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Esipuhe 
Valtioneuvosto on asettanut tavoitteeksi, että tieliikennekuolemien vuotui-
sen määrän on vuonna 2010 alitettava 250. Tieliikennejärjestelmä on suun-
niteltava liikenneturvallisuusvision mukaan siten, ettei kenenkään tarvitse 
kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä. Liikenneympäristön raken-
teellisten muutosten lisäksi liikenneturvallisuutta voidaan parantaa myös 
kehittyneen teknologian avulla. Teknologiaa voidaan hyödyntää muun mu-
assa annettaessa kuljettajalle palautetta hänen ajokäytöksestään.  

Liikenneonnettomuuksien määrä kasvaa altistuksen eli liikenteessä viete-
tyn ajan myötä. Yksilö ei välttämättä muuta käyttäytymistään pelkästään 
yleisen hyvän vuoksi. Muutoksia voidaan saada paremmin aikaan, jos yksilö 
hyötyy liikenneturvallisuudelle suotuisasta käytöksestä itsekin. Selkeä moti-
voimiskeino on raha. Tässä tutkimuksessa on selvitetty järjestelmää, jossa 
autoilijan vakuutusmaksu määräytyisi ajosuoritteen ja liikennekäyttäytymi-
sen perusteella. 

Selvitys tehtiin WSP LT-Konsultit Oy:n ja Pohjola-Yhtymä Oyj:n yhteis-
työnä. WSP LT-Konsulteilta työhön osallistuivat Reetta Jokinen, Ville 
Lehmuskoski, Tuomo Eloranta ja Mikko Lehmuskoski. Heidän vastuullaan 
oli projektin koordinointi, tutkimus ja raportin kirjoittaminen. Pohjola-
Yhtymästä mukana olivat Seppo Kopra, Tom Järvi ja Kristiina Hännikäinen. 
Pohjola-Yhtymä vastasi asiakaskyselyn toteutuksesta. Puhelinhaastattelun 
teki IROresearch -tutkimuslaitos. 

Tutkimusta ohjasi työryhmä, johon kuuluivat Juha Valtonen liikenne- ja 
viestintäministeriöstä, Ove Knekt Ajoneuvohallintokeskuksesta sekä Sirpa 
Rajalin Liikenneturvasta. 
 
 
 
 
Helsingissä 15.12.2005 
 
 
Juha Valtonen 
 
 



LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen  
perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista 7 

Sisällysluettelo 
Esipuhe .............................................................................................. 6 

1. Johdanto.................................................................................. 9 

1.1. Taustat ......................................................................................................9 

1.2. Tavoitteet ..................................................................................................9 

2. Suomalainen vakuutusjärjestelmä ..................................... 11 

2.1. Vakuutustyypit .......................................................................................11 

2.2. Vakuutusmarkkinat.................................................................................13 

3. Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus .......................... 15 

3.1. Suunnittelun lähtökohdat........................................................................15 

3.2. Maksuperusteet.......................................................................................16 

3.3. Todennustavat.........................................................................................17 

3.4. Vakuutuksen maksutavat........................................................................19 

3.5. Kansainväliset vakuutussovellukset .......................................................19 
3.5.1. Alankomaissa tehdyt tutkimukset (TNO 2003)......................................19 
3.5.2. Kanadalaisia tutkimustuloksia................................................................20 
3.5.3. Progressive Insurance .............................................................................21 
3.5.4. OnStar.....................................................................................................21 
3.5.5. Norwich Union .......................................................................................22 
3.5.6. AXA Insurance .......................................................................................22 

4. Vakuutushinnoittelun rajoitukset ja taloudelliset riskit.. 24 

4.1. Lainsäädännölliset tarkastelut.................................................................24 

4.2. Muuttuvan hinnoittelun taloudelliset riskit ............................................26 

5. Haastattelututkimus ............................................................ 28 

5.1. Lähtökohdat ja tavoitteet ........................................................................28 

5.2. Toteutus ..................................................................................................28 

5.3. Tulokset ..................................................................................................29 

6. Suomeen ehdotettavat sovellukset...................................... 33 

6.1. Hinnoittelukriteerit .................................................................................33 

6.2. Kohderyhmien segmentointi ..................................................................35 

7. Vaikutusarvio ....................................................................... 38 

7.1. Taustaa....................................................................................................38 

7.2. Ajosuorite ...............................................................................................39 



 
 LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen  
8 perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista 

7.3. Ajonopeus...............................................................................................40 

8. Yhteenveto ja johtopäätökset ............................................. 42 

 



LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen  
perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista 9 

1. Johdanto 
1.1. Taustat 
Liikenne- ja autovakuutukset korvaavat liikenneonnettomuuksissa aiheutu-
neet omaisuus- ja henkilövahingot. Vakuutuksen antajilla on käytössä erilai-
sia palkitsemisjärjestelmiä, jotka alentavat asiakkaan maksamaa vakuutusta 
vahingottomien vakuutuskausien perusteella. Vakuutusjärjestelmä voi edis-
tää liikenneturvallisuutta, sillä se kannustaa liikennevahinkoja välttävään 
ajotyyliin. Toisaalta järjestelmän takia pienet liikennevahingot jäävät usein 
ilmoittamatta mahdollisen hinnan nousun takia. 

Nykyinen järjestelmä ei huomioi vakuutetun ajokäyttäytymistä kunhan ei 
tapahdu liikenneonnettomuuksia. Vakuutuksen hinta pysyy samana, vaikka 
autolla ajetaan eri tavalla. Onnettomuudelle altistuminen kuitenkin kasvaa 
suoritteen kasvaessa ja toisaalta myös onnettomuusriski kasvaa esimerkiksi 
nopeuden kasvaessa. 

Todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutusmaksu voisi ke-
hittyneimmissä muodoissaan ohjata kuljettajan riskinottoa konkreettisesti ja 
jatkuvasti. Nykyisen, bonuksiin perustuvan vakuutusmaksujärjestelmän 
ongelma on heikko ohjaavuus, sillä bonuksia pienentäviä onnettomuuksia 
sattuu niin harvoin, että edes suurimman onnettomuusriskin kuljettajat juuri 
koskaan ajattelevat, että ”onnettomuus voisi sattua minulle tai ainakaan 
juuri tänään”. Siten nykyinen bonusjärjestelmä ei käytännössä juurikaan 
ohjaa ajokäyttäytymistä. Sen sijaan, jos vakuutusmaksu perustuisi todennet-
tuun ajokäyttäytymiseen, ylinopeuksiin, tilannenopeuksiin, ajosuoritteeseen 
tai ajankohtaan, olisi kuljettajan joka hetki tekemillä valinnoilla vaikutusta 
vakuutusmaksuun ja siten ohjaava vaikutus liikenneturvallisuuden edistämi-
seksi olisi todellinen. 

Kehittyneet liikenteen telematiikkaratkaisut mahdollistavat ajokäyttäy-
tymisen seurannan. Erilaisissa liikenteen palveluissa voidaan käyttää samaa 
ajoneuvon päätelaitetta, mikäli laitteen tietorajapinta on avoin palvelun toi-
mittajille. Paikannusjärjestelmien avulla voidaan seurata ajoneuvon sijaintia 
ajantasaisesti. Digitaalisten tie- ja katutietojärjestelmien avulla paikkatieto 
on yhdistettävissä tieverkolle, mikä mahdollistaa esimerkiksi ajoneuvon 
ajosuoritteen ja ylinopeuksien seurannan. Langaton tiedonsiirtoverkko mah-
dollistaa tiedon lähetyksen automaattisesti vakuutuksenantajan tietokantaan. 

 

1.2. Tavoitteet 
Nykytekniikka mahdollistaa liikenne- ja autovakuutusjärjestelmän kehittä-
misen nykyistä joustavammaksi. Vakuutuksen hinnoittelussa voidaan huo-
mioida nykyisten lähes kiinteiden riskitekijöiden lisäksi laskutuskauden 
aikainen liikennekäyttäytyminen. Jos kuljettaja ymmärtää miten hänen va-
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lintansa vaikuttavat vakuutusmaksuun ja palaute ajokäyttäytymisestä tulee 
mahdollisimman pian ajon jälkeen, ajokäyttäytymiseen perustuvalla hinnoit-
telulla saatetaan vaikuttaa kuljettajan valintoihin liikenteessä. 

Työn tavoitteena on selvittää ajokäyttäytymiseen perustuvien vakuutus-
ten soveltuvuus Suomessa. Tutkimus on rajattu koskemaan lähinnä yksityis-
autoilua. Selvityksessä esitellään suomalainen vakuutusjärjestelmä sekä 
kansainvälisiä tutkimustuloksia ajokäyttäytymiseen perustuvista vakuutus-
malleista. Tuhannelta autoilijalta kysyttiin heidän ajotottumuksistaan sekä 
kiinnostuksesta autovakuutukseen, jonka hinnoittelu perustuisi kuljettajan 
ajokäyttäytymiseen. Työn aikana esitettiin ajokäyttäytymiseen perustuvan 
vakuutuksen potentiaaliset käyttäjäryhmät sekä suunniteltiin minkälainen 
muuttuva hinnoittelu soveltuisi suomalaiseen vakuutusjärjestelmään. Koska 
kyseessä on paikannukseen perustuva palvelu, tutkimuksessa huomioitiin 
myös yksityissuojan ja tarvittavan päätelaitteen vaikutukset vakuutuksen 
houkuttelevuuteen. Hankkeen lopuksi esitettiin arvio ajokäyttäytymiseen 
perustuvan vakuutuksen vaikutuksista. 

Työn lähtökohtana on liikenneturvallisuuden parantaminen sekä auton 
vakuutusten oikeudenmukaistaminen. Liikenneturvallisuutta voidaan tarkas-
tella muun muassa altistuksen ja onnettomuusriskin avulla. Nämä koostuvat 
osittain kuljettajan tekemistä valinnoista, joihin pyritään ensisijaisesti vai-
kuttamaan viranomaisvalvonnalla ja valistuksella. Lisänä saattaisi toimia 
myös erilaiset rahalliset kannustimet kuten ajokäyttäytymiseen perustuva 
vakuutuksen hinnoittelu. Sanktioiden lisäksi autoilijoita kannustettaisiin 
toimimaan liikenteessä turvallisesti. 
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2. Suomalainen 
vakuutusjärjestelmä 

2.1. Vakuutustyypit 
Liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla on oltava liikennevakuu-
tuslain mukaan voimassa oleva liikennevakuutus. Liikennevakuutettavia 
ovat autot, moottoripyörät, mopot, moottorikelkat, traktorit, rekisteröitävät 
perävaunut ja vastaavat. (LVK 2005.) 

Pakollinen liikennevakuutus korvaa syyllisyydestä riippumatta kaikki lii-
kenneonnettomuudesta aiheutuneet henkilövahingot sekä syyttömien osa-
puolien omaisuusvahingot. Ne korvataan tuottamuksesta riippumattoman 
vastuun perusteella, toisin sanoen oikeus korvauksen saamiseen ei edellytä 
vahingonaiheuttajan virhettä tai laiminlyöntiä. Vaikka syyllisyys olisi vielä 
ratkaisematta, henkilövahingoista voi hakea korvausta oman ajoneuvon 
liikennevakuutuksesta. (LVK 2005.) 

Liikennevakuutuksen korvattavilla henkilövahingoilla ei ole enimmäisra-
jaa. Omaisuusvahingot korvataan 3,3 miljoonaan euroon saakka. Liikenne-
vakuutuskorvaus voidaan evätä tai alentaa, jos vahingonkärsinyt on itse 
aiheuttanut vahingon tahallaan tai syyllistynyt rattijuopumukseen tai ajo-
neuvovarkauteen. Myös ulkopuolisille aiheutuneet vahingot voidaan periä 
vahingonaiheuttajalta. (LVK 2005.) 

Vakuutuksenantajilla on täyskustannusvastuu eli vakuutuksesta makse-
taan julkisen tai yksityisen sairaanhoidon todellinen koko kustannus. Kor-
vattavuudeltaan Suomen liikennevakuutus poikkeaa useimpien muiden eu-
rooppalaisten liikennevakuutuksesta, sillä meillä liikennevakuutus kattaa 
myös vahingon aiheuttaneen kuljettajan henkilövahingot. (LVK 2005.) 

Liikenneonnettomuudessa pysyvästi vammautuneen henkilön hoitokulut 
saattavat kasvaa hyvinkin suuriksi. Liikennevakuutuksen sairaanhoitokus-
tannukset on aikaisemmin korvattu valtiolle vuosittaisena kertasummana ns. 
laastariverona. ”Laastarivero” on viime vuosina (2001-2004) ollut 21,7 mil-
joonaa euroa. Vuoden 2005 alusta liikennevakuutuslain muutoksella liiken-
nevakuutus korvaa sairaanhoitokustannukset suoraan terveydenhuollosta 
huolehtivan joko valtion tai yksityisen laitoksen laskutuksen perusteella. 
Kokonaissumma on periaatteessa samaa suurusluokkaa kuin ”laastarivero” 
eli noin 5,5 % liikennevakuutuksen korvausten kokonaissummasta. 

Liikennevakuutusta tarjoavien vakuutuksenantajien yhteistyöelimenä 
Suomessa toimii Liikennevakuutuskeskus. Liikennevakuutuskeskus toimii 
suomalaisten liikennevakuutusten ”Vihreä Kortti” (Green Card) -toimistona 
ja takuurahastona. Tämän lisäksi liikennevakuutuskeskuksella on lakisäätei-
siä tehtäviä. Se muun muassa korvaa vakuuttamattomien ja tuntemattomien 
moottoriajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot, perii hyvikkeet sekä 
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kokoaa vakuutustenantajien vahinkotilastot. Sen tehtäviin kuuluu myös lii-
kenneturvallisuustyö. (LVK 2005.) 

Lakisääteisen liikennevakuutuksen hinnoittelussa on sosiaali- ja terveys-
ministerin asetuksen mukaan huomioitava vahingottomien vuosien ja vahin-
kojen vaikutus vakuutusmaksuun. Liikennevakuutuksen antajalla on oltava 
maksutaulusto, josta käy ilmi miten riskitekijät vaikuttavat vakuutusmak-
suun sekä bonustaulukko, josta kuluttaja voi tarkistaa miten vakuutuksenot-
tajan vakuutus sijoitetaan taulukkoon ja miten vahingottomat vuodet ja va-
hingot vaikuttavat vakuutusmaksuun. Taulukon sijasta vakuutuksenantaja 
voi käyttää jotain vastaavaa säännöstöä, jos vahingottomien vuosien ja va-
hinkojen vaikutus vakuutusmaksuun käy siitä selkeästi ilmi. (STM 2002a.) 

Ajoneuvon omien vahinkojen varalta autoilija voi hankkia vapaaehtoisen 
autovakuutuksen (ns. kasko-vakuutus). Vakuutus korvaa oman ajoneuvon 
vahingot (ellei näitä korvata syyllisen osapuolen liikennevakuutuksesta) 
sekä muut kuin kolarista aiheutuneet vahingot kuten palo- varkaus- tai hir-
vivahinko. Autovakuutusten sisältö ja korvausperusteet vaihtelevat vakuu-
tuksen antajien ja tuotteiden välillä. Yleensä vakuutuksen antajalla on tarjot-
tavana kasko-vakuutukselle samanlainen bonusjärjestelmä kuin liikenneva-
kuutukselle. Kaikki pakollisia liikennevakuutuksia Suomessa tarjoavat va-
kuutuksenantajat tarjoavat myös vapaaehtoisia autovakuutuksia. (Snellman 
ja Korkeamäki 2004.) 

Vuonna 2003 siirryttiin vakuutuksenantajien yhdenmukaisesta bonusjär-
jestelmästä vapaampaan vakuutuksenantajien itse määrittelemiin bonusjär-
jestelmiin. Vakuutuksia koskevat bonusmenettelyt määräytyvät edelleenkin 
vakuutuksenottajan vahinkohistorian mukaisesti, mutta alan yleiset riski-
maksulaskelmat eivät sido vakuutuksenantajien tuotteiden hintatasoa ja bo-
nustaulukon määräytymistä. Liikennevakuutusten hinnoittelun pitää kuiten-
kin olla kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin kustannuksiin. 
Alennuksia ja niitä koskevaa tilastointia säätelee sosiaali- ja terveysministe-
riön asetus. (Snellman ja Korkeamäki 2004; STM 2002b.) 

Vakuutuksen hintaan voi vaikuttaa bonusten lisäksi myös asiakkaan koti-
paikka ja ikä sekä vakuutettavan auton ominaisuudet. Keskimäärin liikenne-
vakuutuksen vuosimaksu ilman bonuksia vaihtelee 400-600 euron välillä. 
Autovakuutuksessa on valittavissa täyskasko ja osakasko. Sen vuosihinta 
vaihtelee muutamasta kympistä lähes tuhanteen euroon, mikäli auton omis-
tajalla tai haltijalla ei ole kertynyt yhtään bonuksia. Tosin vakuutuksenanta-
ja tarjoaa yleensä autovakuutukselle alusta lähtien 50 % bonuksen.  

Keskimäärin henkilöauton liikenne- ja autovakuutus maksavat noin 800 
euroa vuodessa, jos ei huomioida bonuksia. Hintatiedot ovat vuodelta 2005 
ja hintavertailussa olivat mukana Pohjola, Fennia ja If-vakuutus ja Tapiola. 

Liikenne- ja autovakuutuksen lisäksi vakuutuksenantajilla on erikoistar-
peisiin suunnattuja vakuutustyyppejä. Poikkeuksellisten luonteidensa takia 
näissä vakuutuksissa on mahdollisuuksia hyödyntää ajotietoon perustuvaa 
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vakuutushinnoittelua. Vakuutustuotteita ovat muun muassa museovakuutus, 
vuokra-autoille tarjottava vakuutus ja siirtovakuutus. 

 

2.2. Vakuutusmarkkinat 
Suomen liikenne- ja autovakuutusmarkkinoita hallitsee viisi suurinta vakuu-
tuksenantajaa, joiden markkinaosuus on noin 90% suomalaisista liikenneva-
kuutuksista vakuutusmaksuissa mitattuna. Alla olevassa taulukossa on ku-
vattu kaikki liikennevakuutusta tarjoavat vakuutuksenantajat vuodelta 2003. 
Osa taulukon toimijoista tarjoaa lisäksi vakuutuksiaan muilla tuotenimillä 
kuten If Vahinko tai Volvia. Lisäksi IngoNord ja Palonvara tarjoavat pelk-
kää autovakuutusta. 

 
Taulukko 1: Liikenne- ja autovakuutusten markkinat Suomessa v. 2003 
(LVK 2005) 

Maksut Osuus Maksut Osuus
If Vahinko 148 M€ 28 % 129 M€ 33 %
Pohjola-Yhtymä Oyj 96 M€ 18 % 77 M€ 20 %
Tapiola 114 M€ 21 % 82 M€ 21 %
Fennia 51 M€ 10 % 41 M€ 10 %
Lähivakuutus 56 M€ 10 % 1 M€ 0 %
A-Vakuutus 25 M€ 5 % 25 M€ 6 %
Pohjantähti 16 M€ 3 % 11 M€ 3 %
Vahinko-Veritas 11 M€ 2 % 10 M€ 3 %
Turva 13 M€ 2 % 9 M€ 2 %
Ålands 3 M€ 1 % 3 M€ 1 %
Yhteensä 533 M€ 387 M€

Liikennevakuutus Autovakuutus

 
 
Liikennevakuutustoiminnan markkinoita on analysoitu keväällä 2004 

Vakuutusvalvontaviraston toimesta. Tarkasteluihin otettiin eri vakuutuk-
senantajien vastaanottamat vakuutusmaksut ja maksamat korvaukset sekä 
liikennevakuutustoiminnasta aiheutuvat muut kulut. 
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Kuva 1: Liikennevakuutusten maksut ja korvaukset 1998-2002 Suomessa 
(VVV 2004) 
 

Yhdistetty kulusuhde tarkoittaa vakuutustoiminnasta aiheutuvien kulujen 
suhdetta maksutuottoihin. Luvun avulla voidaan verrata eri toimijoiden va-
kuutustoiminnan tuottavuutta.  Eri toimijoiden väliset erot olivat pienemmät 
kuin kulusuhteen vuosittainen vaihtelu. Vaikka yhdistetty kulusuhde on 
hieman yli 100 prosenttia, vakuutustoiminta voi vielä olla kannattavaa, sillä 
vakuutuksen antajat sijoittavat heille sitoutuneita pääomia mahdollisimman 
tuottaviin kohteisiin. 
 
Taulukko 2 : Liikennevakuutustoiminnan yhdistetyn kulusuhteen kehitys 
vakuutettujen tyypeittäin (VVV 2004) 

Yksityis- 
taloudet

Yritykset ja 
yhteisöt

Luvanvarainen 
liikenne Yhteensä

mistä 
moottoripyörät

1998 129 % 140 % 150 % 132 % 170 %
1999 131 % 162 % 175 % 140 % 177 %
2000 117 % 130 % 140 % 121 % 163 %
2001 102 % 119 % 123 % 106 % 112 %
2002 104 % 117 % 133 % 108 % 123 %

keskiarvo 117 % 134 % 144 % 122 % 149 %

Yhdistetty kulusuhde *

 
 
 



LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen  
perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista 15 

3. Ajokäyttäytymiseen 
perustuva vakuutus 

3.1. Suunnittelun lähtökohdat 
Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen hinnoittelussa huomioidaan 
liikennekäyttäytyminen siten, että vakuutuksen hinta mukautuisi nykyisiä 
liikenne- ja autovakuutuksia tarkemmin onnettomuudelle altistumisen ja 
onnettomuusriskin mukaan. Vakuutuksen hinnoittelua varten autoa seura-
taan päätelaitteen ja paikannusjärjestelmän avulla. Mitattu tieto lähetetään 
vakuutuksen antajalle, jossa lasketaan tiedon avulla yksilöllinen vakuutus-
hinta laskutuskaudelle. 

Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen suunnittelussa on otettava 
huomioon ainakin seuraavat periaatteet: 

o Vakuutuksenantajan saama hyöty maksettavien korvauskustannusten 
alenemisesta on oltava suurempi kuin tarvittavan seurantajärjestel-
män investointi- ja ylläpitokustannukset. 

o Vakuutuksen ottajan saama taloudellinen enimmäishyöty ajokäyttäy-
tymiseen perustuvasta vakuutuksesta on oltava suurempi kuin tarvit-
tavan päätelaitteen investointi- ja käyttökulut. Laitteen investointiku-
lut voidaan jakaa esimerkiksi neljälle ensimmäiselle vuodelle.  

o Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen hyödyt kohdistuvat 
myös liikenteeseen ja siten yhteiskuntaan. 

Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen muuttuva hinnoittelu ei au-
tomaattisesti tarkoita kaikille vakuutuksen ottajille nykyistä halvempaa hin-
taa. Suunnittelussa arvioidaan keskiarvot hintaan vaikuttaville tekijöille. 
Mikäli vakuutuksenottaja poikkeaa näistä keskiarvoista, hänen vakuutus-
maksunsa joko kasvaa tai vähenee nykyisestä.  

Vakuutuksen ottajat ryhmitellään hinnoitteluluokkiin sen mukaan miten 
vakuutetulla autolla ajetaan. Samaan luokkaan kuuluvilla autoilla on saman-
suuruinen vakuutusmaksu. Hinnoitteluluokkia on oltava tarpeeksi, jotta 
muuttuva hinnoittelu voisi vaikuttaa kuljettajien ajokäyttäytymiseen, mutta 
luokkien liian suuri määrä tekee hinnoittelusta monimutkaisen ja vaikeasti 
tulkittavan. Hinnoittelun lähtökohtana on myös oltava, että vakuutuksen 
ottajalla on realistiset mahdollisuudet nykyistä kiinteää vakuutusmaksua 
halvempaan hintaan, mikäli hän valitsee ajokäyttäytymiseen perustuvan 
vakuutuksen. 
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3.2. Maksuperusteet 
Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa useita tekijöitä. Kaikkien tekijöiden huo-
mioiminen ajokäyttäytymiseen perustuvassa vakuutuksessa on mahdotonta. 
Tekijä on pystyttävä mittamaan automaattisesti sekä sen vaikutus liikenne-
turvallisuuteen on voitava esittää vakuutuksen ottajalla yksiselitteisesti. 
Seuraavassa on esitetty neljä tapaa hinnoitella liikenne- ja autovakuutus sen 
mukaan miten helposti se on mitattavissa. Ajokäyttäytymiseen perustuva 
vakuutus voi muodostua yhdestä tai useasta tekijästä.  
 

1. Kilometrit 
Vakuutusmaksun perusteena on ajoneuvolla vakuutuskauden aikana ajet-

tu kilometrimäärä. Tämä maksuperuste voidaan toteuttaa kaikilla esitellyillä 
teknisillä ratkaisuilla. 

 

2. Ajankohta 
Vakuutusmaksun osaperusteena on ajosuoritteen jakautuminen eri kel-

lonajoille ja viikonpäiville. Tämä maksuperuste edellyttää paikannuksen tai 
ajotietokoneen käyttöön pohjautuvan ajoneuvolaitteen asentamista. Vakuu-
tusmaksussa voidaan huomioida myös vuodenaika. Eri kuukausille asete-
taan oma hintansa onnettomuusriskin mukaan. 

 

3. Paikka 
Vakuutusmaksun osaperusteena on ajosuoritteen maantieteellinen jakau-

tuminen. Ajosuorite jaetaan sijainnin perusteella erilaisiin vyöhykkeisiin 
kuten kaupunki, maantiet, moottoritiet tai erityisen riskialttiit alueet. Tämä 
maksuperuste edellyttää paikannukseen kykenevän ajoneuvolaitteen asen-
tamista. 

 

4. Nopeus 
Vakuutusmaksun osaperusteena on ajoneuvolla ajettu nopeus. Mitattu 

nopeustieto yhdistetään tien nopeusrajoitukseen, jolloin saadaan selville jos 
autolla ajetaan ylinopeutta. Tämä maksuperuste edellyttää paikannukseen 
kykenevän ajoneuvolaitteen asentamista. Ylinopeuden seurannan tarkkuutta 
parantaa reaaliaikainen nopeustieto ajotietokoneesta. 

 
Edellä esitettyjen tekijöiden lisäksi liikenneturvallisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä ovat esimerkiksi sää, kuljettajan tila ja liikennetilanteet. Näiden 
mittaaminen ja hinnoittelun esittäminen vakuutuksen ottajalle ymmärrettä-
västi on edellä esitettyjä tekijöitä huomattavasti vaikeampaa. 
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3.3. Todennustavat 
Ajokäyttäytymisen todentamiseen on tarjolla useita eri vaihtoehtoja. Käytet-
tävä teknologia vaikuttaa muun muassa vakuutussovelluksen luotettavuu-
teen ja kuluihin. Todennustavat on järjestetty tarkkuuden ja luotettavuuden 
mukaan siten että ensin on esitetty epätarkin. 

 

1. Matkamittarin tarkastaminen 
Matkamittarin avulla voidaan tarkastella ajoneuvon kokonaisajosuoritetta 
tietyllä ajanjaksolla. Vakuutuksenottaja toimittaa vakuutuskauden ajokilo-
metrit vakuutuksenantajalle esimerkiksi sähköpostilla, tekstiviestillä tai kir-
jeellä. Raportoitujen suoritteiden oikeellisuutta valvotaan pistokokeilla tai 
katsastuksen yhteydessä suoritettavalla tarkastuksella. 

Tällä menetelmällä voidaan saavuttaa ajosuoritteen vähenemisestä saavu-
tettavia hyötyjä. Ajotapahtumien lukumääriä, ajankohtia tai paikkoja ei saa-
da selville. Menetelmän heikkous on sen epäluotettavuus. Matkamittarilu-
keman väärentäminen on hyvin helppoa, erityisesti vanhoissa autoissa. 

 

+ Edullinen toteuttaa - Rajoitettua tietoa 

+ Ei tarvitse erillistä asennusta - Inhimillisen virheen tai tahalli-
sen väärinkäytön mahdollisuus 

 

2. Polttoaineen ostoon sidottu vakuutusmaksu 
Polttoaineen ostoon sidottuun vakuutusmaksuun vaikuttaisi ajosuoritteen 
lisäksi muun muassa ajonopeus sekä kiihtyvyys ja hidastuvuus, ajoaika, 
teiden kunto, sää ja maaston muodot. Polttoaineen kulutukseen vaikuttavista 
tekijöistä suurin osa vaikuttaa myös onnettomuusriskiin, ainakin välillisesti. 

Polttoaineen ostoon sidottu vakuutusmaksu koostuisi kiinteästä ja ben-
saan sidotusta muuttuvasta osuudesta. Autoilija voisi edelleen vapaasti vali-
ta vakuutuksenantajan kiinteän vakuutuksen osalta. Bensaan sidottu vakuu-
tusmaksu jaetaan vakuutuksenantajien kesken sen mukaan mistä yhtiöstä 
asiakas on valinnut kiinteän vakuutusmaksunsa. 

Menetelmän hyvänä puolena on vakuutusmaksun kohdistuminen kuljet-
tajalle. Maksun osuus polttoaineen hinnasta on yksinkertainen osoittaa, jol-
loin kuluttajalla on selkeä käsitys vakuutusmaksun hinnoittelusta. 

Järjestelmän heikkoutena on mm. se, että on kuljettajia, jotka eivät itse 
maksa autonsa bensaa tai tankkaavat ulkomailla. Nykyiset bensan hinnan 
korotukset eivät ole vähentäneet keskimääräistä ajosuoritetta, joten saattaa 
myös olla, ettei vakuutusmaksun sitominen bensan ostoon muuta ajokäyt-
täytymistä. Myös bensasta saadun vakuutustuoton jakaminen eri vakuutuk-
senantajien kesken on hankalaa, vaikka osuudet jaettaisiin sen mukaan mi-
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ten kiinteän osuuden markkinaosuudet jakaantuvat. Kilpailu vakuutuksen 
muuttuvan hinnan osalta olisi mahdotonta. 

 

+ Edullinen ja yksinkertainen 
toteuttaa 

- Vain osa bensan kulutukseen 
vaikuttavista tekijöistä vaikuttaa 
myös liikenneturvallisuuteen 

+Huomioi useita tekijöitä - Vakuutustuoton jakaminen 
 

3. Paikannus 
Paikannuslaitteen avulla saadaan ajoneuvon sijainti eri ajanhetkillä, mikä 
mahdollistaa ajokäyttäytymisen arvioinnin ajan, paikan, suunnan ja nopeu-
den suhteen. Tämän lisäksi laitetta voidaan hyödyntää varkaustapauksissa. 
Teknisesti ei ole estettä käyttää samaa päätelaitetta useissa liikenteen tele-
matiikkapalveluissa kuten eCall- ja navigointipalvelut. Tämä saattaa kuiten-
kin olla mahdotonta, jos päätelaitejärjestelmä on suljettu eikä laitteen tuot-
tamaa paikannustietoa saateta avoimeen tietorajapintaan. 

Esimerkiksi GSP-paikannusta hyödyntävät ajoneuvopäätelaitteet ovat 
yleistymässä jatkuvasti. Nykyisin niitä käytetään lähinnä navigointilaitteis-
sa. Tulevaisuudessa paikannusta voidaan hyödyntää esimerkiksi automaatti-
sessa hätäviestijärjestelmässä tai sähköisissä tiemaksuissa. Samaa laitetta 
voidaan käyttää useampaan tarkoitukseen, jolloin sen kustannukset on jaet-
tavissa useiden palveluiden kesken. Tämä edellyttää, että kuljettajille on 
tarjolla useita paikannukseen perustuvia palveluita. 

Laitteen toimivuus voidaan tarkistaa katsastuksen yhteydessä. Ajoneu-
voon asennettava päätelaite tallentaa käynnissä olevan laskutusjakson aika-
na kerätyt tiedot, jolloin ne voidaan tarkistaa tarvittaessa. Tieto on säilytet-
tävä vähintään kahden seuraavan laskutusjakson ajan. Jos laite hajoaa, autol-
la ajettu kilometrimäärä tarkistetaan auton kilometrimittarista. Sijaintiin ja 
nopeuteen liittyvien tietojen mukainen hinnoittelu tehdään kerätyn historia-
tiedon perusteella. 
 
+ Asennettavissa kaikkiin ajo-
neuvoihin 

- Nykyisin kallis 

+ Yksityiskohtaista paikka-, 
matka- ja nopeusdataa 

 

 

4. Ajotietokone 
Useimmat uudet autot tallentavat jo valmiiksi matkatietoa niin sanottuun 
On-Board Diagnostics -järjestelmään (OBD). Järjestelmään voidaan kytkey-
tyä OBD-liittimen kautta, mikä periaatteessa mahdollistaa tiedon hyödyn-
tämisen ajon aikana. Käytännössä järjestelmä on kuitenkin autoteollisuuden 
hallinnoima, suljettu järjestelmä. 



LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen  
perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista 19 

Ajokäyttäytymistä voidaan arvioida hyvin yksityiskohtaisesti esimerkiksi 
ajoneuvon nopeuden ja kiihtyvyyden sekä matkustusajankohtien perusteella. 
OBD-järjestelmien ajoneuvokohtaisten erojen vuoksi yhteistä kaikkiin ajo-
neuvoihin soveltua ratkaisua ei tällä hetkellä voida kehittää. 

 
+ Yksityiskohtaista matka- ja 
nopeusdataa 

- Nykyisin suljettu järjestelmä, joten tieto 
ei ole siten saatavilla kuin vakuutussovel-
lus edellyttää 

+ Edullinen ajoneuvolaite - Ei paikannustietoa 

 

3.4. Vakuutuksen maksutavat 
Etukäteismaksu 
Vakuutuksenottaja arvioi etukäteen ajoneuvolla vakuutuskaudella ajettavan 
kilometrimäärän ja maksaa normaalisti vakuutusmaksun joka perustuu hä-
nen esittämäänsä arvioon. Vakuutuskauden jälkeen todellista ajosuoritetta 
verrataan esitettyyn arvioon ja erotus joko hyvitetään tai peritään vakuutuk-
senottajalta.  

Todentamiseen perustuva maksu 
Vakuutuksenottajaa laskutetaan vakuutuskauden päätyttyä hänen todennet-
tuun ajokäyttäytymiseensä perustuva summa. Tieto toimitetaan vakuutuk-
senantajalle joko automaattisesti mittauslaitteen toimesta tai vakuutuksen 
ottaja huolehtii tiedon perillepääsystä. Vakuutustenantajien kannalta tästä 
mallista tekee ongelmallisen se, että nykyään ennen vakuutuskautta saadut 
maksut siirtyvät vakuutuskauden loppuun. Tästä syntyviä vaikutuksia voi-
daan lieventää perimällä vakuutuksesta ajokäyttäytymiseen liittymätön pe-
rusmaksu sekä lyhentämällä vakuutuskautta.  

Lyhyt vakuutuskausi parantaa myös vakuutusmaksun vaikutusta liiken-
neturvallisuuteen. Kuljettajan motiivi ajaa liikenneturvallisuutta edellyttä-
mällä tavalla saattaa kasvaa, jos hän saa tarpeeksi usein palautetta omasta 
ajokäyttäytymisestään ja sen vaikutuksesta vakuutusmaksuun. 

 

3.5. Kansainväliset vakuutussovellukset 

3.5.1. Alankomaissa tehdyt tutkimukset (TNO 2003) 

Alankomaalainen TNO-tutkimuslaitos on tehnyt vuonna 2003 selvityksen 
“Pay As You Drive” eli PAYD -vakuutuksen soveltuvuudesta ja hyödyistä 
Alankomaissa. Tutkimuksissa on selvitetty vuosittaisen ajomäärän vaikutus-
ta keskimäärin aiheutettuihin liikenneonnettomuuksien vakuutuskorvauk-
siin. Selvityksessä todetaan, että ajokilometreillä on suora vaikutus aiheutet-
tuihin onnettomuuskustannuksiin, sillä onnettomuudelle altistuminen kasvaa 
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ajettujen kilometrien myötä. Toisaalta todetaan, että ajokilometrit otetaan jo 
epäsuorasti mukaan vakuutustuotteiden hinnoitteluun ja että ajokilometrien 
valvontaan vaadittavan laitteiston korkea hinta heikentää vakuutustuotteiden 
ansaintalogiikkaa. (TNO 2003.) 

 

 
Kuva 2: Vuotuisten ajokilometrien määrän suhde vakuutuskorvauksiin 
(TNO 2003) 
 

PAYD-vakuutusjärjestelmän yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia arvioi-
tiin tutkittujen kilometriperusteisten tienkäyttömaksujen vaikutusten perus-
teella. Jo vakuutusten hinnoittelun muuttamisella Alankomaissa kilometri-
perusteiseksi säästettäisiin pitkällä tähtäimellä vuodessa 30 liikennekuole-
maa ja 200 loukkaantumista. Alankomaissa kuoli noin tuhat henkilöä lii-
kenneonnettomuuksissa vuonna 2001. (TNO 2003.) 

Tutkimusten perusteella ajettujen kilometrien mukaan maksettavalla au-
tovakuutuksella saavutettaisiin merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä, arvion 
mukaan noin 50–100€/vuosi per ajoneuvo. Tutkimuksessa todettiin myös, 
että tarkempi ajokäyttäytymisen ja liikkumisen seuranta esimerkiksi ajan ja 
paikan suhteen nostaisivat yhteiskunnalliset hyödyt vieläkin korkeammalle. 
(TNO 2003.) 

3.5.2. Kanadalaisia tutkimustuloksia 

Kanadassa on valmistunut kirjallisuusselvitys ajosuoritteeseen perustuvista 
vakuutuksista (Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute, 2004). 
Tutkimuksissa on todettu sekä matka- että aikasuoritteeseen perustuvien 
vakuutusmaksujen olevan yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. Jo pelkäs-
tään muuttamalla osa vakuutusmaksusta ajosuoritepohjaiseksi vähentää 
ajosuoritetta vuosittain sen verran, että vaikutukset liikenneturvallisuuteen 
ovat korkeat. (Litman 2004.) 

GPS-pohjaisten järjestelmien kannattavuutta heikentävät ajoneuvolaittei-
den kustannukset. Laitekustannuksia ei voida perustella pelkästään vakuu-
tuksen käytöllä. Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutuksia on syytä tarjota yh-
teistyössä muiden paikannuspalveluita tarjoavien kanssa. Hankintakustan-
nusten suuruuden sekä yksityisyydensuojaan liittyvien pelkojen vuoksi tut-
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kimuksessa on oletettu, että GPS-pohjaisen järjestelmän markkinaosuus ei 
nouse yli 5–10 prosenttia. (Litman 2004.) 

Tutkimuksissa on myös todettu, että vaikka vakuutuksenottajien ajosuori-
te ja tästä johtuen vakuutusmaksut laskevat, on vaikutus liikenneturvallisuu-
teen suurempi. Vakuutustenantajien maksamat korvaukset putoavat vakuu-
tusmaksuja enemmän. Tällöin ajosuoritepohjainen vakuutusmalli olisi kan-
nattava ja paremmin kohdennettavissa myös vakuutuksenantajille. (Litman 
2004.) 

3.5.3. Progressive Insurance 

Amerikkalainen Progressive Insurance -yhtiö on vuodesta 1998 tarjonnut 
Houstonissa ja vuodesta 1999 koko Texasissa GPS-paikannukseen perustu-
vaa Autograph-palvelua. Yhtiö testasi GPS-paikannukseen perustuvan to-
dennettuun ajokäyttäytymiseen pohjautuvan vakuutuksen vuonna 1998, 
totesi sen toimivaksi ja lanseerasi markkinoille. (Serc 2004.) 

Vakuutusmallissa kunkin vakuutuksenottajan ajoneuvoon asennetaan lai-
te, joka kerää paikannustietoa kuukauden kerrallaan ja lähettää tiedot vakuu-
tusyhtiölle. Sekä ajotapahtumien ajankohdat että sijainti huomioidaan kuu-
kausittaisten vakuutusmaksun suuruudessa. Lisäksi järjestelmä tallentaa 
onnettomuusdataa. (Serc 2004.) 

Progressive Insurance ei enää tarjoa kyseistä tuotetta. Yhtenä syynä tuot-
teen poistumiselle markkinoilta on verotus. Texasin osavaltio verottaa ajo-
käyttäytymiseen perustuvaa vakuutusta kuten muita vakuutustuotteita. Täten 
vakuutuksesta tarjottu enimmäisalennus jäi vähäiseksi, eivätkä autoilijat 
kiinnostuneet tuotteesta. (Serc 2004.) 

3.5.4. OnStar  

Yhdysvalloissa GM-ryhmittymän ajoneuvoihin telematiikkapalveluita tar-
joava OnStar tarjoaa yhdessä GMAC Insurance -yhtiön kanssa alennusta 
auton vakuutukseen, jos sillä ajetaan vähän. Kilometrimäärä lähetetään ajo-
neuvopäätteestä OnStar palvelukeskukseen ja vakuutusalennus myönnetään 
koko vuodelle. Vakuutusalennukset riippuvat vuosittaisesta ajosuoritteesta 
alla olevan taulukon mukaisesti. (OnStar 2005.) 

 
Taulukko 3: GMAC Insurancen ajosuoritteen perusteella myönnettävät 
alennukset vakuutusmaksuihin (OnStar 2005) 
Ajokilometrit vuodessa Vakuutus-alennus
  - 2 500 40 %

2 501 - 5 000 33 %
5 001 - 7 500 28 %
7 501 - 10 000 20 %

10 001 - 12 500 11 %
12 501 - 15 000 5 %
15 001 -   0 %



 
 LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen  
22 perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista 

 
Tämän lisäksi GMAC -Insurance myöntää OnStar-asiakkaille 20% kiin-

teän alennuksen autovakuutuksista. Tämä perustuu OnStar-asiakkaiden kes-
kimääräistä parempaan vahinkohistoriaan sekä OnStar-palveluiden vakuu-
tusyhtiöiden riskiä alentaviin vaikutuksiin. Näitä ovat muun muassa varas-
tettujen ajoneuvojen seuranta ja nopea avunsaanti onnettomuuspaikalle. 
(OnStar 2005.) 

3.5.5. Norwich Union 

Iso-Britanniassa vuonna 2004 Norwich Unionin aloittama 5000 asiakkaan 
GPS-paikannukseen pohjautuva Pay As You Drive -kenttäkoe seuraa va-
paaehtoisten asiakkaittensa ajokäyttäytymistä. Kenttäkokeen tarkoituksena 
on kerätä dataa 1–2 vuoden ajan ja laatia sen pohjalta riskianalyysi, lasku-
tusprosessi sekä liiketoimintamalli Pay As You Drive -pohjaiselle vakuu-
tukselle. Kenttäkoe on edelleen käynnissä, joten lopullisia tuloksia ei ole 
vielä saatavilla. (Norwich Union 2004).  

Vakuutustuotteen hinnoittelumallia haetaan kuljettajilta kerätyn liikku-
mis- ja ajotapakäyttäytymisen perusteella. Vakuutusmalleilla pyritään ha-
kemaan uutta riskikäyttäytymisluokittelua perinteisten Englannissa käytössä 
olevien postinumero-, ikä- ja autotyyppiluokittelujen lisäksi. Esimerkkinä 
on mainittu muun muassa alennukset nuorille vakuutuksenottajille, jotka 
eivät aja nuorten kuljettajien riskiaikoina (viikonloppuillat). (IBM 2004) 

Pilotin teknisestä toteutuksesta vastaavat IBM ja Orange Telecom. IBM 
vastaa GPS- ja mobiililaitteiden kehityksestä eli valmistaa vakuutuksessa 
tarvittavan "Black Box" -laitteen ja Orange Telecom vastaa tietoliikenteestä. 
Mobiililaite on yhteydessä ajoneuvon virtalukkoon ja laite tallentaa ajan-
kohdat, kun ajoneuvo on käynnissä sekä ajoneuvon sijaintitiedot GPS-
paikannuksen avulla. (IBM 2004.) 

Vakuutusyhtiö kerää tallenteet lähes päivittäin keskusjärjestelmäänsä. 
Tiedonsiirrossa käytetään GSM-verkkoa. Kerättyä tietoa verrataan pilotissa 
mukana olevien asiakkaiden korvausvaatimuksiin. Vertailun perusteella 
muodostetaan PAYD-vakuutusmallin hinnoittelu. Vakuutuksen hinta koos-
tuu todennäköisesti kiinteästä ja muuttuvasta osasta. Ensimmäinen kattaa 
esimerkiksi varkaudet ja jälkimmäinen ajokäyttäytymisestä aiheutuvat on-
nettomuudet. (IBM 2004, Norwich Unionilta saatu sähköposti) 

3.5.6. AXA Insurance 

Irlantilainen AXA Incurance -yhtiö on kehittänyt vakuutusmallin nuorille 
17–25 -vuotiaille miesautoilijoille. Asiakasta seurataan GPS-paikantimen 
avulla, joka tarkistaa koordinaateista tien nopeusrajoituksen. Jos ajoneuvo 
kulkee nopeusrajoitusten mukaisesti, vakuutusmaksu on jopa 50 prosenttia 
normaalia halvempi. Jos taas ajoneuvolla ajetaan ylinopeutta, vakuutusmak-
suun lisätään sanktioita. Asiakkaiden kanssa on tehty kolmen vuoden sopi-
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mukset, jonka ajan yhtiö on lupautunut ylläpitämään järjestelmän ja seu-
raamaan mukana olevien asiakkaidensa ajonopeuksia. (ETSC 2005, AXA 
2005.) 

Vakuutusyhtiö on arvioinut uuden vakuutusmallin hyöty-kustannus-
suhteen olevan 1,4, vaikka yhtiö on sitoutunut hankkimaan asiakkaiden au-
toonsa tarvittavan paikannuslaitteiston. Laskennassa on käytetty kolmen 
vuoden aikajaksoa. (AXA 2005.) 
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4. Vakuutushinnoittelun 
rajoitukset ja 
taloudelliset riskit 

4.1. Lainsäädännölliset tarkastelut 

Vakuutuslainsäädäntö 
Suomessa pakollista liikennevakuutustoimintaa sääntelee Liikennevakuutus-
laki (VN 1959) ja liikennevakuutusasetus (VN 1959b). Laki asettaa vakuu-
tuksen pakolliseksi kaikkiin liikenteessä oleviin moottoriajoneuvoihin ja 
perävaunuihin. Siinä on määritetty muun muassa korvausehdot sekä Suo-
messa että ulkomailla tapahtuneiden liikennevahinkojen osalta ja toiminta-
tavat mahdollisissa riitatilanteissa. 

Vakuutusmaksuista liikennevakuutuslaki esittää, että liikennevakuutuk-
sen hinnoittelussa on huomioitava vakuutettujen etujen turvattavuus. Va-
kuutusmaksujen on kuitenkin oltava kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista 
aiheutuviin kustannuksiin. (VN 1957, STM 2002.) 

Bonusasetuksen mukaan vakuutusyhtiöiden on pidettävä yllä tilastoa, 
josta käy ilmi miten vakuutusmaksu määrätään vakuutettavaan riskiin liitty-
vien tekijöiden perusteella. Vakuutusyhtiön tulee kyetä esittämään pyydet-
täessä vakuutusmaksujen riskivastaavuus. (VN 1957, STM 2002.) 

Vapaaehtoisia autovakuutuksia ei säännellä, joten niiden hinnoitteluun 
vakuutusyhtiöt voivat käyttää muitakin kuin lain esittämiä mekanismeja. 
Autovakuutuksella on erilaisia omavastuuvaihtoehtoja eivätkä bonusjärjes-
telmät ole välttämättä yhteneviä keskenään. 

Yksityisyyden suoja, yksilön suoja ja tietosuoja lait 

Paikannusta hyödyntävään vakuutussovellukseen tietosuojakysymyksissä 
sovelletaan lähinnä Henkilötietolakia ja 1.9.2004 voimaan tullutta Sähköi-
sen viestinnän tietosuojalakia. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa 
”Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas” on käsitelty paikannusteknologi-
aa ja matkaviestintää käyttäviin palveluihin liittyvää lainsäädäntöä (Hieta-
nen, Simojoki 2003). 
Käyttäjän suostumus: 

• Suostumus paikantamiseen on saatava paikannettavan päätelaitteen 
käyttäjältä. 

• Käyttäjän antaman suostumuksen tulee olla yksiselitteinen ja juuri 
kyseistä palvelua varten annettu. Suostumus tulee pyytää ennen si-
jaintitietojen käsittelyn tai tallentamisen aloittamista. 
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• Lisäarvopalvelujen tarjoaja vastaa suostumuksen olemassaolosta ja 
sen on voitava todistaa riittävän suostumuksen saaminen. 

Tietojen kerääminen ja käsittely: 
• henkilötietojen käsittely on oltava ennalta suunniteltua 
• käsittelylle on oltava edellytys, joka voi olla esim. asiakassuhde tai 

käyttäjän nimenomainen suostumus 
• tietojen kerääminen tulee rajoittaa palvelun luonne huomioon ottaen 

tarkoituksenmukaisiin tietoihin ja näitä tietoja saa käyttää vain käyt-
tötarkoitukseen jota varten ne on kerätty. Tarpeetonta tietoa ei saa 
tallettaa, ja vanhentuneet tiedot on poistettava. 

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (1.9. 2004 alkaen): 
• palvelun käyttäjiä koskevat tiedot ovat yleensä luottamuksellisia 

(ellei niitä ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettaviksi) 
• tietoja saa käsitellä ainoastaan palvelun tarjoamiseen, eikä tietoihin 

saa olla pääsyä muilla henkilöillä kuin niillä, jotka tarvitsevat pääsyn 
tietoihin palvelun tarjoamiseksi 

• tiedot on hävitettävä sitten, kun ne eivät enää ole välttämättömiä 
palvelun tarjoamiseen, asiakaspalveluun tai laskuttamiseen. Käsittely 
on sallittua kuitenkin enintään kolmen vuoden ajan siitä, kun palve-
lua koskeva lasku on kokonaan maksettu. Hävittämisen vaihtoehtona 
on tehdä tiedot sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää luonnolliseen hen-
kilöön 

• tietoja ei saa luovuttaa edelleen muille tahoille ilman erillistä käyttä-
jän antamaa palvelukohtaista suostumusta. 

Ajokäyttäytymiseen perustuvaa vakuutusta varten vakuutuksen ottajalta 
pyydetään lupa auton paikannukseen. Vaikka paikannustieto ei sisällä kul-
jettajan henkilötietoja eikä häntä voida käytännössä yhdistää paikkatietoon, 
vakuutuksen ottajan edellytetään kertovan paikantamisesta myös auton 
muille kuljettajille, koska paikannukseen on saatava suostumus päätelaitteen 
käyttäjältä. 

Euroopan Unioni 

Euroopan komissio on esittänyt lausunnon Suomen liikennevakuutuksen 
pakollisesta bonusjärjestelmästä ja vaatinut Suomea poistamaan laissa vah-
vistetun säännöstelyn. Sama lausunto lähetettiin myös muutamalla muulle 
EU-maalle.  

Komission mukaan pakollinen bonusjärjestelmä rikkoi kolmannen va-
hinkovakuutusdirektiivin (92/49ETY) hinnoitteluvapautta. Direktiivissä on 
säädetty muun muassa järjestelmällisesti tai ennakkoon toteutettavan vakuu-
tusmaksuihin ja sopimuksiin kohdistuvan valvonnan poistamisesta. (Euroo-
pan komission tiedote 2001) 

Komissio ei vastustanut jäsenvaltioiden mahdollisuutta käyttää maksuas-
teikkoa, jossa otetaan huomioon vakuutuksenottajien vahinkohistoria, eikä 
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edes yhtenäistä bonusjärjestelmää. Jos pakollisilla bonusjärjestelmillä sen 
sijaan on automaattisia ja pakollisia seurauksia maksuihin, komissio pitää 
niitä hinnoitteluvapauden periaatteen vastaisena. (Euroopan komission tie-
dote 2001) 

Lausunnon lopuksi komissio lisäsi, ettei halua vaarantaa liikenneturvalli-
suuteen tai onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamista. 
Näihin tavoitteisiin on pyrittävä, mutta sen on tapahduttava sisämarkkinoi-
den moitteeton toiminta ja etenkin vakuutustuotteiden vapaa markkinointi 
huomioon ottaen. (Euroopan komission tiedote 2001) 

Ranska ja Luxemburg valittivat komission kannasta Euroopan tuomiois-
tuimelle ja he voittivat tapauksen. Suomessa oli kuitenkin jo ennen tuomio-
istuimen päätöstä muutettu liikennevakuutuslakia siten, ettei vakuutusyhti-
öillä tarvinnut olla yhteistä bonusjärjestelmää. Näin muutettuna bonusjärjes-
telmä jatkuu edelleen kilpailuvaatimuksia täyttäen. 

 

4.2. Muuttuvan hinnoittelun taloudelliset riskit 
Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus perustuu todennäköisesti vapaaeh-
toisuuteen, sillä valtiovallan puuttuminen vakuutusten hinnoittelutapaan 
rikkoisi kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin (92/49ETY) hinnoitteluva-
pautta. Täten ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen on oltava kilpai-
lukykyinen verrattuna nykyisiin vakuutustuotteisiin sekä vakuutuksen anta-
jan että ottajan näkökulmasta. Tosin jo nykyisin liikennevakuutus on lailla 
säädetty tapa hoitaa moottoriajoneuvoista aiheutuvat vahingot ja vakuutuk-
sen antajien voitontavoittelu on rajallista ja valvottua. 

Vapaaehtoisena ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus houkuttelisi kul-
jettajia, jotka jo nykyisin ajavat liikenneturvallisuuden edellyttämällä taval-
la. Heidän vakuutusmaksunsa alenisi. Jotta vakuutuksen antajan kokonais-
tuotto pysyisi samana, kiinteiden vakuutusten hintojen on noustava. Hinnan 
korotuksen jälkeen osa tavallisen vakuutuksen ottajista valitsisi ajokäyttäy-
tymiseen perustuvan vakuutuksen ja edelleen tavallisten vakuutusten hinnat 
nousisivat. Lopulta ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus olisi kaikille 
autoilijoille edullisin vaihtoehto. Tämä ei olisi taloudellinen riski mikäli 
markkinoilla olisi vain yksi toimija. Vakuutuksen antajien välinen kilpailu 
saattaa pakottaa pitämään kiinteän vakuutusmaksun ennallaan, jolloin ajo-
käyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen hinnoittelu on suunniteltava siten, 
että kokonaistuotto pysyy ennallaan. 

Verrattuna nykysin käytössä olevaan vakuutukseen ajokäyttäytymiseen 
perustuvan vakuutuksen tuotto on vaikeammin ennustettavissa. Tämä saat-
taa lisätä epävarmuutta, mikä voi näkyä hintojen tai yhtiökoon kasvuna. 
Epävarmuus on kuitenkin hallittavissa, kun arvio vakuutuksen ottajien ajo-
käyttäytymisestä paranee kerättävän historiatiedon avulla. 

Historiatiedon kertyessä paranee myös arvio hintatekijöiden vaikutukses-
ta liikenneonnettomuuksiin. Aluksi vakuutuksen hinnoittelu ja korvausvaa-
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timusten summa saattaa olla epätasapainossa, mitä tasapainotetaan vakuu-
tuksen kiinteän hinnan osuudella. Jatkossa kun osataan tarkemmin mallintaa 
hinnoittelutekijöiden painotus liikenneonnettomuuksien todennäköisyyteen, 
voidaan kasvattaa muuttuvan hinnan osuutta kokonaissummasta. 

Aleneva liikevaihto voi vähentää vakuutusyhtiön tuottoja, vaikka korvat-
tavien tapausten määrä vähenisi arvion mukaisesti ja vakuutusmaksut kattai-
sivat korvattavat vahingot kuten ennenkin. Osa vakuutusyhtiön tuotoista 
saadaan sijoituksista. Kun asiakas muuttaa ajokäyttäytymistään ja alentaa 
siten vakuutusmaksujaan, vakuutuksenantajan käyttämä raha sijoituksiin 
pienenee. 

Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen hinnoittelutapa saattaa hou-
kutella yksittäisiä henkilöitä vääristämään vakuutusmaksuja. Esimerkiksi 
useamman auton taloudessa valitaan osalle autoista ajokäyttäytymiseen pe-
rustuva vakuutus ja siirretään osa näiden autojen käytöstä autoihin, joiden 
vakuutushinnoittelu ei muutu ajotavan mukaan. Myös mittaustulosten mah-
dollinen väärentäminen on otettava huomioon vakuutuksen suunnittelussa. 
Väärinkäytön mahdollisuudet tulee tehdä mahdollisimman vaikeaksi. 
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5.  Haastattelututkimus 
5.1. Lähtökohdat ja tavoitteet 
Selvityksen yhtenä tavoitteena oli selvittää ajokäyttäytymiseen perustuvan 
vakuutusmallin käyttöönottomahdollisuuksia Suomessa. Teknisesti toimi-
valla vakuutustuotteella on oltava myös markkinat, jotta se vaikuttaisi lii-
kenneturvallisuuteen. 

Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutusmallin soveltuvuudesta Suomen 
vakuutusmarkkinoilla on hyvin vähän tutkimustietoa. Kirjallisuusselvityk-
sessä oli useita kansainvälisiä esimerkkejä, joiden perusteella voi arvioida 
vakuutusmallin yleisiä vaikutuksia liikenteeseen, mutta suomalaisten haas-
tattelututkimukseen, jossa erityisesti keskityttiin vakuutuksen houkuttele-
vuuteen kuluttajanäkökulmasta. 

 

5.2. Toteutus 
Suomalaisten kuljettajien suhtautumista ajokäyttäytymiseen perustuvaan 
vakuutukseen tutkittiin puhelinhaastattelun avulla. Kyselyn kohteena olivat 
henkilöauton omistajat ja haltijat Suomessa. Kyselyssä käytetty lomake on 
liitteenä 1. Haastattelu sisälsi enintään 31 kysymystä, jotka jaettiin kolmeen 
ryhmään. Ensin kysyttiin autoon ja auton käyttöön liittyviä kysymyksiä. 
Seuraavaksi kysyttiin mielipiteitä ajokäyttäytymiseen perustuvasta vakuu-
tusmaksusta. Kyselyn lopuksi tiedusteltiin vastaajan taustatietoja. 

Ajoneuvohallintokeskus luovutti tutkimusta varten satunnaisesti poimit-
tujen noin 10 000 yksityisomistuksessa olevan henkilöauton haltijan nimi- ja 
osoitetiedot. Tietoihin päivitettiin henkilöiden puhelinnumerot. Itse puhelin-
haastattelututkimuksesta vastasi IROresearch-tutkimuslaitos. Puhelinhaas-
tattelututkimus tehtiin kesäkuussa 2005. Kyselyyn vastasi yhteensä 1000 
henkilöauton haltijaa. Otannan suuren koon takia kyselyssä ei ollut kiintiöi-
tä. Haastattelujen aikana aineiston kertymistä seurattiin seuraavien muuttu-
jien osalta: sukupuoli, asuinlääni, auton vuosimalli ja moottorin koko. Seu-
rattavien muuttujien suhteen kertyneessä aineistossa oli riittävä hajonta. 
Vastaajat suhtautuivat kyselyyn myönteisesti ja haastattelut sujuivat aikatau-
lun mukaisesti. Puhelinhaastattelu kesti keskimäärin 10 minuuttia. 

Tutkimuksen aikana ei laskettu kuinka moni kieltäytyi osallistumasta 
haastatteluun. Tutkimuslaitoksen mukaan haastatteluun kieltäytyneiden 
osuus oli pieni eikä siten vääristänyt tutkimustulosta.  
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5.3. Tulokset 
Haastattelussa kysyttiin vastanneiden mielipidettä heidän nykyisestä ajo-
käyttäytymisestään sekä miten he suhtautuvat ajokäyttäytymiseen perustu-
vaan vakuutukseen. Yksityiskohtaisempi esitys tuloksista on esitetty liittees-
sä 2. 

Nykytilanne taustatiedoksi 
Haastattelussa kysyttiin kyselyn kohteena olevan auton käyttäjistä ja 

kuinka paljon vastaaja ajaa tällä autolla sekä paljonko tällä autolla ajetaan 
keskimäärin vuodessa. Vastaajalta tiedusteltiin myös hänen omaa arviota 
ajotyylistään liikenneturvallisuusnäkökulmasta, ajaako hän mielestään pal-
jon vai vähän ja minkälainen kuluttaja hän on. Kysymysten tarkoituksena oli 
selvittää heidän nykyistä suhtautumista ajamiseen, jota verrattiin heidän 
mielipiteeseensä ajokäyttäytymiseen perustuvasta vakuutuksesta. Tulokset 
vastaajien taustatiedoista on esitetty liitteessä 2. 

Uuden vakuutustuotteen kiinnostavuus 
Yli puolet vastanneista voisi mahdollisesti vaihtaa nykyisen vakuutuksen 

ajokäyttäytymiseen perustuvaan vakuutukseen. 26 % vastanneista arvioi 
vaihtavansa ja 38 % ehkä vaihtaisi vakuutuksen, jos ajokäyttäytymiseen 
perustuva vakuutus olisi tarjolla. 34 % puolestaan arvioi nykyisten tietojen-
sa perusteella, ettei vaihtaisi vakuutustaan ajokäyttäytymiseen perustuvaan 
vakuutukseen. Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että hinnoittelu pitäisi 
soveltaa sekä lakisääteiseen liikennevakuutukseen että vapaaehtoiseen auto-
vakuutukseen. ”Ehkä” vastanneilta pyydettiin avoimella kysymyksellä pe-
rusteluita. Yleisimmät vastaukset olivat: 

o Taloudellinen hyöty, kun voi itse vaikuttaa vakuutusmaksun suuruu-
teen 

o Hinnoittelun ehdoista lisätietoa ennen päätöstä 
o Palkitsee sääntöjä noudattavasta ja turvallisesta ajotavasta 
o Oikeudenmukaisempi kuin nykyinen järjestelmä 
o Korreloi todellisen ajotaidon ja kokemuksen kanssa 
o Liikenneturvallisuus saattaa kohentua ja ”kaahareiden” määrä vä-

hentyä  
o Uteliaisuus 

Vastanneista 43 % olisi valmis muuttamaan omaa ajokäyttäytymistään alen-
nettua vakuutusmaksua vastaan, tosin 44 % ei olisi valmis tekemään muu-
toksia ajokäyttäytymisessään, vaikka muutos mahdollistaisi halvemman 
vakuutusmaksun. Noin 10 % ei osannut vastata tähän kysymykseen. Vakuu-
tuksesta kiinnostuneista (vastasi kyllä tai ehkä) 56 % olisi valmiita muutta-
maan ajokäyttäytymistään. Henkilöistä, jotka eivät olleet kiinnostuneita 
vakuutuksesta, 65 % vastasi, etteivät ole kiinnostuneita myöskään muutta-
maan ajotyyliään vakuutuksen hinnoittelun takia. 
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Henkilöiltä, jotka voisivat muuttaa ajotapaansa halvemman autovakuu-
tuksen myötä, kysyttiin kuinka monta prosenttia vakuutusmaksun tulisi 
alentua, jotta he muuttaisivat ajokäyttäytymistään. Keskimääräinen vastaus 
oli 29 prosenttia nykyisestä maksusta.  

Hintatekijät 
Mielipiteitä siitä, miten eri tekijöiden tulisi vaikuttaa  hinnoitteluun, ky-

syttiin väittämien muodossa. Ensin kysyttiin eri hinnoittelutekijöistä (kuva 
3) ja kyselyn lopuksi palattiin aiheeseen erilaisten liikennetilanteiden muo-
dossa (kuva 4). Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, ettei huonon kelin tai 
vuorokauden ajan pitäisi vaikuttaa vakuutusmaksuun. Hyvin epäilevästi 
suhtauduttiin myös liikenneympäristön tai ajoneuvon moottorikoon vaiku-
tukseen vakuutuksen hinnoittelussa. Sen sijaan kannatusta sai nykyisinkin 
vakuutuksen hintaan vaikuttava aiempien liikenneonnettomuuksien määrä. 
Myös aiemmat liikennerikkeet, kuljettajan ajokokemus ja ylinopeus sekä 
ajoneuvoon vapaaehtoisesti asennettu alkolukko saisivat vaikuttaa vastaaji-
en mielestä vakuutuksen hinnoitteluun. Ajosuoritteen vaikutus hinnoitteluun 
jakoi vastaajat tasaisesti kannattajiin ja vastustajiin. 

 

48

45

43

41

41

18

17

12

12

11

7

36

31

36

37

29

34

45

26

20

26

20

7

8

8

8

7

13

13

15

10

12

12

7

14

12

14

19

32

24

44

55

49

59

0 20 40 60 80 100%

Pitäisi vaikuttaa paljon Pitäisi vaikuttaa jonkin verran
Pitäisi vaikuttaa vähän Ei pitäisi vaikuttaa lainkaan

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän 
aiemmat liikenneonnettomuudet

Ylinopeus

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän 
aiemmat liikennerikkeet

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän ajokokemus

Vapaaehtoisesti asennettu alkolukko

Ajokilometrit vuodessa

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän ikä

Moottorin koko, teho

Huono keli *)

Liikenneympäristö, missä autoa eniten ajetaan **)

Vuorokauden aika, jolloin autolla ajetaan

 
Kuva 3. Liikenneturvallisuustekijöiden vaikutus vakuutuksen hinnoitteluun, 
IROResearch Oy. 
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Kuva 4. Vastaajien mielipide esitettyihin väittämiin vakuutuksen hinnoitte-
lusta, IROResearch Oy. 

Haastattelutulosten yhteenveto 

Vastanneista kaksi kolmas osaa voisi ainakin harkita nykyisen lähes kiinteän 
vakuutusmaksun vaihtamista ajokäyttäytymiseen perustuvaan vakuutusmak-
suun. Osa mahdollisista asiakkaista haluaa tarkempaa tietoa hinnoittelun 
ehdoista ennen lopullista päätöstä. Joka tapauksessa suurinta osaa vastan-
neista kiinnosti ajatus, että voisi itse vaikuttaa omalla ajokäyttäytymisellään 
vakuutusmaksunsa suuruuteen. Kolmannes vastanneista ilmoitti, ettei ole 
kiinnostunut ajokäyttäytymiseen perustuvasta vakuutuksesta. 

Suurin osa vastanneista uskoo vakuutusmaksunsa todennäköisesti alene-
van, jos valitsee ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen, sillä lähes 
jokainen uskoi ajavansa vähintään yhtä turvallisesti kuin muut autoilijat ja 
yli puolet arvioi ajavansa vähemmän kuin muut autoilijat. Kolmannes va-
kuutuksesta kiinnostuneista ei muuttaisi nykyisen arvion mukaan ajokäyt-
täytymistään. Tulokset osoittavat, että vakuutuksen toivotaan olevan nykyis-
tä oikeudenmukaisempi, mutta se ei tarkoita, että välttämättä halutaan muut-
taa omaa ajokäyttäytymistään halvemman vakuutusmaksun kannustamana. 

Erilaisten luokitusten väliset erot vakuutuksen kiinnostavuudesta olivat 
aika pieniä. Joitain eroavaisuuksia kuitenkin löydettiin eri tyyppiluokissa.  
 

1. Naiset olivat hieman miehiä kiinnostuneempia ajokäyttäytymiseen 
perustuvasta vakuutuksesta. Naiset ajavat keskimäärin miehiä vä-
hemmän ja siten heidän altistus onnettomuuksille on vähäisempi. 
Toisaalta vähäinen ero saattaa johtua siitä, että naiset ajavat suh-
teessa miehiä enemmän taajamissa, missä on tilastojen mukaan 
suurempi onnettomuusriski kuin taajamien ulkopuolilla. 

2. Ikäryhmistä yli 65-vuotiaat olivat selvästi muita vähemmän kiin-
nostuneita esitetystä vakuutusmallista. Keski-ikäiset (25-55 -
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vuotiaat) vastasivat eniten kyllä tai ehkä kun kysyttiin hankinta-
kiinnostuksesta. Saattaa olla, että vanhemmille henkilöille moni-
mutkainen hinnoittelujärjestelmä aiheuttaa epäilyksiä.  

3. Useamman auton taloudessa oltiin enemmän kiinnostuneita uudesta 
vakuutuksesta kuin yhden auton talouksissa. Moninkertaiset vakuu-
tuskustannukset saattavat motivoida etsimään halvempia vakuutus-
tuotteita. Toisaalta osa saattaa olla kiinnostunut vakuuttamaan vain 
osan autoistaan ajokäyttäytymiseen perustuvalla vakuutuksella ja 
vähentää näiden autojensa käyttöä nykyisestä. 

4. Alueellisesti Oulun ja Lapin lääneissä vastaajat olivat keskimää-
räistä kiinnostuneempia ajokäyttäytymiseen perustuvasta vakuutuk-
sesta. Kiinnostus saattaa johtua liikenneonnettomuuksien absoluut-
tisesta määrästä, joka sijoittuu suurimmaksi osaksi Etelä-Suomeen. 
Pohjoisessa asuvat saattavat kokea maksavansa osan etelässä tapah-
tuneista onnettomuuksista. Kuitenkin liikennetilaston mukaan Poh-
jois-Suomessa tapahtuu suhteessa ajosuoritteeseen enemmän onnet-
tomuuksia kuin muualla Suomessa. 

 
Kiinnostuneet Eivät olleet kiinnostuneet Tekijät, jotka eivät vaikuta kiinnosta-

vuuteen 
o Naiset 
o 25-55 -vuotiaat 
o Asuu Oulun tai Lapin 

läänissä 
o Alempi toimihenkilö 
o Useampi auto talou-

dessa  
o Pyöräilee tai käyttää 

joukkoliikennettä vä-
hintään viikoittain 

o Yli 65-vuotiaat 
o Eläkeläiset 
o Yrittäjät 
o Yksi auto taloudessa 
o Ajosuorite yli 25 000 

km / vuosi 

o Auton vuosimalli 
o Moottorin koko 
o Onko auton pääasiallinen kuljettaja 
o Onko autolla muita kuljettajia 
o Ovatko muut kuljettajat alle 25-

vuotiaita 
o Arvio omasta ajoturvallisuudesta 

verrattuna muihin 
o Arvio omasta ajosuoritteesta verrat-

tuna muihin 
 
Suomalaiset ovat ilmeisesti tottuneet heistä kerättävään tietoon, sillä suurin 
osa vastanneista ei kokenut tiedon keruuta häiritsevänä. Sen sijaan autoilijan 
mahdollisuus vaikuttaa oman vakuutuksensa suuruuteen oli merkittävä hou-
kuttelevuustekijä. 

Vastauksissa hinnoittelukriteereistä tärkeäksi koettiin nykyisinkin vaikut-
tava vakuutuksen ottajan onnettomuushistoria. Myös aiemmat liikennerik-
keet ja ajokokemus olivat vastaajien mielestä tärkeitä hinnoittelukriteereitä. 
Ajon aikana mitattavista tekijöistä ajonopeus nousi suosituimmaksi kritee-
riksi. Sen vaikutukset liikenneturvallisuuteen on helppo osoittaa ja nopeu-
teen voidaan helposti vaikuttaa. Keli, vuorokauden aika ja liikenneympäris-
tö olivat tekijöitä, jotka eivät saaneet kannatusta, johtuen todennäköisesti 
siitä, ettei kuljettaja pysty vaikuttamaan näihin tekijöihin. 



LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen  
perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista 33 

6.  Suomeen ehdotettavat 
sovellukset 

6.1. Hinnoittelukriteerit 
Toimivan vakuutusmallin on oltava kustannustehokas ja selkeä. Mitattavan 
tiedon tulisi mieluiten  olla lähetettävissä automaattisesti vakuutuksen anta-
jalle ilman välikäsiä. Tällöin minimoidaan väärinkäytökset ja inhimilliset 
virheet. Yksiselitteisen hinnoittelun avulla vältytään tulkintaepäselvyyksiltä. 
Vakuutuksen ottajan ja antajan on pystyttävä mittamaan ja seuraamaan hin-
noitteluun vaikuttavia tekijöitä. 

Selvityksessä on tarkasteltu tarkemmin kahta eri hinnoitteluvaihtoehtoa: 
ajosuoritteeseen perustuva vakuutus sekä ajonopeuteen ja ylinopeuden seu-
rantaan perustuva vakuutus. Toteutettavassa vakuutussovelluksessa voi olla 
molemmat hinnoittelukriteerit, sillä ne ovat mitattavissa samalla paikannus-
laitteella. Luvun lopuksi on pohdittu muiden tekijöiden soveltuvuutta va-
kuutuksen hinnoittelukriteerinä Suomessa. 

Suomessa vakuutuksen antaja voi nykyisin itse määritellä bonusjärjes-
telmänsä, joten ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutuksen olisi synnyttävä 
markkinoiden aloitteesta. Autovakuutus on liikennevakuutusta taloudellises-
ti riskittömämpi tuote, joten muuttuva hinnoittelu on helpommin sovelletta-
vissa autovakuutukseen. Tosin henkilövahinkojen sairaalakorvaukset edus-
tavat liikennevakuutuksen kokonaissummasta niin pientä suhteellista osuut-
ta, että kustannuserä tuskin on ongelmana kehitettäessä ajokäyttäytymisen 
perusteella annettavia liikennevakuutuksen alennuksia. 

Suomalaisen vakuutustuotteen hinta voi koostua kansainvälisten esi-
merkkien tapaan kiinteästä ja muuttuvasta osasta. Kyselytutkimuksen va-
kuutuksesta kiinnostuneiden mielestä omalla ajokäyttäytymisellä on voitava 
alentaa vakuutusmaksua vähän alle kolmannes, jotta se motivoisi muutta-
maan ajokäyttäytymistä. Tämä tarkoittaisi nykyisten bonustekijöiden tuot-
tamien alennusten lisäksi noin 135 euron alennusta vuodessa per vakuutus-
tuote. Tosin tämä muuttuva osuus voisi myös kasvaa saman verran, jotta 
vakuutuksen hinnoittelu olisi mahdollisimman oikeudenmukainen. 

Hinnoittelukriteerinä ajosuorite 

Ajosuoritemallin hinnoittelu perustuu laskutusjakson aikana ajettuihin kilo-
metreihin. Lähtöhintana on vakuutuksen kiinteä osuus, jota kasvatetaan 
ajosuoritteen mukaan, kunnes laskutusjakso katkeaa tai saavutetaan mahdol-
linen maksimihinta.  

Ajosuorite on mahdollista mitata esimerkiksi ajoneuvoon asennettavan 
GPS-laitteen avulla. Koordinaattitiedot muutetaan matkasuoritteeksi. Va-
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kuutuksen ottaja voi laskutusjakson aikana seurata vakuutusmaksun kerty-
mää.  

Hinnoittelu perustuu ajosuoriteluokkiin, joiden sisällä hinta on kiinteä. 
Luokkien rajat määritetään kokemusten perusteella. Vakuutuksen ottajien 
ajosuoritetta verrataan tapahtuneisiin liikenneonnettomuuksiin. Määritys-
vaiheessa seurattavien ajoneuvojen määrä on oltava tarpeeksi suuri, jotta 
tulosten tilastolliset virheet eivät ole merkitseviä. Tulosten luotettavuuteen 
vaikuttaa myös seurannan kesto. Yhden liikenneonnettomuuden vaikutus 
vähenee pidempikestoisessa seurannassa. 

Hinnan korotus ajosuoritteen kasvaessa mukailisi kuvan 6 käyrän muo-
toa. Lineaarisena hinnoittelu olisi epäoikeudenmukainen paljon ajaville, 
sillä onnettomuusriski (liikenneonnettomuuksien määrä jaettuna ajosuorit-
teella) pienenee ajosuoritteen kasvaessa. 

 

 
Kuva 5. Ajosuoritteen suhde vakuutuksen hintaan. 

Hinnoittelukriteerinä ajonopeus 

Toinen Suomeen sovellettavissa oleva vakuutusmalli perustuu asiakkaan 
kanssa tehtyyn sopimukseen alennetusta vakuutusmaksusta, jos ajoneuvolla 
ajetaan nopeusrajoitusten mukaisesti. Havaittu ylinopeus kasvattaa vakuu-
tuksen hintaa. Vakuutusmalli kannustaa kuljettajaa noudattamaan nopeusra-
joituksia. 

Asiakkaan ajama ylinopeus havaitaan GPS-paikantimen avulla. Laite lä-
hettää aikaleimalla pistekoordinaatit vakuutuksenantajalle, jossa tieto yhdis-
tetään kartalle. Sijaintitiedon tallennusfrekvenssi on korkea, jotta saadaan 
ajoneuvon hetkittäiset nopeudet. Laite yhdistetään mahdollisuuksien mu-
kaan auton keskustietokoneeseen, jolloin voidaan tarkistaa ajoneuvolla ajet-
tu suurin nopeus sidottuna paikkatietoon aikaleimalla. 

Muita hinnoittelukriteereitä 

Kolmas vakuutussovellus poikkeaa edellä esitetyistä hinnoittelukriteerien 
lukumäärän osalta. Sen hinnoittelu mukailee parhaiten ajokäyttäytymistä, 
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mutta toisaalta se on monimutkaisin ja toteutuskustannuksiltaan kallein jär-
jestelmä. 

Ajosuoritteen ja -nopeuden lisäksi hintaan voivat vaikuttaa kuljettajan ti-
la (alkolukko), vakuutuksen ottajan aikaisemmat liikennerikkeet sekä ympä-
ristötekijät kuten keli, vuorokauden ja vuoden aika sekä liikenneympäristö. 
Myös jo nykyisin vakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutuksen ottajan lii-
kenneonnettomuushistoria sekä auton ominaisuudet voivat edelleen vaikut-
taa vakuutuksen hintaan. 

Keli ei ole kovin hyvä hinnoittelukriteeri. Sen arviointi on yleensä sub-
jektiivista ja vaikka kriteeriksi valittava suure olisi mitattava, vakuutuksen 
ottajan olisi hankala arvioida vakuutuksen hinta sen hetkisessä sääolosuh-
teessa. Myös vakuutuksenantajan on pystyttävä seuraamaan ja mittaamaan 
hinnoitteluun vaikuttavat tekijät. Keliin liittyvien tekijöiden olisi oltava hy-
vin yksinkertaistettuja, jolloin niiden vaikutukset saattaisivat todellisuudessa 
vääristää vakuutuksen hintaa. 

Vuorokauden- ja vuodenaika sekä liikenneympäristö ovat helposti mitat-
tavissa ja seurattavissa, kun paikannuslaitteen lähettämään sijaintitietoon 
lisätään aikaleima. Vakuutuksen ottajan on myös helppo ymmärtää miten 
kyseiset tekijät vaikuttavat vakuutuksen hintaan. Toisaalta selvityksessä 
tehdyn kyselyn tulosten perusteella näiden tekijöiden ei pitäisi vaikuttaa 
vakuutuksen hintaan, jos niihin ei voida vaikuttaa. 

Kuljettajan ajokokemus on vaikea, jopa mahdoton, mitata ajantasaisesti. 
Ennen matkan alkua voidaan ajokortin avulla identifioida kuljettaja, mitä 
tosin hankaloittaa yksityisyyssuojalain edellyttämä sopimusvelvoite palve-
lun tarjoajaa kohtaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro kuljettajan ajo-
kokemuksesta, sillä kauankin kortin omistaneella saattaa olla hyvin vähän 
kokemusta ajamisesta ja toisinpäin. 

Aikaisemmat liikennerikkeet perustuisivat sopimukseen, jonka mukaan 
vakuutuksenottajan velvollisuus on kertoa vakuutuksenantajalle hänen lii-
kennerikkomuksista ja tarvittaessa vakuutuksenantaja voi tarkistaa rikosre-
kisterin. Tarkistus tehtäisiin korvausvaatimusten yhteydessä. 

 

6.2. Kohderyhmien segmentointi 
Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen kohderyhmiä on arvioitu teh-
dyn kyselyn tulosten ja nykyisten käytäntöjen perusteella. Käyttäjäryhmitte-
ly on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä määritellään potentiaaliset 
asiakkaat ajosuoritteeseen perustuvalle vakuutussovellukselle, toisessa ajo-
nopeuksiin perustuvalle vakuutukselle ja kolmannessa yleisesti ajokäyttäy-
tymiseen perustuvalle vakuutukselle. 

Ajosuorite 
Ajosuoritteeseen perustuvan vakuutuksen hinnoittelu kannustaa käyttämään 
muita kulkumuotoja, joten kyseinen vakuutus soveltuu tiiviisti asutetuille 
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aluille, joissa on lyhyet välimatkat ja toimiva joukkoliikenne. Realistinen 
käyttäjäryhmä, joiden ajosuoritteen määrään voidaan vaikuttaa, ovat kau-
pungissa asuvien perheiden toisen ajoneuvon käyttäjät. Vakuutusmalli so-
veltuu erityisen hyvin, jos asiakas käyttää työ- ja koulumatkoilla joukkolii-
kennettä. Tällöin heillä on joukkoliikenteen kausilippu joka tapauksessa ja 
vakuutuksista saatava hinnanalennus voidaan laskea suoraan hyödyksi. 
Vaihtoehtona joukkoliikenteelle on polkupyörä, jonka käyttö Keski- ja Poh-
jois-Suomen kaupungeissa on suosittua myös talvella. Haastattelututkimus-
ten perusteella vakuutuksella ei ole suurta vaikutusta kuljettajiin, jotka aja-
vat työn takia tai muusta syystä paljon.  

Ajonopeus 
Ajonopeuteen perustuvan vakuutuksen potentiaalisia asiakkaita ovat muun 
muassa kuljetusyritykset ja taksien isännät. Kun vakuutuksen maksaa eri 
henkilö kuin ajoneuvon kuljettaja, pienikin säästö houkuttelee vakuutuksen 
hankintaan. Jos nopeusrajoitusten noudattaminen alentaa hintaa merkittäväs-
ti, myös suurempi joukko yksityisautoilijoista kiinnostuu vakuutuksesta.  

Potentiaalinen asiakasryhmä vakuutukselle, jonka maksu perustuu ajono-
peuksiin ja/tai ajoaikaan, ovat juuri ajokortin saaneiden nuorten vanhemmat. 
Nuorten suuri onnettomuusriski on vanhempien merkittävimpiä huolenai-
heita. Vanhempi voi asettaa ehdoksi nuoren ajokortin ja auton saamiselle, 
että autoon otetaan nuoren itsensä maksettavaksi tuleva liikenneturvalliseen 
ajotapaan ohjaava vakuutusmaksu. Tätä tekijää pidettiin yhtenä keskeisenä 
motivaatiotekijänä Iso-Britanniassa Norwich Unionin vakuutuspilotin asi-
akkaiden keskuudessa. 

Ajokäyttäytyminen 
Todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen potentiaalisia 
asiakkaita ovat yritykset, jotka tarjoavat henkilöstölleen työsuhdeautoja ja 
joiden strategia tai laatu- tai ympäristöjärjestelmä tavoittelee yhteiskunta-
vastuullisia arvoja. Yritys voi esimerkiksi tavoitella henkilöstönsä turvalli-
suuden edistämistä, työmatkaliikenteen onnettomuuksien vähentämistä tai 
toimintansa ympäristövaikutusten (esim. pakokaasut) vähentämistä. Tällai-
selle yritykselle todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvat vakuutukset 
ovat konkreettinen työkalu ohjaamaan henkilöstön toimintaa yrityksen ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Edellä mainitun vakuutuksen käyttöönotto on 
myös hyödynnettävissä yritykselle myönteisen julkisuuskuvan muodostami-
sessa. 

Bonusjärjestelmää virheettömästä ajosta sovelletaan sekä liikenne- että 
autovakuutuksessa. Bonukset vaihtelevat kuljettajasta riippuen ja ovat suu-
ruudeltaan 0 --> 70 prosenttia täydestä vakuutusmaksusta. Henkilöillä, joilla 
on täydet bonukset, yleensä 70 prosentin alennus vakuutusmaksuissaan (yh-
tiökohtaista vaihtelua saattaa esiintyä), jäänevät ajokäyttäytymiseen perus-
tuvan vakuutusjärjestelmän ulkopuolelle. Kuljettajat, joilla on kaikki tai 
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lähes kaikki bonukset ovat jo ajokäyttäytymisellään saavuttaneet sitä talou-
dellista etua, jota ajokäyttäytymiseen perustuvalla vakuutuksella tavoitel-
laan. Saavutettava liikenneturvallisuuspotentiaali tässä ryhmässä on myös 
vaatimattomampi, koska pääsääntöisesti täydet bonukset omaavia ajoneuvo-
ja ajavat keskimääräistä turvallisemmat kuljettajat. Merkittäviä alennuksia 
liikenne- ja autovakuutusmaksuihin ei liene mahdollista antaa autoilijoille, 
joilla on kaikki tai lähes kaikki bonukset.  

Sen sijaan ajokorttinsa tuoreeltaan saanut henkilö on ilman liikenneva-
kuutusbonuksia ensimmäisenä ajovuotenaan ja tämänkin jälkeen bonukset 
alkavat vasta vähitellen kasvaa. Tässä tilanteessa ajokäyttäytymiseen perus-
tuva liikennevakuutusmaksu lienee useimmille houkutteleva vaihtoehto. 
Liikennevakuutus tarjoaa mahdollisuuksia tuntuviin ajokäyttäytymiseen 
perustuviin vakuutusmaksujen alennuksiin sellaisille, joilla ei ole vielä ker-
tynyt bonuksia. Järjestelmällä on todennäköisesti myönteisiä liikenneturval-
lisuusvaikutuksia. 

Ajokorttinsa tuoreeltaan saanut henkilö on yleensä myös iältään nuori. 
Heidän tulotasonsa on vanhempia kuljettajia keskimääräistä alhaisempi. 
Nykyinen vakuutusjärjestelmä on epäoikeudenmukainen pienituloisille, sillä 
keskimäärin he ajavat suurituloisia vähemmän ja siten myös altistuvat on-
nettomuuksille vähemmän. Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus houkut-
telee pienituloisia ja motivoi heitä ajamaan vakuutuksen hinnoittelukriteeri-
en mukaisesti. Tämä osoittautui myös haastattelututkimuksen tuloksissa. 
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7. Vaikutusarvio 
7.1. Taustaa 
Ajokäyttäytymisellä on tutkitusti vaikutusta liikenneturvallisuuteen (esim. 
Elvik, Vaa 2004, Peltola 2005). Onnettomuusriskiin vaikuttavat muun mu-
assa kulkumuoto, ajosuorite, ajonopeus, matkan ajankohta ja reitinvalinta. 
Liikenneturvallisuuden kannalta oleellista on pystyä vaikuttamaan yksittäis-
ten autoilijoiden tekemiin valintoihin. Arvioitaessa tieliikenteen turvalli-
suustoimenpiteitä, oli poliisin valvonnalla suurin vaikutus liikennekuolemi-
en määrän vähennykseen. (Salo 2003). Eräs lisäkannustin liikenneturvalli-
seen ajokäyttäytymiseen on vakuutuksen hinnoittelu. 

Vakuutushinnoittelun todelliset vaikutukset selviävät, kun autoilijoilla on 
käytössä ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus ja heidän ajokäyttäytymis-
tään seurataan ennen ja jälkeen vakuutuksen hinnoittelumuutosta. Ennen 
kenttäkoetta ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen vaikutuksia lii-
kenneturvallisuuteen voidaan arvioida nykyisten liikenneturvallisuustilasto-
jen avulla. Vaikutukset kohdistetaan tiettyihin riskitekijöihin, joiden vaikut-
tavuus liikenteeseen selvitetään liikenneonnettomuustutkimusten avulla. 
Tässä esiselvityksessä tehdään kvalitatiivinen hyötyarviointi. Liikennetur-
vallisuustilastoihin perustuva kustannuslaskelma ei olisi ollut luotettava 
arvioitaessa ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen hyötyjä. 

Liikennetilanteeseen vaikuttaa useita tekijöitä, joiden erottaminen on 
mahdotonta niiden keskinäisten riippuvuussuhteiden takia. Toimenpiteet 
vaikuttavat myös eri tavalla eri ihmisiin. Tarkempi analyysi vaatisi käytän-
nöntestauksen, jossa on mukana sekä perinteisen kiinteän että ajokäyttäyty-
miseen perustuvan uuden vakuutushinnoittelun omaavia autoilijoita. Vakuu-
tuksen hinnoittelun vaikutus ajokäyttäytymiseen saattaa heiketä mitä pi-
dempi on vakuutusmaksun laskutusväli. 

Vakuutusten vaikutusanalyysissä on vertailtu ajosuoritteen, ajonopeuden 
ja muiden yksittäisten tekijöiden vaikutusta nykyisiin liikenneonnettomuuk-
siin. Analyysissä on käytetty lähdetietona ulkomaisia julkaisuja ajokäyttäy-
tymiseen perustuvien vakuutusten vaikutuksista, liikennevahinkojen tutkija-
lautakuntien raporteista tehtyä yhteenvetoa, Liikennevakuutuskeskuksen 
tekemää tilastoa vuoden 2003 liikennevahingoista sekä tutkimusta, jossa on 
arvioitu tieliikenteen turvallisuustoimenpiteitä. 

Liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa kolmella tavalla: vähentämällä 
altistusta, vähentämällä tiettyyn altistukseen liittyvää onnettomuusriskiä tai 
lieventämällä onnettomuuksien vakavuutta. Ajokäyttäytymiseen perustuval-
la vakuutuksella voidaan vaikuttaa kahteen ensimmäiseen tapaan. Yksityis-
autoilun vähentäminen hillitsee liikenteen kasvua ja siten myös liikenneon-
nettomuudelle altistumista. Muuttamalla ajotapoja turvallisemmaksi, esi-
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merkiksi ajamalla nopeusrajoitusten mukaisesti, vähennetään tiettyyn altis-
tukseen liittyvää onnettomuusriskiä. (Peltola 2005.) 

 

7.2. Ajosuorite 
Onnettomuudelle altistuminen ilmaisee määrällisesti toiminnan, jonka yh-
teydessä onnettomuus tapahtuu. Liikenneonnettomuuden yhteydessä altis-
tuminen yleensä esitetään suoritteena. Kun tutkitaan liikenteen altistumisen 
suhdetta liikenneonnettomuuksien määrään ja vakavuuteen, analyysistä on 
erotettava muiden tekijöiden vaikutus, mikä voi olla jopa mahdotonta. Vai-
keasta todentamisesta huolimatta tuskin on epäilystä, etteikö liikennesuorite 
ole yksi tärkeimmistä yksittäisistä tekijöistä, joka vaikuttaa liikenneonnet-
tomuuksien määrään. (Elvik, Vaa 2004.) 

Liikenneturvallisuuden käsikirjassa (Elvik, Vaa 2004) on esitetty miten 
liikennesuoritteen suhteellinen kasvun odotetaan kasvattavan liikenneonnet-
tomuuksien suhteellista määrää. Tutkimuksessa on oletettu muiden tekijöi-
den pysyvän samana. Kun liikennesuorite kasvaa satakertaiseksi, henkilöva-
hinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrän odotetaan kasvavan 79-
kertaiseksi. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien odotetaan kasvavan 
26-kertaiseksi. (Elvik, Vaa 2004.) 

Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arvioinnissa (Peltola 2005) suh-
deluku oli 0,496. Arvioinnin mukaan henkilövahinko-onnettomuuksien 
määrä lisääntyy puoli prosenttia, kun liikennemäärä kasvaa prosentilla. On-
nettomuusmäärä laskettiin korottamalla liikennemäärä eksponenttiin edellä 
esitetyllä suhdeluvulla ja kertomalla saatu luku skaalausvakiolla. 

Ajosuoritteen vaikutusta liikenneturvallisuuteen on myös tutkittu kan-
sainvälisissä Pay as You Drive -vakuutustutkimuksessa. Ajettujen kilomet-
rien suhde onnettomuuskustannuksiin sekä ajettujen kilometrien suhde on-
nettomuuksien määrään on esitetty kuvissa 6 ja 7. Tutkimuksissa ajokäyttäy-
tymiseen perustuvien vakuutuksenottajat vähensivät ajosuoritettaan reilun 
10 prosenttia. (TNO 2003; Litman 2004.) 

 

  
Kuva 6: Ajokilometrien suhde 
onnettomuuskustannuksiin (TNO)

Kuva 7: Ajokilometrien suhde onnet-
tomuuksien määrään (Litman) 
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Ajosuoritteeseen perustuvalla vakuutusmaksulla voidaan vähentää lii-
kenneonnettomuuksien lisäksi tieverkon ruuhkautumista, ilmansaasteita 
sekä tienpidon kuluja. Vuotuisen ajosuoritteen pienentyessä suurimmat 
säästöt muodostuvatkin juuri päästöjen ja ruuhkien vähenemisestä. (Litman 
2004.) 

 

7.3. Ajonopeus 
Liikennesuoritteeseen liittyvä onnettomuusriski kuvaa todennäköisyyttä 
sille, että onnettomuus tapahtuu. Onnettomuusriskiin vaikuttaa useita teki-
jöitä, joista ajonopeus on yksi esimerkki. Suuri nopeus harvoin yksistään 
aiheuttaa liikenneonnettomuutta ja siten se ei yleensä ole välitön riskitekijä, 
mutta se edesauttaa usein onnettomuuden syntyä ja pahentaa onnettomuu-
desta syntyneitä haittoja. Puolessa liikennevahinkojen tutkijalautakunnan 
tutkimista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista inhimillisenä 
taustatekijänä oli osallisen ajonopeus. (Nysten 2004). 

Ajonopeuteen voidaan vaikuttaa lähinnä viranomaisvalvonnalla ja valis-
tuksella. Viranomaisvalvontaa pidetään edelleen vaikutuksiltaan tehok-
kaimpana lyhyellä tähtäimellä. Liikennevalvonnan vaikuttavuutta on selvi-
tetty muun muassa Norjassa ja  sen on todettu olevan tehokkain tapa paran-
taa liikenneturvallisuutta (Elvik, Vaa 2004). EU:n rahoittamissa tutkimuk-
sissa on päädytty samansuuntaisiin lopputuloksiin, joissa todetaan, että lii-
kenteen valvonnan tulisi keskittyä erityisesti nopeus- ja rattijuopumusval-
vontaan, turvalaitteiden käyttöön ja nuoriin kuljettajiin (ETSC 1996). 

Ajonopeuteen on mahdollista vaikuttaa myös ajokäyttäytymiseen perus-
tuvan vakuutuksen hinnoittelulla. Jos kansainvälisten vakuutussovellusten 
mukaan vakuutusmaksu halpenisi puoleen nykyisestä  jos autolla ajettaisiin 
nopeusrajoitusten mukaisesti, motivoisi se kuljettajia muuttamaan nykyistä 
ajotapaansa. Rahallinen hyöty kannustaisi todennäköisesti nuoria kuljettajia, 
joiden tulotaso on keskimääräistä alhaisempi. Heidän aiheuttamissa liiken-
neonnettomuuksissa ylinopeus on merkittävä taustatekijä, jolloin vakuutuk-
sen hinnoittelulla on edellytykset vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Kuiten-
kaan luotettavaa suomalaista tutkimusta ajonopeuteen perustuvan hinnoitte-
lun vaikutuksista liikenneturvallisuuteen ei ole tehty. 

Liikennevahinkojen tutkijalautakunnan aineiston mukaan nuorten kuljet-
tajien (18-25 -vuotiaat) ryhmässä 40 % kuolemaan johtaneista onnetto-
muuksista ajonopeus oli ollut nopeusrajoitusta suurempi. Koko aineiston 
osalta ylinopeutta ajettiin 36 % tapauksista. Osuus kasvoi edellisvuodesta 
seitsemän prosenttiyksikköä. (Nysten 2004.) 

EU-maissa ylinopeus oli osatekijänä varovaistenkin laskelmien mukaan 
20 % liikennekuolemista. (ETSC 1996)  

Taulukossa 4 on esitetty vuonna 2002 kuolemaan johtaneiden onnetto-
muuksien osallisten ikäjakauma. Nuorten miesten kuolemaan johtaneiden 
yksittäisvahinkojen suurta suhteellista määrää verrattuna muihin kuljettaja-
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ryhmiin selittää nuorten miesten käyttämä suuri nopeus sekä turvavyöttö-
myys. Muiden kuljettajaryhmien suistuessa ulos tieltä, onnettomuudet eivät 
yhtä usein valikoidu kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin alhaisemman 
nopeuden ja kuljettajan turvavyön käytön vuoksi. 

 
Taulukko 4. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osallisten ikäjakauma 
(Nystén 2004) 
Osallisen ikä Yhteenajot 

onnett. aiheuttaja 
Yhteenajot 
muu osallinen 

Yksittäisonnet- 
tomuus 

alle 16 vuotta 3 0 0 
16–17 ” 3 0 3 
18–20 ” 25 4 23 
21–25 ” 19 18 10 
26–30 ” 11 18 16 
31–35 ” 11 23 5 
36–40 ” 11 16 8 
41–50 ” 29 41 15 
51–60 ” 21 38 12 
61–70 ” 7 7 6 
yli 70 ” 15 10 19 
yhteensä 155 175 117 
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8. Yhteenveto ja 
johtopäätökset 

Perustelut 

Nykyisissä vakuutusmalleissa ei oteta huomioon lainkaan eroja vakuutuk-
senottajien ajosuoritteissa tai muussa ajokäyttäytymisessä. Useita tästä ai-
heutuvia puutteita voidaan korjata todennettuun ajokäyttäytymiseen pohjau-
tuvilla vakuutuksilla.  

• Nykyisin alhaisen riskin kuljettajat saattavat maksaa saman vakuu-
tusmaksun kuin korkean riskin kuljettajat ellei virheettömän ajon 
bonuksia ole vielä kertynyt. Järjestelmää, jossa osa asiakkaista sub-
ventoi muiden aiheuttamia kustannuksia, ei voida pitää oikeudenmu-
kaisena. 

• Nykyisellä vakuutushinnoittelulla ei ole juuri vaikutusta liikennetur-
vallisuuteen. Bonusjärjestelmä ei välttämättä kannusta liikennetur-
vallisuutta parantavaan ajokäyttäytymiseen sellaisia autoilijoita, joil-
le ei vielä ole kertynyt bonusalennuksia,. Bonusjärjestelmä ei myös 
juurikaan ohjaa bonuksia omaavankaan kuljettajan käytöstä, koska 
onnettomuustodennäköisyys on pieni (riskikuljettajillakin alle yksi 
onnettomuustapahtuma / vuosi). Kuljettaja ei usko joutuvansa itse 
onnettomuuteen, tai ainakaan juuri kyseisenä päivänä, riippumatta 
siitä millä tavalla hän ajaa. 

• Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutusmaksu ohjaa kuljettajan va-
lintoja konkreettisesti, koska ajoneuvon vakuutusmaksuun vaikutta-
via tapahtumia on paljon. Kuljettajan valintoihin vaikuttamalla edis-
tetään liikenneturvallista käytöstä, vähennetään läheltä-piti-tilanteita 
ja onnettomuuksia. Onnettomuuksien määrän pienentyessä vähene-
vät sekä vakuuttajalle että vakuutuksenottajalle aiheutuvat kustan-
nukset. 

• Nykyisellä vakuutushinnoittelulla ei vaikuteta tieliikenteen ympäris-
tö- ja onnettomuuskustannuksiin tai muihin yhteiskunnalle aiheutu-
viin haittoihin lähes ollenkaan. Ajosuoritteeseen pohjautuvalla hin-
noittelulla voidaan pienentää yhteiskunnalle aiheutuvia tieliikenteen 
haittoja mikäli kuljettajat muuttavat ajotapaansa hinnoittelukriteerei-
tä huomioon ottaen. 

Tässä esiselvityksessä on tutkittu ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuu-
tushinnoittelun soveltuvuutta Suomessa ja sen vaikutuksia erityisesti liiken-
neturvallisuuteen. Nykytekniikka mahdollistaa ajoneuvon seuraamisen ja 
siten voidaan hinnoitella auton vakuutus sen mukaan miten ja paljonko au-
tolla ajetaan. Muutos hinnoittelussa ei kuitenkaan ole vain tekninen haaste. 
Jos hinnoittelulla halutaan vaikuttaa liikennekäyttäytymiseen, kuljettajan on 



LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen  
perustuvista auto- ja liikennevakuutusmaksuista 43 

ymmärrettävä miten hänen ajokäyttäytymisensä vaikuttaa vakuutusmaksun 
suuruuteen. Myös vakuutuksenantajan on pystyttävä mallintamaan hinnoit-
telukriteerinä käytettävien tekijöiden vaikutus liikenneturvallisuuteen. 

Kansainvälisesti ajokäyttäytymiseen perustuvia vakuutuksia on tarjolla 
vähintään kokeiluasteella useissa maissa. Selvityksessä on esitelty muun 
muassa Englannissa, Irlannissa ja Pohjois-Amerikassa olevia vakuutustuot-
teita. Yleisesti vakuutusmalli on koettu toimivaksi. Esitetyistä esimerkeistä 
Teksasissa tarjottu vakuutus poistettiin tuotevalikoimasta kannattamattoma-
na. Syynä saattoi olla liian yksinkertainen hinnoittelumalli, jolloin paljon 
ajavan vakuutusmaksut kasvoivat hyvin korkeiksi. Liian yksinkertainen 
hinnoittelukriteeri ei toimi, sillä liikennetilanteeseen vaikuttaa moni tekijä. 
Toisaalta monen tekijän ja laskukaavan summaa ei myöskään suositella, 
sillä täten vakuutusasiakkaan on vaikea seurata vakuutusmaksunsa kehitys-
tä. 

Suomen lainsäädäntö tai Euroopan unionin direktiivit eivät ole esteenä 
uudentyyppisen vakuutusmallin vapaaehtoiselle toteutukselle. Nykyisin 
markkinalähtöisesti toimivat vakuutuksenantajat säätelevät itsenäisesti va-
kuutustuotteitaan. Vapaaehtoisella autovakuutuksella ei ole viranomaisten 
asettamia säädöksiä. Vakuutus korvaa oman ajoneuvon vahingot (ellei näitä 
korvata syyllisen osapuolen liikennevakuutuksesta) sekä muut kuin kolarista 
aiheutuneet vahingot kuten palo- varkaus- tai hirvivahinko. Liikennevakuu-
tuksen korvausvaatimukset saattavat yksittäisissä tapauksissa nousta hyvin-
kin suuriksi, jos henkilö vammautuu pysyvästi. Autovakuutuksen omaisuus-
vahingot hoidetaan muutamassa viikossa eikä siitä jää useiden vuosien kor-
vausvelvoitetta kuten liikennevahingossa saattaa jäädä. Kuitenkaan kaikissa 
autoissa ei ole autovakuutusta, jolloin ajokäyttäytymiseen perustuvan va-
kuutuksen vaikutukset jäisivät vähäisemmiksi, jos muuttuva hinnoittelu 
toteutettaisiin vain autovakuutuksessa. 

Suomalaisten autoilijoiden mielipide 

Esiselvityksessä tehtiin puhelinhaastattelu, jonka tavoitteena oli selvittää 
yksityisautoilijoiden mielipiteitä ajokäyttäytymiseen perustuvasta vakuutuk-
sesta. Kyselyssä haastateltiin 1000 yksityisessä käytössä olevan henkilöau-
ton omistajaa tai haltijaa. Kaksi kolmasosaa vastanneista voisi kyllä (26 %) 
tai ehkä (38 %) vaihtaa nykyisen vakuutuksensa ajokäyttäytymiseen perus-
tuvaan vakuutukseen. Epäröivät halusivat lisätietoa hinnoittelukriteereistä 
ennen kuin tekisivät lopullisen päätöksen. Kolmannes vastasi kieltävästi. 
Suomalaiset ovat ilmeisesti tottuneet heistä kerättävään tietoon, sillä suurin 
osa vastanneista ei kokenut tiedon keruuta häiritsevänä. Sen sijaan autoilijan 
mahdollisuus vaikuttaa oman vakuutuksensa suuruuteen oli merkittävä hou-
kuttelevuustekijä. 

Vastausjakauma oli tasainen, kun kysyttiin vastaajan halukkuutta muut-
taa ajokäyttäytymistään, jos hänen vakuutusmaksunsa siten alenisi. Sekä 
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myöntäviä että kielteisiä vastauksia oli reilut 40 %. Muutoshalukkaimpia 
olivat autoilijat, jotka ajavat paljon, sekä nuoret kuljettajat ja naiset.  

Yli puolet toivoi ajokäyttäytymisen vaikuttavan sekä auto- että liikenne-
vakuutukseen. Vähiten kannatusta sai vaihtoehto, jossa ajokäyttäytymiseen 
perustuva vakuutus sovellettaisiin vain liikennevakuutukseen ja autovakuu-
tus hinnoiteltaisiin kuten nykyisin. 

Haastattelun lopuksi kysyttiin hinnoittelukriteereistä. Vastaajien mielestä 
tärkeimmät vakuutuksen hinnoittelukriteerit ovat aiemmat liikennerikkeet ja 
–onnettomuudet, alkolukko, ylinopeus sekä ajosuorite. Sen sijaan keli, ajon 
ajankohta tai liikenneympäristö eivät saaneet kannatusta hinnoittelukritee-
reiksi. 

Vaikutukset 

Autoilijan tekemiä valintoja ohjataan yleensä sääntöjen ja sanktioiden avul-
la. Edelleen viranomaisten valvontaa pidetään tehokkaimpana keinona pa-
rantaa liikenneturvallisuutta ainakin lyhyellä tähtäimellä (Elvik jne. 2004). 
Valvonnalla ei kuitenkaan saavuteta toivottavaa asennemuutosta. Sen rin-
nalle on kehitettävä myös menetelmiä, jotka palkitsevat autoilijoita ajamaan 
turvallisemmin. 

Liikenneturvallisuuteen voidaan vaikuttaa kolmella tavalla; vähentämällä 
altistusta, vähentämällä tiettyyn altistukseen liittyvää onnettomuusriskiä ja 
lieventämällä onnettomuuksien vakavuutta.  

Ajokäyttäytymiseen perustuvalla vakuutuksella voidaan vaikuttaa kah-
teen ensimmäiseen tapaan. Liikennemäärän vähentyessä prosentin, henkilö-
vahinko-onnettomuuksien määrän odotetaan vähenevän puoli prosenttia. 
Ulkomaalaisten tutkimusten mukaan ajosuoritteeseen perustuvan vakuutuk-
sen hinnoittelu vähensi vakuutuksenottajien ajosuoritetta reilut 10 %. Vas-
taavaa tutkimusta ei ole tehty Suomessa. Vakuutuksen mahdolliset hinnan-
alennukset vaikuttavat autoilijoihin eri tavalla. Todellisia vaikutuksia on 
vaikea ennustaa ennen ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen käyt-
töönottoa. 

Ajonopeus puolestaan vaikuttaa onnettomuusriskiin, joka on onnetto-
muuksien lukumäärä ajosuoritetta kohden. Suuri nopeus harvoin yksistään 
aiheuttaa liikenneonnettomuutta, mutta se edesauttaa usein onnettomuuden 
syntyä ja pahentaa onnettomuudesta syntyneitä haittoja. Lähes puolessa 
kuolemaan johtaneista onnettomuuksista ajonopeus on ollut onnettomuuden 
taustatekijänä. Erityisesti nuorten kuljettajien aiheuttamissa onnettomuuk-
sissa ajonopeus on usein ollut nopeusrajoitusta suurempi. Vakuutuksen hin-
noittelulla voisi olla merkittävä vaikutus juuri nuorten kuljettajien onnetto-
muuksiin, sillä heille vakuutusmaksun alennus alhaisen tulotason vuoksi 
olisi merkittävä motivoija. Luotettavia tutkimustuloksia vaikutuksista ei 
kuitenkaan ole tehty. 
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Kannattavuus 

Kaikkiin edellä esitettyihin turvallisuustekijöihin voidaan vaikuttaa hinnoit-
telemalla vakuutus kalliimmaksi, mikäli autolla ajetaan riskialttiimmin. Toi-
saalta, jos muuttuvalle vakuutushinnoittelulle halutaan kannatusta autoilijoi-
den keskuudessa, kriteerien mukaan ajettaessa vakuutusmaksun on oltava 
nykyisiä hintoja huomattavasti halvempi. Muuten riskinä on, että vain ny-
kyisinkin turvallisesti ajavat valitsevat ajokäyttäytymiseen perustuvan va-
kuutuksen ja vakuutuksen vaikutukset liikenneturvallisuuteen jäävät mität-
tömiksi. Kyselystä ilmeni, että naiset olivat kiinnostuneita ajokäyttäytymi-
seen perustuvasta vakuutuksesta. He ajavat keskimäärin miehiä vähemmän, 
liikennesääntöjen mukaisesti ja kolaroivat tavallisesti parkkipaikoilla. 

Hintaeron lisäksi ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen vaikutta-
vuuteen vaikuttaa se, kenelle vakuutusmaksu osoitetaan. Jos ajokäyttäyty-
miseen perustuva vakuutus olisi autokohtainen, kuljettaja ei välttämättä ole 
motivoitunut ajamaan kriteerien mukaisesti mikäli hän ei itse vastaa vakuu-
tusmaksusta. Useamman auton taloudessa autoille voitaisiin ottaa erilaiset 
autokohtaiset vakuutukset, jolloin ajotyyliä voisi vaihtaa sen mukaan millä 
autolla ajaa. Nämä tapaukset ovat  vältettävissä, mikäli jokaisella kuljettajal-
la on vastuu oman ajonsa vakuutuksista. Henkilökohtaisen vakuutuksen 
toteuttaminen on huomattavasti haasteellisempaa kuin nykyinen autokohtai-
nen vakuutus. Siinä kuljettaja olisi tunnistettava luotettavasti ennen ajoa, 
mikä on vielä nykyisillä laitteilla vähintään hankalaa, jopa mahdotonta. 

Autokohtaisen vakuutuksen laskussa esitetään miten hinta on muodostu-
nut, jolloin vakuutuksen ottaja voi asettaa auton kuljettajan vastuuseen va-
kuutusmaksun suuruudesta. Tämä toimisi ainakin ammatti- ja työsuhdeau-
toissa, joissa vakuutusmaksun yleensä maksaa työnantaja. Tosin tässä tut-
kimuksessa on keskitytty ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen so-
vellettavuuteen yksityisautoilijoiden keskuudessa eikä ammattiliikenne ole 
todennäköisesti kiinnostunut vakuutuksesta, jossa ajosuorite vaikuttaa va-
kuutusmaksuun korottavasti. Tilanne saattaa olla toinen, mikäli vakuutus-
maksu perustuisi nopeusrajoitusten mukaiseen ajotyyliin. 

Jos muuttuva hinnoittelu toteutetaan vain autovakuutukseen, turvalli-
suusvaikutukset eivät koskisi vanhoja autoja. Kuitenkin Suomen autokannan 
keski-ikä on noin kymmenen vuotta eli liikkeellä on paljon myös vanhoja 
autoja. Kyselystä ilmeni että nuoret kuljettajat olisivat kiinnostuneita vakuu-
tuksesta, mutta yleensä he ajavat vanhoilla autoilla, ilman autovakuutusta. 

Kun autovakuutusta on vain osalla kuljettajista, yleensä uusissa autoissa 
ja jo hyvät bonustason saavuttaneilla autoilijoilla, ajokäyttäytymiseen perus-
tuva vakuutus ei liene houkutteleva vaihtoehto. Sellaisiin autovakuutuksiin, 
joilla ei ole bonuksia saattaa tietenkin ajokäyttäytymiseen perustuva vakuu-
tusmaksujärjestelmä myös soveltua. 

Erilaiset paikannukseen perustuvat palvelut tukevat toisiaan, jos ne pys-
tyvät hyödyntämään samaa laitteistoa. Ajokäyttäytymiseen perustuvan va-
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kuutuksen kilpailukyky verrattuna kiinteään vakuutukseen paranee, jos tar-
vittava paikannuslaite on autoissa vakiovarusteena. Tällöin mahdollisesta 
hinnanalennuksesta ei tarvitse vähentää paikannuslaitteen investointikustan-
nuksia ja ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen taloudelliset enim-
mäishyödyt ovat suuremmat. Jos suunnitteilla oleva automaattinen hätäsoit-
topalvelu (eCall) tai sähköiset tiemaksut toteutuvat, myös nykyisiin autoihin 
asennetaan tarvittava paikannuslaitteisto. Mitä useammassa palvelussa pää-
telaitetta hyödynnetään sitä todennäköisemmin kuljettaja hankkii autoonsa 
laitteen. Täten ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutusmalli tukee myös 
muita liikenteen telematiikkapalveluita. 

Ehdotettavat jatkotoimenpiteet 

Ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen tarkempi määrittely erityisesti 
hinnoittelukriteerien osalta vaatii kenttäkokeen, jonka avulla voidaan myös 
tutkia tarkemmin vakuutuksen vaikutuksia. Kenttäkokeen avulla voidaan 
arvioida myös miten laskutusjakson pituus vaikuttaa kuljettajan ajokäyttäy-
tymiseen. 

Kenttäkokeeseen osallistuisivat vakuutuksen antajan vapaaehtoiset asiak-
kaat, jotka sitoutuisivat kokeeseen vähintään vuodeksi. Osallistujat valittai-
siin osittain ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen potentiaalisten 
asiakasryhmien mukaisesti (kts. kappale 6). Esimerkiksi nuoret kuljettajat 
saisivat turvallisella ajotyylillä jo reaaliajassa bonusjärjestelmästä taloudel-
lista hyötyä, jota he nykyisin joutuvat ansaitsemaan monivuotisella turvalli-
sella ajamisella. Kenttäkokeeseen osallistuville annettaisiin käyttöön ajo-
neuvon päätelaite, joka paikantaa auton liikkeet. Kokeilun aikana tallenne-
taan mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa, josta valitaan tarpeellinen 
lopulliseen tuotteeseen. 

EU:n vakuutusdirektiivin (92/49ETY) asettaman hinnoitteluvapauden 
vuoksi ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus on toteutettava vapaaehtoi-
sesti, markkinoiden ehdoilla. Tässä esiselvityksessä tarkasteltiin vain ny-
kyistä markkinatilannetta. Jatkossa olisikin hyvä tutkia miten uusi vakuutus-
tuote vaikuttaisi markkinatilanteeseen ja kilpailuun. Ajotavaltaan ja -
suoritteeltaan erilaiset kuljettajat saattavat jakaantua sen mukaan missä tar-
jotaan ajokäyttäytymiseen perustuvaa vakuutusta ja missä on edelleen vain 
kiinteän vakuutusmaksun tuotteita. Heikentäisikö kehittyvä markkinatilanne 
vakuutuksen liikenneturvallisuusvaikutuksia? Tutkimuksen tavoitteena olisi 
selvittää miten ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus vaikuttaisi yksittäi-
sen vakuutuksenantajan asemaan muihin verrattuna. 

Esiselvitys rajattiin yksityiskäytössä oleviin henkilöautoihin, joiden va-
kuutustarve on erilainen kuin ammattiliikenteellä. Jatkossa olisi myös hyvä 
tutkia miten ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus on sovellettavissa am-
mattiliikenteeseen ja miten se vaikuttaisi heidän liikkumiseen ja liiketalou-
teen. 
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Liite 1: Asiakaskysely 
 

1. Onko Teillä henkilöauto taloudessanne? 
2. Kuinka monta henkilöautoa taloudessanne on? 
3. Mitä vuosimallia käytössänne oleva auto on? 

 Vuosimalli:_____________ 
4. Minkä kokoinen moottori autossanne on?  
5. Mikä on autonne merkki? 
6. Mistä vakuutusyhtiöstä olette hankkinut autonne lakisääteisen liikennevakuutuk-

sen? 
7.  Onko autoonne hankittu myös vapaaehtoinen autovakuutus (nk. kaskovakuutus)? 

1 KYLLÄ, mistä vakuutusyhtiöstä? 
1 IF 
2 Lähivakuutus 
3 Pohjantähti 
4 Pohjola-Yhtymä Oyj 
5 Tapiola 
6 Veritas 
7 muu, mikä _________ 

2 EI 
 
8. Oletteko itse tämän auton pääasiallinen kuljettaja? 
 
9. Onko tällä autolla taloudessanne muita käyttäjiä? 
 
jos kyllä: 
10. Onko tämä tai nämä käyttäjät alle 25-vuotiaita? 
 
11. Arvioikaa paljonko kuljettajana ajatte tällä autolla itse. 

1 75–100 % 
2 50–74 % 
3 25-49 % 
4 Alle 25% 

 
12. Pitäisikö auton vakuutusten olla mielestänne henkilö- vai autokohtaisia? 

Henkilökohtaisessa autovakuutuksessa kuljettaja vastaa matkan ajan vakuutuksista 
ja autokohtaisessa autovakuutuksessa auton omistaja/haltija vastaa auton vakuu-
tuksista. 
1 henkilökohtaisia 
2 autokohtaisia 

 
13. Kuinka monta kilometriä tällä autolla ajetaan vuosittain arvionne mukaan? 

1 0-4 999 km 
2 5 000 – 14 999 km 
3 15 000 – 24 999 km 
4 25 000 – 39 999 km 
5 40 000 km tai enemmän 

 
14. Verrattuna muihin yksityisautoilijoihin, ajetaanko tällä autolla mielestänne vuosit-

tain keskimääräistä enemmän, keskimääräisesti vai keskimääräistä vähemmän? 
1  keskimääräistä enemmän 
2  keskimääräisesti 
3 keskimääräistä vähemmän 
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15. Verrattuna muihin yksityisautoilijoihin, ajatteko itse mielestänne keskimääräistä 

turvallisemmin, yhtä turvallisesti kuin muutkin vai riskialtiimmin kuin muut? 
1 ajan keskimääräistä turvallisemmin 
2 ajan yhtä turvallisesti kuin muutkin 
3 ajoni on riskialttiimpaa kuin muiden 

 
16. Kuinka usein vai käytättekö ollenkaan seuraavia kulkumuotoja.  
 
 päivittäin viikoittain useita kertoja 

kuukaudessa 
kerran  
kuukaudessa 

harv. kuin  
1 krt/kk 

en koskaan 

omaa autoa 1 2 3 4 5 6 
joukkoliikennettä 1 2 3 4 5 6 
polkupyörää 1 2 3 4 5 6 
*) kimppakyytiä 1 2 3 4 5 6 
 
*) Kimppakyyti tarkoittaa matkaa, jonka usean talouden henkilöt tekevät yhteisellä au-
tolla.  
 
Heille, jotka käyttävät omaa autoa useita kertoja kuukaudessa tai useammin: 
17. Käytättekö omaa autoa pääasiassa arkisin, viikonloppuisin vai sekä että? 

1 Arkisin 
2 Viikonloppuisin 
3 Sekä arkisin että viikonloppuisin 

 
Heille, jotka käyttävät joukkoliikennettä useita kertoja kuukaudessa tai useammin: 
18. Käytättekö joukkoliikennettä pääasiassa arkisin, viikonloppuisin vai sekä että? 

1 Arkisin 
2 Viikonloppuisin 
3 Sekä arkisin että viikonloppuisin 

 

19. Kertokaa kunkin väittämän jälkeen kuvaako se teitä kuluttajana paljon, jonkin 
verran, vähän vai ei lainkaan. 

 ei lainkaan vähän jonkin verran paljon 

Vertailen samankaltaisten tuotteiden 
hintoja 

1 2 3 4 

Kokeilen mielelläni uusia teknisiä 
laitteita 

1 2 3 4 

Minua häiritsee viranomaisten ja yri-
tysten keräämä tieto itsestäni (esim. 
bonus- ja matkakortti) 

1 2 3 4 

Turvallisuus vaikuttaa päätökseeni, 
kun ostan autoa tai lisävarusteita 

1 2 3 4 

Tuotteiden ympäristöystävällisyys on 
minulle tärkeää 

1 2 3 4 

(selitys mitä ajokäyttäytymiseen perustuvalla vakuutuksella tarkoitetaan) 
Useissa maissa vakuutuksenantajat tarjoavat autolle vakuutusta, jonka maksu osittain 
määräytyy sen mukaan, miten autolla ajetaan. 
 
Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus edellyttää henkilöauton paikannuksen lähettä-
misen vakuutusyhtiöön. Mitattu tieto lähetetään vakuutusyhtiöön päivittäin. Tieto kerä-
tään ja lähetetään autoon asennettavalla paikannuslaitteistolla.  Laitetta voi käyttää 
myös muihin palveluihin kuten navigointiin, automaattiseen hätäsoittoon, ajonopeuden 
seurantaan ym... 
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Mitattavia tekijöitä voisivat olla esimerkiksi ajetut kilometrit, käytetty ajonopeus ja 
vuorokauden aika, jolloin autolla ajetaan. Nämä tiedot vaikuttaisivat sitten vakuutuksen 
hintaan. Hintaan vaikuttaisi edelleen myös nykyinen bonusjärjestelmä ja mahdollisesti 
ajajan aiemmat liikennerikkeet. 

 
20. Onnettomuusriski vaihtelee huomattavasti ajo-olosuhteiden ja ajotapojen mukaan. 

Seuraavassa on liikenneturvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voisivat vaikuttaa 
vakuutuksen hintaan. Kuinka paljon kunkin tekijän pitäisi mielestänne vaikuttaa va-
kuutusmaksuun? 

 ei lainkaan vähän jonkin verran paljon 

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän ikä 1 2 3 4 
Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän ajoko-
kemus 

1 2 3 4 

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän aiem-
mat liikenneonnettomuudet 

1 2 3 4 

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän aiem-
mat liikennerikkeet 

1 2 3 4 

Moottorin koko (teho) 1 2 3 4 
Ajokilometrit vuodessa 1 2 3 4 
Ylinopeus 1 2 3 4 
Vapaaehtoisesti asennettu alkolukko 1 2 3 4 
*) Huono keli 1 2 3 4 
**) Liikenneympäristö jossa autolla eniten 
ajetaan 

1 2 3 4 

Vuorokauden aika jolloin autolla ajetaan 1 2 3 4 
 
*) Huonolla kelillä tarkoitetaan alku- tai lopputalven yllättäviä lumisateita, joiden aika-
na ja jälkeen tapahtuu useita liikenneonnettomuuksia. Hintaan vaikuttava keli on pystyt-
tävä määrittämään yksiselitteisesti. Hinnoittelussa on oltava tietty varoitusaika ennen 
kuin vakuutuksen hinta nousisi. 
**) Liikenneympäristöllä tarkoitetaan moottoritietä, maantietä, taajamaa, keskustaa. 
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Kuinka paljon seuraavat tekijät vaikuttavat ajokäyttäytymiseen perustuvan vakuutuksen 
houkuttelevuuteen? Vastausvaihtoehdot ovat samat kuin äsken (kertaa tarvittaessa). 

 ei lainkaan vähän jonkin verran paljon 

Voin vaikuttaa ajokäyttäytymiselläni 
vakuutuksen suuruuteen 

1 2 3 4 

Vakuutuksen hinnoittelua varten kerä-
tään tietoa ajokäyttäytymisestäni 

1 2 3 4 

 
22. Olisitteko kiinnostunut hankkimaan henkilöautollenne ajokäyttäytymiseen perustu-

van vakuutuksen? Vastausvaihtoehdot ovat kyllä, ehkä, en. 
 1 kyllä 
 2 ehkä 
 3 en 
 
jos vastasi ehkä: 
Voisitteko vielä perustella vastaustanne?: 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
23. Olisitteko valmis muuttamaan ajokäyttäytymistänne, jotta saisitte alennusta vakuu-

tusmaksuunne? 
 1 kyllä 

2 en 
3 en osaa sanoa 
 

 
24. Kuinka paljon alennusta, prosentteina, muutos vaatisi: _________% 
 
25. Toivoisitteko ajokäyttäytymiseen perustuvaa vakuutusta sovellettavan vain lakisää-

teiseen liikennevakuutukseen, vain vapaaehtoiseen autovakuutukseen, molempiin 
näistä vai ei kumpaankaan näistä? 

 1 vain lakisääteiseen liikennevakuutukseen 
2 vain vapaaehtoiseen autovakuutukseen 
3 sekä pakolliseen liikenne- että vapaaehtoisen autovakuutukseen 
 4 ei kumpaankaan 
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26. Seuraavaksi kysyisin suhtautumistanne tilanteisiin, jotka voisivat vaikuttaa vakuu-
tuksen hintaan. Luettelen Teille muutaman väittämän. Kertokaa kunkin jälkeen olet-
teko asiasta täysin samaa mieltä, osittain samaa mieltä, osittain eri mieltä vai täysin 
eri mieltä. 

 täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin samaa 
mieltä 

Jos ajaa vähän, vakuutuksen pitäisi olla 
halvempi kuin paljon ajavalla 

1 2 3 4 

Nopeusrajoitusten mukaan ajavan pitäisi 
saada alennusta vakuutusmaksuun 

1 2 3 4 

Öisin ajavan vakuutusmaksun pitäisi olla 
kalliimpi kuin päivisin ajavan 

1 2 3 4 

Jos pääsääntöisesti ajaa kaupunkikeskus-
toissa, vakuutuksen pitäisi olla kalliimpi 

1 2 3 4 

Jos ajaa paljon ruuhka-aikaan, vakuutuk-
sen pitäisi olla kalliimpi kuin hiljaisina 
tunteina ajavalla. 

1 2 3 4 

Rajoittamalla ajoa huonon kelin aikana 
vakuutusmaksun pitäisi olla nykyistä 
halvempi. 

1 2 3 4 

Jos henkilöautossa on vapaaehtoisesti 
asennettu alkolukko, vakuutusmaksun 
pitäisi olla nykyistä halvempi 

1 2 3 4 

 
27. Vastaajan sukupuoli 

1 Nainen 
2 Mies  

 
28. Minä vuonna olette syntynyt? Vuonna:______________ 
 
29. Mikä on asuinpaikkanne postinumero:________________ 
 
30. Mihin seuraavista ammattiryhmistä kuulutte? 

1 Ylempi toimihenkilö 
2 Alempi toimihenkilö 
3 Työntekijä 
4 Yrittäjä  Minkä alan?____________________ 
5 Opiskelija 
6 Eläkeläinen 
7 Kotirouva tai vastaava 
8 Työtön 
9 Muu, mikä?_____________________________ 

 
31. Mitä suuruusluokkaa taloutenne bruttotulot viime vuonna olivat? 

1 Alle 30 000 euroa 
2 30 – 39 999 euroa 
3 40 000–49 999 euroa 
4 50 000–60 000 euroa 
5 Yli 60 000 euroa 

 
Tässä olivat kaikki kysymykset. Suuret kiitokset avustanne ja hyvää kesää! 
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus

- tutkimus autoilijoiden mielipiteistä

06/2005

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Johdanto (1/2)

Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy kesä-
elokuussa 2005 Pohjola Oy:n toimeksiannosta. Tutkimus liittyy 
Liikenne- ja viestintäministeriön Lintu-projektiin.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ajokäyttäytymiseen 
perustuvan vakuutuksen käyttöönottomahdollisuuksia 
Suomessa.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18-65-vuotiaat 
henkilöautojen haltijat valtakunnallisesti edustavasti.

Tutkimusta varten haastateltiin 1000 kohderyhmään kuuluvaa 
auton käyttäjää.
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Johdanto (2/2)

Haastattelujen tekoa varten AKE toimitti IROlle
satunnaisotoksen omasta rekisteristään (7000 nimeä).

Näytettä ei kiintiöity. Kenttätyön aikana aineiston kertymistä
seurattiin tiettyjen muuttujien osalta (sukupuoli, asuinlääni, 
auton vuosimalli ja moottorin koko). Kaikkien näiden muuttujien 
suhteen aineistoon tuli ”luonnostaan” riittävästi hajontaa.

Tutkimuksen tiedot kerättiin 13.-29.6.2005 välisenä aikana 
tietokoneavusteisilla puhelinhaastatteluilla IROn
puhelinhaastattelukeskuksessa. Kaikkiaan tehtiin 1000 
haastattelua. 

Aineiston rakenne on esitetty seuraavilla sivuilla.

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Aineiston rakenne

439Lapin lääni

879Oulun lääni

18176Itä-Suomen lääni

37373Länsi-Suomen lääni

30303Etelä-Suomen lääni

Asuinlääni

17168Yli 65 vuotta

2423956-65 vuotta

2928841-55 vuotta

2323225-40 vuotta

771Alle 25 vuotta

Ikä

70701Mies

30299Nainen

Sukupuoli

%N

17168Ei halua/osaa sanoa

11106Yli 60.000 euroa

109650.000-60.000 euroa

1414040.000-49.999 euroa

1918830.000-39.999 euroa

30302Alle 30.000 euroa

Talouden bruttovuositulot

114Muu

219Työtön

216Kotirouva/-äiti/-isä

26262Eläkeläinen

330Opiskelija

992Yrittäjä

34337Työntekijä

11114Alempi toimihenkilö

11114Ylempi toimihenkilö

Ammattiryhmä

%N
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Henkilöautojen määrä taloudessa

56

35

7

2

0 20 40 60 80 100%

Yksi auto

Kaksi autoa

Kolme autoa

Neljä tai useampia autoja

Kaikki, N=1000

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Käytössä olevan auton vuosimalli

29

20

24

26

0 20 40 60 80 100%

1989 tai vanhempi

1990-1994

1995-1999

2000 tai uudempi

Kaikki, N=1000
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Käytössä olevan auton moottorin koko

24

29

28

11

8

0 20 40 60 80 100%

Alle 1.5 litraa

1.5-1.6 litraa

1.7-2.0 litraa

Yli 2.0 litraa

Ei tiedä/Ei osaa sanoa

Kaikki, N=1000

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Käytössä olevan auton merkki

15
9
9

8
8
8

6
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2

1
1
1

7

0 20 40 60 80 100%

Toyota
Ford

Volkswagen
Nissan

Opel
Volvo

Peugeot
Mazda

Mercedes-Benz
Renault

Fiat
Mitsubishi

Audi
BMW

Citroën
Lada
Saab

Skoda
Chrysler

Seat
Subaru

Jokin muu

Kaikki, N=1000
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Lakisääteisen liikennevakuutuksen ostopaikka

26

24

15

11

2

2

19

0 20 40 60 80 100%

Tapiola

IF...

Pohjola

Lähivakuutus

Pohjantähti

Veritas

Jokin muu

Kaikki, N=1000

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Vapaaehtoisen autovakuutuksen ostopaikka

25

25

15

10

3

1

19

0 20 40 60 80 100%

IF...

Tapiola

Pohjola

Lähivakuutus

Pohjantähti

Veritas

Jokin muu

On vapaaehtoinen autovakuutus, N=709
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Auton käyttäjät

8515Muita käyttäjiä, alle 25-vuotiaita

4753Autolla taloudessa muita käyttäjiä

1882Itse pääasiallinen kuljettaja

%%Kaikki, N=1000

EiKyllä

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Oma ajo-osuus arvioitavan auton ajamisesta
Kaikki, N=1000

25-49 %
(6 %)

50-74 %
(10 %)

75-100 %
(70 %)

alle 25 %
(14 %)

EOS
(1 %)
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Henkilö- vai autokohtainen autovakuutus
Kaikki, N=1000

34 %

53 %

13 %

Autokohtainen, jolloin auton omistaja/haltija vastaa auton vakuutuksista

Ei osaa sanoa

Henkilökohtainen, jolloin kuljettaja vastaa matkan ajan vakuutuksista

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Henkilö- vai autokohtainen autovakuutus

Henkilökohtaista vaihtoehtoa
keskim. enemmän preferoivia:

• Kiinnostunut ajokäyttäytymiseen 
perustuvasta vakuutuksesta

• Ajaa alle 5000 km/vuosi
• Autolla ei muita käyttäjiä
• Auton vm 1989 tai vanhempi

• Ajaa riskialttiimmin kuin muut
(HUOM! N=30)

Autokohtaista vaihtoehtoa 
keskim. enemmän preferoivia:

• Autolla on muita käyttäjiä
• Auton vm 2000 tai uudempi
• Ajokilometrit yli 25000 km/vuosi
• Ajokäyttäytymiseen perustuva

vakuutus ei kiinnosta
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Ajokilometrit vuodessa

14

37

32

16

0 20 40 60 80 100%

Alle 5 000 km

5 000 – 14 999 km

15 000 – 24 999 km

25 000 km tai enemmän

Kaikki, N=1000

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Arvio auton ajomäärästä

(verrattuna muihin yksityisautoilijoihin) Kaikki, N=1000

Enemmän
12 %

Vähemmän
56 %

EOS
1 %

Keskimääräisesti
31 %
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Ajokilometrit verrattuna yksit.aut. keskimäärin

Enemmän

• 25-40-vuotiaat
• Yksi auto taloudessa
• Moottori 1.7-2.0 litraa
• Oma ajo-osuus 75-100%

Vähemmän

• Yli 65-vuotiaat
• Auton vm 1989 tai vanhempi
• Moottori alle 1.5 litraa
• Autolla ei muita käyttäjiä

• Kaksi tai useampia autoja

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Arvio oman ajamisen turvallisuudesta 

(verrattuna muihin yksityisautoilijoihin) Kaikki, N=1000

Turvallisemmin
33 %

EOS
2 %

Riskialttiimmin
3 % Yhtä turvallisesti 

kuin muutkin
62 %

62



LINTU 9/2005 · Esiselvitys todennettavaan ajokäyttäytymiseen perustuvista

auto- ja liikennevakuutusmaksuista Liite 2

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Oma ajotapa verrattuna muihin (keskim. enemmän)

Turvallisemmin

• Yli 65-vuotiaat
• Hyvätuloisimmat

Riskialttiimmin

• Alle 25-vuotiaat
• Myös 25-40-vuotiaat
• Työntekijät
• Länsi-Suomen lääni
• Preferoi henkilökohtaista

autovakuutusta

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Erilaisten kulkumuotojen käytön useus

712027-Ei koskaan

1612511Harvemmin

57101Noin kerran kuukaudessa

3951Useita kertoja kuukaudessa

535526Viikoittain

117271Päivittäin

%%%%Kaikki, N=1000

Kimppakyyti*)PolkupyöräJoukkoliikenneOma auto

*) Kimppakyyti tarkoittaa matkaa, jonka usean talouden henkilöt tekevät yhteisellä autolla.
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Oman auton ja joukkoliikenteen käytön jakautuminen

JOUKKOLIIKENNE, N=117

(min. useita kertoja/kk)

11 %

4 %

85 %

31 %

45 % 23 %

OMA AUTO, N=976

(min. useita kertoja/kk)

Pääasiassa viikonloppuisin

Sekä arkisin että viikonloppuisin

Pääasiassa arkisin

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

57

42

39

25

10

29

41

38

29

17

8

10

13

25

14

6

6

8

22

58

0 20 40 60 80 100%

Kuvaa paljon Kuvaa jonkin verran Kuvaa vähän Ei kuvaa lainkaan

Kuluttajaväittämät
Kaikki, N=1000

Turvallisuus vaikuttaa päätökseeni, 
kun ostan autoa tai lisävarusteita

Tuotteiden ympäristöystävällisyys on minulle tärkeää

Vertailen samankaltaisten tuotteiden hintoja

Kokeilen mielelläni uusia teknisiä laitteita

Minua häiritsee viranomaisten 
ja yritysten itsestäni keräämä tieto
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

48

45

43

41

41

18

17

12

12

11

7

36

31

36

37

29

34

45

26

20

26

20

7

8

8

8

7

13

13

15

10

12

12

7

14

12

14

19

32

24

44

55

49

59

0 20 40 60 80 100%

Pitäisi vaikuttaa paljon Pitäisi vaikuttaa jonkin verran
Pitäisi vaikuttaa vähän Ei pitäisi vaikuttaa lainkaan

Arviot eri tekijöiden ”vaikutustehosta” vakuutusmaksuun
Kaikki, N=1000

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän 
aiemmat liikenneonnettomuudet

Ylinopeus

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän 
aiemmat liikennerikkeet

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän ajokokemus

Vapaaehtoisesti asennettu alkolukko

Ajokilometrit vuodessa

Henkilöauton pääasiallisen käyttäjän ikä

Moottorin koko, teho

Huono keli *)

Liikenneympäristö, missä autoa eniten ajetaan **)

Vuorokauden aika, jolloin autolla ajetaan

*) Huonolla kelillä tarkoitetaan alku- ja lopputalven yllättäviä lumisateita, joiden aikana ja jälkeen tapahtuu useita liikenneonnettomuuksia. Hintaan 
vaikuttava keli on pystyttävä määrittämään yksiselitteisesti. Hinnoittelussa on 
oltava tietty varoitusaika ennen kuin vakuutuksen hinta nousisi.
**) Liikenneympäristöllä tarkoitetaan moottoritietä, maantietä, taajamaa, keskustaa.

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

35

22

39

36

9

13

16

26

0 20 40 60 80 100%

Vaikuttaa paljon Vaikuttaa jonkin verran Vaikuttaa vähän Ei vaikuta lainkaan

Kaikki, N=1000

Voin vaikuttaa ajokäyttäytymiselläni
vakuutuksen suuruuteen

Vakuutuksen hinnoittelua varten kerätään 
tietoa ajokäyttäytymisestäni

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus: 

Houkuttelevuuteen vaikuttavat tekijät
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus: 

Hankintakiinnostus Kaikki, N=1000

Kyllä
26 %

EOS
2 %

Ei
34 %

Ehkä
38 %

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Hankintakiinnostus eri taustaryhmissä

• Naiset hieman miehiä kiinnostuneempia

• Ikäryhmistä yli 65-vuotiaissa selvästi vähiten kiinnostusta
• 25-55-vuotiaissa korkein kiinnostus (kyllä+ehkä = n.70%)

• Alueellisesti Oulun ja Lapin lääneissä eniten kiinnostusta

• Useamman auton taloudet yhden auton talouksia
kiinnostuneempia
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Yleisimmät perustelut ”Ehkä kiinnostaisi”-vastanneet

• Taloudelliset edut hyöty alempina vakuutusmaksuina
• Hinta/hinnoittelu + muut ehdot ratkaisevat vaatii lisätietoa

• Palkitsee sääntöjä noudattavasta/turvallisesta ajotavasta
• Oikeudenmukainen (ei tarvitse kustantaa muiden virheitä)
• Korreloisi todellisen ajotaidon/kokemuksen/osaamisen 

kanssa
• Voisi ”kasvattaa” turvallisempaan ajotapaan
• Voisi vähentää ”kaahareiden” määrää

• Pääsisi itse vaikuttamaan vakuutusmaksun suuruuteen

• Uteliaisuus

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Valmius muuttaa ajokäyttäytymistä alennettua 

vakuutusmaksua ”vastaan” Kaikki, N=1000

Kyllä
43 %

Ei
44 %

EOS
13 %
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Muutosvalmius keskimääräistä korkeampi

(alennettua vakuutusmaksua vastaan)

• Ajaa mielestään keskimääräistä enemmän
• Alle 40-vuotiaat ja erityisesti alle 25-vuotiaat
• Työntekijät (ammattiasema)
• Naiset

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Kuinka monta prosenttia alennusta muutos vaatisi

16

28

25

17

13

28,24

0 20 40 60 80 100%

Alle 15 %

15-20 %

21-49 %

50 % tai enemmän

Ei osaa sanoa

Keskiarvo

Olisi valmis muuttamaan ajokäyttäytymistään, N=433
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus:

Soveltamisen laajuus Kaikki, N=1000

Ei kumpaankaan
15 %

Sekä että
55 %

Vain 
lakisääteiseen 

liikennevakuutuks.
9 %

EOS
3 %

Vain 
vapaaehtoiseen 

autovakuutukseen
19 %

Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

44

38

28

16

15

15

7

23

23

26

18

18

17

10

7

6

12

11

12

10

12

24

29

33

51

53

56
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0 20 40 60 80 100%

Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä

Väittämät, jotka voisivat vaikuttaa vakuutuksen hintaan
Kaikki, N=1000

Nopeusrajoitusten mukaisesti ajavan 
pitäisi saada alennusta vakuutusmaksuun

Jos henkilöautossa on vapaaehtoisesti asennettu alkolukko, 
vakuutusmaksun pitäisi olla nykyistä halvempi

Jos ajaa vähän, vakuutuksen pitäisi olla 
halvempi, kuin paljon ajavalla

Rajoittamalla ajoa huonon kelin aikana 
vakuutusmaksun pitäisi olla nykyistä halvempi

Jos pääsääntöisesti ajaa kaupunkikeskustoissa, vakuutuksen 
pitäisi olla kalliimpi

Jos ajaa paljon ruuhka-aikaan, vakuutuksen pitäisi 
olla kalliimpi kuin hiljaisina tunteina ajavalla

Öisin ajavan vakuutumaksun pitäisi olla 
kalliimpi kuin päivisin ajavan
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Ajokäyttäytymiseen perustuva vakuutus 

– tutkimus autoilijoiden mielipiteistä 06/2005

Johtopäätös

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella ajokäyttäytymiseen
perustuvan autovakuutuksen käyttöönottomahdollisuudet
Suomessa ovat hyvät.

Kaksi kolmasosaa vastanneista oli ainakin ”ehkä-tasolla”
kiinnostuneita hankkimaan kyseisen vakuutuksen. Lopullisen 
kannan muodostaminen vaatii asiasta tarkempaa lisätietoa. 

Ajatus siitä, että vakuutusmaksun suuruus riippuu omista 
teoista, tuntuu joka tapauksessa kiinnostavalta. 

Valtaosa ajokäyttäytymiseen perustuvasta vakuutuksesta 
kiinnostuneista näkee siinä mahdollisuuden omien 
vakuutusmaksujen alenemiseen (taustalla usko, että oma 
ajotapa on jo valmiiksi niin hyvä, että oikeuttaisi alennuksiin).

Toisena hyötynä pidettiin ”kasvatuksellista” vaikutusta ja sitä
kautta yleisen liikenneturvallisuuden paranemista.
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