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Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle 

kaartavassa kaarteessa ja törmäsi keula edellä 

vastaantulevaan henkilöautoon, jossa oli 2 nuorta.

-> Rattijuoppo ja 2 nuorta kuolivat. 

Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan kaarteessa.

Liukkaasta kelistä johtuen auto heittelehti epävakaisesti

ja törmäsi vastaantulevaan henkilöautoon kylki edellä.

-> Kukaan ei kuollut, mutta rattijuoppo ja 2 nuorta

loukkaantuivat vakavasti

Entä jos jokin pieni yksityiskohta muuttuisikin?

Miksi vakavat loukkaantumiset?



Työn tavoitteet



Määritelmän taustalla

●Turvallisuusvision pohjalta kuolemien puolittamistavoite, mutta ei vakavien loukkaantumisten 
vähentämistavoitetta

●EU:ssa tieliikennekuolemat -18 %, vakavat loukkaant umiset eivät vähentyneet v. 2010-2014
• jäsenmaille yhteinen määritelmä vakavalle loukkaantumiselle
•mahdollistaa vertailun ja yhteisen vähennystavoitteen

Turvallisuusvisio:
”Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tieliikenteessä”



Ongelman suuruus?

●Vuonna 2014 Suomen tieliikenteessä: 
•Kuoli 229
•Loukkaantui vakavasti 519 (MAIS ≥ 3 = Maximum Abbreviated Injury Scale)
•Loukkaantui lievästi 6 186 (MAIS < 3 tai ei MAIS-arvoa) 

●Onko 519 vakavaa loukkaantumista paljon vai vähän?
•Vuosina 2010-2011 keskimäärin 790 vakavaa loukkaantumista 

(Airaksinen & Kokkonen 2014)

● Onnettomuuksien kokonaiskustannukset vuositasolla (Tervonen 2016)
•Kuolemat 634 milj. euroa
•Vakavat 412 milj. euroa
•Lievät 213 milj. euroa



AIS-luokitus (Abbreviated Injury Scale)
MAIS = Maximum AIS



Ikäryhmät / 100 000 henkilöä
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Ikäryhmä (v)

Vakavat 2014

15-17-vuotiailla:

74 % mopo/mp

18-20-vuotiailla:

93 % henkilöauto



Onnettomuusluokkien suhteelliset osuudet
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Näistä 55 %:
Alkoholi/muu päihde (29 %) 

Ei ajo-oikeutta (9 %)

Rattiin nukahtaminen (11 %)

Sairauskohtaus (6 %)

Lähde: poliisin selostukset

ASENNE JA AJOKUNTO



Tienkäyttäjäryhmittäin
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Maantiet, kadut, yksityistiet vuonna 2014

Seutu- ja yhdysteiden osuus (37 %) korostui vakavissa loukkaantumisissa.



Huomioidaanko pyöräilijät ja jalankulkijat?

●Vakavan loukkaantumisen määritelmällä huomattava vaikutus tehtyihin johtopäätöksiin
•Esim. pyöräilijöiden vakavat loukkaantumiset Ruotsissa:                                                 
Poliisi (300), MAIS ≥ 3 (300) tai MAIS ≥ 2 (3 500) 

●Pyöräilijöiden osuus vakavista loukkaantumisista Suomessa (11 %), mutta Ruotsissa (37 %)  
ja Alankomaissa (60 % )

•Sairaalatietojen täysimääräinen hyödyntäminen voisi muuttaa tilannetta myös Suomessa

●Jalankulkijoiden kaatumiset – huomattava kansanterveydellinen ongelma?



Kuollut tai vakavasti loukkaantunut 
”KV-summa”

Tieliikennekuolemia tapahtuu vähän, joten ne ovat h erkkiä vaihtelulle
�KV-summa luotettavampi vaihteluiden suhteen (vrt. 229 ja 748)

Lisäksi:

●Kuolettavien vammojen ja vakavien vammojen raja toisinaan pieni, joten molemmat 
samanarvoisia?

●Esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Norjassa sama lähestymistapa

KV-summa (n=748)



KV-summa (onnettomuusluokat)

Kuolleet

n=208

Vakavat

n=475

Kuolleet+vakavat

n=683

Yksittäisonnettomuus 25 % 36 % 33 %

Kääntymisonnettomuus 4 % 5 % 5 %

Ohitusonnettomuus 0 % 1 % 1 %

Risteämisonnettomuus 2 % 5 % 5 %

Kohtaamisonnettomuus 26 % 8 % 14 %

Peräänajo-onnettomuus 1 % 4 % 3 %

Mopedionnettomuus 1 % 10 % 7 %

Polkupyöräonnettomuus 13 % 12 % 12 %

Jalankulkijaonnettomuus 17 % 8 % 11 %

Eläinonnettomuus 1 % 3 % 3 %

Muu onnettomuus 8 % 7 % 7 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 %

Mitkä ovat tieliikenteen 

todelliset ongelmakohdat?

-yksittäisonnettomuus
-kohtaamisonnettomuus

-polkupyöräonnettomuus

-jalankulkijaonnettomuus



Johtopäätöksiä

1. Alkoholikuljettajien määrän vähentäminen
• Esim. alkolukko, rattijuopumuksen rajan alentaminen

2. Tutkimus nuorten kuljettajien turvallisuuden parant amiseksi

3. Tutkitaan selvästi nykytasosta lisääntyneen pyöräil yn vaikutuksia
• Vertailukohteina esim. Ruotsi ja Alankomaat

4. Vammojen pitkäaikaisvaikutukset ja niiden tilastoin ti
• Ruotsi edelläkävijä

5. Liikenneturvallisuustyön tarvitseman tietopohjan pa rantaminen
• Yhteistyö liikennesektorin ja terveydenhuollon välillä


