mk  _j]__ J]_ _[J  
Över  10 000  mk [] [] [] 
vrt  inte  1l1 [I] [II] 

3. 





Person  lB 	21.  Var  person B  delaktig i någon tralikolycka  år 1996? 21.  Var pci-son C  dclaktig  i någon trafikolycka  år 1996? 
ja 	[I] 	nej 	[I] Person "j....- 	 ja 	

[j] 	
nej  

22. 	Orsak  till  resan lbr  person  B:s dcl?  22.  Orsak  till  resan fbr pci-son  C:s  del?  

Alivarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	ailvarti- 	ailvarli- gastc 	alivarli- 	allvarli- 	alivarli - 
olycka 	gastc 	gaste 	gaste olycka 	gastc 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka 

resa mellan hemmet och resa mellan hemmet och 
arbets-,  skol- eller studie-  [1 [1] [1]  LII  arbeta-, skol- eller studie-  [j]  []  [I]  []  

annan resa i anknytning annan resa i anknytning  

till  arbete eller studier _________ __________ _________ __________  till  arbete eller studier _________ __________ __________ __________ 
inköparesa  eller resa  f& [I] [j] [j]  [] 

inkpsresa  eller resa Vr 
[]  [J [J  []  att uträtta ärenden ________ ________ ________ ________  an  uträtta ärenden ________ ________ ________ ________  

besöka- eller fritidsrcsa  [1 [1) [1] [1]  besöks- eller fritidsresa  [1  LI)  [II [II]  
annan  [I]  EJ EJ  fl  annan EJ EJ EJ EJ  
23. 	Hur färdades  person B  när traiikolyckan inträffade?  23. Hur 1rdades  person C  när trafikolyckan inträffade? 

Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	ailvarli- 	allvarlt- 	ailvarli- gaste 	alivarli- 	ailvarli- 	ailvarli- 
olycka 	gaste 	gastc 	gaste olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka  

till  fots  (se  definiuonen)  EJ EJ  [I)  EJ  till  fots  (se  definitionen) EJ EJ EJ EJ 
med cykel JJ_  EJ  fl [I)  mcd  cykel EJ  JJ_  [J _fl_  
med  moped fl fl fl fl  med  moped  EJ  fl  ______  fl  
med motorcykel EJ EJ  [I _[J_  med motorcykel EJ  ________ LII  EJ 
med personbil EJ EJ  LI]  EJ med personbil EJ EJ  fl  EJ  
mcd  paketbil  fl fl fl  JJ_  me 	pakethil  [I) j[_ fl  
med lastbil EJ  fl  ____  [I)  mcd  lastbil  fl  EJ  0  EJ  
medbuss  fl fl [1  EJ  medbuss  fl [I) [3 fl  
med traktor JJ_ fl  fl  —  j[  med traktor EJ  J[_ fl _[J_  
med något annat  fl 

-  
[3 

-  
fl [3  med något annat  [3 [3 [J  EJ  

24. Om person B  fardades  med något traflkznedel var han i  så fall  thrare  24. Om person C  fardades  med något traiikmedel  var han i  så fall  thrare  
eller passagerare? eller passagerare? 

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	ailvarli- 	altvarli- gaste 	alivarli- 	ailvarli- 	ailvarli - 
olycka 	gastc 	gaste 	gastc olycka 	gaste 	gaste 	gaste 	- 

.-I. -i- 	 •l••.•I• .-J,-U., 	,,l,,,4-,  
uIyL.rc Uly.i.a Uiy..&a u,J ,.#aa UIJ¼Ja UtJ¼.r. 

fbrare  EJ EJ  [I]  EJ  rarc  EJ EJ EJ  [I]  
passagerare EJ EJ EJ EJ passagerare EJ  fl  []  EJ  
25.  Hur allvarligt skadad blev  person B? 25.  Hur allvarligt skadad blev  person C?  

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde Alivarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	allvarli- 	ailvarli- gaste 	allvarli- 	ailvarli- 	alivarli - 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka  

dog  EJ EJ EJ EJ  dog  EJ EJ EJ  [I)  
bestående skada bestående skada 

(invaliditet) eller annat  [3 [3  EJ EJ (invaliditet) eller annat  [3 [I) [3 [1]  
fysiskt  men  fysiskt  men  

skador som  ki-avde skador som krävde 
sjukhusvård  (en  eller flera  [I] [I) [3  LI]  sjukhusvård  (en  eller flera (]  [3 [l]  [Il] 
nätter  pa  sjukhus) nätter  på  sjukhus) 

skador som  ornsköttes skador som omsköttes 
vid besök hos hälsocentral [] [] []  [I)  vid besök hos hälsocentral  [3 [3  LI]  [] 
cllcr  poliklinik ________ _________ __________  eller poliklinik _________ __________ __________ _______  
skador som omsköttes i—i  r-i skador som omsköttes 

sii!y L_J L.J L.J  U  sj SIV 

inga skador EJ  [I]  LI]  []  inga skador []  [3  LI]  [3  



21.  Var  person D dclaktig  i någon trafikolycka  år 1996? 
Person  

21.  Var  person E dclaksig  i någon trafikolycka  år 1996? Person  ja 	[I] 	nej  [j] ja 	[I]  nei 	[j] 
22.  Orsak  till  resan fbi person D:s dcl?  22.  Orsak  till  resan fbr  person  E:s  del? 

AlIvarli- 	Näst 	Trcdjc 	Fjärde AlIvarli- 	Näst 	 iEjT 
gaste 	allvarli- 	alivarli- 	allvarli- gaste 	allvarli- 	allvarli- 	alivarli- 
olycka 	gastc 	gastc 	gaste olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka 

resa mellan hemmet och resa mellan hemmet och 
arbcts-,  skol- eller studie-  till  [] 

arbets-,  skol- eller studie-  [I]  LI LI LI  
annan resa i anknytning annan resa i anknytning  
till  arbete eller studier ________ __________ __________ _________  till  arbete eller studier _________ __________ 
inköpsrcsa  eller resa tbr  [I] [j]  []  [j]  inköpsresa eller resa fbr 

att uträtta ärndcn 
[] []  [j] [j]  

att uträtta ärenden _______ _________ ________ ________  ________ ________ ________ 
besöka- cllcr fritidsresa  [1] [1] [1]  LI  besöks- eller &itidsresa  [1] [1] [1] 

________  
[1  

annan  fl  LI  []  [I]  annan  C] C]  []  Ej  
23.  Hur fardades  person D  när trafikolyckan inträffade?  23. Hur fardades  person E  när trafikolyckan inträffade? 

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde Allvarli- 	Nä-St 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	ailvarli- 	alivarli- 	ailvarli- gaste 	alivarli- 	ailvarli- 	allvarij- 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka  

till  fots  (se  definitionen) []  LI LI  []  till  fots  (se  definitionen)  LI LI LI LI  
mcd  cykel  _LL  J=i__  LI  Ej med cykel JL  LI  _EL C]  
med  moped fl  LI  fl  LI  med  moped fl fl  Ej  [J  
med motorcykel  fl___  jJ_  

[[  [I]  med motorcykcl _fj_  _[L  LI  _i.._ 
mcd  personbil  LI LI  L]  LI  med personbil  LI LI LI LI  
med paketbil  fl _[J_  LI  J[_  med paketbil  _f]_  JJ_  LI  C]  
med lastbil  [I  LI LI LI  med lastbil  LI LI LI LI  
medbuss  fl Li  LI LI  mcdbuss  fl  LI LI  EJ 
med traktor jJ JJ  LI  med traktor Ej  LI LI LI  
med något annat Ej  LI LI LI  med något annat Ej  LI  D 
24. Om person D frdades  med något trafikmcdel var han i  så fall fl)rarc 24. Om person E fardades  med något trafikmedel var han  I så fall forare  

eller passagerare? eller passagerare? 

Alivarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	ailvarli- 	ailvarli- gaste 	ailvarli- 	ailvarli- 	ailvarli- 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka 

Thrare  fl  LI LI LI  tbrare  fl  LI LI LI  
passagerare  fl  LI LI LI  passagerare  LI LI LI LI  
25.  Hur allvarligt skadad blev  person D? 25.  Hur allvarligt skadad blev  person E? 

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	alivarli- 	ailvarli- gaste 	ailvarti- 	allvarli- 	allvarli - 
olycka 	gastc 	gaste 	gaste olycka 	gaste 	gaste 	ga.stc 

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka 

____  LI LI LI LI  ____  LI LI LI LI  
bestående skada bestående skada 
(invaliditet) eller annat  [Ii  [Il  [1 fl  (invaliditet) eller annat  [II [II [I]  LI  
fysiskt  men ________ _________ ________-  fysiskt  men  

skador som krävde skador som krävde 
sjukhusvård  (en cUer  flera  [I] [I] [I] [I]  sjukhusvãrd  (en  eller flera  [I]  EJ  [I] [I]  nätter  på  sjukhus) nätter  på  sjukhus) 

skador som omsköttes skador som omsköttes 
vid besök hos hälsocentral  

[I]  []  [I] [II  vid besök hos häisocentral []  LI  [I] [I]  
eller poliklinik _________ __________ __________ __________  eller poliklinik __________ __________ __________  

som omsköttcs  
fl  skador som omsköttes  [II [I] [I]  LI  

inga skador  [II] [I]  LI  [I]  inga skador  [J 1 	[]  [II [I]  



Person  F 	2!.  Var  person F  delaktig i någon trafikolycka  år 1996? 21.  Var  person G  delaktig i någon trafikolycka  år 1996? 
ja 	[I] 	nej  [I] Person 	 ja 	

[] 	nej  

22.  Orsak  till  resan  Thr  person  F:s  dcl?  22.  Orsak  till  resan  lbr  person  G:s  dcl? 

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  Alivarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  
gastc 	ailvarli- 	allvarli- 	allvarl,- gaste 	ailvarli- 	ailvarli- 	allyarli - 
olycka 	olycka 	gastc 	gaste  olycka 	gaste 	gastc 	gastc  

olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka 

resa mellan hemmet och resa mellan hemmet och  
arbcts-,  skol- eller studie-  []  [I [I [II  arbcts-,  skol- eller studie-  [I]  LII  LI  LIII  
annan resa i anknytning annan resa i anknytning  
till  arbete eller studier  ________ __________ __________ _________  till  arbete eller studier  ________ __________ 
inköpsrcsa  eller resa  thr  [I] [j] [I] [I]  inkOpsrcsa  eller resa  thr 

[] [] [] []  att uträtta ärenden  _______ ________ ________ ________  att uträtta ärenden  _______ 

besks-  eller fritidsresa  fl [I] fl fl  bcsöks-  eller  fritidsrcsa  fl fl fl fl  
annan  fl fl fl fl  annan  fl fl fl fl 
23.  Hur färdades  person F  när trafikolyckan inträffade?  23.  Hur färdades  person G  när trafikolyckan inträffade?  

Alivarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  
gastc 	allvarli- 	ailvarli- 	ailvarli- gastc 	ailvarli- 	allvarli- 	ailvarli - 
olycka 	gaste 	gastc 	gaste  olycka 	gaste 	gaste 	gastc  

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka  

till  fots  (se  definitionen)  fl fl fl fl till  fots  (se  definitionen)  fl fl fl fl  
med cykel  fl  -  fl fl fl  med cykel  fl fl  £_  ..LL  
med  moped  fl  -  []  fl fl  mei  moped fl fl fl fl  
med motorcykel  r J  JJ_ JJ_  _f[_  med  motorcykcl  LL  JII_  _L1_ _LL  
med personbil  

-  

[I  LI]  fl fl  med personbil  fl fl fl fl  
med paketbil  fl J[_ J[_ fl  mei pakethil IlL  _D _D _i=i_  
med lastbil  [II [I fl [I]  med lastbil  D 0 0 fl  
med  buss fl [I] fl fl  med  buss fl fl fl fl  
med  traictor  fl fl fl  mcd  traktor  fl fl fl_ IL  
med något annat  fl fl fl fl  med något annat  fl' fl fl fl 
24. Om person F  färdades med något  traftkmedel  var han i  så fall  frarc  24. Om person G  färdades  mcd  något  trafikmcdel  var han i  så fall  färare  

eller passagerare? eller passagerare?  

Alivarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  Alivarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  
gaste 	ailvarli- 	ailvarli- 	allvarli- gaste 	ailvarli- 	allvarli- 	ailvarli - 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste  olycka 	gastc 	gaste 	gaste  

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka  

törare  fl fl fl fl  fraxe  fl fl fl fl  
passagerare  fl fl fl fl  passagerare  fl fl fl fl 
25.  Hur allvarligt skadad blev  person F? 25.  Hur allvarligt skadad blev  person G?  

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde  
gaste 	ailvarli- 	allvarli- 	allvarli- gaste 	allvarli- 	allvarli- 	allvarli- 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste  olycka 	gaste 	gaste 	gaste  

olycka 	olycka 	olycka olycka 	olycka 	olycka  

dog fl fl fl fl dog fl fl fl fl  
bestående skada bestående skada 
(invaliditet) eller annat  []  LI]  fl  [] (invaliditct)  eller annat  fl  [] []  
fysiskt  men  ________ _________ ________- ________  fysiskt  men  

skador som krävde skador som krävde 
sjukhusvård  (cn  eller flera  [] []  [j] [I]  sjukhusvård  (en  eller flera  []  [Il  []  [I]  
nätter  på  sjukhus) nätter  på  sjukhus) 

skador som  omsköttcs  skador som omsköttes 
vid besök hos  häisocentral []  fl  [EI]  fl  vid besök hos  hälsoccntral []  fl [II] [I]  
eller poliklinik  _________ ________ __________ __________  eller poliklinik  __________ ___________ __________  

skador som omsköttes  LI LI LI  :or 
 som omsköttes "i  Lci  

inga skador  [] []  [II] [I]  inga skador  fl [II] [I]  [IIJ  
7  



LI 	LILI 

LIm  LI 

LI LI LI 
LI LI LI  

LI LI LI 

LI LI LI 

LI  LILI  
LI  LILI  

skador som krävde 
sjukhusvård  (en  eller flera  fl  
näller  på  sjukhus) 

skador som omsköttcs 
vid besök hos hälsoccntral  fl  
eller polikllnik 

skador som omsköttes 

siälv  

inga skador  [II]  

skador som krävde 
sjukhusvård  (en  eller flera  fl  
nätter  på  sjukhus) 

skador som omsköttes 
vid besök hos hälsoccntral  fl  
eller poliklinik 

skador som omsköttes 

inga skador  

21.  Var  person H dclaktig  I  någon trafikolycka  år 1996? 
Person 	 ja 	[J 	nej  [I] 
22. Orsak  till  resan för  person  H:s dcl? 

AlIvarli-  Näst Tredje Fjärde 
gaste allvarli- ailvarli- allvarli - 
olycka gaste gastc gaste  

olycka olycka olycka 

resa mellan ncmmct ocn 
arbets-,  skol- eller studie- [Il  [I [I] [II  
platsen ________ _________ _________ _________  

annan resa 	anknytning  

till  arbete eller studier ________ __________ __________ __________ 
inköpsrcsa  eller resa för  11111  LII  [I]  
att uträtta ärenden ________ _________ _________ _________  
besöks- eller fritidsresa  [I] [I] fl [I]  
annan  LI LI LI LI  
23. Hur färdades  person H  när trafikolyckan inträffade? 

Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	alivarli- 	alivarli- 	allvarli - 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka  

till  fots  (se  definitionen) L_J L.J L..J L...J 
mcd  cykel  J[_ _LL_ _LL_  .JL_ 
mcd  moped fl  LI LI LI  
mcd  motorcykel  [I]  LI LI LI  
med personbil  LI LI LI LI  
med paketbil  _J[ _LL_  [II]__  -  i]__ 
med lastbil  fl  LI  [1 [II  
medbuss  LI LI  LIE  
med traktor  _J:]_ J[_ _J[_ J[_  
med något annat  fl  LI LI LI  
24. Om person H  färdades med något trafikmedel var han i  så fall  förare 

eller passagerare? 

	

T 	21.  Var  person I dclaktig  i någon trafikolycka  år 1996?  

	

Personi 	 ja  fl 	nej  fl 
22.  Orsak  till  resan för  person 1:s dcl? 

Allvarli-  Näst Tredje Fjärde 
gastc allvarli- allvarli- alIvarli - 
olycka gaste gaste gaste  

olycka olycka olycka 

resa mellan hemmet och 
arbeta-, skol- eller studie-  

platsen ________ LI LI _________ LI  _________ [II]  ________  

annan resa i anknytning 

 till  arbete eller studier _________ __________  
inköpsresa eller resa för  

att uträtta ärenden ________  
fl  LI LI  

besöka- eller fritidsresa  LI  fl  LI  
annan  fl  LI LI LI  
23. Hur färdades  person I  när trafikolyckan inträffade? 

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	allvarli- 	allvarli - 
olycka 	gaste 	gastc 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka  

till  fots  (se  definitionen)  LI  fl fl  LI  
mcd  cykel JL  11L [II £J_  
med  moped fl  LI  fl  
med motorcykel  fl  LI  [•] 

mcd  personbil  LI LI LI  
_______ 

______ 
mcd  paketbil JJ  _[J_ J[_ J]_  
med lastbil  LI LI LI LI  
mcdbuss  fl  LI LI  fl  
med traktor i:i_ _jj  J[_ fl  
med något annat  fl  LI LI  []  

24. Om person I  färdades med något trafikmedel var han i  så fall  förare 
eller passagerare? 

Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	ailvarli- 	ailvarli - 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka 

Allvarli-  Näst Tredje Fjärde 
gaste allvarli- allvarli- allvarli - 
olycka gaste gaste gaste  

olycka olycka olycka 

förare  U  LI LI  U  
passagerare  fl  LI LI  fl 
25 	Hur allvarligt skadad blev  person H? 

Allvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarli- 	allvarli- 	allvarli - 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka  

dog fl  LI LI LI  
beståcnde  skada 

(invaliditet) eller annat  fl  LI LI LI  

förare  Li Li Li Li  
passagerare  LI LI LI LI  
25.  Hur allvarligt skadad blev  person 1? 

Ailvarli- 	Näst 	Tredje 	Fjärde 
gaste 	allvarl  i- 	allvarli- 	allvarli- 
olycka 	gaste 	gaste 	gaste 

olycka 	olycka 	olycka  

dog fifi  LI LI  
best.nde  skada 

(invaiiditet)  eller annat  fl  LI LI LI  
fysiskt  men 
	

fysiskt  men  

8.  



Pekka Räty 
 Representativitetsundersökning 

 Vägverket  /  Trafik- och vägdata 
 PB33  

00521  Helsingfors  

Rcpraenlstivilctsuadcnoknin8 
EnkIcn andr.  skede  

AdresskäUa. Befolkningsdatasystemet 
Befolkningsregistercentralen 
PB7  
00521  Helsingfors 

Undersökning om hur representativ  den  statistik som gjorts om trafikolyckor  är  

Ärade mottagare 

Ni fick  fOr  en  tid  sedan en  enkät där  vi  samlade  in  närmare uppgifter om 
trafikolyckor, som medlemmar av Ert hushåll råkat utför  under år 1996.  Enkäten 

 hänf&  sig  till en  undersökning där  man  ulreder  hur sanningsenlig bild som  den 
 befintliga statistiken ger av  trafiksäketheten. 

Oni  Ni inte ännu har svarat  på  enkäten ber  vi Er  göra det  så fort  som möjligt, 
helst genast. Returnera svaret  per post  -  postavgiften  är  betald.  

Vi  f0rstår  att  man  genom att  delta  i undersökningen kanske återupplever tråkiga och 
smärtsamma minnen..  Vi  förstår också att frågorna kan kännas svåra. Genom att svara  
på  enkäten hjälper Ni  ossi  vårt arbetet, vars mål  är  att göra trafiken ännu säkrare.  I 

Om  någon av frågorna känns svår vid  den  fbrsta genomlasningen,  läs  den en  gång  till 
 noggrant.  Om  det inte finns något lämpligt svar  på  någon av frågorna, ge som svar det 

av  de  givna alternativen som  är  närmast eller  "vet  inte".  Om  Ni vill precisera svaren 
eller berätta mera om olyckorna kan Ni göra det vid punkten  20"  Tilläggsuppgifter 
och respons". 

Närmare uppgifter om undersökningen ger överinspektör  Pekka Räty  från 
Vägverkets enhet  fOr  Trafik- och vägdata, tfn  0204442601.  

Med vänlig hälsning  

Pekka Räty  
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LuTE  4  

KYSELYLOMAKKEIDEN  TESTAUS 

Ennen tutkimuksen aloittamista tutkimussuunnitelmassa esitetyt kyselylo-
makkeet testattiin huolellisesti  [1].  Tarkoituksena oli saada aikaan hyvin toi-
mivat, selkeät, helposti  ja  yksikäsitteisesti ymmärrettävät lomakkeet, saate-
kirjeet  ja  määritelmät. 

Testiin valittiin  n. 70  tielaitoslaista  ja  muutama ulkopuolinen, jotka olivat ol-
leet joskus mukana liikenneonnettomuudessa  ja  olivat halukkaita osallistu-
maan testiin. Heitä pyydettiin vastaamaan kyselylomakkeiden kysymyksiin 
ikään kuin kaikki heille tapahtuneet liikenneonnettomuudet olisivat tapahtu-
neet edellisenä vuonna. Lisäksi heitä pyydettiin kommentoimaan kysymyk-
siä, määritelmiä  ja  saatekirjeitä:  mitä kohtia oli vaikea ymmärtää, mitä vasta-
usvaihtoehtoja puuttui. Testiryhmä paneutui tehtäväänsä huolella,  ja  tulok-
sena saatiin runsaasti kommentteja  ja  ehdotuksia, joiden perusteella kysely- 
aineistoa muokattiin melkoisesti.  

Jo  näinkin pieni otos paljasti kuusi erilaista vastaajaryhmää, joiden kunkin 
piti selvitä samasta kyselyaineistosta: 

•  Vastaajat, jotka pitävät kyselyä heippona  ja  selkeänä. Heidän papereis-
saan ei yleensä ollut parannusehdotuksia, mutta oli toki mandollista, että 
niihin oli pujahtanut väärinymmärtämisestä johtuvia ristiriitaisuuksia. 

• Peruskielteiset  vastaajat.  He  pitävät kyselyä liian pitkänä, lIian vaikeana, 
saman jankkaamisena. Näiden vastaajien palaute oli kielteistä eivätkä  he 

 halunneet erityisesti miettiä parannusehdotuksia. 
•  Vastaajat, jotka olivat suurimmaksi osaksi ymmärtäneet lomakkeen hy-

vin, mutta jokin kohta oli mietityttänyt (useimmiten kysymys  2).  Näistä 
vastaajista monet myös kommentoivat lomakkeita  ja  antoivat paran-
nusehdotuksia. 

•  Epävarmat vastaajat. Nämä vastaajat kaipasivat lomakkeisiin lisää täyt-
töohjeita eli käytännössä ohjeiden pitäisi olla joka kysymyksessä kädestä 
pitäen -ohjeita. 

•  Vastaajat, joiden oli vaikea päättää sitä, mihin luokkaan jokin asia kuu-
luu. Nämä vastaajat kaipasivat vastauskohtiin lisää yksilöidympiä vaihto-
ehtoja. 

•  Haluan kertoa lisää -vastaajat. Nämä vastaajat kaipasivat lisää kysymyk-
siä. Toisilla tuntui olevan kyseessä lähinnä tiedollinen tarve  ja  kiinnostus 

 ja  toisilla taas tuntui olevan psyykkinen tarve kertoa onnettomuudesta, 
puida sitä, purkaa suuttumusta  ja  andistusta.  

Kaiken  kaikkiaan kyselyaineistot pyrittiin rakentelemaan niin, että syyllisyys 
ei olisi  tullut  millään tavalla esiin  ja  siten vaikuttanut vastaamiseen. Samoin 
kyselyaineistosta pyrittiin karsimaan pois kaikki  turhat  hauska tietää -kysy-
mykset. Saatekirje koetettiin muotoilla mandollisimman motivoivaksi. 

Lopullinen kyselyaineisto  on  liitteenä  3.  Kysymykset koskivat kotitaloutta 
vuonna  1996  kohdanneita  liikenneonnettomuuksia. Vaiheessa  1  kysyttiin 
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•  kotitalouden kokoa  
•  kotitalouden jäsenten mukanaoloa onnettomuuksissa  
•  onnettomuuksien kokonaismäärää  
• loukkaantumisiln  johtaneiden onnettomuuksien määrää  
•  onnettomuuksissa loukkaantuneiden kotitalouden jäsenten määrää 

 •  arviota siitä, kuinka moni muu loukkaantui näissä onnettomuuksissa  
•  tietoa siitä, oliko jokin näistä liikenneonnettomuuksista kuolemaan johta-

nut onnettomuus. 

Vaiheessa  2  puolestaan haluttiin tarkempia tietoja näistä  kotitaloutta koh-
danneista  liikenneonnettomuuksista.  Lomakkeeseen  oli varattu tilaa neljälle 

 vakavimmalle  onnettomuudelle. Siinä kysyttiin  

•  kotitalouden kunkin  jäsenen  sukupuolta,  syntymävuotta  ja  sitä, kuinka 
monessa liikenneonnettomuudessa kukin oli ollut mukana  

• yksilöidysti  kotitalouden kunkin  jäsenen  mukanaoloa neljässä  vakavim
-massa  liikenneonnettomuudessa  

•  onnettomuuksien tapahtuma-aikoja  
•  onnettomuuksien  tapahtumaympäristöjä 
•  onnettomuuksien  tapahtumapaikkoja 
•  onnettomuuksien tyyppejä  
•  onnettomuuksien osapuolia  ja  niiden  lukumääriä 
•  onnettomuuksien vakavuutta (kuolemaa, loukkaantumisia,  omaisuusva

-hin koja)  
• ilmoittamista  vakuutusyhtiöille  ja  tietoa siitä, mikä taho maksoi korvauk-

sia  
•  poliisin läsnäoloa  ja  syytetoimia 
• loukkaantumisista  ja  omaisuusvahingoista kotitaloudelle aiheutuneita 

 kustannuksia  
•  kunkin kotitalouden  jäsenen  liikkumisen syytä  
•  kunkin kotitalouden  jäsenen  kulkutapaa  ja  sitä, oliko  hän  kuljettajana, 

matkustajana vai  jalankulkijana. 
•  kunkin kotitalouden  jäsenen  loukkaantumisen vakavuutta. 

Varsinaisten kysymysten lisäksi  lomakkeeseen  oli varattu tilaa  lisätiedoille  ja 
 palautteelle.  Lomakkeet käännettiin ruotsiksi.  
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Räty, Pekka  ja  Räty, Merja. Liikenneonnettomuuksien  edustavuusselvi
-tys,  lomakkeiden,  määritelmien  ja saatekirjeiden  testaus. Muistio.  
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LuTE  5 

TUTKIMUSAINEISTOJEN  KERUUN  JA  TALLENTAMISEN 
AIKATAULUT 

Suomen Posti Oy  huolehti  kyselyaineiston  ja muistutuskirjeen  tulostamisesta 
 ja  lähettämisestä  (ePOSTI  palvelut) sekä  kyselyaineiston  vastaanotosta  ja 
 optisesta tallentamisesta  (Postin Palautepalvelut).  Siinä noudatettiin seuraa-

vaa aikataulua: 

Varsinainen kysely:  
• 	Vaiheen  1 tulostus  alkaa  25.4.1997 (pe) 
• 	Vaiheen  1  lähetys alkaa  30.4.1997 (pe) 
• 	Vaiheen  1  ensimmäisten palautteiden tallennus  15.5.1997 (pe) 
• 	Vaiheen  1  muistutusten  tulostusja postitus  16.5.1997 (la) 
• 	Vaiheen  1  viimeisten palautteiden tallennus  28.5.1997 (to) 
• 	Vaiheen  2 tulostus  ja postitus  28.5.1997 (to) 
• 	Vaiheen  2  ensimmäisten palautteiden tallennus  12.6.1997 (to) 
• 	Vaiheen  2  muistutusten  tulostusja postitus  12.6.1997 (to) 
• 	Vaiheen  2  viimeisten palautteiden tallennus  27.6.1997 (ke) 

Lisäkysely 
• 	Vaiheen  1 tulostusja postitus 8.9.1997 (ma) 
• 	Vaiheen  1  ensimmäisten palautteiden tallennus  19.9.1997 (pe) 
• 	Vaiheen  1  muistutusten  tulostus  ja postitus  22.9.1997 (ma) 
• 	Vaiheen  1  viimeisten palautteiden tallennus  3.10.1997 (pe) 
• 	Vaiheen  2 tulostus  ja postitus  6.10.1997 (ma) 
• 	Vaiheen  2  ensimmäisten palautteiden tallennus  17.10.1997 (pe) 
• 	Vaiheen  2  muistutusten  tulostus  ja postitus  20.10.1997 (ma) 
• 	Vaiheen  2  viimeisten palautteiden tallennus  31.10.1997 (pe)  

Vielä lokakuun lopun jälkeen  palautuneet  lomakkeet  tallennettlin  vuoden 
 1997  lopussa. Varsinaisen kyselyn otos poimittiin  väestörekisteristä  juuri 

ennen vaiheen  1 tulostuksen  aloittamista,  lisäkyselyn  otos  poimittlin  elokuun 
alussa. Kysely lähetettiin jollekin kotitalouden  työikäiselle  jäsenelle  tai,  jos 

 sellaista ei ollut, lähinnä  työikää  olevalle.  
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LuTE  6  

TUTKIMUSAINEISTON KORJAUS  JA  VAPAAMUOTOIS-
TEN VIESTIEN ANALYYSI 

Tutkimusaineiston korjaus 

Kun  tutkimusaineistot  oli tallennettu, ne  tarkistettiin.  Tarkistusta varten laa-
dittiin erityiset tarkistus-  ja  korjausohjelmat  [1, 2],  joiden avulla  aineistoista 

 seulottiin ristiriitaiset  ja  puutteelliset vastaukset. Esiin  poimittuja  omituisuuk-
sia verrattiin alkuperäisiin lomakkeisiin, jolloin saatiin korjattua optisessa 

 tallennuksessa  tulleet  tulkintavirheet  sekä  vastaajille  sattuneet  selvät  lap- 
sukset.  Sen  jälkeen käytiin käsiksi jäljelle jääneisiin  loogisuusvirheisiin. 

Korjaustyössä  pyrittiin pitämään mandollisimman suuri  osa  kertyneestä ai-
neistosta mukana varsinaisessa  analyysissä.  

Vaiheen  1  korjausperiaatteet  [3]:  

•  Puuttuvat tiedot  koodattiin nolliksi  (paitsi kysymyksessä  7  kakkosiksi  eli 
ei kuolleita).  

• Ylisuuret  arvot  koodattiin ykkösiksi. 
•  Kysymys  1: Jos  kotitalouden  kooksi  oli merkitty  0,  sen  tilalle asetettiin 

 väestörekisteristä  saatu kotitalouden  koko.  
•  Kysymys  2:  Onnettomuuksissa mukana olleiden kotitalouden jäsenten 

määrä sai olla enintään yhtä suuri kuin kotitalouden  koko.  J05  onnetto-
muuksissa mukana olleiden jäsenten lukumäärä oli  0  mutta  kotitaloutta 

 oli kohdannut yksikin onnettomuus (kysymys  3),  onnettomuuksissa mu-
kana olleiden jäsenten lukumääräksi merkittiin  1.  

•  Kysymys  3:  Kotitaloutta kohdanneiden  onnettomuuksien kokonaismää-
rän piti olla vähintään yhtä suuri kuin  kotitaloutta kohdarineiden louk-
kaantumisiin  johtaneiden onnettomuuksien lukumäärä (kysymys  4). Jos 

 kotitalouden jäseniä oli ollut mukana onnettomuuksissa (kysymys  2)  ja 
 kotitalouksia kohdanneiden  onnettomuuksien määrä oli  0,  kokonaismää-

räksi  merkittiin  1. Jos  kaikkiin muihin kysymyksiin oli vastattu  0,  myös ky-
symyksen  3  vastaukseksi asetettiin  0.  

•  Kysymys  4:  Loukkaantumisiin  johtaneiden onnettomuuksien määrä sai 
olla suurempi kuin  0 vain  siinä tapauksessa, että onnettomuuksia oli yli-
päätään tapahtunut (kysymykset  2 tai 3)  ja  niissä oli joku loukkaantunut 
(kysymykset  5 tai 6).  Loukkaantumisiin  johtaneita onnettomuuksia sai olla 
enintään  tapahtuneitten  onnettomuuksien määrä.  Jos  loukkaantuneita oli 

 kaiken  kaikkiaan  1,  loukkaantumisiln  johtaneita  onnettomuuksiakin  sai 
olla  vain 1.  

•  Kysymykset  5  ja  6:  Loukkaantuneita sai olla enemmän kuin  0 vain,  jos  oli 
tapahtunut  loukkaantumisiin  johtaneita onnettomuuksia (kysymys  4).  Ko-
titalouden jäseniä sai loukkaantua enintään saman verran kuin kotitalou-
den jäseniä oli mukana onnettomuuksissa (kysymys  2).  

•  Kysymys  7:  Vastaukseksi hyväksyttiin  "kyllä"  vain  siinä tapauksessa, että 
kotitalouden jäseniä oli ollut mukana onnettomuuksissa (kysymykset  2 
tai 3).  
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•  Kysymys  16:  Hyväksyttiin useampi kuin yksi samanaikainen vastaus- 
vaihtoehto, mutta ei samanaikaisesti  "kyllä" ja  "ei".  

•  Kysymykset  16  ja  17: Jos  kohdassa  17  mainittiin  sakko  tai  huomautus, 
kohtaan  16  merkittiin  "kyllä".  

•  Kysymys  17:  Hyväksyttiin kaksi  "kyllä"-  tai  kaksi "ei"-vastausta.  Jos  vas-
tauksena oli sekä  "kyllä"  että "ei", vastaukseksi merkittiin  "kyllä".  

•  Kysymys  22:  Hyväksyttiin useampi kuin yksi samanaikainen vastaus- 
vaihtoehto.  

•  Kysymykset  23  ja  24: Jos  kohdassa  23  oli vastattu "jalkaisin", kohtaan  24  
merkittiin "tyhjä".  

•  Kysymys  25:  Hyväksyttiin useampi kuin yksi samanaikainen vastaus- 
vaihtoehto. 

Ilmeisesti vaiheen  2  lomake  oli tuottanut  vastaajille  vaikeuksia,  sillä  noin  80 
 %:ssa lomakkeista  oli ainakin jonkinlainen looginen virhe. Suurin  osa  vir-

heilmoituksista  johtui enemmän  tai  vähemmän puutteellisista vastauksista. 
 Tarkistuksen  yhteydessä huomattiin, että  palautuneista lomakkeista  kaikki-

aan  114  eli  6,3  %  oli joko kokonaan tyhjiä  tai  hyvin puutteellisesti täytettyjä. 
Mukana oli myös paljon sellaisia lomakkeita, joissa vastaukset oli merkitty 
vääriin  sarakkeisiin.  Kun lomakkeen  täyttöohjeissa  vastaajia pyydettiin jär-
jestämään tapahtuneet onnettomuudet  vakavuusjärjestykseen  ja  täyttämään 

 sarakkeet  vasemmalta oikealle, moni oli ehkä kuvitellut mielessään  sarak
-keiden viittaavan johonkin  vakavuusasteikkoon.  

Vapaamuotoisten viestien analyysi  

Varsin  monet vastaajat olivat täydentäneet  tai  selventäneet vastauksiaan 
 kirjoittamalla vapaamuotoisia viestejä joko  kyselylomakkeeseen (marginaa-

leihin,  lomakkeen  kääntöpuolelle,  vaiheen  2  lomakkeen kohtaan "Lisätietoja 
 ja  palautetta")  tai  erillisille papereille.  Kaikki saadut viestit analysoitiin  ja  ryh-

miteltiin  muutamaksi  päätyypiksi  [6].  

Vaiheessa  1  kaikkiaan  559  vastaajaa eli  2,1  %  oli katsonut aiheelliseksi sel-
vittää tilannetta myös vapaamuotoisesti. Saadut  kommentit ryhmittyivät  seu-
raavasti:  

•  Ei onnettomuuksia, suotta vastaan  (152  kpl,  27,2  %).  Nämä vastaajat 
olivat yleensä vastanneet kyselyyn  vain  osittain  tai  jättäneet  koko  lomak-
keen tyhjäksi.  

•  Ei onnettomuuksia,  varmistan  (56  kpl,  10,0  %).  Nämä vastaajat olivat 
yleensä vastanneet kaikkiin kysymyksiin mutta halusivat vielä varmem-
maksi vakuudeksi kirjoittaa, että onnettomuuksia ei ollut tapahtunut.  

•  Ei onnettomuuksia, selitän  (82  kpl,  14,7  %).  Nämä vastaajat katsoivat 
tarpeelliseksi esittää erilaisia selityksiä, perusteluja  ja  huomautuksia 

 (esim.  vuotuiset  ajokilometrit  ja  bonukset  tai  ei autoa eikä  ajokorttia  tai  ei 
ymmärrä eikä jaksa  tai  ei ole nähnyt onnettomuutta, josta voisi kertoa).  

•  Ei onnettomuuksia vuonna  1996,  haluan kertoa silti  (40  kpl,  7,2  %).  Nä- 
mä vastaajat olivat tavalla  tai  toisella kokeneet liikenneonnettomuuden  tai  
jonkin muun onnettomuuden joko  omaisena, mukanaolijana  tai  seurauk- 
sia muuten läheltä  seuranneina. 
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•  Kyllä  onnettomuuksia, kerron varmuuden vuoksi enemmän  (56  kpl,  10,0 
 %).  Nämä vastaajat kertoivat useimmiten onnettomuuden tyypistä  tai  va-

kavuudesta.  
•  Tutkimusta  ja  kyselylomaketta kommentoineet  (27  kpl,  4,8  %).  Nämä 

vastaajat suhtautuivat tutkimukseen joko kielteisesti  tai  kriittisesti.  
• Kiivastujat  ja  kannustajat  (71  kpl,  12,7  %).  Kun kanava  on  auki, sitä pi-

tää käyttää.  
•  Ei voi  tai  halua vastata  (48  kpl,  8,6  %). Kieltäytyjät,  sairaat  ja  ulkomailla 

 olijat. 
•  Epäselvät  ja  ristiriitaiset  (27  kpl,  4,8  %).  Mm.  pilailut  ja  täysin sekavat 

vastaukset. 

Yllättävän moni tuntui  liittävän  liikenneonnettomuudet yksinomaan  autoilijoi
-hin.  Onnettomuuteen  joutumattomuutta  ikään kuin perusteltiin  sillä,  että ei 

omista autoa  tai  ajokorttia.  Tämäntyyppisiä viestejä kirjoittaneet eivät siis 
 mieltäneet  jalankulkijoita, pyöräilijöitä  tai  joukkoliikennettä  käyttäviä liiken-

teessä  mukanaolijoiksi.  

Myös kotitalouden määritelmä oli askarruttanut varsinkin yksin asuvia,  ja 
 joillekin ei selvinnyt, mitä onnettomuuksissa  mukanaololla  tarkoitettiin  -  he 

 kun ilmoittivat, että eivät olleet nähneet yhtään liikenneonnettomuutta, josta 
voisivat kertoa. 

Ilmeisesti vaiheen  1  lomake  olisi toiminut huomattavasti paremmin,  jos  se 
 olisi jaettu kahteen osaan: kaksi ensimmäistä kysymystä olisi kysytty kaikilta 

 kotitalouksilta  ja  loput viisi kysymystä  vain  niiltä, joita oli kohdannut liikenne-
onnettomuus. Myös suurempi  tekstikoko,  erillinen tila  palautteelle  ja  kotita

-buden ja  liikenneonnettomuuden  kansantajuisempi  määrittely olisi auttanut 
vastaajia. 

Vaiheen  2  lomakkeeseen  oli varattu erillinen tila vapaamuotoisia viestejä 
varten,  ja  se  oli selvästi ollut hyvin tarpeellinen: kaikkiaan  459  vastaajaa eli 

 39,5  %  oli käyttänyt tilaisuutta hyväkseen  ja  kirjannut  joko  lomakkeeseen  tai 
 erilliselle paperille  selvennyksiä  ja  hyvinkin monipuolisia  tapahtumakuvauk

-sia.  Ehkä asia  on  niin, että pelkkä rastien  ja  numeroiden piirtäminen tuntuu 
liian mekaaniselta  ja  "nimettömältä" -  kirjoitettu viesti tuo mukanaan ihmisen 
numeroiden takaa. 

Vaiheen  2  kirjoitetut viestit  ryhmittyivät  seuraavasti:  

•  Ei onnettomuuksia  (146  kpl,  31,8  %).  Nämä vastaajat ilmoittivat, että 
heille ei ollut tapahtunut yhtään onnettomuutta  ja  että vaiheen  2  lomake 

 oli heidän osaltaan aiheeton.  He  ilmoittivat myös joko nimensä  tai tun
-nistekoodinsa,  jotta asia voitaisiin tarkistaa vaiheen  1  lomakkeesta.  Osa 

 näistä vastaajista kirjoitti viestinsä  vastauslomakkeeseen,  osa  lähetti eril-
lisen kirjeen  tai  kortin.  

•  Minä  ja  perheeni  (17  kpl,  3,7  %).  Nämä vastaajat halusivat tarkentaa 
kotitalouden määritelmää: yksinäiset, opiskelijat,  syntymättömät  lapset, 
matkustajat, jotka eivät olleet perheenjäseniä. Kyselyssä oli tarkoitettu, 
että  lomakkeeseen merkittäisiin  kaikki kotitalouden jäsenet, mutta  varsin 

 monet olivat merkinneet vai onnettomuuksissa mukana olleet.  
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•  Koska onnettomuus  on  vakava  (12  kpl,  2,6  %).  Näiden vastaajien mie-
lessä ollut onnettomuuksien vakavuusasteikko ei istunut kysymyksessä  2 

 annettuun ohjeeseen järjestää tapahtuneet onnettomuudet vakavuusjär-
jestykseen. Mitättöminä pidettyjä onnettomuuksia ei aina katsottu tar-
peellisiksi raportoida. 

•  Missä  ja  milloin  se  nyt tapahtuikaan  (12  kpl,  2,6  %).  Nämä vastaajat an-
toivat tarkempia tietoja onnettomuuden tapahtuma-ajasta  tai  paikasta. 
Useimmat tämän ryhmän vastaajista kertoivat, että onnettomuus oli ta-
pahtunut ulkomailla. 

•  Kertoisin vielä  (181  kpl,  39,4  %).  Nämä vastaajat tarkensivat tietoja on-
nettomuuden tyypistä, osapuolista, mukanaolijoista  ja  syistä. Erityisesti 
kohdassa  6  kysytty onnettomuuden tyyppi askarrutti monia vastaajia: sitä 
haluttiin kuvata yksityiskohtaisemmin. Varsinkin pysäköintipaikoilla ta-
pahtuneista onnettomuuksista vastaajien oli vaikea hahmottaa, mitä 
tyyppiä ne kulloinkin olivat olleet.  Varsin  monet pyrkivät kirjoittamalla 
luomaan jonkinlaisen kokonaiskuvan tapahtuneesta onnettomuudesta. 

•  Vammat  ja  vauriot  (20  kpl,  4,4  %).  Nämä vastaajat halusivat täsmentää 
kysymysten  9-13  vastauksia vaurioista  ja  loukkaantumisista. 

•  Kuka korvaa  (21  kpl,  4,6  %).  Nämä vastaajat käsittelivät viesteissään 
korvauksia eli niitä asioita, joita tiedusteltiin kysymyksissä  14  ja  15. Mo-
net  kertoivat syyllisyydet  ja  korvaussummat. 

•  Syylliset  ja  syyttömät  (24  kpl,  5,2  %).  Suurin  osa  näistä vastaajista il-
moitti olleensa syyttömiä osapuolia. Lisäksi kerrottiin, oliko asian selvit-
tely sujunut sopuisasti vai oliko  tullut  erimielisyyksiä. 

•  Paljonko kukkaro keveni  (12  kpl,  2,6  %).  Tämän ryhmän vastaajat  tas
-mensivät  kysymyksiin  18  ja  19  antamlaan  vastauksia: useimmat antoivat 

tarkan  hinnan.  
•  Yhtä  ja  toista, sekalaista  (14  kpl,  3,1%).  

Tutkimusta  ja  lomaketta  kritisoitiin aika vähän,  ja  näkemyksetkin  saattoivat 
olla aivan vastakkaisia. Kun jollekulle  lomake  oli uuvuttavan pitkä, piti toinen 
sitä todella pätevänä  ja  "idioottivarmana".  Lähinnä kritisoitiin lomakkeen pi-
tuutta  ja  tiivistä ulkoasua. Vastaisuudessa lieneekin syytä kiinnittää entistä 
enemmän huomiota myös lomakkeen graafiseen ulkoasuun. Samoin  on 

 syytä harkita tarkkaan, kuinka monta kysymystä kannattaa kysyä. Liian pitkä 
kysely voi helposti uuvuttaa vastaajan, joka esimerkiksi pitää onnettomuut-
taan jokseenkin mitättömänä. Mitä vakavampi onnettomuus  on,  sitä toden-
näköisemmin vastaajan luulisi vastaavan lomakkeen kysymyksiin ellei asia 
ole liian arka. Mitä vähäpätöisempi onnettomuus  on,  sitä luultavammin  se jää 

 kertomatta. 

Kyselylomakkeisiin,  olivatpa ne sitten hyvin virallisia  tai  eivät, vastataan omi-
en tietojen, tunteiden  ja  mielikuvien perusteella:  se,  mikä tutkijalle  on  tärkeä 
tilastotieto,  on  vastaajalle  pala omaa elämää. Tässäkin kyselyssä monet 
vastausvaihtoehdot olivat vastaajille selvästi liian teknisiä, liian ammattikieli-
siä, koska  he  kertoivat omista ainutlaatuisista tapahtumistaan. 
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1. Kangas, Jouko.  Turbo Pascal  -ohjelman  LetO2  rakenne  ja  toiminta. 
Muistio.  

2. Kangas, Jouko.  Turbo Pascal  -ohjelmien  LetO3  ja LetO4  toiminta  ja  käyt-
täminen. Muistio.  

3. Kangas, Jouko.  Turbo Pascal  -ohjelman  LetOl virhetilanteet,  niiden haku 
 ja virhekoodit.  Muistio.  

4. Kangas, Jouko.  Turbo Pascal  -ohjelman  LetO2 virhetilanteet,  niiden haku 
 ja virhekoodit.  Muistio.  

5. Rajamäki,  Riikka. Edustavuusselvitys.  Lomakkeiden korjauksen periaat-
teita. Muistio.  

6. Räty, Merja.  Edustavuustutkimus.  Lomakkeisiin kirjoitettujen vapaamuo-
toisten viestien analyysi. Muistio.  
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LIITE  7  

TUTKIMUSAINEISTON YLEISTAMINEN KOSKEMAAN 
 KOKO  VÄESTÖÄ 

Kun tutkimusaineisto  yleistettiin  koskemaan  koko  väestöä,  estimointimene-
telmänä  [1]  käytettiin molemmissa vaiheissa  ositettua otantaa,  jossa  kotita

-budet oU  jaettu alueellisesti neljään  ja kotitaloustyypeittäin  kolmeen ryh-
mään. Vaiheen  I  kysymystä kotitalouden koosta käytettiin  kontrollikysymyk-
senä,  jonka perusteella huomattiin, että  otannassa  Suomen väestö  estimoi-
tuu  jonkin verran liian suureksi. Tämän korjaamiseksi kotitaloudet jaettiin 
vielä  henkilöluvun  mukaan kahteen ryhmään: yhden henkilön  tabouksiin  ja 

 monen henkilön  talouksiin.  Perusteena  jaolle  oli  se,  että  vastauskato  on  yh-
den henkilön  talouksissa  yleensä muita  talouksia  suurempi. Lopullisessa 
otanta-asetelmassa oli siis kaikkiaan  24 ositetta.  Korjauksen jälkeen  väes-
töksi  (N)  saatiin  n. 5 270 000  henkilöä,  jota  voidaan pitää kohtuullisen hy-
vänä arviona (ks. luku  2.1  taulukko  1).  

Vaiheen  1  tuloksena saatiin  estimaatit todennäköisyyksillep,  että  ositteen  h 
kotitabous  oli mukana vaiheessa  2  eli ainakin yksi kotitalouden jäsen oli ollut 
tarkasteluvuonna mukana jossakin  biikenneonnettomuudessa (ositteita  oli 
siis  alun  perin  24  mutta koska vaiheessa  2 hukattiin  tieto  kotitabouden sijain-
tialueesta, ositteita  oli käytännössä  vain 6).  

Vaiheesta  2  saatiin puolestaan  estimaatit Ylh'  jotka kertoivat, kuinka monta 
jäsentä  ositteen  h  kotitaloudesta oli keskimäärin mukana tyypin  i  onnetto-
muudessa (tyypillä  i  tarkoitetaan tässä mitä tahansa onnettomuuksia  luokit-
televaa  muuttujaa). 

Kun vaiheiden  1  ja  2  tulokset yhdistettiin, saatiin arvioitua, kuinka moni  osit
-teen h  kotitalouden jäsen  kaiken  kaikkiaan joutui tyypin  i  onnettomuuteen 

tarkasteluvuonna:  

'1ih = NPhYlh  

Tälle kokonaismäärän  estimaattorille  saatiin riittävän hyvä  varianssiesti-
maattori ns.  delta-menetelmällä  Taylor-kehitelmän  avulla  [2]: 

Var(1Jlh)= N 2 (yVar(p h )+ pVar(y1h )).  

Todennäköisyys, että  ositteen  h kotitalous  oli mukana vaiheessa  2,  saatiin 
vaiheesta  1  tavanomaisen suhde -estimoinnin  avulla:  

Ph  - 
 m11  

missä  rn 1  oli niiden  ositteen  h  kotitalouksien määrä, jotka antoivat vaiheessa  
1  tietoja tapahtuneista onnettomuuksista,  ja  vI  oli vaiheessa  1  mukana ol-
leiden  ositteen  h  kotitalouksien kokonaismäärä.  
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Saadun suhde -estimaattorin varianssi oU 

Var(ph)= Ph(1Ph) 
Mh  

Kun tyypin  h  kotitalouksien  koko  henkilömäärää  merkittiin  Nh  :lla  ja  otokseen 

poimittujen henkilöiden määrää  h  :lla,  saatiin  koko  perusjoukon henkilöiden 

 kokonaismääräksi  N  =  N1  + ... + Nh ,  otokseen poimittujen henkilöiden  koko

-naismääräksi  n n1  + ... +  h  ja  ositepainoiksi Wh  = Nh  /  N.  Koska  otokses

-sa  pyrittiin suhteelliseen  kiintiöintiin,  jossa  h  =  Win,  otoksen  ja  perusjoukon 
 ositepainot  olivat kutakuinkin samat  ja  otantasuhde  kaikissa  kotitaloustyy-

peissä vakiofh =  h  /Nh =  f.  Tällöin  

Var(ylh)=  

missä  s  oli  Ylh  :n  varianssi  [3].  

Onnettomuuksissa mukana olleiden lukumäärän  estimaatin  tarkkuus lasket-
tiin kaavasta 

tarkkuus  = 	_______  
1,96  * jVar(I/lh) 
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LIITE  8  

TAULUKOITA LIIKENNEONNETTOMUUSREKISTEREI
-DEN  EDUSTAVUUDESTA  JA PEITTÄVYYDESTÄ  

Seuraaviin taulukoihin ei ole tehty luvussa  2.3  selostettua  korjausta, jolla 
arviot vakuutusyhtiöiden  liikenneonnettomuusrekisterin  edustavuudesta  ja 

 peittävyydestä  olisi rajattu koskemaan  vain  pakollista  liikennevakuutusta.  

Taulukko  1.  Liikenneonnettomuuksissa  mukanaolon  rekisteröinnin  edustavuusja 
peittävyys (%)  vuonna  1996,  kun tarkastellaan ajoneuvojen kuljettajia  (osuusar-
yb/den  alla  estimaatin  tarkkuus prosentteina). 

Ei  re- vain vain vain  RIKt  RIKI  LVK RlKl, 
kiste-  RIKI  LVK HIL-  ja ja ja  LVK, 
röity  MO  LVK HIL- HIL- HIL- 

____________ ___ ___ ___ ___ ___  MO MO MO  
Kuljettajana mukana  37,3 1,7 50,7 0,9 7,3 0,0 1,7 0,6  
_________________  7,2 41,9 5,4 57,9 19,7 -  41,9 71,0  

Taulukko  2.  Liikenneonnettomuuksissa  mukanaolon  rekisteröinnin edusta  vuus  ja 
 peittävyys (%) ikätyhmittäin  vuonna  1996 (osuusarvioiden  alla  estimaatin  tark-

kuus prosentteina). 

Ei  re- vain vain vain  RIKI RIKI  LVK RIKt, 
kiste- RIKt LVK HIL-  ja ja ja  LVK, 
röity  MO  LVK HIL- HIL- HIL- 

____________ ___ ___ ___ ___ ___  MO MO MO  
Onnettomuuksissa  88,1 0,4 5,1 0,9 1,3 0,9 3,0 0,4  
mukana 	olleet 	alle  4,7 201,8 55,2 134,2 111,4 134,2 72,7 201,8 
18-vuotiaat  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
Onnettomuuksissa  45,4 1,3 44,0 0,6 6,5 0,1 1,3 0,8  
mukana 	olleet 	18- 5,9 46,7 6,0 69,0 20,3 169,4 46,7 59,7 
65-vuotiaat  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
Onnettomuuksissa  34,2 2,7 44,1 4,5 8,1 0,0 3,6 2,7  
mukana olleet yli  65- 25,8 111,7 21,0 85,7 62,7 -  96,3 111,7  
vuotiaat 

Taulukko  3.  Liikenneonnettomuuksissa  mukanaolon  rekisteröinnin  edustavuusja 
peittävyys (%) tapahtumapaikoittain  vuonna  1996 (osuusa,vioiden  alla  estimaa

-tin  tarkkuus prosentteina). 

Ei  re- vain vain vain  RIKt  RIKI  LVK RlKl, 
kiste-  RIKI  LVK HIL-  ja ja ja  LVK, 
röity  MO  LVK HIL- HIL- HIL- 

_____________ ____ ___ ___ ____ ____  MO MO MO  
Maanteillä, 	kaduilla  50,2 1,4 37,5 1,0 6,8 0,2 1,9 0,9  
ja 	pyöräteillä 	muka-  5,2 44,0 6,8 52,1 19,4 117,1 37,7 55,0  
na 
Yksityisteillä, 	pysä-  51,5 0,8 45,8 0,4 1,1 0,0 0,4 0,0  
köintipaikoilla 	tms.  11,7 134,3 13,1 190,4 114,4  -  190,4 -  

mukana  
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Taulukko  4.  Liikenneonnettomuuksissa  mukanaolon  rekisteröinnin  edustavuusja 
peittävyys (%) onnettomuustyypeittäin  vuonna  1996  (osuusaivioiden  alla  esti

-maatin  tarkkuus prosentteina). 

Ei  re- vain vain vain  RIKI RIKI  LVK RIKL 
kiste-  RIKI  LVK  HL-  ja ja ja  LVK, 
röity  MO  LVK HIL- HIL- HIL- 

____________ ___ ___ ___ ___ ___  MO MO MO  
Jalankulkuonnetto-  65,9 4,5 11,4 2,3 2,3 0,0 4,5 9,1  
muuksissa  mukana  21,3 136,1 82,4 192,6 192,6  -  136,1 93,4  
olleet _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

Polkupyöräonnetto-  70,8 0,7 16,8 3,6 3,6 0,0 4,0 0,4  
muuksissa  mukana  7,6 141,0 26,4 61,3 61,3  -  58,0 186,7  
olleet _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  

Mopo-  57,1 2,4 23,8 0,0 4,8 0,0 7,1 4,8  
onnettomuuksissa  26,2 192,9 54,1  -  134,7  -  109,4 134,7  
mukana olleet  _____ _____ ____ ____ _____ ____ ____ _____ 
Yksittäisonnetto-  64,3 2,5 29,0 0,8 2,9 0,0 0,4 0,0  
muuksissa  mukana  9,4 78,8 19,8 140,6 73,1  -  199,2  -  

olleet _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Kääntymisonnetto-  39,4 0,0 48,3 0,0 11,1 0,0 1,1 0,0  
muuksissa  mukana  18,1  -  15,1  -  41,3  -  138,5  -  

olleet _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Ohitusonnettomuuk-  48,5 3,0 36,4 0,0 6,1 0,0 0,0 6,1  
sissa  mukana olleet  35,2 194,0 45,1  -  133,9  - -  133,9  
Risteämisonnetto-  21,0 3,1 57,4 0,0 15,4 1,2 0,0 1,9  
muuksissa  mukana  29,9 86,1 13,3  -  36,1 139,7  -  110,7  
olleet _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

Kohtaamisonnetto-  25,9 2,5 50,6 0,0 11,1 2,5 3,7 3,7  
muuksissa  mukana  36,8 136,0 21,5  -  61,6 136,0 111,1 111,1  
olleet _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 

Peräänajo-  49,2 0,6 45,3 0,0 4,5 0,0 0,3 0,0  
onnettomuuksissa  10,9 138,2 11,8  -  49,5  -  195,8  -  

mukana olleet  _____ _____ _____ ____ _____ _____ _____ _____ 

Eläinonnettomuuk-  53,8 0,0 43,8 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0  
sissa  mukana olleet  20,3  -  24,8  - - -  136,8  - 

Tyypittelemättömis-  45,3 0,5 48,8 0,5 3,9 0,5 0,5 1,0 
sä  onnettomuuksis-  15,1 194,1 14,1 194,1 68,3 194,1 194,1 136,9  
sa  mukana olleet  _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
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