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1. Johdanto

1.1 Tausta, tavoite ja rajaukset

Selviyksen alkuperäinen tavoite oli pyrkiä tuottamaan sellaista tutkittua tietoa, jota voitaisiin
käyttää osana kokonaiskuvan muodostamista pelastustoimen vaikuttavuudesta, tehokkuudesta ja
toiminnan oikeellisuudesta ja sitä kautta käyttää tuloksia osaltaan mm. palvelutasopäätöksen
pohjatietona. Tämän lisäksi tutkimuksen tavoitteena on antaa lisäinformaatiota Helsingin pelas-
tuslaitoksen liikenneonnettomuusprosessille hyödynnettäväksi omassa kehittämistyössään.

Jo alkuvaiheessa kävi kuitenkin ilmi, että tällä hetkellä käytettävissä olevalla aineistolla ja re-
sursseilla ei ole mahdollista käynnistää sellaista tutkimusta, jonka avulla pelastustoiminnan
vaikuttavuudesta saataisiin riittävän laadukasta ja luotettavaa tietoa. Näin ollen tässä selvityk-
sessä ei ole pyritty arvioimaan sitä, mikä vaikutus nopealla avun saamisella on ollut osallisena
olleiden potilaiden selviytymisen, lisävammautumisen ehkäisyn ja toipumisen kannalta.

Tämän selvityksen tavoitteena on vetää yhteen PRONTOn liikenneonnettomuuksia koskevat
tilastotiedot viimeisen viiden vuoden (2007-2011) ajalta. Tämän lisäksi vuoden 2011 tieliiken-
neonnettomuusselosteet käydään tarkemmin läpi, tavoitteena selosteisiin kirjattujen tietojen
perusteella arvioida PRONTOn perusjaottelua tarkemmin liikenneonnettomuuksien jakaantu-
mista erityyppisiin tehtäviin sekä arvioida pelastustoiminnan hyötyjä lisävahinkojen estämisen
ja liikenteen sujuvuuden kannalta. Arviointi tehdään käyttäen yksinkertaisia luokitteluja ja se
tehdään aineiston sallimissa rajoissa.

Tässä selvityksessä esitetyt tarkastelut eivät sellaisenaan kerro riittävällä tasolla pelastustoimin-
nan vaikuttavuudesta, mutta ne antavat hyödyllistä lisätietoa Helsingissä viime vuosina tapahtu-
neiden liikenneonnettomuuksien ominaispiirteistä.

1.2 Käytetty aineisto

Pelastustoimen hälytysluonteiset tehtävät kirjataan pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilas-
tojärjestelmä PRONTOon. PRONTO sisältää tietoja vain niistä onnettomuuksista ja tehtävistä,
joihin on osallistunut pelastuslaitoksen yksiköitä. Järjestelmä ei sisällä tietoja ensihoitotehtävis-
tä.

Tarkasteluaineisto kattoi PRONTOon kirjatut liikenneonnettomuudet Helsingissä vuosina 2007-
2011. Aineistossa mukana ovat myös ne tehtävät, joissa liikenneonnettomuus oli kirjattu toissi-
jaiseksi onnettomuustyypiksi.



2

1.3 Toteutus

Selvityksen toteuttivat yhteistyössä paloesimies Pertti Rantamäki, asemamestari Kari Nurminen
sekä tutkimuspäällikkö Kati Tillander. Työn suunnitteluun ja ohjaamiseen osallistuivat myös
palomestari Mikael Siitonen ja palomestari Ville Estlander. Selvityksen varsinaisena ohjaus-
ryhmänä toimivat vs. pelastuskomentaja Jorma Lilja ja riskienhallintapäällikkö Simo Wecksten.
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2.  Yleiset yhteenvedot vuosilta 2007-2011

2.1 Lukumäärät

Helsingin pelastuslaitos hoiti vuosina 2007-2011 keskimäärin 53 000 tehtävää vuosittain. Näistä
noin 45 000 oli ensihoito- ja sairaankuljetustehtäviä (ml. ensivastetehtävät) ja noin 8 000 palo-
ja pelastustehtäviä. Palo- ja pelastustehtävistä keskimäärin 9 % (7511/7582 kpl) oli liikenneon-
nettomuuksia. Liikenneonnettomuuksien lukumäärä on kuitenkin viime vuosina ollut nouseva
(kuva 1a). Vuonna 2010 lukumäärä nousi jopa yli 900 tehtävän. Vuoden 2011 lukumäärä oli
hieman edellisvuotta alhaisempi, ollen kuitenkin selvästi korkeampi kuin vuosina 2007-2009.
Keskimäärin liikenneonnettomuuksia tapahtui viimeisen viiden vuoden aikana 2,1 kpl vuoro-
kaudessa. Liikenneonnettomuuksista 94 % tapahtui tieliikenteessa (kuva 2).

a) b)

Kuva 1. a) Liikenneonnettomuuksien lukumäärä Helsingissä vuosina 2007-2011 (PRONTO).
Mukana vain ne liikenneonnettomuudet, joihin on osallistunut pelastuslaitoksen yksiköitä. Lii-
kenneonnettomuuksien lukumäärään on laskettu myös ne tehtävät, joissa liikenneonnettomuus
on merkitty toissijaiseksi onnettomuustyypiksi. b) Liikenneonnettomuuksien keskimääräinen

lukumäärä vuorokaudessa eri vuosina.

1 Mukana vain ne tehtävät, joissa liikenneonnettomuus on merkitty ensisijaiseksi onnettomuustyypiksi.

2 Liikenneonnettomuus myös toissijaisena onnettomuustyyppinä huomioitu.
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Kuva 2. Liikenneonnettomuuksien jakautuminen eri tyyppeihin 2007-2011 (N=3788).

Liikenneonnettomuuksia esiintyi eniten syksy- ja talvikuukausina (kuva 3a). Esiintymistiheys
elo-, syys- ja lokakuussa sekä joulu- ja tammikuussa oli keskimääräistä korkeampi.
Esiintymistiheys eri vuorokaudenaikoina on esitetty kuvassa 3b). Esiintymistunniksi määritettiin
ilmoitusajan tunti siten, että esimerkiksi hetkellä 1:55:00 tapahtunut liikenneonnettomuus määri-
tettiin alkaneeksi tunnilla 1. Kun tarkastellaan vuorokaudenaikajakaumaa nähdään, että esiinty-
mistiheys on ollut suurimmillaan klo 14-18. Esiintymistiheys ylittää vuorokautisen keskiarvon
myös aikaväleillä 7-9 ja 11-20.

Kuvasta 4 a) nähdään, että liikenneonnettomuuksien esiintymistiheys oli viikonloppuisin hie-
man arkipäiviä alhaisempi. Arkipäivisin liikenneonnettomuuksia sattui keskimäärin 2,2 kpl/vrk
ja viikonloppuisin 1,6 kpl/vrk. Kuvista 4 b) ja c) nähdään, että esiintymistiheys vuorokau-
denajan suhteen on viikonloppuisin arkipäiviä tasaisempi. Arkipäivisin esiintymistiheys on sel-
västi korkein välillä klo 15-17.
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Kuva 3. a) Liikenneonnettomuuksien suhteellinen lukumäärä eri kuukausina ja b) eri vuorokau-
denaikoina koko vuoden/vuorokauden keskiarvoon (punainen viiva) verrattuna (N=3788).

a)

b) c)

Kuva 4. a) Liikenneonnettomuuksien keskimääräinen lukumäärä vuorokaudessa eri viikonpäivi-
nä sekä liikenneonnettomuuksien suhteellinen lukumäärä eri vuorokaudenaikoina vuorokauti-
seen keskiarvoon (punainen viiva) verrattuna b) arkipäivisin (N=2935) ja c) viikonloppuisin

(N=853).
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PRONTOn onnettomuusselosteella kullekin tehtävään osallistuneelle ajoneuvolle merkitään
ajoneuvon resurssiluokitus. Vaihtoehdot (1.1.2009 alkaen) ovat: kiireellinen, ei kiireellinen,
ensivaste, täydennyslähtö, ei lähtenyt, peruttu matkalla, sairaankuljetus. Mikäli tehtävään on
osallistunut vähintään yksi kiireelliseksi merkitty yksikkö, tehtävän resurssiluokitus on ”kiireel-
linen”. Kuvassa 5 on esitetty kiireellisten tehtävien lukumäärä ja suhteellinen osuus kaikista
tehtävistä eri vuosina. Vuosien 2007-2008 osalta kiireellisiksi on laskettu ne tehtävät, joiden
resurssiluokka oli pelastusyksikkö, pelastusjoukkue tai pelastuskomppania. Viiden edellisen
vuoden aikana noin 90 % tehtävistä on ollut kiireellisiä.

Kuva 5. Kiireellisten tehtävien lukumäärä sekä suhteellinen osuus kaikista tehtävistä vuosittain
(N=3788). Vuosien 2007-2008 osalta kiireellisiksi on laskettu ne tehtävät, joiden resurssiluokka

oli pelastusyksikkö, pelastusjoukkue tai pelastuskomppania.

2.2 Hälytetty vaste ja resurssien riittävyys

Kuvissa 6a) ja 6b) on esitetty arviot hälytetyn vasteen sopivuudesta sekä paikalle saatujen re-
surssien riittävyydestä. Tietoa on kerätty 1.1.2008 alkaen, joten vuosi 2007 ei ole kuvissa 6a) ja
6b) mukana. Vuosina 2008-2011 hälytetyn vasteen raportoitiin olleen ilmoitetun tehtävän kan-
nalta alimioitettu 1 % ja ylimitoitettu 3 % tehtävistä. Resurssien raportoitiin olleen riittämättö-
mät 1 % ja ylimitoitetut 2 % tehtävistä. Tiedon kirjaamiseen on kenties vaikuttanut se, että Hel-
singin pelastuslaitoksella on muista pelastuslaitoksista poiketen oletusarvoksi kirjattu hälytetyn
vasteen olleen sopiva sekä resurssien riittävät kaikissa tehtävissä. Täyttäjä on halutessaan voinut
muuttaa oletusarvoa.
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a) b)

Kuva 6. a) Osuus tehtävistä, joissa hälytetty vaste oli arvioitu ilmoitetun tehtävän mukaan ali-
/ylimitoitetuksi/sopivaksi. b) Paikalle saatujen resurssien riittävyys eri tehtävissä. Kuvissa a) ja

b) mukana tehtävät vuosilta 2008-2011 (N=3144).

2.3 Henkilövahingot3

Vuosina 2007-2011 PRONTOon kirjattujen tietojen perusteella Helsingissä tapahtuneissa on-
nettomuuksissa, joiden hoitamiseen osallistui pelastustoimen yksiköitä, menehtyi 135 henkilöä
ja loukkaantui 2423 henkilöä. Selvästi suurin osa henkilövahingoista tapahtui liikenneonnetto-
muuksissa.

Vuosina 2007-2011 liikenneonnettomuuksissa kuoli 49 henkilöä, vakavasti loukkaantui 298
henkilöä ja lievästi loukkaantui 1501 henkilöä. Henkilöiden loukkaantumisasteen arviointi pe-
rustuu pelastusviranomaisen tilannepaikalla tekemään arvioon. Arvion tekemiseen on olemassa
PRONTO-ohjeistus, josta huolimatta loukkaantuneiden kirjaamisessa on Helsingin pelastuslai-
toksella suurtakin kirjavuutta, erityisesti aikajakson alkupäässä.

Suurin osa menehtymisistä raportoitiin tapahtuneen raideliikenneonnettomuuksissa. Loukkaan-
tumisia tapahtui puolestaan selvästi eniten tieliikenneonnettomuuksissa.

3 Tiedot henkilövahingoista pohjautuvat pelastusviranomaisen onnettomuuspaikalla tekemään arvioon.
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a) b)

Kuva 7. a) Erityyppisissä liikenneonnettomuuksissa tapahtuneiden henkilövahinkojen lukumää-
rät [kpl]. b) Henkilövahinkojen prosentuaalinen jakautuminen erityyppisiin liikenneonnetto-

muuksiin [%].

Yli kolmanneksessa (35 %) liikenneonnettomuuksista tapahtui eriasteisia henkilövahinkoja.
Kuvan 8 pylväskaavioissa on esitetty henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien
prosentuaalinen osuus eri kellonaikoina, viikonpäivinä ja kuukausina.
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a)

b) c)

Kuva 8. Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien prosentuaalinen osuus eri a)
kellonaikoina, b) viikonpäivinä ja c) kuukausina. Keskimäärin henkilövahinkoihin johti vuosina

2007-2011 35 % liikenneonnettomuuksista (punainen viiva).

2.4 Toimintavalmiusaika (1+3 mukaan)

Kuvassa 9 on piirretty toimintavalmiusajan kertymäkuvaajat liikenneonnettomuuksissa. Kuvas-
sa on piirretty erikseen kertymät niissä liikenneonnettomuuksissa, joissa oli raportoitu kuolleita,
vakavia loukkaantumisia, lieviä loukkaantumisia sekä joissa ei ollut henkilövahinkoja. Kuvasta
9 nähdään, ettei toimintavalmiusaikajakaumissa ole merkittäviä eroja. Tämän perusteella näyt-
tää siltä, että henkilövahinkoja aiheuttaneet onnettomuustilanteet on saavutettu tyypillisesti yhtä
nopeasti kuin ne onnettomuustilanteet, joissa henkilövahinkoja ei ole sattunut. Toiminnan vai-
kuttavuuden tarkasteluun jakaumien antama informaatio on riittämätöntä.
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a)

b)

Kuva 9. Toimintavalmiusaikahavaintojen (toimintavalmiusaika 1+3 mukaan) kertymäkuvaajat
a) kaikissa liikenneonnettomuuksissa, b) tieliikenneonnettomuuksissa. Mukana vain tehtävät,

joiden resurssiluokka oli ”kiireellinen” (vuosina 2007-2011).
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3. Tieliikenneonnettomuudet vuonna 2011

3.1 Käytetty aineisto

Käytetty aineisto kattoi vuonna 2011 PRONTOon kirjatut tieliikenneonnettomuudet, joita oli
yhteensä 774 kpl (kuva 10). Mukana aineistossa olivat myös tieliikenneonnettomuudet, joissa
liikenneonnettomuus oli kirjattu toissijaiseksi onnettomuustyypiksi.

Kuva 10. Vuonna 2011 Helsingissä tapahtuneet tieliikenneonnettomuudet kartalla.

3.2 Aineiston luokittelu

Tavoitteena oli luokitella aineisto PRONTOn perusluokitteluja tarkemmin. Luokittelutyö tehtiin
PRONTOn onnettomuussselosteen tietojen perusteella ja niiden sallimissa rajoissa. Tuloksia
tarkasteltaessa on huomattava, että onnettomuusselosteiden täyttämisessä on kirjavuutta ja kai-
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kilta osin luokittelua ei ole voitu PRONTOon kirjattujen tietojen perusteella tehdä yksiselittei-
sesti.

Luokittelun suorittivat Helsingin pelastuslaitoksen liikenneonnettomuusprosessin jäsenet pa-
loesimies Pertti Rantamäki sekä asemamestari Kari Nurminen.

Luokittelun perusteella pyrittiin saamaan lisätietoa minkä tyyppisiä eri liikenneonnettomuudet
ovat olleet ja mikä on ollut pelastuslaitoksen toiminnan vaikutus lisävahinkojen estämisessä
sekä mikä on ollut sen yhteiskunnallinen hyöty. Yhteiskunnallisella hyödyllä tässä yhteydessä
tarkoitetaan nopean onnettomuustilanteen purkamisen vaikutusta esim. liikenteen sujuvuuteen.
Tämän lisäksi arvioitiin raportoinnin riittävyys eli se, onko PRONTOn onnettomuusseloste täy-
tetty riittävällä laajuudella ja tarkkuudella. Edellä mainittuja asioita pyrittiin arvioimaan seuraa-
vin yksinkertaisin luokitteluin:

1) Liikenneonnettomuuksien luokittelu
a) Ei toimenpiteitä pelastustoimelle
b) Onnettomuuspaikan raivaus / vahingontorjunta/ei loukkaantuneita
c) Loukkaantuneita, ei irrotustehtävää
d) Loukkaantunut/-neita puristuksissa, irrotustehtävä
e) Puutteellisesti kirjattu, ei voi arvioida

2) Pelastuslaitoksen toiminnan vaikutus lisävahinkojen estämisessä
a) Ei merkitystä tai erittäin vähäinen merkitys
b) Tarpeellinen
c) Merkittävä
d) Puutteellisesti kirjattu, ei voi arvioida

3) Pelastuslaitoksen toiminnan yhteiskunnallinen hyöty
a) Ei merkitystä tai erittäin vähäinen merkitys
b) Tarpeellinen
c) Merkittävä
d) Puutteellisesti kirjattu, ei voi arvioida

4) Oliko raportointi riittävällä tasolla
a) Kyllä
b) Ei

Selitteet:

2) Pelastuslaitoksen toiminnan vaikutus lisävahinkojen estämisessä
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2a) Onnettomuus ei aiheuttanut sellaista varsinaista vaaratilannetta ulkopuolisille ihmisille,
omaisuudelle tai ympäristölle, jota pelastuslaitoksen toimenpiteillä pystyttiin/olisi pystytty
vähentämään. Erityispiirteitä: Ei irtokappaleita tai romua tiellä, ei nestevuotoja, autot tien
sivussa, ei haittaa muulle liikenteelle.

2b) Arvion mukaan onnettomuudesta aiheutui vaaratilanne, jossa olisi voinut tulla lieviä
henkilövahinkoja, lisäomaisuusvahinkoja tai pieniä ympäristövahinkoja ilman pelastuslai-
toksen nopeasti käynnistettyjä toimenpiteitä. Erityispiirteitä: Nestevuotoja ajoneuvosta,
ajoneuvot tai niistä irronneet kappaleet aiheuttavat vaaraa muulle liikenteelle.

2c) Arvion mukaan onnettomuudesta aiheutui vaaratilanne, jossa ilman pelastuslaitoksen
nopeita toimenpiteitä olisi aiheutunut vakava loukkaantumisvaara (muille kuin onnettomuu-
dessa vahingoittuneille), suuret lisävahingot (€) tai merkittävä ympäristövahinko. Erityis-
piirteitä: Ajoneuvot keskellä liikenneväylää, korkeanopeuksinen väylä, onnettomuus tunne-
lissa, vilkkaassa risteyksessä, ajoneuvoa ei pystytä siirtämään.

3) Pelastuslaitoksen toiminnan yhteiskunnallinen hyöty

Merkittävyyteen vaikuttaa mm. onnettomuuspaikka, tilanteen kesto, tapahtuma-aika.

3a) Erityispiirteitä: Ei aiheuta merkittävää vaikutusta liikenteen sujumiseen.

3b) Erityispiirteitä: Tilanne aiheuttaa ruuhkaa, mutta ei ole ruuhka-aikaan tai vilkkaalla
väylällä tai merkittävällä paikalla. Tilanteen kesto lyhyt.

3c) Erityispiirteitä: Tapahtuma-aika ruuhka-aikaan, vilkkaalla tai merkittävällä väylällä tai
paikassa, pitkäkestoinen tilanne.

3.3 Tulokset

Tieliikennonnettomuuksia kirjattiin PRONTOon vuonna 2011 yhteensä 782 kpl. Noin  40 %
tehtävistä oli sellaisia, joissa ei ollut loukkaantumisia ja pelastustoimen tehtäväksi jäi onnetto-
muuspaikan raivaus ja vahingontorjunta (Taulukko 1). Yli kolmanneksessa (32 %) tehtävistä
tapahtui loukkaantumisia, 1 % tehtävistä loukkaantuneet olivat puristuksissa ja heidät piti irrot-
taa ajoneuvosta. Tieliikenneonnettomuuksista 24 % ei ollut pelastustoimelle varsinaista tehtä-
vää, vaikka yksiköitä oli paikalle hälytetty.
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Taulukko 1. Vuonna 2011 tapahtuneiden tieliikenneonnettomuuksien tarkempi jaottelu. Luokit-
telu tehty PRONTOn onnettomuusselosteeseen kirjattujen tietojen perusteella.

Luokka Lkm
[kpl]

[%]

a. Ei toimenpiteitä pelastustoimelle 191 24 %

b. Onnettomuuspaikan raivaus / vahingontorjunta/ei loukkaantuneita 329 42 %

c. Loukkaantuneita, ei irrotustehtävää 242 31 %

d. Loukkaantunut/-neita puristuksissa, irrotustehtävä 9 1 %

e. Puutteellisesti kirjattu, ei voi arvioida 11 1 %

Yhteensä 782 100 %

PRONTOn onnettomuusselosteiden tietojen perusteella arvioitiin, että vuonna 2011 pelastuslai-
toksen toiminnannalla oli vaikutusta lisävahinkojen estämiseen noin 70 % tieliikenneonnetto-
muuksista (Taulukko 2). Yhteiskunnallista hyötyä pelastuslaitoksen toiminnasta arvioitiin ole-
van noin 60 % tehtävistä (Taulukko 3). PRONTOn onnettomuusselosteista 8 % arvioitiin puut-
teellisesti täytetyksi (Taulukko 4).

Taulukko 2. Arvio pelastuslaitoksen toiminnan vaikutuksesta lisävahinkojen estämisessä vuoden
2011 tieliikenneonnettomuuksissa. Luokittelu tehty PRONTOn onnettomuusselosteeseen kirjat-
tujen tietojen perusteella.

Pelastuslaitoksen toiminnan vaikutus lisävahinkojen estämisessä Lkm
[kpl]

[%]

a. Ei merkitystä tai erittäin vähäinen merkitys 235 30 %

b. Tarpeellinen 485 62 %

c. Merkittävä 52 7 %

d. Puutteellisesti kirjattu, ei voi arvioida 10 1 %

Yhteensä 782 100 %
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Taulukko 3. Arvio pelastuslaitoksen toiminnan yhteiskunnallisesta hyödystä vuoden 2011 tielii-
kenneonnettomuuksissa. Luokittelu tehty PRONTOn onnettomuusselosteeseen kirjattujen tieto-
jen perusteella.

Pelastuslaitoksen toiminnan yhteiskunnallinen hyöty Lkm
[kpl]

[%]

a. Ei merkitystä tai erittäin vähäinen merkitys 322 41 %

b. Tarpeellinen 394 50 %

c. Merkittävä 56 7 %

d. Puutteellisesti kirjattu, ei voi arvioida 10 1 %

Yhteensä 782 100 %

Taulukko 4. Raportoinnin riittävyys vuonna 2011 tapahtuissa tieliikenneonnettomuuksissa.

Raportoinnin riittävyys Lkm
[kpl]

[%]

a. Kyllä 722 92 %

b. Ei 60 8 %

Yhteensä 782 100 %
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4. Yhteenveto
Helsingissä tapahtui vuosina 2007-2011 keskimäärin 2 sellaista liikenneonnettomuutta päivässä,
johon osallistui pelastustoimen yksiköitä. Suurin osa liikenneonnettomuuksista tapahtui tielii-
kenteessä.

Pelastustoimen tehtävistä liikenneonnettomuuksissa tapahtui pelastusviranomaisten kirjausten
mukaan eniten henkilövahinkoja. Suurin osa menehtymisistä raportoitiin tapahtuneen raidelii-
kenneonnettomuuksissa. Loukkaantumisia tapahtui puolestaan selvästi eniten tieliikenneonnet-
tomuuksissa.

Vuoden 2011 tieliikenneonnettomuuksien tarkempi tarkastelu osoitti, että yli kolmanneksessa
tehtävistä tapahtui loukkaantumisia ja 1 % tehtävistä loukkaantuneet olivat puristuksissa ja hei-
dät piti irrottaa ajoneuvosta. Noin 40 %:ssa loukkaantumisia ei ollut ja pelastustoimen tehtäväk-
si jäi onnettomuuspaikan raivaus ja vahingontorjunta. Noin viidenneksessä tehtävistä arvioitiin
pelastuslaitoksen hälytetyn paikalle turhaan, koska tilannepaikalla ei ollut varsinaista tehtävää
pelastustoimelle lainkaan.

Kun vuoden 2011 tilastokirjausten perusteella tarkasteltiin pelastuslaitoksen toiminnan vaiku-
tusta lisävahinkojen estämisessä, sillä arvioitiin olleen tarpeellinen tai merkittävä vaikutus noin
70 % tieliikenneonnettomuuksista. Yhteiskunnallista hyötyä, liittyen mm. liikenneruuhkien
nopeaan purkamiseen, pelastuslaitoksen toiminnasta arvioitiin olevan noin 60 % tehtävistä. Tie-
liikenneonnettomuuksien raportointi PRONTOon arvioitiin puutteelliseksi 8 % tehtävistä.

Tilastotarkasteluissa havaittiin, että käytettävissä oleva aineisto ei ole riittävä pelastustoiminnan
vaikuttavuuden kokonaisvaltaiseen arviointiin. Mikäli vaikuttavuutta henkilövahinkojen kannal-
ta halutaan arvioida, tulisi arvioida kriittisesti olisiko asiasta saatavissa lisätietoa hyödyntämällä
yksityiskohtaisia potilastietoja yhdistettynä lääketieteelliseen asiantuntemukseen.

Tämä selvitys sisältää tilastokatsauksen liikenneonnettomuuksista edellisen viiden vuoden ajal-
ta, perehtyen tarkemmin vuoden 2011 tieliikenneonnettomuuksiin. Sen avulla saatiin yleiskäsi-
tys liikenneonnettomuuksien ominaispiirteistä sekä raportoiduista henkilövahingoista. Helsingin
pelastuslaitoksen liikenneonnettomuusprosessille selvitys on antanut lisätietoa pelastustehtävien
ominaispiirteiden lisäksi mm. tyypillisestä toiminnasta tilannepaikalla sekä puutteista PRON-
TOn täytössä ja antanut sitä kautta arvokasta lisätietoa mm. koulutustarpeista. Selvityksen kaut-
ta liikenneonnettomuusprosessi on lisäksi saanut käsityksen raportoinnin tasosta sekä muodos-
tanut kuvan siitä tavoitetasosta, johon kirjaamisessa tulisi yltää, jotta tarvittava tieto (kuten
esim. ajoneuvotietokannan tai uusien menetelmien ja työvälineiden käytöstä, jne.) olisi hyödyn-
nettävissä prosessin kehittämistyössä.
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Lähdeluettelo
PRONTO. Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto. http://prontonet.fi/
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