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Tässä tutkielmassa tutkitaan tieliikennelain uudistuksen vaikutuksia liikennevahinkojen korvaamisen 

näkökulmasta. Tutkielman tavoite on käsitellä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, miten 

tieliikennelain uudistus on vaikuttanut liikennevahinkojen korvaamiseen. Lisäksi tavoitteena on 

tutkia, kuinka merkittäviä tutkimuksessa havaitut vaikutukset ovat liikennevahinkojen korvaamisen 

aspektista. Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020, minkä vuoksi aihe on ajankohtainen. 

Tieliikennelain uudistuksella, liikennevakuuttamisella ja liikennevakuutuksista maksetuilla 

korvauksilla on vaikutuksia yhteiskunnan tehokkuuteen ja turvallisuuteen, minkä vuoksi 

tutkimusaihe on merkittävä. Tieliikennelaki sisältää voimassa olevat liikennesäännöt, joita 

sovelletaan liikennevahinkojen korvausvastuunjakoon. 

Tutkimuksen teoriaosuus pohjautuu lainsäädäntöön, johon liikennevahinkojen korvaaminen 

perustuu. Kokonaisuuden hahmottamiseksi tutkimuksessa esitellään tieliikennelain merkitystä 

liikennevahinkojen korvaamisessa, liikennevahingon korvausperusteita ja korvausten määräytymistä, 

Suomen tieliikennejärjestelmää, tieliikennelain uudistuksen tavoitteita ja tieliikennelain uudistuksen 

keskeisiä vaikutuksia liikennevahinkojen korvaamiseen. Tutkimusempiria koostuu haastatteluilla 

kerätystä aineistosta, joka hankittiin haastattelemalla kolmea alan asiantuntijaa, jotka työskentelivät 

vakuutusyhtiössä, liikennevahinkolautakunnassa ja Liikennevakuutuskeskuksessa. Haastatteluilla 

kerättyä tutkimusaineistoa verrattiin teoriaan tutkimuksen johtopäätösten tekemiseksi. 

Tutkimuksessa ilmeni, että tieliikennelain uudistuksella on vaikutuksia, jotka kohdistuvat 

liikennevahinkojen korvaustoimintaan. Tutkimustulosten perusteella vaikutusten merkittävyyttä on 

vaikea arvioida tutkimusaiheen ajankohtaisuuden vuoksi, mutta todennäköisesti vaikutusten merkitys 

ei ole erityisen suuri. Liikennevahinkojen korvaustoiminnan kannalta merkittävää on kuitenkin 

tieliikennettä koskevan lainsäädännön rakenteellinen uudistus ja kokoaminen johdonmukaisemmaksi 

kokonaisuudeksi, mikä on parantanut lainsäädännön käytettävyyttä. Muita tutkimuksessa havaittuja 

liikennevahinkojen korvaamiseen vaikuttavia seikkoja, joita tieliikennelain uudistuksesta 

todennäköisesti seuraa, ovat epäselvien näyttökysymysten ja ristiriitaisten tapahtumakuvausten 

lisääntyminen sekä muuttuneiden säännösten vaikutukset liikennevahinkojen korvausvastuunjakoon, 

joka vaikuttaa liikennevakuutuksesta maksettaviin korvauksiin. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Aihealueen esittely ja merkitys 

 

Tämän tutkimuksen aihealue on tieliikennelain uudistus liikennevahinkojen korvaamisen 

näkökulmasta. Uusi tieliikennelaki astui voimaan 1.6.2020. Aiempi sääntely oli peräisin 80-

luvulta eikä vastannut enää riittävällä tavalla tieliikenteen nykyisiin haasteisiin. Koska 

tieliikennelain aiemmat säädökset olivat peräisin 80-luvulta, oli niitä kumottu ja muutettu 

runsaasti (Eduskunta 2021), minkä vuoksi katsottiin tarpeelliseksi, että tieliikennettä koskevaa 

sääntelyä tulee yhtenäistää ja turhaa sääntelyä purkaa. Tutkimusaihe on merkittävä 

ajankohtaisuutensa ja laajuutensa vuoksi. Tieliikennelakia koskeva uudistus vaikuttaa jokaisen 

Suomessa liikkuvan elämään sekä koko yhteiskunnan tehokkuuteen ja turvallisuuteen. 

Tieliikennelain uudistuksen tavoitteena on purkaa ja yhtenäistää sääntelyä, lisätä tienkäyttäjien 

vastuullisuutta tieliikenteen turvallisuudesta, parantaa liikenteen sujuvuutta ja vastata 

tieliikenteen aiheuttamiin ympäristöllisiin haasteisiin (HE 180/2017 vp, 1). Lisäksi tavoitteena 

on luoda entistä paremmat edellytykset liikenteen digitalisoitumiselle ja automaatiolle 

(Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2020a), jotka ovat nykyään tärkeä osa liikennettä ja 

tulevat tulevaisuudessa lisääntymään merkittävästi. 

Uudistukseen ovat vaikuttaneet sekä Euroopan unionin, että Suomen tavoitteet vastata entistä 

paremmin tieliikennettä koskeviin haasteisiin. Euroopan unionin ja Suomen tavoitteet ovat 

lähes yhtenäiset. Uuden tieliikennelain on tarkoitus vastata paremmin Euroopan unionin 

lainsäädännön vaatimuksiin (HE 180/2017 vp, 1), jotka on otettu huomioon uuden 

tieliikennelain valmistelussa. Vaikka suurin osa tieliikennettä koskevasta sääntelystä on 

kohdistettu koskemaan moottoriajoneuvoliikennettä, on sääntelyä uudistettu muidenkin 

tienkäyttäjien, kuten polkupyöräilijöiden osalta. 

Tieliikennelain uudistamisen myötä tieliikennettä koskeva sääntely on pyritty kokoamaan 

yhdeksi kokonaisuudeksi, jota on helpompi käsitellä. Useita asetuksia, kuten tieliikenneasetus 

ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annettu asetus, on kumottu (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

2020a). Kumotuissa asetuksissa säädetyistä seikoista säädetään voimassa olevassa 

tieliikennelaissa. Kyseessä on tieliikennettä koskeva lainsäädännön rakenteellinen remontti, 

jonka on tarkoitus keventää ja vähentää sääntelyä (Valtioneuvosto 2021). Tieliikennelakiin on 

tehty rakenteellisia muutoksia sekä lisätty kokonaan uusia pykäliä, jotka on katsottu 
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tarpeelliseksi. Lisäksi tieliikenteen yleisiä periaatteita on lisätty tieliikennelakiin, jotta niiden 

merkitys olisi entistä konkreettisempi. Konkreettisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, 

kuinka velvoittavina oikeuslähteinä tieliikenteen yleisiä periaatteita tulkitaan 

oikeuskäytännössä. Vaikka tieliikenteen yleiset periaatteet eivät ole aiemmin sisältyneet 

kirjoitettuun lakiin, ne ovat silti olleet osa oikeuskäytäntöä. 

Tieliikennelain uudistuksella on vaikutuksia liikennevahinkojen ratkaisemiseen ja 

korvaamiseen. Tieliikennelain uudistukseen sisältyy uusia liikennesääntöjä ja muuttuvaa 

pakottavaa lainsäädäntöä. Nämä seikat on otettava huomioon liikennevahinkoja korvattaessa, 

kun kahden tai useamman ajoneuvon välisen liikennevahingon korvausvastuuta ratkaistaan. 

Tieliikennelain uudistuksella voi olla vaikutuksena tulkinnanvaraisuuden lisääntyminen, mikä 

saattaa vaatia korvauskäytännön yhtenäistämistä. Liikennevahinkolautakunta ja tuomioistuimet 

ovat muutoksenhakuorganisaatioita, joiden päätökset ja lausunnot muokkaavat 

liikennevahinkojen korvaamisen liittyviä ratkaisuja yhtenäisemmiksi. Mahdollista 

korvauskäytännön yhtenäistymistä voidaan sen vuoksi tarkastella vasta muutaman vuoden 

kuluttua, kun tulkinnallisista tapauksista on saatavilla liikennevahinkolautakunnan 

ratkaisusuosituksia ja lausuntoja sekä tuomioistuinten prejudikaatteja eli ennakkopäätöksiä. 

Vakuutusyhtiöiden, tuomioistuimien, Liikennevakuutuskeskuksen ja 

liikennevahinkolautakunnan päätöksillä on merkityksensä, kuinka hyvin uusi tieliikennelaki 

saadaan jalkautettua tienkäyttäjien toimintaan, koska näiden organisaatioiden 

liikennevahinkoja koskevilla korvauspäätöksillä ja korvausratkaisulla on vaikutusta 

tienkäyttäjien toimintaan liikenteessä. Muita erittäin tärkeitä tahoja uuden tieliikennelain 

jalkauttamiseksi tienkäyttäjien toimintaan ovat poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö Traficom 

ja media. 

 

 1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia tieliikennelain uudistuksen vaikutuksia liikennevahinkojen 

korvaamisen näkökulmasta sekä tutkia näiden vaikutusten merkittävyyttä liikennevahinkojen 

korvaamisen kannalta. Tutkimuksessa ilmenneiden seikkojen avulla pohditaan lopulta, kuinka 

merkittävästä muutoksesta tieliikennelain uudistuksessa on kyse, kun muutosta peilataan 

liikennevahinkojen korvaustoimintaa vasten. Tutkimuksessa on myös tarkoitus havainnoida 

sellaisia tieliikennelain uudistuksen myötä syntyneitä epäselviä ja tulkinnanvaraisia seikkoja, 

jotka vaativat korvauskäytännön yhtenäistämistä liikennevahinkolautakunnassa ja 
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tuomioistuimissa. Lopulta on tarkoitus saada kattava kokonaiskuva tieliikennelain uudistuksen 

vaikutuksista liikennevahinkojen korvaamiseen. Lisäksi tutkimuksessa tuodaan esiin 

tieliikennelain ja liikennevahinkojen korvaamisen välistä yhteyttä, jonka avulla 

tutkimusaiheesta on helpompi muodostaa ymmärrettävä kokonaisuus. Tämä auttaa 

ymmärtämään tieliikennelain tehtävää liikennevahinkojen korvaustoiminnassa. 

Tutkimuksen tavoite tiivistyy kahteen tutkimuskysymykseen, jotka ovat esitetty alla: 

1. Mitä tieliikennelain uudistuksesta on seurannut liikennevahinkojen korvaamisen 

näkökulmasta? 

2. Millaisia tieliikennelain uudistuksen vaikutukset ovat merkittävyydeltään 

liikennevahinkojen korvaamisen kannalta? 

 

Tutkimuskysymykset on muotoiltu huomioiden tutkimuksen tavoitteet ja tehtävä 

mahdollisimman tarkasti. Tieliikennelaki sisältää voimassa olevat liikennesäännöt, joilla on 

vaikutusta liikennevahinkojen korvaamiseen. Liikennevahinkojen korvaustoiminnan tehtävä 

on suojata tienkäyttäjiä korvaamalla tieliikenteessä realisoituneiden riskien seurauksena 

syntyviä taloudellisia tappioita korvausvelvollisen liikennevakuutuksesta. Samalla 

liikennevakuutus suojaa korvausvelvollista vakuutuksenottajaa liikennevahingossa syntyneeltä 

korvausvastuulta. Kahden tai useamman ajoneuvon välisissä liikennevahingoissa 

tieliikennelaki on merkittävä tekijä korvausvelvollista määritettäessä. Tarkoitus on tutkia 

erinäisiä vaikutuksia, joita tieliikennelain uudistuksella on korvausvelvollisen määrittämiseen. 

Lisäksi tutkimus keskittyy tutkimuksessa ilmenneiden seikkojen yksilöllisiin merkityksiin, 

joiden avulla on lopulta mahdollista muodostaa kokonaiskäsitys tieliikennelain uudistuksen 

merkittävyydestä tutkimusaiheen kannalta ja vastata tutkimusongelmaan. 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan tieliikennelain uudistusta liikennevahinkojen 

korvaamisen näkökulmasta. Tutkimus ei keskity tieliikennelain uudistukseen kokonaisuutena, 

joten se ei ota kantaa tieliikennelain uudistuksen kokonaisvaikutuksiin, vaan vaikutuksiin, jotka 

koskevat pienempää segmenttiä, liikennevahinkojen korvaustoimintaa. Tutkimuksessa ilmi 

tulleiden tietojen pohjalta arvioidaan, kuinka tieliikennelain uudistus on vaikuttanut 

liikennevahinkojen korvaamiseen. 
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1.3 Tutkielman rajaukset 

 

Tieliikennelain uudisuksella on laajoja kokonaisvaikutuksia, jonka vuoksi on oleellista asettaa 

tutkimukselle rajauksia. Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan tieliikennelain 

uudistusta liikennevahinkojen ratkaisemisen ja korvaamisen näkökulmasta. Tutkimus ei 

keskity tieliikennelain uudistukseen kokonaisuutena eikä sen kokonaisvaikutuksiin, vaan 

kapeampaan osa-alueeseen, johon tieliikennelain uudistuksella on vaikutuksia. Tutkimuksen 

tarkoituksenmukaisuuden kannalta on tärkeää, että tutkimuksessa keskitytään vain niihin 

seikkoihin ja muuttuneisiin säännöksiin, jotka vaikuttavat liikennevahinkojen ratkaisemiseen ja 

liikennevahinkojen korvaustoimintaan. Tutkimukselle on asetettu kolme rajausta. 

Ajoneuvojen vapaaehtoiset vakuutukset, eli kaskovakuutukset on rajattu tarkastelun 

ulkopuolelle, koska liikennevahinkojen ratkaisemisessa sovelletaan laajemmin tieliikennelakia 

kuin kaskovahinkoja ratkaistaessa. Tämä johtuu liikennevakuutuksen lakisääteisyydestä, jonka 

vuoksi liikennevahinkoja koskee laajempi pakottava lainsäädäntö kuin kaskovahinkoja, joten 

tutkimustuloksen kannalta kaskovahinkoja ei ole tarpeen ottaa mukaan tarkasteluun. Toinen 

syy, miksi tieliikennelain uudistusta ei tarkastella tässä tutkimuksessa kaskovahinkojen 

näkökulmasta on kaskovahinkojen korvaamisen perustuminen pääasiassa ajoneuvojen 

kaskovakuutusehtoihin. 

Tutkimuksen toisena rajauksena on tutkimuksen keskittyminen niihin tieliikennelain uudistusta 

koskeviin seikkoihin, muuttuneisiin säädöksiin, säännöksiin, pykäliin ja kohtiin, jotka ovat 

uudistuksen myötä muuttuneet tavalla, jolla on mahdollisesti vaikutuksia liikennevahinkojen 

korvaamiseen. Tutkimuksessa on erityisesti otettu huomioon sellaiset lakimuutokset, joilla on 

merkitystä ajoneuvon kuljettajan tuottamusta määritettäessä. Lisäksi liikenteen ohjaamiseen 

liittyvät lakimuutokset on huomioitu. Nämä muutokset sisältyvät tieliikennelain lukuun 2, joka 

sisältää tieliikenteen periaatteet, lukuun 3, johon on sisällytetty liikennesäännöt, lukuun 4, joka 

koskee liikenteenohjausta ja lukuun 5, johon on kerätty ajoneuvon käyttämistä koskevat 

säännökset. Tarkastelun ulkopuolelle rajautuvat tieliikennelain luku 6, jossa säädetään 

liikennerikkomuksesta ja luku 7, johon on koottu erinäiset tieliikennettä koskevat säännökset. 

Tutkimuksen kolmantena rajauksen on tieliikennelain uudistuksen tarkastelun keskittyminen 

liikennevahinkojen käsittelyyn, ratkaisemiseen ja korvaustoimintaan. Tarkoitus on rajata 

tutkimuksesta pois muunlaiset tieliikennelain uudistusta seuraavat liikennevahinkoja koskevat 
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vaikutukset. Tieliikennelain uudistuksella on vaikutuksia liikennevahinkojen korvaamisen 

ohella liikenteen turvallisuuteen sekä liikennevahinkojen määrään ja laatuun. Talvirenkaita, 

pysäköintiä ja mobiililaitteita koskevilla muutoksilla on mahdollisesti 

Liikennevakuutuskeskuksen mukaan liikenneturvallisuuden kannalta negatiivisia vaikutuksia 

(Finanssiala ry 2017). Tutkimuksessa ei varsinaisesti tutkita edellä mainitun kaltaisia 

vaikutuksia, jos niillä ei ole vaikutusta liikennevahinkojen korvaamiseen. Liikennevahingon 

käsittelemisellä ja ratkaisemisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa liikennevahingon 

selvittämistä ja korvauspäätöksen tekemistä. Korvaustoiminnalla tarkoitetaan kaikkea 

liikennevahingon korvaamiseen olennaisesti liittyvää muuta toimintaa, joka rakentuu 

liikennevahingon selvittämisen ja korvauspäätöksen tekemisen ympärille. 

 

1.4 Keskeiset käsitteet 

 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät käsitteet liittyvät liikennevakuuttamiseen ja 

liikennevahinkojen korvaamiseen. Tässä kappaleessa määritellään, mitä näillä käsitteillä 

tarkoitetaan. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ovat tieliikenneriskit, liikennevahinko, 

liikennevakuutus, liikennevakuutuslaki ja tieliikennelaki. 

Liikenteellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tieliikennettä moottoroitujen mekaanisten maalla 

liikkuvien ajoneuvojen näkökulmasta, joita koskee lakisääteinen 

liikennevakuuttamisvelvollisuus. Tieliikenne on ajoneuvoilla tieverkolla tapahtuvaa liikettä 

(Tilastokeskus 2021). Koska tutkimus keskittyy tieliikennelain uudistuksen vaikutuksiin 

liikennevahinkojen korvaamisessa, tämän tutkimuksen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, 

että liikenteellä tarkoitettaisiin muuta. 

Tieliikenneriskien määrittämisessä voidaan soveltaa apuna Suomessa voimassa olevaa 

tieliikennettä koskevaa lainsäädäntöä. Riski mielletään todennäköisyydeksi siitä, että tietty 

haitallinen tapahtuma realisoituu tietyllä ajanjaksolla (Adams 1995, 8). Tieliikenneriskit 

voidaan hahmottaa riskeiksi, joiden toteutumisen uhka liittyy moottoriajoneuvon käyttämiseen 

liikenteessä lain tarkoittamalla tavalla. Tieliikenneriskit kohdistuvat kaikkiin tieliikenteelle 

alttiina oleviin henkilöihin ja kaikkeen tieliikenteelle altistuvaan omaisuuteen. 

Tieliikenteenriskit voivat olla myös välillisesti liikenteeseen vaikuttavia tekijöitä, kuten 

kuljettajaan kohdistuvat paineet tai stressi. 
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Liikennevahinko on vahingon alakäsite, joka voidaan yleisesti mieltää vahingoksi, joka on 

seurausta moottoroidun ajoneuvon käyttämisestä liikenteeseen. Liikennevakuutuslaki auttaa 

ymmärtämään liikennevahingon käsitettä. Liikennevahingolla tarkoitetaan henkilö- tai 

omaisuusvahinkoa, joka on aiheutunut moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä lain 

tarkoittamalla tavalla. Vahinkotapahtuma eli liikenneonnettomuus ja siitä aiheutuvat 

seuraamukset, eli henkilö- ja esinevahingot muodostavat liikennevahingon käsitteen 

(Jumppanen, Nio & Vihermaa 2017, 23). 

Liikennevakuutus on pakollinen lakisääteinen vakuutus, joka sisältää sekä sosiaali-, että 

varallisuusvakuutuksen piirteitä (Kivisaari & Rantala 2020, 73), jonka vuoksi se on 

vakuutuslajina spesiaali eikä sitä voida suoraan luokitella pelkästään yksityis- tai 

sosiaalivakuutukseksi tavanomaisen jaottelun mukaan. Liikennevakuutuksen pakollisuus 

perustuu liikennevakuutuslakiin. Liikennevakuutuslain 2 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan 

ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa, on vakuutettava, jollei liikennevakuutuslaissa 

jäljempänä toisin säädetä. Lakisääteisen liikennevakuutuksen piiriin kuuluvat mekaanisella 

voimalla maata pitkin liikkuvat moottoriajoneuvot sekä niiden kytketyt tai irralliset perävaunut 

(Kivisaari & Rantala 2020, 351). 

Liikennevakuutuslaissa säädetään liikennevahinkojen korvaamisesta ja lakisääteisestä 

liikennevakuutuksesta. Liikennevakuutuslain soveltamisalaan kuuluu moottoriajoneuvon 

liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen korvaaminen ja 

liikennevakuutus, joka otetaan kyseisten vahinkojen varalle (Liikennevakuutuslaki 1:1.1 §). 

Liikennevakuutuslaki on primaarilaki, jota sovelletaan liikennevahinkoihin ja niiden 

korvaamiseen. Liikennevakuutuslain säännökset ovat pakottavia. 

Tieliikennelaki muodostaa ne säännöt, joiden mukaan tienkäyttäjän on toimittava liikenteessä. 

Liikennesäännöt ovat Suomessa koottu tieliikennelakiin (Liikenneturva 2021b). 

Liikennesäännöistä suurin osa koskee ajoneuvoliikennettä. Liikennesääntöjen tueksi ovat 

osaksi oikeuskäytäntöä muodostuneet myös liikenteen yleiset periaatteet, jotka sisältyvät 

osittain tieliikennelakiin. Liikenteen yleiset periaatteet luovat sidoksisuutta liikennettä 

koskevaan lainsäädäntöön. Niitä voidaan soveltaa jokaiseen tilanteeseen liikenteessä. 

Liikennesäännöt koskevat ainoastaan liikennettä tiellä laissa tarkoitetulla tavalla. 

Tieliikennelaki koskee tieliikennettä, jos tieliikennelaissa ei säädetä muuta (Tieliikennelaki 1.1 

§). Tieliikennelaki on pakottavaa sääntelyä. 
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1.5 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

 

Tämä tutkimus on tutkimusmenetelmältään laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. 

Tarkoituksena on saada mahdollisimman syvällistä tietoa tieliikennelain uudistuksen 

vaikutuksista, jotka kohdistuvat liikennevahinkojen korvaamiseen. Syvällisen tiedon avulla 

pyritään myös selvittämään syitä, mistä vaikutukset johtuvat, jotta pystytään ymmärtämään 

mahdollisimman hyvin tutkittavan ilmiön, tieliikennelain uudistuksen, vaikutuksista 

tutkimusaiheen, liikennevahinkojen korvaamisen, näkökulmasta. Tutkimuksen toteuttamiseksi 

on valittu kvalitatiivinen lähestymistapa, koska tutkittava ilmiö on spesiaali ja rajattu tarkasti, 

jonka vuoksi tutkimusaiheesta ei ole tehty aiempaa tutkimusta. Lisäksi tutkimuksen pohjana on 

oikeudellisen sääntelyn muutoksen vaikutukset, joita on syytä tarkastella oikeusdogmaattisin 

metodein ja sisällönanalyyttisesti. Tutkimusaiheesta on saatavilla niukasti tietoa, mikä johtuu 

tutkimusaiheen ajankohtaisuudesta ja spesiaalista luonteesta. 

Kvalitatiivisella tutkimuksella tutkitaan tyypillisesti yksittäisiä ilmiöitä tai tapauksia, joita 

pyritään tutkimuksen avulla ymmärtämään syvällisesti. Laadulliselle tutkimukselle on 

luonteenomaista tutkimusongelmaan vastaaminen tulkitsemalla tuotetusta aineistosta löytyviä 

ja olemassa olevia vihjeitä (Alasuutari 2011, 35). Laadulliselle tutkimukselle ominaista on 

tutkimusaineiston suuren määrän sijaan laadukas määrältään rajoitettu tutkimusaineisto, jonka 

avulla saadaan hyödyllistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisessa tutkimuksessa on 

huomioitava, että tutkimusaineiston määrä on rajoitettu (Alasuutari 2011, 39), mutta 

tutkimusaineistoa on kuitenkin oltava riittävästi. Tutkittavasta ilmiöstä kerätty aineisto on 

riittävä siinä vaiheessa, kun aineiston lisäämisen avulla ei saada enää uutta tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. Tutkimusaineistosta on kerätty mahdollisimman kattava keräämällä tutkimusaiheesta 

tietoa erilaisilta organisaatioilta, jotka toimivat liikennevahinkojen korvaamisen 

toimintakentällä. 

Tutkimusempiria koostuu asiantuntija haastatteluista, jotka on toteutettu puolistrukturoituina 

teemahaastatteluina, jotta tutkittavasta ilmiöstä saataisiin tietoa, jonka avulla ilmiötä pystytään 

tulkitsemaan ymmärrettävästi. Menetelmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua käyttämällä 

aineistosta on pyritty saamaan mahdollisimman monipuolinen ja objektiivinen. 

Puolistrukturoitu haastattelu mielletään lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun 

välimuodoksi (Hirsijärvi & Hurme 2008, 47). Puolistrukturoidussa haastattelussa haastateltavat 

saavat vastata vapaasti haastattelukysymyksiin, jolloin vastauksissa ilmenee paremmin eri 

näkökulmia aiheesta kuin strukturoidussa haastattelussa, jossa vastausvaihtoehdot on etukäteen 
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määritetty. Teemahaastattelussa hyödynnetään kaikkea yksilön osaamista ja käsitystä 

tutkimusaiheesta tai tutkittavasta teemasta, kuten hänen kokemuksiaan, tietoaan ja 

tuntemuksiaan (Hirsijärvi & Hurme 2008, 48). Tarkoituksena on varmistaa, että haastateltavat 

tuovat ilmi myös sellaisia yksityiskohtia, joita muut haastateltavat ja tutkija eivät osaa ottaa 

huomioon. Tämä varmistetaan puolistrukturoidun teemahaastattelun osittain avoimella 

luonteella. Haastattelututkimuksellisten piirteiden lisäksi tutkimus sisältää oikeusdogmaattisia 

piirteitä, koska tutkimus sisältää voimassa olevasta oikeudesta tulkinnallisia kannanottoja. 

Oikeusdogmatiikka eli lainoppi tutkii voimassa olevaa oikeutta ja voimassa olevan oikeuden 

normien sisältöä esittäen normi- ja tulkintakannanottoja (Hirvonen 2011, 21–22). Koska 

tutkimusaiheesta ei ole merkittävästi kirjallisuutta, tutkimuksen teoriat perustuvat 

lainsäädäntöön. 

Haastattelukysymykset sisältävä haastattelurunko lähetettiin haastateltaville sähköpostin 

välityksellä. Aineisto kerättiin sähköpostilla, koska haastattelukysymyksiin vastaaminen vaati 

aikaa. Tällä varmistettiin, että haastateltavat voisivat vastata haastattelukysymyksiin 

mahdollisimman joustavasti. Lomakehaastattelu valikoitui haastattelumenetelmäksi myös sen 

vuoksi, että haastateltavilta saataisiin mahdollisimman hyvin tutkimuksen kannalta 

tarkoituksenmukaista tietoa. Tutkimuskysymyksiin kirjoittamalla vastaamisen avulla yritettiin 

varmistaa haastateltavien vastuksien olevan kompakteja ja sisältävän olennaista tietoa. Yksi 

haastateltavista halusi antaa haastattelun puhelimen välityksellä. Haastattelun ilmapiiristä 

yritettiin luoda mahdollisimman luottamuksellinen, jonka vuoksi haastattelut toteutettiin 

anonyymisti. Haastattelurunko sisälsi kolme osaa. Ensimmäisessä osassa kysyttiin 

haastateltavan taustatiedot. Toiseen osaan sisältyivät kysymykset tieliikennelain uudistuksen 

vaikutuksista liikennevahinkojen korvaamiseen. Kolmannen osan kysymykset liittyivät 

tieliikennelain uudistuksen merkittävyyden tutkimiseen liikennevahinkojen korvaamisen 

näkökulmasta. 

 

1.6 Teoreettinen viitekehys 

 

Teoreettisen viitekehyksen pohjana on liikennevahinkojen korvaamista koskeva keskeinen 

lainsäädäntö, johon kuuluu liikennevakuutuslaki, vahingonkorvauslaki ja tieliikennelaki. 

Teoreettinen viitekehys on muodostettu lainsäädäntö huomioiden vahinkovakuutusyhtiön 

näkökulmasta, joka on samalla tämän tutkimuksen näkökulma. Viitekehyksessä kuvataan 

kokonaisuutena prosessia, joka johtaa liikennevahingon korvaamiseen. Prosessi alkaa 
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vahinkovakuutusyhtiöstä, joka myöntää vakuutuksenottajalle liikennevakuutuksen. 

Liikennevahingon realisoituessa vahinkoa kärsineen henkilö- ja omaisuusvahingot sekä 

pääsääntöisesti tuottamuksellisen osapuolen henkilövahingot korvataan korvausvelvollisen 

liikennevakuutuksesta. 

Liikennevahingon korvaaminen perustuu liikennevakuutuslakiin, jonka säännösten mukaisesti 

liikennevahinko korvataan. Kuitenkin osa liikennevakuutuksesta korvattavista vahingoista 

korvataan vahingonkorvauslain säännösten mukaan, koska liikennevakuutuslaissa säädetään, 

että nämä korvaukset maksetaan siten kuin vahingonkorvauslaissa on säädetty. Edellä 

mainitussa tilanteessa liikennevakuutuslaki voidaan nähdä primaarilakina ja 

vahingonkorvauslaki sekundaarilakina. Liikennevakuutuslain ja vahingonkorvauslain väliseen 

suhteeseen liittyy olennaisesti oikeustieteen periaate lex specialis derogat legi generali, jonka 

mukaan erikoislaki syrjäyttää yleislain. Liikennevahingon korvaamisessa noudatetaan 

ensisijaisesti liikennevakuutuslakia. Mikäli liikennevakuutuslaissa erikseen säädetään, että 

tietyn korvauslajin korvaukset maksetaan vahingonkorvauslaissa säädetysti, korvataan vahinko 

vahingonkorvauslain säädösten mukaisesti. Liikennevakuutuslaissa ja vahingonkorvauslaissa 

säädetään siitä, mitä ja miten liikennevakuutuksesta korvataan liikennevahinko. 

Lisäksi liikennevakuutuslaissa säädetään, mihin liikennevahingon korvausvastuu perustuu. 

Ainoastaan liikennevakuutuslain perusteella ei kuitenkaan välttämättä vielä pystytä 

määrittämään korvausvelvollista liikennevahinkoon. Tieliikennelaissa säädetään 

liikennesäännöistä, joita sovelletaan pääsääntöisesti liikennevahingon korvausvelvollisen 

selvittämisessä. Myös liikennevahingon korvausvastuuta ratkaistaessa liikennevakuutuslaki 

voidaan nähdä primaarilakina, johon liikennevahingon korvausvastuu perustuu, jolloin 

tieliikennelaki on sekundaarilaki, jonka säännösten mukaan liikennevahingon 

korvausvelvollinen ratkaistaan. Liikennevahinko korvataan korvausvelvollisen 

liikennevakuutuksesta, kun korvausvelvollinen ja korvattavuus on ratkaistu. Viitekehystä 

kuvaavassa kuviossa mustat nuolet kuvaavat prosessin etenemistä. Vihreillä 

ekvivalenttinuolilla on kuvattu eri liikennevahinkojen korvaamisessa tarvittavien lakien välistä 

interaktiivista suhdetta. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
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2 LIIKENNEVAKUUTTAMINEN JA LIIKENNEVAHINGON                  

KORVAAMINEN 
 

2.1 Liikenteen riskit ja liikennevahinko 
 

Liikenteessä on erilaisia henkilö- ja omaisuusriskejä, jotka realisoituvat liikennevahingon 

sattuessa. Vuosittain Suomessa sattuu noin 100 000 liikennevahinkoa, jotka ovat korvattavissa 

lakisääteisestä liikennevakuutuksesta (Finanssiala ry 2017). Liikenteen omaisuusriskien 

mahdollisuus johtuu pääsääntöisesti moottoriajoneuvojen käyttämisestä liikenteeseen. 

Liikenteeseen liittyvien henkilö- ja omaisuusriskien realisoituessa syntyy omaisuus- ja 

henkilövahinkoja, joista osa on merkittäviä. Suomessa tapahtui vuonna 2020 3586 

liikenneonnettomuutta, jotka johtivat henkilövahinkoon. Näissä onnettomuuksissa 

henkilövahinkoja kärsi yhteensä 4388 ihmistä ja menehtyi 221 henkilöä. (Liikenneturva 

2021a.) Mainittakoon myös Euroopan tasolla, että koko Euroopan unionin alueella menehtyi 

liikenneonnettomuuksissa vuonna 2015 noin 26 000 henkilöä sekä yli miljoonassa 

liikennevahingossa syntyi henkilövahinkoja (Euroopan komissio 2019). Yhteensä 

liikennevahinkoja tapahtuu huomattavasti enemmän kuin henkilövahinkoja vaativia 

liikennevahinkoja, koska suurimmassa osassa liikennevahingoista on kyse 

omaisuusvahingoista. Esimerkiksi vuonna 2019 vakuutusyhtiöt korvasivat 81 704 

liikennevahinkoa, joista 17 776:ssa korvattiin henkilövahinkoja (Onnettomuustietoinstituutti 

2019, 1). Lukuja tarkastellessa on tärkeä ymmärtää, että liikennevakuutuksesta korvataan 

henkilövahinkona erilaisia tarkastuskäyntejä yms., jotka eivät vielä tarkoita sitä, että 

liikennevahingon osalliset olisivat kärsineet varsinaista henkilövahinkoa. Henkilövahinkona 

korvatut korvaukset eivät siis aina tarkoita, että varsinaista henkilövahinkoa olisi sattunut. 

Korvattavien liikennevahinkojen määräenemmistössä on kyse omaisuusvahinkojen 

korvaamisesta. Liikenteestä aiheutuvan riskin toteutuessa kyse on tavanomaisesti jonkinlaisesta 

törmäyksestä tai iskusta, joka aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoa. Liikennevahinkoja 

syntyy eri tavalla, mutta lähes kaikille liikennevahingoille on yhteistä, että ne ovat seurausta 

törmäyksestä. Yleisin liikennevahinkotyyppi on todennäköisesti kahden ajoneuvon välinen 

törmäys. Lisäksi liikennevahinko voi syntyä kuormaa lastatessa tai ulosajon seurauksena, jos 

vakuutettu ajoneuvo törmää omaisuuteen tai ulosajosta seuraa henkilövahinkoja kuljettajalle, 

matkustajille tai ulkopuolisille henkilöille.  
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Liikenteen omaisuusriski voi toteutuessaan kohdistua mihin tahansa aineelliseen omaisuuteen, 

kuten ajoneuvoihin, rakennuksiin tai irtaimistoon, jolloin syntyy omaisuusvahinkoa. 

Merkittävin liikenteen riskeille altistuva omaisuusryhmä on moottoriajoneuvot. Yleisimmät 

liikennevahinkotyypit, jotka johtavat omaisuusvahinkoihin ovat peruutus-, peräänajo- ja 

risteysvahingot (taulukko 1). Liikennevahingoissa vaurioituneesta omaisuudesta huomattava 

osa on moottoriajoneuvojen vauriot (Jumppanen, Nio & Vihermaa 2017, 116). Tyypillisin 

liikennevakuutuksessa korvattava liikennevahinkotyyppi on kahden ajoneuvon välinen 

peruutusvahinko pysäköintialueella. Liikennevakuutus korvaa myös vahingon aiheuttaneen 

ajoneuvon liikennevakuutuksesta vahinkoa kärsineen osapuolen muuhun omaisuuteen 

syntyneet vauriot, koska on yleistä, että liikennevahingoissa vaurioituu myös muuta omaisuutta 

ajoneuvojen lisäksi. Muuta omaisuutta on esimerkiksi vahinkoa kärsineen osapuolen 

käyttöomaisuus. Ajoneuvojen lisäksi merkittävimpiä muita omaisuusryhmiä, joihin liikenteen 

riskit kohdistuvat, ovat ajoneuvojen sisällä oleva irtain omaisuus, rakennukset ja muut 

rakennelmat. Tyypillisesti liikennevahingoissa vaurioituneeseen muuhun omaisuuteen 

kuuluvat puhelimet, aurinkolasit, talot, ulkorakennukset, postilaatikot ja roskakatokset.  

Liikenteen henkilövahingot eivät ole yhtä yleisiä kuin liikenteen omaisuusvahingot, mutta 

henkilövahinkojen korvaukset ovat usein suuruudeltaan todella merkittäviä. Eniten 

henkilövahinkoja syntyy peräänajo-, suistumis- ja risteysvahingoissa (taulukko 1). 

Henkilövahinkojen suuri määrä edellä mainituissa vahingoissa selittyy sillä, että ajoneuvojen 

törmäysnopeudet ovat usein suuria kyseisissä liikennevahinkotyypeissä. Liikennevahingon 

korvaamisen näkökulmasta kyse on aina rahallisista seikoista, vaikka liikennevahingon 

sattuessa riskin realisoitumisen vaikutukset eivät ole aina rahamääräisesti mitattavissa. 

Liikenteessä on valitettavasti vammautumisen ja kuolemanriski parantuneesta 

liikenneturvallisuudesta ja kehittyneistä ajoneuvojen turvalaitteista huolimatta, vaikka 

erityisesti kuoleman riski on melko vähäinen. Liikenteessä vuosittain vammautuneiden määrä 

on huomattavasti suurempi kuin menehtyneiden. Vuonna 2019 liikennevakuutuksesta 

korvattiin Onnettomuustietoinstituutin mukaan 139 liikenneonnettomuudessa menehtyneen 

henkilövahinkoja (Onnettomuustietoinstituutti 2020, 2). Tilastojen tarkastellessa on 

huomattava, että kaikkia liikenteen henkilövahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta, kuten 

polkupyöräilijöiden ja kävelijöiden aiheuttamat vahingot. Kaikkia sattuneita liikennevahinkoja 

ei käsitellä liikennevakuutuksesta. 
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Liikennevahinkotyyppi Omaisuusvahingot Henkilövahingot 

Peräänajo 12318 3302 

Risteys  6610 2022 

Kohtaaminen 1744 535 

Suistuminen 628 2979 

Peruutus 29956 232 

Kevyt liikenne 959 1521 

Muut 29489 7185 

 

Taulukko 1. Suomessa liikennevakuutuksesta korvatut omaisuus- ja henkilövahingot vuonna 

2019. (mukaillen Onnettomuustietoinstituutti 2020.) 

 

Erityisesti mediassa liikenneriskinä nähdään usein myös sellaiset riskit, jotka voivat olla syy-

yhteydessä liikennevahingon realisoitumiseen ainakin välillisesti. Välillisinä liikenneriskeinä 

voidaan pitää esimerkiksi kuljettajan nuorta tai korkeaa ikää, väsymystä ja kiirettä.  Ikääntyneen 

autoilijan heikentynyt reaktiokyky voi aiheuttaa hankaluuksia (Yle 2015), jotka lisäävät 

liikenteeseen kohdistuvia riskejä.  Liikenteeseen kohdistuvat välilliset riskit voivat olla syy-

yhteydessä vahinkoon, mutta niiltä ei suoraan pysty suojautumaan vakuuttamalla. Huomattavaa 

on myös se, että suurin osa välillistä riskeistä kohdistuu kuljettajaan. Kuljettajiin kohdistuvat 

paineet, kuten stressi ja kiire ovat yleisimmät riskit tieliikenteessä (MTV uutiset 2005). 

Liikenteen välillisiltä riskeiltä suojautumisessa korostuu kuljettajan oma toiminta. Tietenkin 

kuljettajaan kohdistuu usein ulkoisiakin paineita, joihin kuljettaja ei voi itse vaikuttaa. Muita 

merkittäviä liikenteeseen kohdistuvia riskejä ovat keli ja sääolosuhteet. Raskaan liikenteen 

kuljettajien mainitsemia merkittävimpiä huolenaiheita ovat keli ja teiden kunnossapito 

erityisesti talvella (Heinonen, Keskinen & Sipiläinen 2005, 32). Välilliset liikenneriskit eivät 

itsessään yleensä suoraan ole syy liikennevahinkoon, vaan ne ovat osatekijöitä, jotka voivat 

merkittävästi vaikuttaa riskin realisoitumiseen eli liikennevahingon toteutumiseen.  
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2.2 Liikennevakuuttaminen ja sen tausta 

 

Moottoroidun liikenteen lisääntyessä polttomoottorien yleistyttyä huomattiin tarve suojautua 

vakuuttamalla moottoroitujen ajoneuvojen käyttämisestä johtuvien vahinkojen 

korvausvastuulta, minkä vuoksi Suomessa on kehittynyt pakollinen liikennevakuutus. 

Liikennevakuutuksen tehtävä on suojata sekä vahinkoa kärsinyttä, että vakuutuksenottajaa. 

Liikennevakuutuksen pohjana on toiminut ajatus vastuuvakuutuksesta, joka suojaa 

moottoriajoneuvon omistajaa tai kuljettajaa korvausvastuulta, jos hän on aiheuttanut vahinkoa 

sivulliselle (Jumppanen, Nio & Vihermaa 2017, 13). Liikennevakuutuksella varmistetaan, että 

vahinkoa kärsineelle maksetaan asianmukainen korvaus. Toisaalta liikennevahingosta voi 

syntyä vahingon aiheuttajalle merkittävä korvausvelvollisuus, joka on siirretty vakuutuksella 

vakuutuksenottajalta vakuutusyhtiölle. Liikennevakuutussopimus turvaa vakuutuksenottajan 

taloudellisen aseman vahingon sattuessa, koska korvauksen suorittaa vakuutusyhtiö. Nykyisin 

korvausperusteeksi riittää kuitenkin myös pelkkä ajoneuvon liikenteeseen käyttäminen, eli 

liikennevahinko voidaan korvata liikennevakuutuksesta, vaikka se ei olisi seurausta omistajan 

tai kuljettajan toiminnasta.  Liikennevakuutus ja sen pakonomaisuus perustuvat lainsäädäntöön. 

Liikennevakuutus otetaan moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien 

omaisuus- ja henkilövahinkojen varalle. Liikennevakuutuslaissa ajoneuvosta puhuttaessa 

tarkoitetaan moottoroitua ajoneuvoa, joka kulkee mekaanisella voimalla maata, mutta ei 

kuitenkaan raiteita pitkin (Liikennevakuutuslaki 1:2.1, 1 §), joten vakuuttamisvelvollisuus ei 

koske raiteilla kulkevia ajoneuvoja (Jumppanen, Nio & Vihermaa 2017, 18).  

Liikennevakuuttamisesta säädetään liikennevakuutuslaissa, jonka säädökset ovat pakottavia 

eikä niistä voida poiketa sellaisen oikeushenkilön haitaksi, joka on oikeutettu korvaukseen. 

 Jos liikennevakuutuslaissa ei muuta säädetä, on sellainen ajoneuvo, jonka kotipaikka on 

pysyvästi Suomessa, liikennevakuutettava (Liikennevakuutuslaki 2:5:1 §). Ajoneuvon 

kotipaikka perustuu rekisteröintiin. Ajoneuvon ollessa Suomeen rekisteröity tai sellaisen 

ajoneuvon, jota ei koske rekisteröintivelvollisuus, haltijan kotipaikan ollessa Suomessa, on 

ajoneuvon kotipaikka Suomi (Jumppanen, Nio & Vihermaa 2017, 17). Ajoneuvon 

liikennevakuuttanut henkilö on vakuutuksenottaja. Vakuutuksenottaja voi olla ajoneuvon 

omistaja tai haltija. Ajoneuvon haltija on se taho, joka on merkitty ajoneuvon haltijaksi 

ajoneuvorekisteriin (Jumppanen, Nio & Vihermaa 2017, 17). Ajoneuvon 

liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee ajoneuvon omistajaa ja haltijaa, jotka ovat yhteisesti 

vastuussa ajoneuvon vakuuttamisesta. Ajoneuvon haltijan laiminlyödessä 
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liikennevakuuttamisvelvollisuuttaan, ei ajoneuvon omistaja vapaudu 

liikennevakuuttamisvelvollisuudesta, vaikka hän ei asiasta tietäisikään. 

Liikennevakuuttamisvelvollisuudesta voidaan poiketa tietyin liikennevakuutuslaissa säädetyin 

poikkeuksin. Liikennevakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät ajoneuvot, joita ei 

tarvitse rekisteröidä ja jotka täyttävät muut lain niille asettamat vaatimukset. 

Liikennevakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät esimerkiksi valtion omistamat 

ajoneuvot, liikennekäytöstä poistetut ajoneuvot sekä tietyt moottorityökoneet. 

(Liikennevakuutuslaki 2:8.1 §.) 

 Ajoneuvon vakuuttamisvelvollisuus alkaa välittömästi omistus- tai hallintaoikeuden 

siirtymispäivästä eteenpäin (Liikennevakuutuslaki 2:6.1 §.) Yleensä liikennevakuutus astuu 

voimaan sopimusoikeudellisella tarjous-vastaus-mekanismilla, eli liikennevakuutuksen 

voidaan katsoa astuneen voimaan, kun toinen vakuutussopimuksen osapuoli lähettää 

hyväksyvän vastauksen toisen tarjoukseen. Sopimuksessa on kyse kaksipuolisesta 

oikeustoimesta, joka edellyttää osapuolten tahdonilmaisuja (Minilex 2021). 

Liikennevakuutuslain 2 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan vakuutusyhtiön vastuu alkaa, kun 

vakuutuksenottaja tai vakuutuksenantaja antaa hyväksyvän vastauksen toisen sopijaosapuolen 

tarjoukseen. Liikennevakuutussopimus päättyy, kun vakuutuksenottaja irtisanoo 

vakuutussopimuksen. Liikennevakuutuslain 2 luvun 16 §:ssä säädetään vakuutuksenottajan 

oikeudesta irtisanoa vakuutussopimus, kun ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä, 

ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimella toiselle omistajalle tai haltijalle lukuun ottamatta 

vakuutuksenottajan kuolin- tai konkurssipesää, ajoneuvon hallinta siirtyy tai vakuutus on otettu 

toisesta vakuutusyhtiöstä. Mikäli ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeus siirtyy, korvataan 

päättyneestä liikennevakuutuksesta sellaiset vahingot, jotka ovat sattuneet omistus- tai 

hallintaoikeuden siirtymishetkestä seuraavan seitsemän päivän sisällä.   

 

2.3 Liikennevahingon korvausvastuu ja korvaaminen  

 

Yleinen vahingonkorvausvelvollisuus perustuu vahingonkorvauslain säännöksiin. 

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vahingonaiheuttaja on velvollinen 

korvaamaan vahinkoa kärsineelle tahallisesti tai tuottamuksesta aiheutetun vahingon. 

Liikennevahinko korvataan liikennevakuutuslain säännöksiin perustuen eikä 

vahingonkorvauslain säännöksiin perustuen, noudattaen oikeustieteen periaatetta, jonka 

mukaan erityislaki kumoaa yleislain. Liikennevakuutuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan 
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liikennevakuutuslaissa säädetään moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien 

henkilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta sekä näiden vahinkojen varalta otettavasta 

liikennevakuutuksesta.  

Liikennevahingon korvaaminen ei ole riippuvainen vahingonkorvausvastuusta. 

Liikennevakuutuslain 3 luvun 31 §:n mukaan liikennevahinko korvataan, vaikka kukaan ei olisi 

varsinaisesti vahingonkorvausvelvollinen liikennevahinkoon ajoneuvon liikenteeseen 

käyttämisen perusteella. Liikennevahinko korvataan liikennevakuutuksesta, jos vahinko on 

seurausta liikennevakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan moottoroidun ajoneuvon 

liikenteeseen käyttämisestä lain tarkoittamalla tavalla, vaikka kukaan ei olisi liikennevahinkoon 

suoraan korvausvelvollinen. Silloin kyse on vahingon korvaamisesta ankaraan eli 

objektiiviseen vastuuseen perustuen. Liikennevahinko korvataan ankaraan vastuuseen 

perustuen, jonka vuoksi liikennevahingon korvaaminen ei edellytä ajoneuvon omistajan, 

kuljettajan tai matkustajan tuottamusta (Jumppanen, Nio & Vihermaa 2017, 39).  

Vahinkovakuutusyhtiö on korvausvastuussa liikennevakuuttamansa ajoneuvon liikenteeseen 

käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta, koska vakuuttamalla korvausvastuu on siirretty 

vakuutuksenottajalta vakuutusyhtiölle. Liikennevahingon korvaaminen edellyttää kuitenkin 

ajoneuvon käyttämistä liikenteeseen lain tarkoittamalla tavalla. Liikennevahinko on 

korvattavissa moottoriajoneuvon liikennevakuutuksesta vain, jos moottoriajoneuvoa on 

käytetty liikenteeseen lain tarkoittamalla tavalla (Rantala & Kivisaari 2020, 352). Lisäksi 

ajoneuvon liikennevakuutuksesta korvattavan vahingon on oltava syy-yhteydessä kyseisen 

ajoneuvon liikenteeseen käyttämiseen. Liikenteeseen käyttäminen on laaja käsite, mutta 

pääsääntöisesti sillä tarkoitetaan liikenteelle tarkoitettuja alueita ja muita alueita, joilla on 

mahdollisuus liikkua moottoriajoneuvoilla. Kaikki sellaiset alueet, joilla voidaan liikkua 

moottoriajoneuvoilla, kuuluvat liikennevakuutuksen soveltamisalaan (Jumppanen, Nio & 

Vihermaa 2017, 23). Lisäksi moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä on myös sille 

luonteenomainen käyttö, jonka vuoksi ajoneuvo on valmistettu (Liikennevahinkolautakunta 

2014), joten liikenteeseen käyttämisellä ei tarkoiteta ainoastaan liikennettä yleisillä teillä. 

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämistä ei ole kuitenkaan ajoneuvon käyttäminen 

liikenneväylistä erillisissä paikoissa muuhun kuin henkilöiden ja tavaran kuljetukseen, 

ajoneuvon säilyttäminen, huoltaminen ja peseminen tai pesettäminen liikenneväylistä 

suljetussa paikassa ja ajoneuvon käyttäminen kilpailuun tai testaukseen liikenteeltä eristetyllä 

alueella (Liikennevakuutuslaki 1:1.2 §). Liikennevahinkolautakunnan lausunnon LV 18/1026 

mukaan ajoneuvo oli erillään liikenneväylistä ajoneuvon ollessa autolautassa merellä. Yhteys 
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liikenneväyliin katkesi autolautan irtauduttua laiturista. Vastaavasti ajoneuvo ei ole 

liikennekäytössä esimerkiksi suljetussa pesuhallissa.  

Mikäli liikennevahingossa on osallisena kaksi ajoneuvoa tai useampia ajoneuvoja, eli 

ajoneuvon aiheuttama vahinko on kohdistunut toiseen ajoneuvoon, toisessa ajoneuvossa 

olevaan omaisuuteen tai henkilöön, vahinko korvataan aiheuttajan vakuutuksesta, jos vahinko 

on seurausta vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan 

tuottamuksesta, liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista tai puutteellisesta kunnosta 

tai virheellisestä kuormauksesta (Liikennevakuutuslaki 3:33.1 §). Kahden tai useamman 

ajoneuvon välinen liikennevahinko korvataan ensisijaisesti tuottamusperiaatteen tai 

liikennesääntöjen vastaisen kulun perusteella ja toissijaisesti ankaran vastuun perusteella. 

Kahden tai useamman ajoneuvon välisissä liikennevahingoissa vahingonaiheuttaja eli 

tuottamuksellinen osapuoli on vahingonkorvausvelvollinen. Liikennevahingon 

tuottamuksellinen osapuoli määritetään tieliikennelain säännöksiin perustuen, koska 

tieliikennelaki sisältää voimassa olevat liikennesäännöt. Liikennevahingon tuottamusta 

määritettäessä on mahdollista, että kahdella tai useammalla liikennevahinkoon osallisella on 

ainakin osittain tuottamus vahinkoon, jolloin puhutaan osatuottamuksesta. Mikäli 

liikennevahinkoon osallisella todetaan olevan osatuottamus vahinkoon, voidaan 

liikennevahinkoon osalliselle korvattavan vahingon korvausta osittaa. Tahallisesti tai törkeällä 

huolimattomuudella vahingon syntymiseen myötävaikuttaneen henkilö- ja esinevahingon 

korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä siltä osin kuin on kohtuullista olosuhteet ja 

syyllisyyden määrä huomioiden (Liikennevakuutuslaki 3.47 §).  On myös mahdollista, että 

hänen liikennevakuutuksestaan korvataan toisen liikennevahinkoon osallisen vahinko osittain. 

Liikennevakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan alentaa myös alkoholin tai huumavan 

aineen vaikutuksien vuoksi, mikäli niillä katsotaan olevan vaikutusta eli syy-yhteyttä vahingon 

syntyyn.  

Liikennevakuutuksesta korvaaminen edellyttää henkilö- tai esinevahingon syntymistä, sillä 

puhdas varallisuusvahinko ei ole korvauksen perustana (Jumppanen, Nio & Vihermaa 2017, 

33). Liikennevahingosta aiheutuneet esine- ja henkilövahingot korvataan liikennevakuutuslain 

3 luvun 34 §:n 1 momenttia ja 37 §:n 1 momenttia noudattaen vahingonkorvauslain säännösten 

mukaisesti, jos liikennevakuutuslaissa ei toisin säädetä. Vahingonkorvauslain 5 luvun 2 §:n 

mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen tarpeellisista 

sairaanhoitokustannuksista ja muista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä 

muusta tilapäisestä haitasta ja pysyvästä haitasta. Henkilövahingon korvausperusteista 



 

18 
 

säädetään tarkemmin vahingonkorvauslain 5 luvun muissa pykälissä sekä 7 luvun 3 §:ssä. 

Vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaan esinevahinkona korvataan vaurioituneen esineen 

korjauskustannukset ja vahingosta aiheutuneet muut kulut, sekä arvonalennus taikka 

tuhoutuneen tai hukatun esineen arvo ja tämän lisäksi tulojen tai elatuksen vähentyminen. 

Ajoneuvoon kohdistuneen vahingon korvaamisesta säädetään kuitenkin 

liikennevakuutuslaissa, jonka 3 luvun 37 §:n mukaan ajoneuvon vahinkona korvataan, joko 

korjauskustannus tai korvauskustannusta vastaava määrä. Vaihtoehtoisesti voidaan ajoneuvon 

vahinkona korvata ajoneuvon käypä arvo välittömästi ennen vahinkotapahtumaa. 

Korvauskustannusta vastaava määrä korvataan yleensä kertakorvauksena. 
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3 TIELIIKENNELAIN UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA 

MUUTOKSET 

 

3.1 Suomen tieliikennejärjestelmä 

 

Suomessa autoilu on tärkein liikkumis- ja rahdinkuljetustavoista, koska Suomi on harvaan 

asuttu maa ja etäisyydet ovat usein pitkiä varsinkin harvaan asutuilla alueilla, joissa julkisia 

liikennejärjestelmiä on vaikea järjestää riittävällä tavalla. Suomessa tuotekohtaiset 

kuljetuskilometrit ovat Euroopan pisimmät, ja tavaraliikenteen kuljetuksesta 90 % toteutetaan 

maanteitä pitkin (Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry 2021). Koska kaupungistumisen 

painopiste on kaupunkien reuna-alueilla ja kehyskunnissa, joista ihmisten on liikuttava 

työpaikkojen ja palveluiden pariin, kaupungistuminen ei vaikuta merkittävästi liikkumistarpeen 

vähenemiseen (HE 180/2017 vp, 6). Suomessa tieverkoston kunto on herättänyt keskustelua. 

Haasteita teiden kunnossapidolle aiheutuu siitä, että riittävää rahoitusta on vaikea järjestää 

Suomen laajalle tieverkostolle (HE 180/2017 vp, 7). Lisäksi Suomen haastavat keli- ja 

sääolosuhteet lisäävät teiden rasitusta. 

Vuosikymmenien talouskasvun myötä rekisteröityjen ajoneuvojen määrä on Suomessa viime 

vuosina jatkanut kasvuaan hitaasti, koska vuoden 2008 finanssi- ja vuonna 2019 alkanut 

edelleen jatkuva koronakriisi ja niitä seuranneet taantumat ovat hillinneet talouskasvua. 

Tieliikenteen määrä kasvaa talouden kasvusuhdanteen aikana kulutuksen lisääntyessä (HE 

180/2017 vp, 7), joten koronkriisin päättyessä liikenteessä on odotettavissa kasvua, joka 

vaikuttaa tieliikennelain uudistuksessa keskityttyihin seikkoihin, kuten teknologian ja 

automatisaation kasvuun liikenteessä. Polkupyörällä taitettujen matkojen määrä on kasvanut 

kaupungeissa, kuten Helsingissä, Espoossa ja Tampereella, mutta vähentynyt muilla alueilla 

(HE 180/2017 vp, 10). Suomessa polkupyöräliikennettä rajoittaa kuitenkin merkittävästi sää- 

ja keliolosuhteet, vuodenaikojen raju vaihtelu ja etäisyydet. 

Suurissa kaupungeissa on suunnitteilla joukkoliikenteen lisääminen ja kattavamman 

joukkoliikennejärjestelmän luominen raitioteillä. Tällä hetkellä Helsinki on Suomen 

kaupungeista ainoa, jossa on toimivaa raitioliikennettä. Tampereella raitioliikenne alkoi toimia 

virallisesti elokuussa 2021 (Tampereen Ratikka 2021).  Myös Turussa on pohdittu raitiotien 

käyttöönottoa uudelleen. Turun kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.4.2020 on päätetty jatkaa 

raitiotien suunnittelua (Turku 2021). Raitioliikenteen kasvulla pyritään vastaamaan 

joukkoliikenteen kehityspaineisiin. Raitioliikenteen kasvulla on vaikutuksia tieliikenteeseen, 
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koska raitiovaunut liikkuvat muun tieliikenteen joukossa. Raitiovaunujen käyttäminen 

kaupunkien joukkoliikenteessä vaikuttaa kaupunkien liikenneturvallisuuteen mahdollisesti 

positiivisesti vähentämällä muita liikkumismuotoja, kuten jalankulkua ja yksityisautoilua.  

 

3.2 Euroopan unionin ja Suomen tavoitteet 

 

Tieliikenneturvallisuuden parantamiseen ja tieliikennelain uudistamiseen vaikuttavat 

merkittävästi Euroopan unionin tieliikenneturvallisuuspoliittiset tavoitteet. Suomen 

lainsäädännön on vastattava Euroopan unionin vaatimuksia, joten on itsestäänselvyys, että 

Suomi on ottanut Euroopan unionin tavoitteet huomioon uutta tieliikennelakia valmistellessa. 

Euroopan unionin tulevaisuuden tieliikennettä koskevina päätavoitteina on edistää 

liikkuvuuden tehokkuutta, turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja luoda reilut kilpailulliset 

olosuhteet (Euroopan komissio 2021b). Euroopan unioni pyrkii yhtenäistämään jäsenmaidensa 

tieliikennettä koskevaa sääntelyä ja kilpailukenttää. Raskas liikenne aiheuttaa noin kolmasosan 

tieliikenteen päästöistä, jonka vuoksi Euroopan unioni on luvannut kehittää vaihtoehtoisten 

polttoaineiden käyttämistä vaikuttamalla infrastruktuuriin, kannustamalla luomaan uusia 

ratkaisuja veloitukseen ja kannustamalla vähentämään tiellä liikutettavan rahdin määrää 

(Euroopan komissio 2021a). Raskasta liikennettä koskevilla muutoksilla halutaan vaikuttaa 

erityisesti tieliikenteestä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen määrään. 

Euroopan unioni tähtää tieliikennepolitiikallaan alueensa tehokkuuteen ja 

kilpailukykyisyyteen, jotta talouskasvu ja työllisyys paranisi. Euroopan unioni haluaa 

toimillaan varmistaa vapaan liikkuvuuden ja tehokkuuden, joiden toteuttamisessa tieliikenne 

on tärkeä osa (EUR-Lex 2021). Uusien teknologioiden, kuten automaation avulla, on 

mahdollista parantaa turvallisuuttaa. Muutoksien jalkauttamisessa on tavoitteiden kannalta 

tärkeää toteuttaa oikeanlaista strategiaa, jotta varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen. 

Euroopan unioni on luonut strategian siitä, kuinka se haluaa vaikuttaa alueensa tulevaisuuden 

tieliikenteen kehittämiseen. Tavoitteiden saavuttamiseksi strategiassa hyödynnetään uusia 

teknologioita ja vaihtoehtoisuutta. Vaihtoehtoisuutta sovelletaan esimerkiksi polttoaineisiin ja 

kuljettamisen tapoihin. Koska kehittyneen teknologian luomat uudet mahdollisuudet eivät 

ratkaise ongelmia yksin (Euroopan komissio 2019), korostuu niiden oikeanlainen soveltaminen. 

Uuden teknologian liian aggressiivisen soveltamisen ongelmaksi voi muodostu korkeaksi 

kasvavat kustannukset ja kasvava raaka-aineiden sekä energian kulutus (Euroopan komissio 
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2019), jotka eivät tue Euroopan unionin tavoitteita päästöjen vähentämisestä ja 

riippumattomuudesta energian suhteen. 

Suomen tieliikennelain uudistuksen tavoitteina on liikenteen automaation ja teknologisen 

murroksen tukeminen, tienkäyttäjien vastuun lisääminen liikenneturvallisuudesta, tieliikennettä 

koskevan sääntelyn vastaaminen entistä paremmin Euroopan unionin lainsäädännön 

vaatimuksiin, sujuvampi sekä tehokkaampi liikenne, vastata paremmin ympäristöllisiin 

haasteisiin ja koota tieliikennettä koskeva sääntely kompaktimmaksi kokonaisuudeksi, jota olisi 

parempi käsitellä. Lisäksi tieliikennelain uudistuksessa on huomioitu entistä paremmin 

pyöräilijän ja jalankulkijan asema liikenteessä. Lailla tavoitellaan liikenteessä heikommassa 

asemassa oleville tienkäyttäjille suojatumpaa asemaa (Valtioneuvosto 2020). Tieliikennelain 

uudistuksessa liikennevahinkojen korvaamisen kannalta merkittävimpiä muutoksia ovat 

liikennesääntöjä, liikenteenohjausta ja ajoneuvon käyttämistä koskevat lainsäädännölliset 

uudistukset. Tieliikennelain uudistusta suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomioita 

säännösten ymmärrettävyyteen ja selkeyteen, koska tienkäyttäjien halutaan toimivan 

liikenteessä yhtenäisesti (Valtioneuvosto 2020). Sääntelyn yksinkertaisuudella varmistetaan 

myös tienkäyttäjien mahdollisimman yhdenmukainen ymmärrys liikennesäännöistä, jolla 

pyritään välttämään väärinymmärrysten aiheuttamia vaaratilanteita ja vahinkoja. 

Tieliikennelain uudistuksella on tarkoitus vähentää lainsäädännöllistä tulkinnanvaraisuutta ja 

puutteita (HE 180/2017 vp, 6). Byrokratian vähentäminen turhaa sääntelyä purkamalla 

vaikuttaa tehokkuuteen asioissa, joissa liikennesääntöjen tulkintaa tarvitaan.  

 

3.3 Tieliikenteen yleiset periaatteet 

 

Tieliikenteen yleiset periaatteet ovat olleet osa voimassa olevaa oikeutta jo edellisen 

tieliikennelain voimassaoloaikana, vaikka niitä ei ollut sisällytetty lainsäädäntöön. 

Tieliikenteen yleiset periaatteet ovat muodostuneet, koska laki ei anna selkeitä ohjeita, vaan 

ohjeet ovat usein tulkinnanvaraisia. Silloin joudutaan soveltamaan vakiintunutta 

oikeuskäytäntöä, johon kuuluvat Suomessa liikenteen osalta tieliikenteen yleiset periaatteet. 

Tieliikenteen yleisiä periaatteita, jotka ovat vakiintuneet Suomen tieliikennettä koskevaan 

oikeuskäytäntöön, voidaan pitää oikeuslähteenä, jota kutsutaan ”maan tavaksi”, koska ne ovat 

hitaasti muodostuneet osaksi suomalaista tieliikennettä koskevaa oikeuskäytäntöä. 

Tieliikenteen yleisissä periaatteissa on kyse apuvälineestä, jota käytetään liikennesääntöjen 

tulkitsemisessa, koska tieliikenteen yleiset periaatteet muodostavat sallitun 
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liikennekäyttäytymisen rajat (HE 180/2017 vp, 31). Tieliikenteen yleisiin periaatteisiin kuuluu 

sääntöjä, joita voidaan soveltaa useissa erilaisissa liikenteen tilanteissa. Niiden avulla onkin 

pyritty siihen, että liikenteessä noudatetaan varovaisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta kaikessa 

toiminnassa vaaran ja vahingon välttämiseksi koskien jopa liikennesääntöjen perusteella 

vahvemmassa asemassa olevan toimintaa suhteessa toisen osapuolen toimintaan. Tieliikenteen 

yleiset periaatteet luovat pohjaa liikennesäännöille. Osa tieliikenteen yleisistä periaatteista, 

jotka ovat koettu ilmeisesti tärkeimmiksi liikenteen toimivuuden kannalta, on lisätty 

tieliikennelain uudistuksen myötä tieliikennelain 2 lukuun, minkä merkittävyyttä 

liikennevahinkojen korvaamisen aspektista on pohdittu. Muutoksen vaikutuksista on spekuloitu 

erityisesti mediassa. Kaikkia voimassa olevaan oikeuteen kuuluvia tieliikenteen yleisiä 

periaatteita ei ole kuitenkaan koottu kirjoitettuun lakiin tieliikennelain uudistuksen yhteydessä 

osittain ehkä syystä, että osa tieliikenteen yleisistä periaatteista saattaa sisältyä toisiin 

tieliikenteen yleisiin periaatteisiin. 

 

3.3.1 Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet 

 

Tieliikenteen yleisiin periaatteisiin kuuluu tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet, joista säädetään 

tieliikennelain 2 luvun 3 §:ssä, jonka mukaan tienkäyttäjän on vaaran ja vahingon välttämiseksi 

noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta 

eikä tienkäyttäjä saa tarpeettomasti estää tai haitata muuta liikennettä. Tarpeettomaksi muun 

liikenteen haittaamiseksi voitaisiin mahdollisesti katsoa, vaikka jarruttaminen turhaan ilman 

syytä sellaisella tavalla, josta aiheutuisi haittaa tai vaaraa, kuten liikennevahinko, muulle 

liikenteelle. Tienkäyttäjän velvollisuuksiin lukeutuu liikennesääntöjen noudattaminen ja 

huolellinen toiminta jokaisessa mahdollisessa liikenteen tilanteessa (HE 180/2017 vp, 32). 

Todellisuudessa huolellisuusvelvoitteella ei yleensä ole merkittävää osuutta esimerkiksi 

liikennevahinkojen ratkaisemisen kannalta. Tienkäyttäjän voidaan katsoa laiminlyöneen 

huolellisuusvelvoitetta ainakin tilanteissa, joissa hän on laiminlyönyt liikennesääntöjä. Yleensä 

edellä mainitussa tilanteessa katsotaan tuottamuksen olevan liikennesääntöjä laiminlyöneellä 

liikennevahingon osapuolella, jolloin tuottamukseen perustuva liikennevahingon 

korvausvelvollisuus pohjautuu jonkin tietyn liikennesäännön rikkomiseen. 

Huolellisuusvelvoitetta on mahdollista käyttää tietyn liikennesäännön rikkomiseen perustuvan 

korvausvelvollisuuden tukena. Tienkäyttäjän huolelliseen toimintaan perustuen voidaan 

tienkäyttäjältä vaatia joissain tilanteissa pyrkimystä estää toisen tienkäyttäjän toiminnasta 
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aiheutuva vahingon vaara (HE 180/2017 vp, 33). Tarkoituksena on estää tilanteet, joissa 

mahdollisesti vahingon tuottamukseton osapuoli suhtautuisi välinpitämättömästi 

liikennevahingon mahdollisuuteen, vaikka liikennevahingon syntyminen olisi hänen 

toiminnallaan estettävissä. 

 

3.3.2 Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus 

 

Tieliikenteen yleisiin periaatteisiin sisältyy tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus, jolla on 

tarkoitus vaikuttaa liikenneturvallisuuden paranemiseen ennakointivelvollisuuden vastuuta 

jakavalla luonteella. Tienkäyttäjän pitää ennakoida, kuinka toiset tienkäyttäjät liikenteessä 

toimivat, jotta vältyttäisiin vaaralta ja vahingolta. Lisäksi tienkäyttäjän on huomioitava omassa 

toiminnassaan sujuvan ja turvallisen liikenteen edistäminen. (Tieliikennelaki 2.4 §.) 

Liikennevahinkojen korvausvelvollisuutta ratkaistaessa on arvioitava aina tilannekohtaisesti, 

ovatko liikennevahingon osapuolet noudattaneet ennakointivelvollisuutta. Myös muiden 

tieliikenteen yleisten periaatteiden noudattamisen arviointi tehdään lähes poikkeuksetta 

tilannekohtaisesti. Ennakointivelvollisuus korostaa yksittäisten tienkäyttäjien merkitystä 

liikenneturvallisuudelle (HE 180/2017 vp, 33). Jotta tienkäyttäjä voi noudattaa 

ennakointivelvollisuutta, on hänen havainnoitava ympäristöään sekä muita tienkäyttäjiä ja 

heidän toimintaansa liikenteessä.  

 

3.3.3 Turvallinen ajoneuvon ja raitiovaunun ajaminen 

 

Tieliikennelain 2 luvun 5 §:n mukaan ajoneuvon ja raitiovaunun nopeus ja etäisyys on 

sovitettava liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla huomioiden olosuhteet, kuten tien 

kunto, sää, keli, näkyvyys ja kuormaan liittyvät seikat sekä ajoneuvo on hallittava joka 

tilanteessa ja on voitava pysäyttää tien näkyvässä osassa kaikissa ennakoitavissa tilanteissa. 

Turvallisella ajoneuvon ja raitiovaunun ajamisella voidaan pienentää liikenteen riskejä, mutta 

sitä koskevat säännökset ovat hyvin tulkinnanvaraisia. Tieliikennelain 2 luvun 6 §:ssä on 

säädetty, että moottorikäyttöistä ajoneuvoa tulee käsitellä siten, ettei se aiheuta kohtuutonta 

melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvon matkustajille, muille tienkäyttäjille tai 

ympäristölle. Ajoneuvon kuorma ei saa aiheuttaa vahingon vaaraa tai muuten häiritä eikä 

synnyttää melua, joka on tarpeetonta. Tieliikennelain säännöksillä, jotka koskevat ajoneuvon ja 

raitiovaunun käyttämistä, pyritään vaikuttamaan tienkäyttäjien toimintaan suhteessa muuhun 
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ympäristöön, koska tienkäyttäjien on huomioitava entistä tarkemmin oman toimintansa 

vaikutukset ympäristölle. Tienkäyttäjän on myös kompensoitava ympäristöllisistä seikoista ja 

muiden tienkäyttäjien toiminnasta johtuvia puutteita omalla toiminnallaan liikenteessä (HE 

180/2017 vp, 32), joka lisää tienkäyttäjän vastuuta entisestään. Ajoneuvojen ajamista ja 

käyttämistä koskeva sääntely ei ole kovin merkittävässä osassa korvausoikeudellisesti. 

 

3.3.4 Luottamusperiaate 

 

Muut voimassa olevaan oikeuteen kuuluvat tieliikenteen yleiset periaatteet ovat 

luottamusperiaate ja varovaisuusvelvollisuus. Luottamusperiaatteella tarkoitetaan sitä, että 

tienkäyttäjä, joka noudattaa liikennesääntöjä, voi lähtökohtaisesti luottaa myös muiden 

tienkäyttäjien noudattavan niitä (HE 180/2017 vp, 31).  Jos tienkäyttäjät eivät voisi luottaa 

toisten tienkäyttäjien noudattavan liikennesääntöjä, menettäisivät liikennesäännöt 

painoarvoaan. Luottamusperiaatteella varmistetaan liikennesääntöjä vaikutus tienkäyttäjien 

keskinäisiä odotuksia ohjaavana tekijänä (HE 180/2017 vp, 34). Ennakointivelvollisuus 

itsessään kuuluu luottamusperiaatteeseen ja sillä on suuri merkitys luottamusperiaatteen 

merkittävyyden kannalta. Koska tieliikennelakiin on lisätty tieliikennelain uudistuksessa 

ennakointivelvollisuus, sen vaikutuksista on spekuloitu luottamusperiaatteen näkökulmasta, 

sillä ennakointivelvollisuutta noudattaakseen on tienkäyttäjän otettava huomioon muiden 

tienkäyttäjien jopa puutteellinen toiminta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Tämän vuoksi 

tulevaisuudessa tienkäyttäjä ei voi välttämättä luottaa muiden tienkäyttäjien noudattavan 

liikennesääntöjä (Moottori 2020), mikä mahdollisesti saattaa vähentää luottamusperiaatteen 

merkitystä tulevaisuudessa.  

 

3.3.5 Varovaisuusvelvollisuus 

 

Varovaisuusvelvollisuuden tarkoituksiin kuuluu liikenteessä heikommassa asemassa olevien 

suojaaminen ja heidän mahdollisuutensa yhdenvertaiseen liikkumiseen (HE 180/2017 vp, 38). 

Tarkoituksena on suojata eri tienkäyttäjäryhmiä, kuten lapsia, vanhuksia, vammaisia, 

jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Tieliikenteessä on katsottu perustelluksi eri tienkäyttäjäryhmille 

asetetut erilaiset velvollisuudet, joiden perusteena on ihmisen hengen ja terveyden 

suojaaminen, jotka ovat kaikkein perustavimpia oikeuksia (HE 180/2017 vp, 38). 

Varovaisuusvelvollisuuteen pohjautuen tienkäyttäjän on huomioitava myös eri 
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tienkäyttäjäryhmien toiminnan ennakoiminen. Mikäli tienkäyttäjä pystyy päättelemään, että 

toinen tienkäyttäjä ei tunne tai ei tule noudattamaan liikennesääntöjä, tulee tienkäyttäjän toimia 

erityisen varovaisesti (HE 180/2017 vp, 41). Tienkäyttäjä ei luonnollisesti voi vedota 

varovaisuusvelvollisuuden ohi luottamusperiaatteeseen, koska on selvää, että esimerkiksi 

pienen lapsen ei voida olettaa osaavan liikennesääntöjä riittävästi noudattaakseen niitä joka 

tilanteessa. 

 

3.4 Tieliikennelain muutokset liikennevahinkojen korvaamisen kannalta 

 

Liikennevahinkojen korvaamista koskevat merkittävimmät tieliikennelain uudistukseen 

liittyvät muutokset on tehty liikennesääntöihin, liikenteen ohjaukseen sekä joltain osin 

ajoneuvon käyttämistä koskeviin seikkoihin. Tieliikennelain 3 luvussa säädetään 

liikennesäännöistä. Tieliikennelain uudistuksen myötä ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä 

koskevat liikennesäännöt ovat muuttuneet. Edellisen tieliikennelain 2 luvun 26 §:n 1 momentin 

mukaan ajoneuvon sai pysäyttää tai pysäköidä ainoastaan oikealle puolelle tietä 

kaksisuuntaisella tiellä. Tieliikennelain uudistuksen seurauksena ajoneuvon saa pysäköidä 

kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle taajamassa. Kaksisuuntaisen tien vasemmalla 

puolella tarkoitetaan tienkäyttäjän menosuuntaan katsottaessa tien vasenta puolta, jonne 

pysäköidäkseen tienkäyttäjän on ylitettävä vastaantulevien ajokaista. Tieliikennelain 3 luvun 

36 § 1 momentissa säädetään, että ajoneuvon pysäköiminen kaksisuuntaisen tien vasemmalle 

puolelle taajamassa on sallittua, mikäli sillä ei ole muuta liikennettä vaarantavaa tai haittaavaa 

vaikutusta. Koska pysäyttämistä ja pysäköintiä koskeva lainsäädäntö oli edellisessä 

tieliikennelaissa hajallaan (HE 180/2017 vp, 53), sitä koskeva lainsäädäntö on koottu 

tieliikennelakiin kompaktimmin. Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskeva lainsäädäntö 

on koettu tarpeelliseksi päivittää, sillä sallimalla ajoneuvon pysäköimisen vasemmalle puolelle 

kaksisuuntaista tietä taajamassa mahdollistetaan ajoneuvon kuljettajan turvallisuuden ja 

jakeluliikenteen toimintakyvyn parantuminen (HE 180/2017 vp, 53). Ajoneuvon kuljettajan ei 

tarvitse nousta ajoneuvostaan ajokaistan puolelle, mikäli hän pysäköi ajoneuvonsa 

kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle. 

Eräs liikennesääntöjä koskeva tieliikennelain uudistuksen myötä muuttunut seikka, jolla saattaa 

olla vaikutuksia liikennevahinkojen korvaamiseen, on polkupyörän takavalaisimen käyttö. 

Edellisen tieliikennelain voimassaoloaikana polkupyörän takavalo ei ollut pakollinen, vaikka 

tuolloin sääntely edellytti, että polkupyörässä oli kuitenkin käytettävä valoa rajoittuneen 
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näkyvyyden ja pimeän vallitessa. Polkupyörässä on oltava valaisin hämärän ja pimeän aikana 

sekä takaosassa punainen heijastin, mutta voimassa oleva lainsäädäntö ei edellytä, että 

polkupyörässä pitäisi olla takavalaisin (HE 180/2017 vp, 50), jonka vuoksi hallitus otti asian 

esille esityksessään tieliikennelain uudistuksesta. Näkyvyys voi olla rajoittunut pimeän, 

hämärän, sumun, vesi- ja lumisateen tai muun vastaavan vuoksi (HE 180/2017 vp, 201), eli 

valoisuuden puutteen, kelin tai säätilan takia. Rajoittuneen näkyvyyden aikana voi olla hankala 

havaita polkupyörää, minkä vuoksi polkupyörän takavalaisinta on pidetty tärkeänä 

liikenneturvallisuustekijänä. Tieliikennelaki edellyttää, että polkupyörässä käytetään huonon 

kelin ja näkyvyyden vallitessa takavalaisinta. Tieliikennelain 3 luvun 49 §:n 2 momentin 

perusteella muussa kuin moottoroidussa ajoneuvossa on käytettävä valaisinta, joka näyttää 

punaista valoa ajoneuvosta taaksepäin hämärässä ja pimeällä sekä huonon näkyvyyden aikana. 

Takavaloa ei kuitenkaan vaadita, mikäli on riittävän valoisaa ja näkyvyys ei ole rajoittunut 

muusta syystä. 

Tieliikennelain uudistuksesta seuraa muutoksia liikenteenohjaukseen, koska se vaikuttaa 

tiemerkintöihin ja liikennemerkkeihin. Keltaiset sulkuviivat muutetaan valkoisiksi, tien 

keskiviivan saa korvata kahdella rinnakkaisella keskiviivalla yhden keskiviivan sijaan, osa 

liikennemerkeistä tulee muuttumaan ja teiden varsiin tulee kokonaan uusia liikennemerkkejä 

(Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2020). Tiemerkintä on maalamalla tai muulla 

menetelmällä tienpintaan tehty merkintä, jonka käyttötarkoitus on liikenteenohjaus 

(Tieliikennelaki 4:84.1 §). Tieliikennelain liitteissä on säädetty, millainen tien keskiviivan on 

oltava. Väriltään valkoinen katkoviiva, jolla erotetaan ajoradan vastakkaiset ajosuunnat 

toisistaan, on keskiviiva. Yhden keskiviivan voi korvata kahdella keskiviivalla, jotka ovat 

rinnakkain (Tieliikennelaki liite 4.1 K1). 

 Uusista liikennemerkeistä mielenkiintoisin liikennevahinkojen kannalta on merkki E30, joka 

osoittaa kahden ajokaistan yhdistyvän. Hallitus esitti, että merkki E30 osoittaisi ajokaistojen 

yhdistymistä yhdeksi ajokaistaksi, jolloin ajoneuvot siirtyisivät jatkuvalle ajokaistalle 

noudattaen vetoketjuperiaatetta (HE 180/2017 vp, 220). Vetoketjuperiaatteella tarkoitetaan 

ajoneuvojen siirtymistä jatkuvalle yhdistyneelle kaistalle vuorotellen kahdelta eri kaistalta 

näiden yhdistyessä. Tieliikennelain mukaan merkki E30 osoittaa kahden ajokaistan yhdistyvän 

yhdeksi siten, että tienkäyttäjät siirtyvät ajoneuvoillaan vuorotellen jatkuvalle kaistalle 

(Tieliikennelaki liite 3.5 E30). Yhdistyvien ajokaistojen käyttäjät ovat tasavertaisessa asemassa 

toisiinsa nähden. Merkki E30:llä ja vetoketjuperiaatteella vaikutetaan liikenteen sujuvuuteen, 

mutta toisaalta lisätään tienkäyttäjien vastuuta liikennejärjestelmän toimivuudesta. 
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Liikennemerkit ja tiemerkinnät eivät ole muuttuneet välittömästi nykyisen tieliikennelain 

astuttua voimaan, vaan ne tullaan muuttamaan niille asetettujen siirtymäaikojen kuluessa, jonka 

vuoksi kaikki liikennemerkit ja tiemerkinnät eivät muutu kerralla. Sulkuviivat muutetaan 

valkoisiksi 31.5.2023 mennessä ja valtaosa liikennemerkeistä vaihdetaan asetetun 10 vuoden 

siirtymäajan rajoissa (Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 2020b).  

Tieliikennelain uudistus muutti ajoneuvojen käyttämistä koskevaa lainsäädäntöä. 

Olennaisimpia muutoksia ovat säännökset talvirenkaiden käyttämisestä ja vedettävän 

ajoneuvon nopeudesta. Edellisen tieliikennelain voimassaoloaikana talvirenkaiden 

käyttämisestä säädettiin kumoutuneessa ajoneuvon käytöstä tiellä annetussa asetuksessa, jonka 

3 luvun 16 §:n mukaan kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnia painavassa henkilö-, paketti- ja 

erikoisautossa sekä yli 0,75 tonnia, mutta enintään 3,5 tonnia painavassa perävaunussa, oli 

käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuussa talvirenkaita. Käytännössä laissa mainituille 

ajoneuvoille oli voimassa talvirengaspakko joulu-, tammi- ja helmikuun ajan huolimatta 

vallitsevasta kelistä ja säätilasta. Tieliikennelain uudistuksen myötä tienkäyttäjälle on jäänyt 

suurempi vastuu talvirenkaiden käyttämisestä, koska talvirenkaiden käyttäminen on sidoksissa 

vallitsevaan keliin ja säätilaan marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuussa. Talvirenkaita 

on käytettävä marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana, jos sää tai keli sitä 

edellyttää, henkilö- ja erikoisautossa, jonka kokonais- tai luokittelumassa on korkeintaan 3,5 

tonnia, pakettiautossa, moottoripyörässä, mopossa, kolmipyörässä, nelipyörässä, raskaassa 

nelipyörässä, kevyessä nelipyörässä ja perävaunussa, jonka luokittelu- tai kytkentämassa on yli 

0,75 tonnia ja enintään 3,5 tonnia (Tieliikennelaki 5:105.1 §). Tienkäyttäjän on seurattava keli- 

ja sääolosuhteita sekä ympäristöään noudattaakseen lain asettamia edellytyksiä talvirenkaista.  

Ennen tieliikennelain uudistusta suurin sallittu nopeus oli 80 kilometriä tunnissa, jos 

ajoneuvoon oli kytketty hinattava ajoneuvo. Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 2 

luvun 3 §:n 4 momentin 1 kohdan mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin sallittu nopeus, 

kun siihen on kytketty hinattava ajoneuvo, oli 80 kilometriä tunnissa, kun kyseessä on auto, 

moottoripyörä, kolmipyörä tai raskas nelipyörä. Hinattavaa ajoneuvoa saa vetää tieliikennelain 

mukaan kovempaa kuin 80 km/h, jos valmistajan perävaunulle määrittelemä rakenteellinen 

maksiminopeus sen sallii. Ajoneuvolla, johon on kytketty hinattava ajoneuvo, ei saa ylittää 

yhdistelmän minkään ajoneuvon suurinta sallittua rakenteellista tai valmistajan määrittelemää 

taikka rakenteesta tai kuormauksesta johtuvaa suurinta sallittua nopeutta (Tieliikennelaki 

5:99.2 §). Vetoyhdistelmän maksiminopeus on sen vetoyhdistelmän ajoneuvon, jolla on 
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matalampi rakenteellinen maksiminopeus, valmistajan ajoneuvolle ilmoittama rakenteellinen 

maksiminopeus.  

Viimeinen liikennevahinkojen korvaamiseen mahdollisesti vaikuttava tieliikennelain 

uudistuksen myötä muuttunut seikka on tieliikenteestä säätävän lainsäädännön rakenteellinen 

muutos. Tieliikennelain uudistuksen vuoksi asetuksia, kuten ajoneuvojen käytöstä tiellä annettu 

asetus ja tieliikenneasetus ovat kumoutuneet, jolloin jatkossa kumoutuneissa asetuksissa 

säädetyistä seikoista, kuten liikennemerkeistä ja ajoneuvojen nopeuksista säädetään asetuksien 

sijaan laissa (Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom 2020a). Tieliikennettä koskeva 

lainsäädäntö on koottu tieliikennelakiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi erilaisten hajanaisten 

oikeuslähteiden sijaan. Tieliikennelakia on päivitetty ajankohtaisemmaksi ja turhia rakenteita 

on purettu. Lainsäädännöstä on yritetty tehdä käsiteltävyydeltään ja hallittavuudeltaan parempi. 

Lainsäädäntöön on lisätty tieliikenteen yleiset periaatteet, jotka ovat nyt osa kirjoitettua lakia. 
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4 TIELIIKENNELAIN UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET 

LIIKENNEVAHINKOJEN KORVAAMISEEN 

 

4.1 Tutkimusaineiston keruu ja analysointi 

 

Tutkimusaineiston keruu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna sähköpostin 

välityksellä. Haastateltaville lähetettiin sähköpostilla haastattelurunko, jonka kysymyksiin 

haasteltavat vastasivat sähköpostin välityksellä. Yksi haastateltavissa antoi vastauksensa 

puhelimessa. Haastattelurungon kysymyksillä oli tarkoitus kerätä aineistoa siitä, millaisia 

vaikutuksia tieliikennelain uudistuksella mahdollisesti on liikennevahinkojen korvaamiseen. 

Lisäksi haastattelun päämääräksi oli asetettu, että aineistosta ilmenisi, kuinka merkittävästä 

asiasta tieliikennelain uudistuksessa on kyse liikennevahinkojen korvaamisen näkökulmasta. 

Koska tutkimusaihe liittyy lakumuutokseen, luonnollisesti aineisto sisältää spekulatiivisia 

tulkintoja lakimuutoksen vaikutuksista. Spekulatiivinen luonne johtuu tutkimusaiheen 

ajankohtaisuudesta, jonka vuoksi muuttuneesta lainsäädännöstä ei ole vielä muodostunut 

yhtenäistä tulkintakäytäntöä. Tutkimusaineisto sisältää käsityksiä myös muista seikoista kuten 

lain käsiteltävyydestä ja vaikutuksista liikennevahinkotapahtuman selvittämiseen, jotka ovat 

tärkeitä seikkoja liikennevahinkoja käsiteltäessä. 

Tutkimusaineistosta kerättiin mahdollisimman monipuolinen haastattelemalla erilaisten 

liikennevahinkojen korvaamisen toimintakenttään kuuluvien merkittävien organisaatioiden 

asiantuntijoita.  Haastateltavia oli yhteensä kolme ja he työskentelivät vakuutusyhtiössä, 

liikennevahinkolautakunnassa ja Liikennevakuutuskeskuksessa. Ensimmäinen haastateltu 

asiantuntija, liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan puheenjohtaja, on toiminut 

Liikennevakuutuskeskuksen korvauslakimiehenä ja korvauspäällikkönä noin kymmenen 

vuotta, jonka jälkeen hän on ollut liikennevahinkolautakunnan esittelijänä yhdeksän kuukauden 

ajan ja toiminut lautakunnan liikennevahinko-osaston ratkaisutoiminnasta vastaavana 

puheenjohtajana vuoden 2021 alusta lähtien. Toinen haastateltavista asiatuntijoista toimi 

Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkönä. Kolmas haastateltava asiantuntija oli 

vakuutusyhtiössä työskentelevä ajoneuvokorvausasiantuntija, jolla on 12 vuoden kokemus 

ajoneuvokorvaustoiminnasta. Hänen tehtäviinsä sisältyi vaativampi korvauskäsittely ja 

kehitystehtävät.  
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4.2 Tieliikennelain uudistuksen vaikutukset liikennevahinkojen 

korvaamiseen 

 

Seuraavaksi käsitellään tarkemmin tutkimusaineistoa ja analysoidaan siitä tieliikennelain 

uudistuksen vaikutuksia liikennevahinkojen korvaamisen näkökulmasta. 

Liikennevahinkolautakunnan asiantuntijan mukaan korvausperusteet, korvausaiheet ja 

korvaukset määräytyvät liikennevakuutuslain säännösten mukaan, minkä vuoksi tieliikennelain 

uudistuksella ei ole mainittuihin seikkoihin vaikutusta. Myös muiden haastateltavien 

vastauksissa korostuivat samat seikat. Liikennevakuutuskeskuksen asiantuntijan näkemyksen 

mukaan tieliikennelain uudistuksella ei ole huomattavaa vaikutusta liikennevahinkojen 

korvaamiseen, koska liikennevahingon korvausvelvollisuus perustuu liikennevakuutuslakiin. 

Hän huomautti esimerkiksi talvirenkaiden käyttämistä arvioitavan samalla tavalla kuin ennen 

tieliikennelain uudistusta. Myös vakuutusyhtiön asiantuntija mainitsi sääntöjen, joihin 

liikennevahingon korvausvelvollisuus perustuu, pysyneen ennallaan, sillä tieliikennelain 

uudistus ei koske liikennevakuutuslakia. Liikennevahinkolautakunnan asiantuntijan 

vastauksista ilmenee, että tieliikennelain uudistuksella saattaisi kuitenkin olla joissain 

tilanteissa korvausvastuunjaon kannalta merkitystä. Vakuutusyhtiön asiantuntija on vastannut 

tieliikennelain muutoksien vaikuttavan liikennesääntöihin, jonka takia tieliikennelain 

uudistuksella voi olla vaikutusta liikennevahingon tuottamuksen määrittämiseen. 

Liikennevakuutuskeskuksen asiantuntija kertoi tieliikennelain olevan tärkeä oikeuslähde, kun 

on kyse kahden tai useamman ajoneuvon välisen liikennevahingon korvaamisesta.   

Haastateltavien vastauksista käy ilmi, että ristiriitaiset tiedot ja hankalat näyttökysymykset ovat 

tulevaisuudessakin ongelmallisia huolimatta tieliikennelain uudistuksesta. 

Liikennevakuutuskeskuksen asiantuntija epäili ristiriitaisten tapausten lisääntymiseen 

vaikuttavan poliisin läsnäolon vähentyminen sellaisilla vahinkopaikoilla, joissa kyse on 

ainoastaan esinevahingoista, jolloin ongelma on osapuolten erilaiset kertomukset tapahtumien 

kulusta. Hän kertoi havainneensa trendin lisääntyneen kyseiseen suuntaan uuden tieliikennelain 

voimassaoloaikana. Liikennevahinkolautakunnan asiantuntija mainitsee tilanteiden, joissa 

liikennemerkit ja tiemerkinnät ovat ristiriitaisia, aiheuttavan ehkä epäselvyyksiä. Epäselvyydet 

voisivat johtua vakuutusyhtiön asiantuntijan mukaan liikennemerkkien ja tiemerkintöjen 

siirtymäajoista, jonka vuoksi asia vaatii tarkkuutta liikennevahinkoja ratkaistaessa. 

Liikennevahinkolautakunnan asiantuntija huomauttaa myös voimassa olevan tieliikennelain 

mukaisen ajokaistojen yhdistymisen ja sen mukaisen vetoketjuperiaatteen noudattamisen 

ongelmallisuudesta liikennevahinkojen näyttökysymyksissä. Hän mainitsi liikenteen 
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vahinkoriskin kasvun mahdollisuudesta seurauksena esimerkiksi pysäköimisen sallimisesta 

taajamassa kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle. 

Haastateltava kertoivat, että tieliikennelakiin lisätyllä ennakointivelvollisuudella voi olla 

vaikutusta vastuunjaon- ja tuottamuksen laadun arvioimisessa, vaikka ennakointivelvollisuus 

on ollut osana oikeuskäytäntöä jo ennen tieliikennelain uudistusta. Spekulointia on ollut sen 

osalta, onko ennakointivelvollisuuden vaikutukset konkreettisimpia kuin ennen tieliikennelain 

uudistusta. Spekulointi on ilmeisesti seurausta ennakointivelvollisuuden lisäämisestä 

kirjoitettuun lakiin. Vakuutusyhtiön asiantuntija kertoo, että liikennevahinkojen osapuolet ovat 

ottaneet tieliikennelain uudistuksen esille aktiivisesti ennakointivelvollisuuden osalta. 

Ennakointivelvollisuus ei kuitenkaan hänen mukaansa ole yleensä muuttanut sellaisia 

korvauspäätöksiä, jotka perustuvat liikennesääntöihin. Kukaan haastateltavista ei ole havainnut 

ainakaan toistaiseksi, että ennakointivelvollisuudella olisi ollut konkreettisia vaikutuksia 

liikennevahinkojen korvaamiseen aiemmista spekulaatioista huolimatta. Spekulointia on myös 

aiheuttanut liikennevahinkolautakunnan asiantuntijan mainitsema ennakointivelvollisuuden ja 

luottamusperiaatteen välinen suhde. Kumpaakin periaatetta on sovellettu oikeuskäytännössä jo 

aiemmin, ennen tieliikennelain uudistusta. Näistä luottamusperiaate on ollut aiemmin vahvempi 

liikennevahinkolautakunnan asiantuntijan mukaan. Hän huomauttaa myös, että on huomioitava 

tieliikenteen yleisten periaatteiden lisäksi, mitä varsinaista säännöstä menettelyllä on rikottu.  

Haastateltavat toivat haastattelussa myös ilmi, että tieliikennelain uudistuksen vaikutuksia on 

haastavaa pohtia, koska aihe on hyvin ajankohtainen. Vastauksissa toistui se, että 

haastattelukysymyksiin voisi olla helpompi vastata myöhemmin, vaikka muutaman vuoden 

kuluttua, kun tieliikennelain uudistuksessa on kulunut aikaa enemmän. 

Liikennevahinkolautakunnan asiantuntija mainitsi vastauksessaan, että tässä vaiheessa on 

vaikea sanoa, kuinka tieliikennettä koskevan sääntelyn purkamisessa ja yhtenäistämisessä on 

onnistuttu. Vakuutusyhtiön asiantuntijan mielestä tieliikennelain uudistuksen jälkeen 

tieliikennettä koskevaa lainsäädäntöä on ollut helpompi käsitellä, jonka vuoksi hän kokee 

tieliikennelain olevan nyt selkeä työkalu korvauskäsittelyssä, koska myös seikat, joista 

säädettiin ennen tieliikennelain uudistamista eri asetuksissa, on lisätty tieliikennelakiin. tämän 

vuoksi tieliikennelain uudistuksella on ollut selkeyttäviä vaikutuksia liikennevahinkojen 

korvauskäsittelyyn. 
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4.3 Tieliikennelain uudistuksen vaikutusten merkittävyys 

liikennevahinkojen korvaamiseen 

 

Vakuutusyhtiön asiantuntija muistutti, että korvauskäsittelyn osalta tieliikennettä koskevan 

lainsäädännön rakenteellinen uudistus ja turhan sääntelyn purkaminen ovat selkeyttäneet 

tieliikennettä koskevaa lainsäädäntöä, jonka seurauksena lainsäädännön rakenteelliset 

muutokset ovat olleet selkeyttäviä korvauskäsittelyn osalta. Lain käytettävyydellä on suuri 

vaikutus päivittäisessä työssä. Sen vuoksi hän nimeää, että tieliikennelain ja tieliikennettä 

koskevien asetusten muokkaaminen yhdeksi kokonaisuudeksi on ollut todennäköisesti 

merkittävin muutos korvauskäsittelyn kannalta, minkä vuoksi hän pitää tieliikennelain 

uudistusta muutoksena parempaan suuntaan. Liikennevakuutuskeskuksen asiantuntija ei ole 

huomannut, että tieliikennelain uudistuksella olisi ollut merkittäviä vaikutuksia 

liikennevahinkojen korvaamiseen. Myös liikennevahinkolautakunnan asiantuntijan arvion 

mukaan lakimuutoksella ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta arvioitaessa sitä 

liikennevahinkojen korvaamisen aspektista. Tieliikennelain uudistuksella voi kuitenkin hänen 

mielestään olla joissakin vastuunjakotilanteissa vaikutusta. 

Haastateltavat ovat ilmaisseet, että ainakaan toistaiseksi ei tieliikennelain muutoksella ole ollut 

merkitystä lainsäädännön tulkittavuuden kanssa. Viitteitä epäselvistä tulkinnallisista seikoista 

ei ole ilmennyt vakuutusyhtiön asiantuntijan mukaan tieliikennelain uudistuksen jälkeen. 

Haastatteluissa korostui, että tieliikennelain uudistuksen vaikutusten merkittävyyttä 

liikennevahinkojen korvaamisen aspektista vaikeuttaa osittain sitä koskevien tulkinnallisten 

tapausten vähäisyys. Liikennevahinkolautakunnan asiantuntija syventää, että voimassa olevaan 

tieliikennelakiin perustuvaa ratkaisukäytäntöä ei vielä liikennevahinkolautakunnassa ole. Jos 

jatkossa tulee ilmi sellaisia tapauksia, joissa tuottamusasteen arviointi uusien säännösten 

perusteella poikkeaisi aiemmasta liikennevahinkolautakunnan ratkaisukäytännöstä, tullaan 

nämä tapaukset julkaisemaan tunnistamattomina liikennevahinkolautakunnan sivuilla. 

Liikennevakuutuskeskuksen asiantuntija muistutti tuomioistuinten olevan lopulta niitä 

instituutioita, jotka muodostava epäselvissä tapauksissa tulkintakäytännön. 
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4.4 Yhteenveto tutkimusaineistosta 

 

Tutkimusaineistoista käy ilmi, minkälaisia teemoja on pohdittu tieliikennelain muutoksen 

vuoksi liikennevahinkojen korvauskäsittelyn kannalta. Omiksi teemoikseen 

tutkimusaineistosta erottautuvat korvausperusteet, liikennevahinkojen vastuunjaon merkitys, 

ristiriitaisten tapahtumakuvausten ja näyttökysymysten epäselvyys tai vaikeus, mahdollinen 

tiemerkintöjen ja liikennemerkkien välinen ristiriita siirtymäaikana, ennakointivelvollisuus ja 

lainsäädännön rakenteellinen uudistus. Korvausperusteet pysyvät edelleen samana, koska ne 

perustuvat liikennevakuutuslakiin. Tästä syystä tieliikennelain uudistuksella ei ole vaikutusta 

korvausperusteisiin. Liikennevahingon korvausvastuunjako määritetään tuottamuksen avulla. 

Tieliikennelain uudistuksella on mahdollisesti joitain vaikutuksia tuottamusta ja 

korvausvastuunjakoa ratkaistaessa. Ristiriitaisten tapahtumakuvausten epäselvyydet ja vaikeat 

näyttökysymykset ovat tulevaisuudessa haastavia tieliikennelain uudistuksesta huolimatta. 

Erityisesti kahden ajokaistan yhdistyminen yhdeksi ajokaistaksi saattaa kasvattaa ristiriitaisten 

tapahtumakuvausten ja vaikeiden näyttökysymysten määrää, kuten myös poliisin vähentynyt 

läsnäolo liikennevahinkopaikoilla. Siirtymäaikana on mahdollista, että tiemerkinnät ja 

liikennemerkit voivat olla ristiriidassa, mikä voi mahdollisesti johtaa liikenteen riskien 

kasvuun, kuten myös ajoneuvon pysäköimisen salliminen kaksisuuntaisen tien vasemmalle 

puolelle taajamassa. Ennakointivelvollisuuden lisääminen kirjoitettuun lakiin ei 

todennäköisesti aiheuta muutoksia lain tulkintaan liikennevahinkoja korvattaessa. 

Lainsäädännön rakenteellinen uudistus on helpottanut tieliikennettä koskevien säännöksien 

käyttämistä. Myös uuden merkin E30 mukaisesta kaistojen yhdistymisestä ja 

vetoketjuperiaatteista voi seurata vaikeita näyttökysymyksiä korvausvastuunjakoon liittyen. 

Saattaa olla, että näissä tilanteissa korvauskäytäntöä voidaan joutua yhtenäistämään esimerkiksi 

samaan suuntaan kuin yhtäaikaisen peruuttamisen kohdalla, jolloin liikennevahingon tuottamus 

on kummallakin liikennevahingon osapuolella, jos voidaan katsoa osapuolten peruuttaneen 

ainakin osittain yhtä aikaa. Tuottamuksen määrittämiseen ja siitä seuraavaan liikennevahingon 

korvausvastuunjakoon ei tieliikennelain uudistuksella ole merkittävää vaikutusta, joistain 

vaikutuksista huolimatta. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

5.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen ja yhteenveto 

 

Tieliikennelain uudistuksella on vaikutuksia liikennevahinkojen korvaamiseen. Tieliikennelain 

uudistus vaikuttaa liikennevahinkojen korvaamiseen yhden tai useamman ajoneuvon välisten 

liikennevahinkojen tuottamuksen määrittämisen kautta. Tuottamuksella perustellaan 

liikennevahingon korvausvastuunjako. Vaikutukset tuskin aiheuttavat kuitenkaan 

liikennevahinkojen korvausvastuunjakoon mitään sellaista, jonka perusteella liikennevahingon 

täysi korvausvastuu voitaisiin muuttuneiden säännöksien perusteella määrittää jollekin 

liikennevahingon osapuolelle. Todennäköisempää on, että tieliikennelain uudistuksella on 

vaikutuksia osatuottamusta määritettäessä. Mikäli liikennevahinkoon osallisella todetaan 

olevan osatuottamus, voidaan hänelle liikennevakuutuksesta maksettavaa korvausta osittaa. 

Osatuottamus edellyttää kuitenkin, että liikennevahinkoon osallisen säännösrikkomuksella on 

liikennevahinkoon syy-yhteys. Korvauksen osittamiseen voi mahdollisesti johtaa 

tieliikennelain 105 §:n, joka koskee talvirenkaita, rikkominen. Muita vastaavia tieliikennelain 

uudistuksesta seuranneita seikkoja, joilla voi olla vaikutusta liikennevakuutuksesta 

maksettavan korvauksen osittamiseen osatuottamukseen perustuen syy-yhteyden ollessa selvä, 

voisivat olla esimerkiksi polkupyörän takavalon puuttuminen ja ennakointivelvollisuuden 

laiminlyöminen.  

Tieliikennelain uudistuksen on spekuloitu mahdollisesti lisäävän liikenteen riskejä. Liikenteen 

riskejä lisääviä seikkoja ovat luultavasti ajoneuvon pysäköimisen salliminen taajamassa 

kaksisuuntaisen tien vasemmalle puolelle, ja tienkäyttäjän lisääntynyt vastuu talvirenkaiden 

käyttämisestä. Liikenteen riskien potentiaalinen kasvu ja heikentynyt liikenneturvallisuus 

lisäävät ehkä liikennevakuutuksesta korvattavien liikennevahinkojen määrää, mutta ainakaan 

merkittävää vaikutusta niillä ei ole, koska liikennevakuutuksesta korvattavien vahinkojen 

määrä ei tulee edellä esitetystä syystä kasvamaan merkittävällä tavalla. Liikennevakuutuksesta 

maksettavien korvausten määrä voi myös hieman kasvaa liikenteen riskien potentiaalisen 

kasvun seurauksena, mutta maksettavien korvausten määrässä ei voi tapahtua erityisen 

huomattavaa muutosta.  Huomioitavaa on myös se, että liikennevakuutuksesta korvattavien 

vahinkojen määrään vaikuttavat myös muut seikat, kuten tienkäyttäjien määrää. Tienkäyttäjien 

liikkumisen määrään vaikuttaa, esimerkiksi polttoaineet hinnat ja mahdolliset 

liikkumisrajoitukset, kuten vuonna 2020 seurauksena koronakriisistä. 



 

35 
 

Epäselvien näyttökysymysten ja ristiriitaisten tapahtumakuvaksien lisääntyminen voi olla 

merkittävää liikennevahinkojen korvaamisen aspektista, koska niiden selvittämiseen ja 

korvausvastuun ratkaisemiseen joudutaan käyttämään huomattavasti enemmän resursseja, kuin 

selvempien liikennevahinkojen korvausvastuun ratkaisemiseen. Juuri epäselvät 

liikennevahingot kuormittavat myös vakuutusyhtiöitä, Liikennevakuutuskeskusta, 

liikennevahinkolautakuntaa ja tuomioistuimia. Ristiriitaiset tapahtumakuvakset ja epäselvät 

näyttökysymykset luultavasti lisääntyvät tieliikennelain uudistuksen myötä johtuen uuden 

merkki E30 mukaisesta kahden kaistan yhdistymisestä ja sen mukaisesta vetoketjuperiaatteesta 

sekä tiemerkintöjen ja liikennemerkkien mahdollisista ristiriitaisuuksista siirtymäaikana. 

Talvirenkaiden käyttämistä koskevan sääntelyn muuttuminen lisää todennäköisesti 

selvitystyötä liikennevahinkojen korvaustoiminnassa, koska talvirenkaiden käyttöaika on 

pidempi riippuen kelistä ja sääolosuhteista. Samalla liikennevahinkojen korvausvastuuta 

ratkaistaessa on tulkittava, mikä on sellainen keli, jolloin tienkäyttäjän olisi pitänyt käyttää 

talvirenkaita. Vahinkohetkellä vallinnutta sääolosuhdetta voi olla vaikea selvittää jälkikäteen. 

Vaikka poliisi antaisi vääränlaisten renkaiden käytöstä rikosoikeudellisessa tarkoituksessa 

sakkorangaistuksen tienkäyttäjälle, se ei välttämättä auta ratkaisemaan näyttöongelmaa 

vahingonkorvausoikeudellisesti syy-yhteyden kannalta katsottuna. 

Tieliikenteen yleisten periaatteiden lisääminen kirjoitettuun lainsäädäntöön ei ainakaan 

toistaiseksi ole vaikuttanut niiden tulkitsemiseen liikennevahinkojen tuottamusta 

määritettäessä. Luottamusperiaatteen ja ennakointivelvollisuuden välisen suhteen epäiltiin 

mahdollisesti muuttuvan sen jälkeen, kun ennakointivelvollisuus lisätään kirjoitettuun 

lainsäädäntöön. Epäiltiin, että ennakointivelvollisuudesta voisi tulla vahvemmin velvoittava 

periaate oikeuskäytännössä. Tutkimusaineiston mukaan mitään konkreettista näyttöä tämän 

kaltaisesta kehityksestä ei ole tällä hetkellä havaittavissa, vaan luottamusperiaate vaikuttaa 

edelleen olevan ennakointivelvollisuutta vahvempi periaate, vaikka tienkäyttäjät ovat 

aktiivisesti ottaneet ennakointivelvollisuuden esiin liikennevahinkoja selvitettäessä.  

Liikennevahinkojen korvaamisen aspektista merkittävin vaikutus näyttää aineiston perusteella 

olevan tieliikennettä koskevan lainsäädännön rakennemuutoksella. Ainakaan tutkimusaineiston 

perusteella ei käy ilmi, että lainsäädännön rakennemuutos olisi heikentänyt tieliikennettä 

koskevan lainsäädännön käytettävyyttä. Tieliikennettä koskevan lainsäädännön 

yhtenäistämisellä ja rakennemuutoksella on ilmeisesti päinvastaisia lainsäädännön 

käytettävyyttä ja käsiteltävyyttä parantavia vaikutuksia, joilla on merkitystä päivittäisessä 

liikennevahinkojen korvaustoiminnassa. Nämä vaikutukset voivat johtua siitä, että 
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tieliikennettä koskeva lainsäädäntö on kerätty kompaktimpaan ja selvempään muotoon, jota on 

helpompi soveltaa ja tulkita. Vanhentuneen lainsäädännön purkamisella on vaikutettu 

lainsäädännön kompleksisuuden vähenemiseen. Tutkimusaineiston perusteella tieliikennettä 

koskevien asetusten kumoaminen ja niihin sisältyneen sääntelyn kokoaminen tieliikennelakiin 

vaikuttaisi onnistuneen ainakin jollain tasolla. Sen vaikutus saattaa olla jopa melko merkittävä 

liikennevahinkojen korvaamisen kannalta, koska lainsäädäntöä on rakenteellisen muutoksen 

ansiosta tehokkaampi soveltaa vahingonkorvausvelvollista ratkaistaessa. 

 

5.2 Tutkimuksen arviointia 

 

Tutkimusaihe oli spesiaali ja ajankohtainen, jonka vuoksi tutkimuksen onnistumisen kannalta 

oli välttämätöntä hankkia tutkimusaineisto asiantuntijahaastatteluilla. Monipuolinen näkemys 

tutkimusaiheesta varmistettiin haastattelemalla liikennevahinkojen parissa erilaisissa rooleissa 

työskenteleviä asiantuntijoita, jotka työskentelevät liikennevahinkojen korvaustoiminnan 

kannalta keskeisissä tehtävissä. Haastateltavat olivat erinomaisia tutkimusaiheen kannalta ja 

vaikuttivat merkittävästi tutkimuksen onnistumiseen. Tutkimuksen teoriapohja muodostui 

luonnollisesti lähes yksinomaan lainsäädännöstä, sillä tutkimuksessa tutkittiin lainsäädännön 

muutoksen vaikutuksia tutkittavaan ilmiöön. Lainsäädännön osalta keskityttiin tieliikenteen 

kannalta olennaisiin lakeihin ja muihin oikeuslähteisiin. Tutkimusaiheen vuoksi oikeiden 

säädöksien ja etenkin tiettyjen säännösten etsiminen oli merkittävä osa tutkimusta.  

Haasteita tutkimuksen toteuttamisessa aiheutti erityisesti tutkimuskysymysten muotoilu, mutta 

etenkin haastattelurungon luominen. Haastattelurungon luomisessa haastavinta oli muodostaa 

haastattelukysymyksistä riittävän ongelmakeskeisiä, koska haastattelut toteutettiin pääasiassa 

lomakehaastatteluina, jolloin tutkija ei pysty kysymään tarkentavia kysymyksiä. 

Haastattelukysymyksistä oli muotoiltava sellaisia, että niihin saataisiin suhteellisen laajoja 

vastauksia, minkä takia haastattelukysymysten muotoiluun oli nähtävä riittävästi vaivaa. Tärkeä 

lisä tutkimusaineistoon olisivat olleet tapausesimerkit, kuten muutoksenhakuorganisaatioiden 

lausunnot ja ennakkopäätökset. Tutkimusaiheen ajankohtaisuuden vuoksi lausuntoja ja 

ennakkopäätöksiä ei ollut vielä saatavilla, jonka vuoksi niitä ei ollut mahdollista lisätä 

tutkimusaineistoon. 
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 5.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Tutkimuksessa sivuttiin tieliikennelain uudistuksen vaikutuksia liikenteen riskeihin siltä osin 

kuin niillä on vaikutusta liikennevahinkojen korvaamiseen. Tieliikenteen uudistuksen 

vaikutusta liikenteen riskeihin olisi tärkeää tutkia, sillä liikenteen riskit ovat keskeisin tekijä, 

joka vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Liikenteen riskejä tutkittaessa saataisiin tutkimukseen 

sisällytettyä myös sellaisia tieliikennelain uudistuksen seikkoja, joilla ei ole vaikutusta 

liikennesääntöihin, ajoneuvoon käyttämiseen tai liikenteen ohjaukseen. Liikenteen riskeihin 

merkittävästi vaikuttava tekijä edellä mainittujen tekijöiden lisäksi on entistä tehokkaamman 

automaation ja teknologian salliminen, mihin tieliikennelain uudistuksella on ollut tavoitteena 

vaikuttaa.  

Vaikka jotkut tieliikennelain myötä voimaan tulleet säännökset voivat vaikuttaa liikenteen 

riskejä lisäävästi, voi tietyillä muutoksilla, kuten luomalla lainsäädännöllisesti paremmat 

edellytykset automaatiota käyttäville ja teknologisille turvalaitteille, puolestaan olla liikenteen 

riskejä pienentäviä vaikutuksia. Lisäksi tietyn säännöksen muuttuminen ei ole liikenteen riskien 

kannalta välttämättä mustavalkoinen muutos. Esimerkiksi ajoneuvon pysäköimisen salliminen 

taajamassa vasemmalle puolelle kaksisuuntaista tietä, voi kasvattaa ajoneuvojen välisen 

törmäyksen riskiä, mutta toisaalta parantaa kuljettajan turvallisuutta. Tieliikennelain 

kokonaisvaikutusten tutkiminen liikenteen riskien kannalta olisi tärkeää tietoa tulevaisuuden 

kehityssuunnan kannalta.  
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LIITTEET 

 

Liite 1: Teemahaastattelun haastattelurunko 

Taustatiedot 

 

a) Kertoisitko työtehtäväsi ja koulutustaustasi? 

b) Millaisen kokemuksen omaatte liikennevakuuttamisesta, liikennevahinkojen korvaamisesta 

ja tieliikennelaista? 

 

Tieliikennelain uudistus ja liikennevahinkojen korvaaminen 

 

1. Millaisia vaikutuksia tieliikennelain uudistuksella on liikennevahinkojen korvaamiseen? 

2. Millä tavalla tieliikennelain uudistus vaikuttaa liikennevahingon korvaamiseen ja 

tuottamuksellisen osapuolen määrittämiseen? 

3. Mitkä seikat ovat mahdollisesti selvempiä tai epäselvempiä liikennevahinkoja korvattaessa 

tieliikennelain uudistuksen myötä? 

4. Aiheutuuko tai onko aiheutunut tieliikennelain uudistuksesta johtuvia epäselviä tulkinnallisia 

seikkoja, joiden vuoksi korvauskäytäntöä täytyy yhtenäistää liikennevahinkoja ratkaistaessa? 

5. Miten tieliikennettä koskevan sääntelyn purkamisessa ja yhtenäistämisessä on onnistuttu 

liikennevahinkojen korvaamisen näkökulmasta? 

 

 

Tieliikennelain uudistuksen merkittävyys liikennevahinkojen korvaamisen näkökulmasta 

 

6. Miten merkittäviä tieliikennelain uudistuksen vaikutukset ovat liikennevahinkojen 

korvaamisen näkökulmasta ja miksi? 

7. Mitkä muutokset koet merkittävimmiksi liikennevahinkojen korvaamisen kannalta? 

8. Minkä takia pidät näitä muutoksia merkittävimpinä? 

9. Mitä muuta tutkimusaiheeseen liittyvää haluaisit tuoda esille tässä haastattelussa? 
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