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Tieliikenneonnettomuus-
tilastoinnin nykytila
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Tilastokeskuksen 
tieliikenneonnettomuustilastointi
–Tilastokeskus tuottaa kahta 

tieliikenneonnettomuustilastoa:
–Kokeellinen 

Riistaonnettomuudet-tilasto
–Perustuu Riistakeskuksen 

SRVA-tietoihin 
–Virallinen 

Tieliikenneonnettomuustilasto
–Poliisin tietoon tulleet 

tieliikenneonnettomuudet

3Tilastokeskus10.12.2020

https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/riistaonnettomuudet/index.html
https://www.stat.fi/til/ton/index.html


Kokeellinen Riistaonnettomuudet-
tilasto
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–Julkaistaan puolivuosittain 
julkaisuna, tietokantataulukkona 
ja rikastettuna avoimen datana

–Sisältää riistaeläinkolareiden 
määrän

–Paikkatieto, tapahtuma-aika ja 
eläinlaji suoraan rajapinnan 
tiedoista, johdettavissa 
paikkaan ja aikaan liittyviä 
tietoja



Virallinen 
Tieliikenneonnettomuustilasto
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– Julkaistaan kuukausittain ja vuosittain
–Kuukausijulkistus sisältää tieliikenteessä kuolleet ja 

loukkaantuneet
– Tietoa osallisista henkilöistä ja ajoneuvoista sekä onnettomuuksista

–Vuosijulkistukseen täydennetään vakavasti loukkaantuneiden 
tieto

–Lisäksi tutkimusaineistot, avoin yksikköaineisto ja aineiston 
tarkastus ja toimitus sopimuskumppaneille

–Tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen sivuilla ja 
tietokantapalvelussa tieliikenneonnettomuudet.stat.fi

https://www.stat.fi/til/ton/index.html
http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/


Aineistolähteet
–Pääasiallinen tietolähde on 

Poliisin onnettomuustiedot
– Tiedot poimitaan 10 päivän välein 

automaattisesti
– Tilastoon ei sisällytetä tapauksia, 

joista ei ole kirjattu ilmoitusta 
poliisin tietojärjestelmään

–Täydentäviä tietoja haetaan 
useista rekistereistä

– Hilmo: vakavasti loukkaantuneet
– Kuolemansyyt: kuolleiden 

määrän tarkistus
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Poliisi 
onnettomuustiedot

Hilmo

Pronto

Liikenneturva 
lehdistö-seuranta

Onnettomuus-
tutkinta

Poliisi 
PakkokeinotKuolemansyyt

Digiroad & 
Tierekisteri

Ajoneuvorekisteri

Ajokorttirekisteri



Aineiston käsittely 
kuukausijulkistus
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–Aineiston onnettomuuspisteet kohdennetaan Digiroad-aineiston 
mukaiselle tien keskiviivalle

– Tieviivalta haetaan tien tiedot täydentämiseen ja tarkistukseen
–Aineistoa täydennetään tekstimuotoisen kuvauksen perusteella, 

täydentävää tietoa haetaan mm. Pelastuslaitoksen Pronto-
tietokannasta

–Paikannus, täydennys ja tarkistus on osin automaattista ja osin 
manuaalista

–Ennen julkaisuja varmistetaan kuolemantapausten 
kokonaismäärä Liikenneturvan lehdistöseurannasta ja 
tutkijalautakuntien ennakkoraporteista



Aineiston käsittely 
vuosijulkistus
–Onnettomuuden osallisten vakavuustieto 

määritetään hoitoilmoitusrekisterin 
tietojen perusteella

– Diagnoosit ”käännetään” 
vakavuusluokitukseen muunnostaulukon 
avulla

–Kuolemansyyaineiston avulla saadaan 
täydellinen tieto 
liikenneonnettomuuksissa kuolleista

–Aineistoa korjataan ja täydennetään 
pakkokeinoaineiston tiedoilla päihteistä
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Nykytilastoinnin 
vahvuudet ja heikkoudet
+Runsas tietosisältö
+Yhdistely mahdollista eri 

avainten avulla
+Kaikki kuolleet
+Ei onnettomuus- tai 

osallisduplikaatteja
–Onnettomuustapaus vaatii 

poliisin ilmoituksen ja jos 
poliisin ilmoitusta ei ole, niin 
onnettomuutta tilastoida

– Laskevat onnettomuus- ja 
loukkaantumismäärät
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Tilastoinnin 
kehittäminen
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Tieliikenneonnettomuustilaston 
kehittäminen
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–Tavoitteena moninapainen tilastointi, joka antaa 
peittävämmän kuvan tieliikenneonnettomuuksista

–Tarkoituksena säilyttää kuukausittainen tilastojulkaiseminen 
ja keskittyä edelleen henkilövahinkojen tilastointiin

Poliisi Pronto Riista-
vahingot

Kuolin-
syyt Hilmo

Tieliikenne-
onnettomuu

det

Hätäkeskusaineisto

Työmatka-
tapaturmat

Vakuutus
laitosten 

tiedot

Kuukausitilastointi

Vuositilastointi



Kesän 2020 kokeilujen tuloksia 1/2
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Pronto + Poliisin aineisto 2017&2018 Pronto + Riista-aineisto + Poliisi 
2017&2018



Kesän 2020 kokeilujen tuloksia 2/2
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–Käytetyllä tietolähteellä on 
merkitystä



Jatkokehitys
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–Hätäkeskuslaitoksen aineisto käyttöön
– Aineiston perusteella onnettomuuksien kokonaismäärän 

määrittäminen ja duplikaattien luotettava poistaminen
–Koetilaston tuottaminen

– Taulukointien määrittely ja tuottaminen
–Jos tilasto osoittautuu tuotantokelpoiseksi

– Tuotantoprosessin määrittely
– Julkaisujen määrittely
– Aineistojen jakelu ja avointen tietoaineistojen määrittely



Esimerkki
Åsub
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Kiitos!
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