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Alkoholinkäytön aiheuttama 
liikennekuoleman riski Suomessa
ARTO LUOMA & LASSE KOSKINEN & JUKKA NYBLOM 

 Johdanto

Tässä tutkimuksessa analysoidaan, millainen on 
juopumuksen asteen vaikutus kuolemaan johta
van liikenneonnettomuuden riskiin. Tutkimuk
sen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, miten 
pieni veren alkoholipitoisuus alkaa lisätä liikenne
onnettomuuden riskiä, ja toisena tavoitteena on 
arvioida eri alkoholipitoisuuksien aiheuttaman 
riskin suuruusluokkaa. Tutkimuksen pääaineisto
na ovat vuosina 2005–2014 Suomessa tapahtu
neet kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuu
det, joissa oli mukana henkilöauto aiheuttajana tai 
muuna osallisena. Pääaineistoa täydennetään rat
siatutkimuksista julkaistuilla tilastoilla. 

Juopuneena ajaminen on suuri riskitekijä liiken
teessä Suomessa. Vuosina 2015–2019 kuolemaan 
johtaneiden moottoriajoneuvoonnettomuuksien 
aiheuttajista 26 prosenttia ajoi päihtyneenä, eli al
koholia oli veressä vähintään 0,5 promillea (Räty 
2021). Aarno Ahteensivun (2021) laaja alkoholiin 
liittyvien onnettomuuksien tarkastelu korostaa ai
heen suurta merkitystä vakuutustoiminnan ja yh
teiskunnan näkökulmasta.

Monissa tutkimuksissa on havaittu, että jo pie
netkin määrät alkoholia veressä heikentävät aja
misen kannalta kriittisiä kognitiivisia toimintoja, 
monimutkaisimpia jo 0,2 promillessa (Garrisson 
ym. 2021). Tarkasta rajasta ei ole yksimielisyyt
tä, mutta laboratoriokokeiden perusteella alkoho
lin ajokykyä heikentävä vaikutus voi alkaa millä 
tahansa positiivisella veren alkoholipitoisuudella 
(Odgen & Moskowitz 2004). 

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen lisää 
kaikentyyppisten liikenneonnettomuuksien ris

kiä. Riski kuitenkin korostuu, kun tarkastellaan 
vakavia, loukkaantumiseen tai kuolemaan johta
via onnettomuuksia. UudenSeelannin Aucklan
dissa vuosina 1998–1999 toteutetussa tapaus 
verrokkitutkimuksessa (Connor ym. 2004), jos
sa tapauksia oli 571 ja verrokkeja 588, tarkastel
tiin vakavia henkilöautoonnettomuuksia, joissa 
ainakin yksi matkustaja kuoli tai joutui sairaala
hoitoon. Tutkimuksen mukaan niillä, joilla veren 
alkoholipitoisuus oli alle 0,5 promillea, riski olla 
osallisena kuljettajana vakavassa liikenneonnetto
muudessa oli 3,2kertainen, ja niillä, joilla se oli 
yli 0,5 promillea, riski oli 23kertainen verrattuna 
selviin kuljettajiin.

Varsinkin laajat tapausverrokkitutkimukset, 
joissa on mahdollista arvioida myös korkeampien 
alkoholipitoisuuksien riskiä, ovat kalliita toteut
taa. Tässä tutkimuksessa käytetään toisenlaista lä
hestymistapaa: alkoholin esiintyvyyttä liikentees
sä arvioidaan liikennevirtatutkimuksilla, joissa pu
hallutetaan systemaattisesti kaikki ohi ajavat. Näi
tä ovat valtakunnalliset ja Uudenmaan ratsiatutki
mukset (Rtutkimukset). 

Yhdysvalloissa on tehty vastaavanlaisia tutki
muksia, joissa on yhdistetty valtakunnallinen ai
neisto kuolemaan johtaneista onnettomuuksis
ta (Fatality Analysis Reporting System, FARS) ja 
noin kymmenen vuoden välein pidetyt kansalli
set tienvarsitutkimukset (National Roadside Sur-
vey, NRS). Nämä tutkimukset (Zador 1991; Zador 
ym. 2000; Voas ym. 2012; Romano ym. 2018) 
antavat käsillä olevan tutkimuksen kanssa vertai
lukelpoisia tuloksia. 

Tässä esitettävät tulokset perustuvat olennaiselta 
osin laajempaan tutkimukseen, jossa tarkasteltiin 
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alkoholin käytön lisäksi myös muita riskitekijöitä, 
jotka saattavat vaikuttaa kuolemaan johtavien lii
kenneonnettomuuksien syntyyn (Luoma 2022). 
Yksi tutkimuksen havainnoista oli, että riskitekijät 
kasvattavat suhteessa enemmän vakavien ja kuo
lemaan johtavien onnettomuuksien kuin lievem
pien onnettomuuksien riskiä.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimusaineistot ja termit
Pääasiallinen tutkimusaineisto poimittiin Onnet
tomuustietoinstituutin (OTI) ylläpitämästä rekis
teristä, johon tallennetaan numeeriset tiedot tut
kijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneis
ta liikenneonnettomuuksista (OTI 2016). Aineis
to sisältää tutkijalautakuntien tutkimista onnet
tomuuksista kootut numeeriset tiedot. Tässä tut
kimuksessa rajoitutaan vuosien 2005–2014 kuo
lemaan johtaneisiin moottoriajoneuvoonnetto
muuksiin, joissa ainakin yhtenä osallisena oli hen
kilöauto.

Kuolemaan johtanut moottoriajoneuvo-onnetto-
muus tarkoittaa yhteenajoa tai yksittäisonnetto
muutta, jossa moottoriajoneuvossa ollut henkilö 
menehtyi. Osallinen on liikenneonnettomuudessa 
mukana ollut tienkäyttäjä. Aiheuttaja/pääaiheutta-
ja on yhteenajoonnettomuuden osallinen, jonka 
toimilla tutkijalautakunta arvioi olleen merkittä
vämpi vaikutus onnettomuuden syntymiseen kuin 
vastapuolella.

Tutkiessamme rattijuopumuksen vaikutusta 
luokittelemme kuljettajat veren alkoholipitoisuu
den mukaan seuraavasti: raittiit, vähän maistel-
leet (0,01–0,19 ‰), paljon maistelleet (0,20–0,49 
‰), törkeää lievemmät rattijuopot (0,50–1,19 ‰) 
ja törkeät rattijuopot (1,20– ‰). Vähän ja paljon 
maistelleita kutsutaan yhdessä ”maistelleiksi”, tör
keitä ja törkeää lievempiä rattijuoppoja yhdessä 
”rattijuopoiksi”.

Riskisuhteiden määrittämiseksi tarvitaan onnet
tomuusaineiston lisäksi vertailutietoa riskitekijän 
esiintyvyydestä liikenteessä. Tutkittaessa alkoholi
rattijuopumuksen aiheuttamaa riskiä on selvitet
tävä alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen ylei
syys. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin valtakun
nallisten Rtutkimusten tuloksia (Poliisihallitus 
2019) sekä Uudenmaan Rtutkimuksista julkais
tuja raportteja (Portman ym. 2011; 2012). 

Raittiiden, maistelleiden ja rattijuoppojen osuu
det poimittiin valtakunnallisista ratsiatutkimuk

sista 2005–2014. Julkaistuissa tilastoissa ei ole 
kuitenkaan vähän maistelleiden (<0,2 ‰) eikä 
törkeiden rattijuoppojen (≥1,2 ‰) osuutta vaan 
nämä arvioitiin käyttäen Uudenmaan Rtutki
muksen vuosilta 2005–2008 julkaistuja tietoja. 
Saman tutkimuksen perusteella arvioitiin myös 
ajankohdan, kuljettajan iän ja kuljettajan suku
puolen vaikutus alkoholin vaikutuksen alaise
na ajamiseen. Sukupuolesta on käytetty aikavälin 
2005–2008 tietoja mutta iästä ja ajankohdasta ai
kavälin 1990–2008 tietoja. Kuljettajien sukupuo
lijakauma kuitenkin arvioitiin valtakunnallisen 
henkilöliikennetutkimuksen 2010–2011 perus
teella (Liikennevirasto 2012; Pastinen ym. 2012).

Tilastolliset käsitteet ja menetelmät
Tässä tutkimuksessa riskin mittarina käytetään ris
kisuhdetta, jolla tarkoitetaan onnettomuuden eh
dollisten todennäköisyyksien suhdetta selittävän 
tekijän eri arvoilla. (Riskisuhteen ja vetosuhteen 
erosta, ks. Alho ym. 2021.) Riskisuhde määritel
lään kaavalla

missä  A viittaa onnettomuuden tapahtumiseen, 
X selittävään tekijään (esim. veren alkoholipitoi
suuteen) ja P (A| X = x) onnettomuuden ehdolli
seen todennäköisyyteen selittävän tekijän X saa
dessa arvon x. Arvo X = x0 edustaa vertailuluok
kaa, johon riski suhteutetaan (esim. selvin päin 
ajaminen liikenteessä). 

Onnettomuuden ehdollista todennäköisyyttä 
ei voida estimoida suoraan onnettomuusaineis
ton perusteella. Käyttäen Bayesin kaavaa ehdol
lisen todennäköisyyden suunta voidaan kuitenkin 
vaihtaa ja riskisuhde esittää muodossa

missä P(X = x | A  on ehdollinen todennäköisyys, 
että selittävällä tekijällä on arvo x, kun onnetto
muus tapahtuu. Tätä todennäköisyyttä voidaan 
arvioida sen osuudella onnettomuustietoaineis
tossa:

missä N(X = x | A)  on arvon x esiintymisten luku
määrä aineistossa ja N(A) onnettomuuksien koko
naismäärä aineistossa. Vastaavasti voidaan ar vioida 
P (X = x 0| A). Eiehdollisia todennäköisyyksiä   
P(X = x) ja P(X = x0)eli arvojen x ja x0 esiintymistä 
liikenteessä yleensä ei voida estimoida suoraan on
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nettomuusaineiston perusteella, vaan tähän tarvi
taan taustatilastoja tai taustaaineistoja.

Tuloksiin sisältyy monenlaisia epävarmuus
lähteitä. Äärelliseen otoskokoon liittyvä epävar
muutta voidaan kuvata estimaattorin varianssil
la ja luottamusvälillä. Tässä tutkimuksessa esite
tään pisteestimaattien lisäksi 90 prosentin poste
riorivälit (vastaavat tavanomaisempia luottamus
välejä), jotka on laskettu simuloimalla riskisuhtei
den posteriorijakaumaa Bayestilastotieteen me
netelmin. Erinomainen johdatus Bayestilastotie
teeseen on Bayesian Data Analysis (Gelman ym. 
2013). Tutkimuksen tilastolliset analyysit toteu
tettiin avoimen lähdekoodin Rohjelmistolla (R 
Core Team 2021).

Kun riskisuhde on riskitekijän (esim. veren al
koholipitoisuuden) jatkuva funktio, sitä voidaan 
kuvata käyrän avulla. Tässä tutkimuksessa alko
holin aiheuttamaa riskiä mallinnetaan kahden ris
kifunktion, eksponenttifunktion r (x) = exp (γx) 
ja polynomifunktion r (x) = 1+ γ1x + γ2 x2 + γ4 x4 
avulla.

Riskisuhteen arviointiin voivat vaikuttaa sekoit
tavat taustamuuttujat, joilla voi olla vaikutusta se
kä selittävään tekijään että onnettomuustoden
näköisyyteen. Esimerkiksi tutkittaessa alkoholin 
käytön vaikutusta liikenneonnettomuuden toden
näköisyyteen yhtenä sekoittavana tekijänä voi olla 
ajankohta, joka voi selittää sekä alkoholin käyttöä 
että onnettomuusherkkyyttä suoraan. Tällöin voi
daan pyrkiä korjaamaan sekoittavan tekijän vaiku
tus ja laskea kausaalivaikutus. 

Kausaalivaikutus kuvaa riskiä, mikä aiheutuu, 
jos kuljettaja muista riskiin vaikuttavista tekijöis
tä riippumatta päättää tehdä jonkin toimenpiteen, 
esimerkiksi nauttia tietyn määrän alkoholia ennen 
ajamista. Judea Pearl (2009) määrittelee kausaa
livaikutuksen todennäköisyytenä, joka perustuu 
oletettuihin syy ja seuraussuhteisiin. Kun esiin
tyy sekoittava tekijä Z, joka vaikuttaa sekä riski
tekijään X että onnettomuusriskiin suoraan, kau
saalivaikutus voidaan laskea keskiarvoistamal
la onnettomuuden ehdollinen todennäköisyys  
P(A| X = x, Z = z)  tekijän Z jakauman suhteen:

 

 
Kyseessä on ns. takaovikorjaus (Pearl 2009, 79–

80). Tässä tutkimuksessa sovelletaan myös ns. va-
kioitua riskisuhdetta, joka saadaan korvaamalla ris
kisuhteen kaavassa onnettomuuden ehdollinen to
dennäköisyys vastaavalla kausaalivaikutuksella.

Tulokset

Riskisuhteet
Taulukossa 1 ja sitä havainnollistavassa kuvios
sa 1 on esitetty alkoholin käytön riskisuhteet ve
ren eri alkoholipitoisuuksilla onnettomuustilas
ton sekä maistelleiden ja rattijuoppojen arvioidun 
esiintyvyyden perusteella. Pikkumaistissa (0,01–
0,19 ‰) ajaminen näyttää jo lisäävän riskiä kuo
lemaan johtavan liikenneonnettomuuden aiheut
tamisesta: riski on noin 2,6kertainen verrattuna 
selviin kuljettajiin. Koska 90 prosentin posterio
riväli (1,16–4,61) ei sisällä lukua 1, voimme pää
tellä seuraavaa: Posterioritodennäköisyys sille, et
tä pikkumaisti lisää riskiä aiheuttaa kuolemaan 
johtava liikenneonnettomuus, on yli 95 prosent
tia. Isommassa maistissa (0,20–0,49 ‰) riski on 
noin 9kertainen, törkeää lievemmillä rattijuo
poilla noin 40kertainen ja törkeillä rattijuopoilla 
noin 900kertainen. 

Aiheuttajaksi katsotun henkilön lisäksi onnetto
muuden muiden osapuolten toiminnalla on saat
tanut olla merkitystä onnettomuuden syntyyn. Li
säksi alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen vä
hentää kykyä reagoida muiden tekemiin virhei
siin. Siksi laskimme myös osallisuuteen perustuvat 
riskisuhteet. Taulukon 1 oikeanpuoleisissa sarak
keissa on annettu kuolemaan johtaneissa onnet
tomuuksissa mukana olleiden henkilöautojen lu
kumäärät sekä niihin perustuvat riskisuhteet. Näi
tä riskisuhteita osoittavat kuvion 1 oikeanpuolei
set pylväät. Taulukoista havaitaan, että aiheutta
miseen perustuvat riskisuhteet ovat korkeampia. 
Koska onnettomuuden aiheuttavien ajoneuvojen 
lukumäärä (sama kuin onnettomuuksien luku
määrä) on lähes yhtä suuri kuin osallisten ajoneu
vojen lukumäärä silloin, kun kuljettajalla on al
koholia veressään, voidaan päätellä, että lähes kai
kissa tapauksissa alkoholia nauttinut kuljettaja on 
katsottu pääaiheuttajaksi. 

Alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen esiinty
vyyttä liikenteessä yleisesti voidaan likimain kuva
ta kahden jakauman sekoituksen avulla. Alkoholia 
nauttineet koostuvat kahdesta ryhmästä. Selkeästi 
suurin ryhmä koostuu niistä, jotka pyrkivät pitä
mään alkoholin käytön maltillisena niin, ettei rat
tijuopumuksen raja (0,5 ‰) ylity. Tutkimuksen ai
kavälinä näiden kuljettajien osuus alkoholia nautti
neista vaihteli välillä 80–83 prosenttia valtakunnal
lisen Rtutkimuksen perusteella. Toinen ryhmä ei 
rajoita alkoholin käyttöään, ja heillä esiintyy  huo
mattavasti korkeampia veren alkoholipitoisuuksia. 
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Tässä tutkimuksessa oletetaan, että alkoholin 
vaikutuksen alaisena ajamisen esiintyvyyttä liiken
teessä kuvaava taustajakauma on sekoitus kahdesta 
gammajakaumasta, joilla on eri muotoparametrit 
mutta sama skaalaparametri. Alkoholin aiheutta
maa riskiä kuvataan kahdella vaihtoehtoisella ris
kifunktiolla: eksponentti ja polynomifunktiolla. 
Alkoholia nauttineilla kuljettajilla veren alkoholi
pitoisuuden jakauma onnettomuusaineistossa on 
verrannollinen oletetun kaksihuippuisen taustaja
kauman ja riskifunktion tuloon. Nämä jakaumat 
yhdistävän tilastollisen mallin parametrit estimoi
tiin yhdistämällä riippumattomina tietolähteinä 
valtakunnallisen Rtutkimuksen tulokset vuosil
ta 2005–2014, Uudenmaan Rtutkimuksen tu
lokset vuosilta 2005–2008 sekä onnettomuusai
neiston tulokset.

 Kaksihuippuisuus on nähtävissä kuviosta 2, 
jossa on esitetty alkoholia nauttineiden veren al
koholipitoisuuden jakauma kuolemaan johtanei
den onnettomuuksien aineistossa. Tässä aineistos
sa ylivoimaisesti suurin osuus liittyy törkeään rat
tijuoppouteen. Kuvion perusteella eksponentiaa
linen riskifunktio aliarvioi riskiä alle 0,5 promil
len alkoholipitoisuuksilla. Polynomifunktio puo
lestaan näyttäisi yliarvioivan riskiä alkoholipitoi
suuksilla 0,5–0,75 promillea.

Taulukossa 2 esitetään arvioidut riskisuhteet 
taulukkoa 1 useammilla veren alkoholipitoisuu
den arvoilla. Arviot perustuvat polynomiseen ris
kifunktioon, joka tilastollisessa mielessä sopii ai
neistoon paremmin kuin eksponenttifunktio. On 
huomattava, että riskisuhteiden estimaatit yli 2,5 
promillen pitoisuuksilla eivät ole enää luotettavia, 
koska näitä pitoisuuksia ei ole riittävästi onnetto
muusaineistossa eikä taustaaineistossa.

Vakioidut riskisuhteet
Riskisuhteiden estimointiin voivat vaikuttaa useat 
sekoittavat tekijät. Tulosten korjaamiseksi teim
me vakioinnin erikseen kolmelle mahdolliselle se
koittajalle, joita olivat ajankohta, kuljettajan ikä 
ja kuljettajan sukupuoli. Kausaalivaikutuksen es

Taulukko 1. Alkoholia nauttineiden henkilöauton kuljettajien riskisuhde aiheuttaa kuolemaan johtava liiken-
neonnettomuus tai olla sellaisessa mukana, joko aiheuttajana tai muuna osallisena. Puhallutettujen jakauma 
on valtakunnallisesta ratsiatutkimuksesta. Julkaistuissa tilastoissa ei ole kuitenkaan vähän maistelleiden (<0,2 
‰) eikä törkeiden rattijuoppojen (≥1,2 ‰) osuutta vaan nämä on arvioitu käyttäen Uudenmaan R-tutkimuk-
sen vuosilta 2005–2008 julkaistuja tietoja.

Kuvio 1. Alkoholia nauttineiden henkilöauton kuljet-
tajien riskisuhde aiheuttaa kuolemaan johtava liiken-
neonnettomuus tai olla sellaisessa mukana, joko ai-
heuttajana tai muuna osallisena. Pystyakselilla on lo-
garitminen asteikko. Virhetangot osoittavat 90 % pos-
teriorivälin.

Alkoholia  
veressä

Puhallutetut Onnettomuudet Riskisuhde  
aiheuttaa (90 % 
posterioriväli)

Osalliset  
ajoneuvot

Riskisuhde olla 
osallinen (90 % 
posterioriväli)

0 940 427 671 1 1 097 1

0,01–0,19 3244 6 2,59    (1,16–4,61) 8 2,11    (1,09–3,52)

0,20–0,49 2811 18 8,97    (5,83–13,0) 19 5,79    (3,81–8,31)

0,50–1,19 907 26 40,2    (27,8–55,4) 26 24,6    (16,9–33,6)

1,20 – 406 266 918    (734–1170) 269 568    (456–728)

selvä

Alkoholia veressä (‰)

0,20–
0,49

0,50–
1,19

1,20–

Riskisuhde aiheuttaja osallinen

1

2
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20
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100

200
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1 000

0,01–
0,19
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Taulukko 2. Alkoholia nauttineiden henkilöauton kuljettajien riskisuhde aiheuttaa kuolemaan johtava liiken-
neonnettomuus sekä riskisuhde joutua tällaiseen onnettomuuteen, joko aiheuttajana tai muuna osallisena.

Alkoholia 
veressä ‰

Riskisuhde 
aiheuttaa

90 % posterioriväli Riskisuhde olla 
osallinen

90 % posterioriväli

0,1 2,2 1,5–3,2 1,8 1,3–2,4

0,2 3,9 2,5–5,7 2,8 2,0–4,0

0,3 6,3 4,3–9,0 4,3 3,0–6,1

0,4 10 7,1–14 6,6 4,7–9,0

0,5 16 12–21 10 7,5–13

0,7 36 30–46 23 18–28

1,0 110 94–130 68 58–80

1,2 210 180–250 130 110–150

1,5 470 390–560 290 240–340

2,0 1 400 1 100–1 700 850 690–1 000

2,5 3 300 2 600–4 100 2 000 1 600–2 500

3,0 6 800 5 300–8 500 4 100 3 200–5 200

4,0 21 000 16 000–27 000 13 000 10 000–16 000

Alkoholia veressä (‰)

Tiheys-
histogrammi

0,0

0,2

0,4

0,6

0 1 2 3 4

Malli
eksponentti
polynomi

Kuvio 2. Veren alkoholipitoisuuden jakauma alkoholia 
nauttineilla kuolemaan johtavan onnettomuuden ai-
heuttaneilla kuljettajilla. Sovitetut tiheysfunktiot pe-
rustuvat malliin, joka ottaa huomioon myös puhallu-
tuksiin perustuvan taustajakauman ja oletetun riski-
funktion. Eksponentiaaliseen riskifunktioon perustu-
va tiheysfunktio on esitetty punaisella ja polynomi-
funktioon perustuva sinisellä käyrällä.

timoimiseksi vakiointi pitäisi tehdä samanaikaises
ti näille kaikille tekijöille, mutta käytettävissä ole
vat aineistot eivät mahdollistaneet sitä.

Vuorokaudenaika ja viikonpäivä voivat selittää 
alkoholin vaikutuksen alaisina ajavien kuljettajien 
esiintyvyyttä liikenteessä ja myös muita riskite
kijöitä, kuten väsyneenä ajamista. Uudenmaalla 
toteutettiin vuosina 1990–2008 ratsiatutkimuk
sia tiistaisin ja lauantaisin. Maistelleita oli vähiten 
tiistaiiltapäivisin, 0,25 prosenttia, ja eniten lauan
taiiltaöisin, 0,85 prosenttia. Rattijuoppoja esiin
tyi vähiten tiistaiiltapäivisin, 0,10 prosenttia, ja 
eniten lauantaiaamuisin, 0,35 prosenttia.

Pyrimme poistamaan ajankohdan vaikutuksen 
vakioimalla onnettomuuden ja alkoholin käytön 
todennäköisyydet viikonajan suhteen ja laskemalla 
tähän perustuvat kausaaliset riskisuhteet. Uuden
maan ratsiatutkimuksen (v. 1990–2008) yhteen
vetotuloksista saatiin raittiiden, maistelleiden ja 
rattijuoppojen esiintyvyys eri viikonaikoina (Port
man ym. 2012; 2011; taulukot 10 ja 11). Oletam
me, että näissä luvuissa ei ole tapahtunut oleellis
ta muutosta Uudenmaan tutkimuksen jälkeen. Li
säksi vuosien 2005–2008 tietoja käytettiin arvi
oimaan vähän maistelleiden osuus kaikista mais
telleista (Portman ym. 2012, taulukko 18) ja tör
keiden rattijuoppojen osuus kaikista rattijuopois
ta (Portman ym. 2011, taulukot 2 ja 3). Valtakun
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nallisen liikennevirtatutkimuksen (Poliisihallitus 
2019) perusteella arvioitiin maistelleiden ja rat
tijuoppojen esiintyvyys liikenteessä tämän tutki
muksen aikavälinä 2005–2014.

Tulokset on esitetty taulukon 3 kohdassa a. 
Vertaamalla tuloksia taulukkoon 1 näemme, et
tä törkeää rattijuoppoutta lukuun ottamatta vii
konajan suhteen vakioidut riskisuhteet ovat hie
man korkeammat kuin tavanomaiset riskisuhteet. 
Tämä johtuu siitä, että puhallutuksia on suhtees
sa enemmän ajankohtina, joina ajetaan alkoho
lin vaikutuksen alaisina enemmän, jolloin alko
holin vaikutuksen ajamisen yleisyys tulee yliarvi
oitua laskettaessa tavanomaisia riskisuhteita. Erot 
eivät kuitenkaan ole suuria, varsinkin kun otetaan 
huomioon estimaattien epätarkkuus.

Toinen mahdollinen sekoittava tekijä, joka vai
kuttaa yhdessä alkoholin käytön kanssa, on kul
jettajan ikä. Vakioinnissa ikä jaettiin kolmeen ryh
mään: alle 20vuotiaat, 21–34vuotiaat ja 35 vuot
ta täyttäneet. Verrattaessa taulukoita 1 ja 3 b) ha
vaitaan, että iän vakiointi nostaa rattijuoppojen 
riskisuhteita. Tämä johtuu siitä, että riski aiheut
taa vakava liikenneonnettomuus on suurin nuo
rilla, alle 20vuotiailla kuljettajilla, joilla rattijuo
pumuksen esiintyvyys on pienempi (n. puolet 
20–34vuotiaiden esiintyvyydestä vuosina 1990–
2008). Kun ikävakiointia ei tehdä, rattijuopu
muksen aiheuttama riski tulee aliarvioitua. Ratti
juopumuksen (erityisesti törkeän rattijuopumuk
sen) yhteydessä esiintyy usein myös ylinopeutta, 
mutta koska ylinopeuden voi näissä tapauksissa 
olettaa aiheutuvan rattijuopumuksesta eikä päin
vastoin, emme pyri poistamaan ylinopeuden vai
kutusta.

Myös sukupuolten välillä vallitsee suuri ero. 
Vertailemalla taulukoita 1 ja taulukon 3 kohtaa c 
havaitaan, että vakioidut riskisuhteet ovat törke
ää lievemmässä rattijuoppoudessa hieman alem
mat. Tämä johtuu siitä, että naisrattijuopoilla riski 
aiheuttaa vakava liikenneonnettomuus oli tutki
musaineiston perusteella jonkin verran pienempi 
kuin miehillä ja toisaalta naisrattijuoppojen esiin
tyvyys oli huomattavasti pienempi. Jos tätä ei oteta 
huomioon, riskisuhde tulee yliarvioitua. 

Edellä havaitut erot vakioitujen ja vakioimat
tomien riskisuhteiden välillä eivät kuitenkaan ole 
tilastollisesti merkitseviä, kun otetaan huomioon 
tuloksiin liittyvä tilastollinen epävarmuus. Tämä 
epävarmuus ilmenee erityisesti vakioitujen riski
suhteiden posteriorivälien laajuutena. Tulokset ei
vät kuitenkaan viittaa siihen, että sekoittavien te

kijöiden huomioon ottaminen oleellisesti muut
taisi vakioimattomia riskisuhteita. 

Riskisuhteet eivät yksinään kerro, mikä osuus 
kullakin riskitekijällä on vakavan onnettomuu
den kokonaisriskistä, joka muodostuu alkoholin 
käytön lisäksi kaikista muista riskitekijöistä, ku
ten auton turvallisuuspuutteista. Harvinaisem
mat tekijät vaikuttavat vähemmän kokonaisris
kiin, vaikka ne itsessään olisivat vaarallisia. Ko
konaisriskin laskenta perustuu kullakin riskiteki
jällä sen suhteelliseen osuuteen tapahtuneista on
nettomuuksista. 

Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa (ta
pauksista poistettiin ensin sairauskohtaukset, it
semurhat ja tapaukset, joissa kuljettaja käytti al
koholin lisäksi myös huumausainetta tai ajoky
kyyn mahdollisesti vaikuttavaa lääkettä), joissa 
aiheuttaja oli henkilöauton kuljettaja, suurin al
koholin käytön aiheuttama kokonaisriskin osuus 
(15,5 %) liittyi törkeään rattijuopumukseen. Tör
keää lievempi rattijuopumus on vaarallisempaa 
kuin maistelleena ajaminen, mutta koska mais
telleena ajaminen on huomattavasti yleisempää, 
näistä molemmista aiheutui samaa suuruusluok
kaa oleva kokonaisriskin osuus: maistelleena aja
misesta 1,4 prosenttia ja törkeää lievemmästä rat
tijuopumuksesta 1,5 prosenttia. 

Tutkimuksessa estimoidut riskisuhteet ovat pää
osin samansuuruisia tai hieman suurempia kuin 
mitä on esitetty aiemmassa tutkimuskirjallisuu
dessa. Tarkka vertailu on vaikeaa, koska tutkimus
asetelmat, olosuhteet ja tilastolliset mallit ovat eri
laisia. Yhdysvalloissa on tehty sarja vertailukelpoi
sia tutkimuksia, joissa valtakunnallinen aineisto 
kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksis
ta on yhdistetty tienvarsilla tehtyihin kyselyihin 
ja puhallutuksiin (Zador 1991; Zador ym. 2000; 
Voas ym. 2012; Romano ym. 2018). Näissä tut
kimuksissa on käytetty logistisia regressiomalle
ja, joissa selittäjinä ovat veren alkoholipitoisuu
den lisäksi ikä ja sukupuoli. Tulokset ovat samaa 
suuruusluokkaa kuin tässä tutkimuksessa: kun ve
ren alkoholipitoisuus kasvaa 0,2 promilleyksik
köä, ennustettu riski sille, että kuljettaja kuolee 
yhden ajoneuvon onnettomuudessa, suunnilleen 
kaksinkertaistuu. Lisäksi veren alkoholipitoisuu
den kasvuun liittyvä riskin lisääntyminen näytti 
olevan suurempaa 16–20vuotiailla kuin muilla 
ikäryhmillä.

Tässä suomalaisaineistolla tehdyssä tutkimuk
sessa eksponenttimallin sovituksen perusteella ve
ren alkoholipitoisuuden kasvu 0,2 promilleyksi
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köllä nostaa todennäköisyyden aiheuttaa kuole
maan johtava liikenneonnettomuus noin 2,3ker
taiseksi. Ero saattaa selittyä sillä, että yhdysvalta
laistutkimuksessa on tästä tutkimuksesta poikkea
via rajauksia onnettomuustyypin, ajankohdan ja 
tiestön suhteen.

Päätelmät

Tutkimuksessa havaittiin, että alkoholin vaikutuk
sen alaisena ajaneet näyttävät jakautuvan kahteen 
ryhmään. Suurin osa (yli 80 %) pyrkii pitämään 
alkoholin nauttimisen sallitun rajoissa, niin ettei 
rattijuopumuksen raja ylity. Seurauksena onnetto
muustilastossa alkoholia nauttineiden kuljettajien 
veren alkoholipitoisuuden jakauma on kaksihuip
puinen. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuk
sien aineistossa ylivoimaisesti suurin osuus on tör
keitä rattijuoppoja, mutta on todennäköistä, että 
jo vähäinen veren alkoholipitoisuus (alle 0,2 ‰) 
lisää kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä. 

Onnettomuuden aiheuttamiseen perustuvat ris
kisuhteet olivat suurempia kuin osallisuuteen pe
rustuvat. Tämä johtuu siitä, että autokolareissa on 
mukana ”syyttömiäkin” kuljettajia, mikä pienen
tää riskitekijöihin liittyviä riskisuhteita. Lisäksi 
vertailemalla tuloksia aiempiin tutkimuksiin ha
vaittiin, että alkoholin käyttö liikenteessä kasvat
taa suhteessa enemmän vakavien ja kuolemaan 
johtavien onnettomuuksien riskiä kuin lievem
pien onnettomuuksien riskiä.

Se, miten suuri merkitys eri riskitekijöillä on, ei 
riipu pelkästään riskitekijän vaarallisuudesta, vaan 
myös sen yleisyydestä. Havaittiin esimerkiksi, että 
vaikka maistelleena ajaminen sinänsä on vähem
män vaarallista kuin varsinainen rattijuopumus, 
on sen osuus kokonaisriskistä (n. 1,5 %) samaa 
suuruusluokkaa kuin törkeää lievemmällä ratti
juopumuksella. Törkeän rattijuopumuksen osuus 
kokonaisriskistä on sen sijaan noin kymmenker
tainen (n. 16 %). 

Riskien suuruusluokkaa voidaan arvioida kar
keasti seuraavasti. Riski olla aiheuttajana kuole

Taulukko 3. Alkoholia nauttineiden henkilöauton kuljettajien riskisuhde aiheuttaa kuolemaan johtava liiken-
neonnettomuus tai olla sellaisessa osallisena (aiheuttajana tai muuna osallisena), kun tulokset vakioidaan 
ajankohdan, kuljettajan iän tai kuljettajan sukupuolen suhteen.

Alkoholia 
veressä ‰ 

Puhallutetut Onnettomuudet Riskisuhde ai-
heuttaa (90 % 
posterioriväli)

Osalliset  
ajoneuvot

Riskisuhde ol-
la osallinen (90 % 

posterioriväli)

a) Vakiointi ajankohdan suhteen 

0 940 427 671 1 1 097 1

0,01–0,19 3 244 6 3,16  (1,43–6,43) 8 2,31 (1,15–4,39)

0,20–0,49 2 811 18 9,25  (5,98–14,4) 19 6,45  (4,22–10,0)

0,50–1,19 907 26 52,6  (36,0–87,4) 26 32,2  (22,2–52,9)

1,20 – 406 266 880  (723–1240) 269 545   (448–767)

b) Vakiointi iän suhteen  

0 940 427 671 1 1 097 1

0,01–0,19 3 244 6 3,68   (1,57–6,93) 8 2,76  (1,33–4,94)

0,20–0,49 2 811 18 9,71   (6,18–14,2) 19 6,25  (4,05–9,00)

0,50–1,19 907 26 56,7   (36,0–85,1) 26 34,7   22,1–52,4)

1,20 – 406 266 1 190   (881–1 620) 269 732   (541–991 )

c) Vakiointi sukupuolen suhteen 

0 940 427 671 1 1 097 1

0,01–0,19 3 244 6 2,64   (1,14–5,22) 8 2,03  (0,999–3,64)

0,20–0,49 2 811 18 9,24   (5,78–14,2) 19 5,89  (3,74–8,93)

0,50–1,19 907 26 35,0   (23,0–58,4) 26 21,4  (14,1–35,4)

1,20 – 406 266 962   (718–1480) 269 586   (444–888)
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maan johtavassa liikenneonnettomuudessa on 
noin kymmenkertainen verrattuna raittiiseen, jos 
veren alkoholipitoisuus on 0,4 promillea. Riski
suhde kasvaa noin satakertaiseksi, jos veren alko
holipitoisuus on 1 promille. 

Kansallisesti ja kansainvälisesti hyväksytyn lii
kenteen turvallisuusvision, niin kutsutun nolla
vision, tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitsisi 
kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Kos

ka tämän ja aiempien tutkimusten perusteella jo 
alle 0,5 promillea alkoholia veressä lisää kuole
maan johtavan onnettomuuden riskiä merkittä
västi, suosittelemme autoilijoille ajamista ainoas
taan täysin selvänä ja lainsäätäjälle rattijuopumus
rajan laskemista. Lisäksi tutkimus puoltaa yhteis
kunnan toimenpiteiden keskittämistä erityises
ti törkeän rattijuopumuksen ennaltaehkäisyyn ja 
valvontaan.
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TIIVISTELMÄ 
Arto Luoma & Lasse Koskinen & Jukka Nyblom: 
Alkoholinkäytön aiheuttama liikennekuoleman riski 
Suomessa

Tässä tutkimuksessa analysoidaan juopumuksen asteen 
vaikutusta kuolemaan johtavan liikenneonnettomuuden 
riskiin moderneilla tilastollisilla menetelmillä. Tutkimuk
sen pääaineistona ovat vuosina 2005–2014 Suomessa ta
pahtuneet kuolemaan johtaneet moottoriajoneuvoon
nettomuudet, joissa oli mukana henkilöauto aiheuttaja
na tai muuna osallisena. Pääaineistoa täydennetään ratsia
tutkimuksista julkaistuilla tilastoilla. Keskeisiä käytetty
jä mittareita ovat riskisuhde sekä vakioitu riskisuhde, jos
ta on poistettu sekoittavien muuttujien vaikutusta. Tut
kimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää, miten 
pieni veren alkoholipitoisuus alkaa lisätä liikenneonnet
tomuuden riskiä, ja toisena tavoitteena on arvioida eri al
koholipitoisuuksien aiheuttaman riskin suuruusluokkaa. 

Tutkimuksessa havaitaan, että alkoholin vaikutuk
sen alaisena ajaneet näyttävät jakautuvan kahteen ryh
mään. Suurin osa (yli 80 %) pyrkii pitämään alkoholin 
nauttimisen sallitun rajoissa, niin ettei rattijuopumuk
sen raja ylity. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuk
sien aineistossa ylivoimaisesti suurin osuus on törkei
tä rattijuoppoja, mutta on todennäköistä, että jo vähäi
nen veren alkoholipitoisuus (alle 0,2 ‰) lisää kuole
maan johtavan onnettomuuden riskiä. Onnettomuu
den aiheuttamiseen perustuvat riskisuhteet ovat suu
rempia kuin osallisuuteen perustuvat. Riski olla aiheut
tajana kuolemaan johtavassa liikenneonnettomuudes
sa on noin kymmenkertainen verrattuna raittiiseen, jos 
veren alkoholipitoisuus on 0,4 promillea. Riskisuhde 
kasvaa noin satakertaiseksi, jos veren alkoholipitoisuus 
on 1 promille.
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