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1 . JOHDANTO 

Valtiontalouden tarkastusvirasto suositti vuonna 2019 tehdyssä poliisin liikennevalvonnan 
tuloksellisuustarkastuksessa, että sisäministeriön tulisi vahvistaa liikennevalvonnan ja -turval-
lisuustyön ohjausta, kehittämistä ja vaikuttavuutta. Strategisen ohjauksen ja tulosohjauksen 
vahvistamiseksi sisäministeriö julkaisi 2.6.2021 Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden 
ohjelman vuosille 2021–2030. 

Ohjelma toimeenpanee sisäministeriön konsernistrategiaa, joka sisältää kaksi liikenteeseen liitty-
vää tavoitetta. Tavoitteena on korkea turvallisuuden tunne kaikissa väestöryhmissä sekä ihmisten, 
ympäristön ja omaisuuden turvaaminen. Ohjelman mukaan poliisin liikennevalvonnan tehtävä 
on turvata liikennejärjestelmän toiminta suunnitellulla tavalla sekä samalla vaikuttaa liikenne-
turvallisuuteen sekä -rikollisuuteen. Valvonnan lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja 
liikenteessä ilmenevän rikollisuuden torjumiseksi tarvitaan laaja-alaisia ja oikein kohdennettuja 
toimia, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi viestinnässä, rikostorjunnassa ja lupahallinnossa. 

Kuten poliisin toiminnassa yleisesti myös liikenneturvallisuustyössä on keskeistä kyetä ennalta 
ehkäisemään mahdollisimman monta rikosta ja onnettomuutta. Liikenneturvallisuustyön 
ennalta estävyyteen vaikuttavat ainakin työn toteuttamistapa, viestintä, havaittavuus sekä vai-
kuttavuus. Sisäministeriön ohjelmassa ei linjata poliisin liikenneturvallisuustyön organisointia 
tai resursointia, vaan siinä todetaan kysymyksen liittyvän poliisin kokonaisresursointiin. Liiken-
nevalvonnan lisääminen olisi kustannustehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta. 

Sisäministeriön toimintaohjelman mukaan poliisin liikenneturvallisuustyön yhteiskunnalliset 
vaikuttavuustavoitteet ovat:

1 . liikennekuolemien, vakavien loukkaantumisten ja ammattiliikenteen harmaan 
talouden vähentäminen

2 . liikennerikosten ja liikenteessä ilmenevien rikosten ennalta estäminen, 
paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen sekä 
liikenneturvallisuuden ylläpitäminen.

Ohjelman mukaan liikenneturvallisuustyön tulee olla ennalta estävää, yhteistyöhakuista ja tie-
tojohtoista toimintaa, joka tukee poliisin muita tavoitteita. Liikenneturvallisuustyön vaatima 
osaaminen ja erikoisosaaminen tulee varmistaa ja teknologiaa tulee hyödyntää tehokkaasti. 
Lisäksi vaikuttavuutta lisätään poliisin aktiivisella viestinnällä.

Sisäministeriön ohjelman tavoitteena on, että poliisin suunnitelmallinen liikenneturvallisuus-
työ parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää yhteiskunnallisia haittoja. Ohjelman mukaan 
tavoiteltuun tulokseen päästään kohdentamalla poliisin toimia erityisesti seuraaviin keskeisiin 
vaikuttavuuskohteisiin:

 – ajoterveys ja vireystila

 – alkoholi, huumausaineet ja lääkkeet

 – nuoret

 – ajotavat ja ajonopeudet

 – turvavöiden, lasten turvalaitteiden ja suojavarusteiden käyttö

 – tarkkaamattomuus (tekniset laitteet, mobiililaitteet, muu toiminta)

 – jalankulku, pyöräily ja suojatie

 – ammattiliikenne, kuljetusrikollisuus ja tieliikenteen harmaa talous.
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Sisäministeriön ohjelmassa velvoitetusti poliisin strategisesta johtamisesta vastaava Poliisihal-
litus toimeenpanee ohjelman tällä vuoteen 2030 ulottuvalla toiminta- ja kehittämissuunni-
telmalla. Tämä suunnitelma ohjaa kaikkea poliisin tie-, maasto- ja vesiliikenteen valvontaa ja 
muuta liikenneturvallisuutta edistävää toimintaa poliisin yksiköissä. Maasto- ja vesiliikenteen 
valvonnan osuus kokonaisuudesta vaihtelee maantieteellisin perustein, mutta myös näissä val-
vontamuodoissa painotetaan soveltuvin osin edellä mainittuja keskeisiä vaikuttavuuskohteita. 
Suunnitelma on laadittu Poliisihallituksen johtamassa työryhmässä, jossa oli jäseniä eri toi-
mintasektoreilta Poliisihallituksesta, poliisin yksiköistä ja Poliisiammattikorkeakoulusta. Työssä 
hyödynnettiin myös poliisin liikenneturvallisuustyön verkoston asiantuntemusta sekä kuultiin 
sidosryhmiä. 

Sisäministeriön ohjelman tavoin tämä suunnitelma ei linjaa liikennevalvonnan resurssi- tai 
organisointikysymyksiä. Suunnitelma on laadittu sen mukaan, että nykyinen rakenne, jossa 
liikennepoliisi on osa paikallispoliisia, on resurssien tehokkaan ja joustavan käytön sekä sek-
torirajat ylittävän yhteistoiminnan näkökulmasta paras vaihtoehto liikenneturvallisuustyön 
tehokkaalle toteuttamiselle. Liikenneturvallisuustyö tehdään niillä resursseilla, jotka poliisille 
osoitetaan ja kokonaisresurssitilanteen mahdollisessa muutostilanteessa tarkastellaan liiken-
nevalvontaan erityisesti osoitetun henkilöstön määrän tarvetta. Esitutkinnalle lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset ja kiireellisten hälytystehtävien riittävän lyhyet toimintavalmiusajat on 
asetettava etusijalle liikennevalvontaan nähden, minkä vuoksi valvonnan määrä on suoraan 
riippuvainen poliisin kokonaisresursoinnista. Ilman poliisin henkilöstön selvää lisäystä ei lii-
kennevalvonnan määrää voida tulevaisuudessakaan merkittävästi lisätä.

Tässä suunnitelmassa ei myöskään tuoda esille lainsäädännöllisiä kehittämistarpeita, vaan 
mahdolliset tarpeet tuodaan esiin olemassa olevissa lainsäädännön kehittämisprosesseissa.

Tässä suunnitelmassa poliisin liikenneturvallisuustyöllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla 
pyritään vaikuttamaan liikenneturvallisuuteen. Poliisin keskeisin toimi on liikennevalvonta, 
jolla tarkoitetaan tienkäyttäjien ja muualla erilaisilla kulkuneuvoilla liikkuvien henkilöiden käyt-
täytymisen, ajokunnon, asiakirjojen, kulkuneuvojen ja niiden kuormituksen sekä kuljetusten 
lainmukaisuuden tarkkailua ja tarkastamista. Liikennevalvonnalla pyritään samalla vaikutta-
maan henkilöiden toimintaan tulevaisuudessa. Valvonnassa ja siitä viestimisessä tulee keskit-
tyä aiempaa enemmän keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin sekä lisätä niihin kohdistuvaa osuutta 
liikennepoliisin partioiden työajasta sekä erityisesti valvonta- ja hälytystoiminnan partioiden 
vapaasti ohjautuvasta työajasta. 

Liikenneturvallisuustyön muita toimia ovat esimerkiksi lupahallinnon toimet ajokielto- ja ajo-
terveysasioissa, liikenneturvallisuusviestintä, liikennerikosten tutkinta ja rikostorjunnan tien-
käyttäjiin tai ajoneuvoihin kohdistamat pakkokeinot sekä analyysitoiminta. Liikenneturvalli-
suustyöhön kuuluu myös yhteistyö eri viranomaisten, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa, 
jota kuvataan kohdassa 4.4.

Poliisin liikenneturvallisuustyön tehostamisessa on kiinnitettävä erityistä huomiota poliisin 
sisäiseen tiedonkulkuun ja viestintään. Huomioita vaatii myös ulkoisen viestinnän kehittämi-
nen. Lisäksi viranomaisten välisen yhteistyön ja tiedonkulun tehostaminen sekä toimintatapo-
jen yhtenäistäminen parantaa liikenneturvallisuutta esimerkiksi ajoterveyteen ja ajoneuvojen 
menettämisseuraamuksiin liittyvissä asioissa. Tiedonvaihdon ja yhteistyön tehostamista tarvi-
taan myös liikenneturvallisuuden tilannekuvan parantamisessa. Liikenneturvallisuuteen liittyvä 
tilastointi, raportointi ja analyysi tukevat kehittyessään liikenneturvallisuustyön suunnittelua 
oikean ja ajantasaisen tiedon pohjalta.

Poliisihallitus seuraa tämän suunnitelman ajantasaisuutta ja toteutumista, muutostarpeiden 
ilmetessä suunnitelmaa päivitetään. 
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2 . POLIISIN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN 
LINJAUKSET JA LÄPILEIKKAAVAT PERIAATTEET

2.1 .  KANSAINVÄLISET VELVOITTEET

Liikenneturvallisuustyötä ohjataan maailmanlaajuisella tasolla Maailman terveysjärjes-
tön (WHO) linjauksilla ja eurooppalaisella tasolla Euroopan unionin (EU) linjauksilla. WHO:n 
vuonna 2017 julkaisemat 12 maailmanlaajuista tieliikenneturvallisuustavoitetta sisältävät 
muun muassa kansallisten liikenneturvallisuusohjelmien laatimisen vuoteen 2020 mennessä, 
turvavarusteiden käytön lisäämisen sekä päihtyneenä ajamisen ja ylinopeuksien vähentämi-
sen.

EU-tasolla liikenneturvallisuustyötä ohjaavat Vallettan julistuksen johdosta annetut neuvoston 
päätelmät liikenneturvallisuudesta (ST-9994-2017-INIT), kolmas liikkuvuuspaketti ja komission 
julkaisema EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan puitteet vuosiksi 2021–2030 (seuraavat vaiheet 
Vision Zero -tavoitteen saavuttamiseksi), jonka EU:n parlamentti hyväksyi suosituksiksi päätös-
lauselmallaan 6.10.2021 (TA-9-2021-0407). EU:n pitkän aikavälin tavoitteena on päästä kuolo-
nuhrien ja vakavien loukkaantumisten määrässä lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä (Vision 
Zero). Välitavoitteena on liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten väheneminen 50 
prosentilla vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä.

Komission julkaisemat EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan puitteet vuosiksi 2021–2030 perus-
tuvat Safe System -toimintatapaan, jossa tavoitteena on anteeksiantavampi tieliikennejärjes-
telmä. Siinä ajoneuvojen parempi rakenne, parannettu tieinfrastruktuuri ja alemmat nopeu-
det kompensoivat ihmisen tekemien virheiden vaikutuksia. Kaikkien tieliikenneturvallisuusta-
voitteiden kannalta asiaankuuluvien viranomaisten, kuten liikenne- ja infrastruktuuri-, ympä-
ristö-, koulutus-, poliisi-, oikeus-, kansanterveys- ja matkailuviranomaisten, on tehtävä tiivistä 
yhteistyötä kaikilla tasoilla. Ratkaisevan tärkeä rooli on myös kaikilla sidosryhmillä.

Komission liikennepolitiikan linjaukset ovat tutkimustuloksiin perustuvia. Johtavien asiantun-
tijoiden neuvojen ja kattavan sidosryhmien kuulemisen perusteella valittiin teemat suurim-
pien tieliikenneturvallisuushaasteiden ratkaisemiseksi. Nämä ovat 1) infrastruktuurin turvalli-
suus, 2) ajoneuvojen turvallisuus, 3) turvallinen tienkäyttö, mukaan lukien nopeus, alkoholi ja 
huumausaineet, tarkkaamattomuus ja suojavarusteiden käyttö ja 4) hätäapu. Poliisin toimilla 
voidaan vaikuttaa turvalliseen tienkäyttöön, jossa keskeinen rooli on nopeudella, turvalaittei-
den käytöllä sekä ajamisella päihteittä ja huomion herpaantumatta. 

Edellä mainittujen neljän keskeisen teeman kehityksen seuraamiseksi otetaan käyttöön alustavat 
kahdeksan keskeistä EU:n suorituskykyindikaattoria, jotka yhdessä kuolemantapauksia ja vakavia 
loukkaantumisia mittaavien tulosindikaattoreiden kanssa muodostavat perustan, joiden avulla 
seurataan edistymistä EU:n yhteisessä tieliikenneturvallisuutta koskevassa työssä. Poliisin toimin-
nalla pystytään vaikuttamaan suoraan niistä viiteen ensimmäiseen, joiden avulla seurataan tur-
vallista tienkäyttöä koskevan teeman kehitystä. Keskeiset suorituskykyindikaattorit ovat:

1 . nopeus (nopeusrajoituksen mukaan ajavien ajoneuvojen prosenttiosuus)

2 . turvavyö (turvavyötä tai lasten turvalaitteita oikeaoppisesti käyttävien ajoneuvon 
matkustajien prosenttiosuus)

3 . suojavarusteet (kypärää käyttävien moottorikäyttöisten kaksipyöräisten 
ajoneuvojen kuljettajien ja pyöräilijöiden prosenttiosuus)

4 . alkoholi (laissa sallitun veren alkoholipitoisuuden rajoissa ajavien kuljettajien 
prosenttiosuus)
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5 . huomion herpaantuminen (kämmenlaitteisiin kuuluvaa mobiililaitetta 
käyttämättömien kuljettajien prosenttiosuus)

6 . ajoneuvojen turvallisuus (ennalta määritellyn Euro NCAP -turvallisuusluokituksen 
kynnysarvon täyttävien tai ylittävien uusien henkilöautojen prosenttiosuus)

7 . infrastruktuuri (turvallisuusluokitukseltaan hyväksytyn kynnysarvon ylittävillä teillä 
ajetun matkan prosenttiosuus)

8 . onnettomuuden jälkeinen hoito (henkilövahingon aiheuttaneen onnettomuuden 
jälkeen soitetun hätäpuhelun ja ensihoitoyksikköjen onnettomuuspaikalle 
saapumisen välissä kulunut aika minuutteina ja sekunteina).

2.2 .  KANSALLISET LINJAUKSET

2.2.1. Valtioneuvoston linjaukset
Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2001 periaatepäätöksessä pitkän aikavälin liikenneturvalli-
suusvision, jonka mukaan ”tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tar-
vitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä”. Visio korostaa kaikkien tieliikenteen toi-
mijoiden vastuuta ja pohjautuu vahvasti ajatukseen siitä, että inhimillinen virhe ei saisi johtaa 
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Lisäksi valtioneuvosto antoi vuonna 2016 periaa-
tepäätöksen tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi, minkä tavoitteena on liikenneturvalli-
suuden parantaminen niin kuljettajien, ajoneuvojen kuin teiden osalta. Yhdeksi liikenneturval-
lisuutta parantavaksi toimenpiteeksi todetaan liikennevalvonta.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa 2019 liikenneturvallisuuden parantaminen on 
otettu uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Maaliskuussa 2022 
valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen liikenneturvallisuusstrategiasta, jonka tavoitteena on 
vastata EU:n nollavisioon (nolla liikennekuolemaa tai vakavaa loukkaantumista vuoteen 2050 
mennessä). Samalla välitavoitteeksi vahvistettiin liikennekuolemien ja vakavien loukkaantu-
misten puolittaminen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta. 

2.2.2. Poliisin visio

”Poliisi on kaikkien turvaaja, kaikkina aikoina” 

Liikenneturvallisuus on keskeinen turvallisuuskysymys kaikkien arjessa ja jokaisella on oikeus 
turvalliseen liikenteeseen joka päivä. Liikenneturvallisuus on osa sisäistä turvallisuutta ja kon-
sernistrategian tavoitteiden mukaisesti liikenteenkin osalta halutaan varmistaa, että ihmisten 
turvallisuuden tunne säilyy korkeana kaikissa väestöryhmissä. Poliisi huolehtii osaltaan laaduk-
kaiden palvelujen tuottamisesta siten, että poliisi näkyy ja on tavoitettavissa ihmisten arjessa. 
Turvallisuuden tunnetta ylläpidetään myös sillä, että poliisi viestii liikenneturvallisuuteen liitty-
vistä kysymyksistä avoimesti ja faktapohjaisesti sekä osallistuu aktiivisesti liikenneturvallisuutta 
koskevaan julkiseen keskusteluun.

2.2.3. Poliisin strategia vuosille 2020-2024

Poliisin strategian tavoitteet vuosille 2020-2024 ovat:

 – arjen turvaaminen

 – rikoksien ja häiriöiden ennalta estäminen

 – erityisesti vakavien rikosten tehokas paljastaminen ja selvittäminen

 – nykyaikaisten, turvallisten ja kehittyvien palvelujen tuottaminen

 – aktiivinen yhteistyö ja viestintä.
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Strategian tavoitteissa ei erikseen yksilöidä liikenneturvallisuustyötä. Onnistunut liikennetur-
vallisuustyö rakentuu aktiiviselle yhteistyölle ja edistää arjen turvallisuutta, estää rikoksia ja 
palvelee liikenteen sujuvuutta. Liikennevalvonnalla on myös oma roolinsa vakavien rikosten 
paljastamisessa ja selvittämisessä.

Liikenneturvallisuustyön osalta poliisin strategiassa kirjatut keinot strategisiin tavoitteisiin pää-
semiseksi ovat yhteneväiset. Strategia mahdollistetaan:

 – vahvistamalla henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja sitoutumista

 – johtamalla toimintaa tuloshakuisesti vaikuttavuutta tavoitellen

 – turvaamalla toimintakriittiset ICT-palvelut ja hyödyntämällä uusia teknologioita

 – yhdenmukaistamalla toimintaprosesseja

 – vahvistamalla yhteistyötä keskeisten sidosryhmien kanssa

 – toimimalla tietojohtoisesti, tekemällä monipuolista analyysia ja ennakoimalla 
tulevaa

 – viestimällä avoimesti ja yhtenäisesti.

Tässä suunnitelmassa sisäministeriön ohjelmassa mainittuja keskeisiä vaikuttavuuskoh-
teita koskevat toimenpiteet on kirjattu yllä olevien poliisin strategian mahdollistavien toimien 
mukaisesti.

2.2.4. Poliisin arvot
Kansalaiset ovat todennäköisimmin kanssakäymisessä poliisin kanssa juuri liikennevalvonnan 
yhteydessä. Kaikkea poliisin toimintaa ohjaavat poliisin arvot. Arvojen mukainen toiminta, esi-
merkiksi hallinnon asiakkaan kokemukset kuulluksi tulemisesta sekä poliisin asianmukaisesta 
ja oikeudenmukaisesta toiminnasta vahvistavat luottamusta poliisiin. Jokapäiväisen liikenne-
turvallisuustyön ja toimenpiteiden tulee ilmentää poliisin yhteisiä arvoja: 

Palvelu

Poliisi tarjoaa perusturvallisuutta kaikille kansalaisille ja palvelee asiakkaitaan. Asiakastyytyväi-
syys on poliisin tärkeimpiä mittareita. 

Oikeudenmukaisuus

Poliisi on luotettava ja lahjomaton. Poliisi toimii esimerkkinä muille niin virkatehtävissä kuin 
yksityiselämässä sekä kohtelee kaikkia henkilöitä tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. 

Osaaminen

Poliisin toimintaympäristö ja -menetelmät muuttuvat jatkuvasti ja jatkuva uuden oppiminen 
on edellytyksenä työstä suoriutumiselle. Jokaisen työpanoksella on merkitystä työyhteisössä. 

Henkilöstön hyvinvointi

Hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö saa aikaan tuloksia sekä on laadukkaan 
liikenneturvallisuustyön tärkein mahdollistaja. Työn edellyttämän erityisen osaamisen kehittä-
minen ja hyödyntäminen on yksi menestystekijä tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi poliisissa 
työkaveria arvostetaan, johdetaan ammattitaitoisesti sekä kannustetaan positiiviseen ilmapii-
rin.
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3 . LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN OHJAUS 
POLIISISSA

3.1 .  TULOSOHJAUS

Poliisihallinnossa noudatetaan tulosohjausta, joka on yksi valtionhallinnon keskeisistä ohjaus-
järjestelmistä linkittyen niin hallitusohjelman toimeenpanoon kuin talousarvio- eli budjetti-
prosessiin. Tulosohjauksella pyritään löytämään tasapaino käytettävissä olevien resurssien ja 
niillä saavutettavissa olevien tulosten välille. Ideaalitilanteessa tulosohjaus jalkauttaa ylimmän 
tason strategiset tavoitteet kaikkien poliisihallinnossa työskentelevien henkilöiden päivittäi-
seksi toiminnaksi. 

Tulosohjauksen keskeisimmät ohjausvälineet ovat valtion talousarvio ja sisäministeriön ja 
Poliisihallituksen välille vuosittain laadittava tulossopimus, jossa huomioidaan Poliisihallituk-
sen ohjauksen kannalta ajankohtaiset ja olennaisimmat strategista ohjausta vaativat asiako-
konaisuudet. Samalla arvioidaan käytettävien resurssien määrää, laatua ja kehitystä. Tulosso-
pimukseen kuuluu olennaisena osana mittarit ja tunnusluvut, jotka konkretisoivat asetettuja 
tulostavoitteita ja joiden perusteella arvioidaan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. 

Poliisihallitus ohjaa alaisuudessaan toimivia poliisin yksiköitä, joiden kanssa laaditaan vuosit-
tain tulossopimus ja käydään sekä talous- että tulosneuvottelut. Vuotta pidemmän aikavälin 
suunnittelu tehdään toiminnan ja talouden suunnitelmaan (TTS-asiakirja). TTS-tavoitteet ovat 
tulossopimustavoitteita strategisempia ja ne asetetaan yleensä nelivuotiskaudelle. 

Tavoitteiden asettamisen lisäksi tulosohjaukseen kuuluu olennaisesti seuranta ja raportointi. 
Poliisihallitus raportoi sovittujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen 
kuuluvassa toimintakertomuksessa, johon vastatessaan sisäministeriö ottaa kantaa Poliisihal-
lituksen suoriutumiseen sekä määrittelee jatkossa tarvittavia toimenpiteitä. Vastaavasti poliisin 
yksiköt laativat omat toimintakertomuksensa ja raportoivat kuluneesta vuodesta esittämällä 
tulosarvion tulosneuvotteluissa.

 Edellä kuvattujen asiakirjojen lisäksi niin Poliisihallitus kuin poliisin yksikötkin laativat muita 
toiminnan suunnittelun ja ohjauksen asiakirjoja, kuten vuosisuunnitelman, mahdolliset työ-
suunnitelmat ja johtamissopimukset. Myös yksittäisten työntekijöiden kanssa käytävät kehit-
yskeskustelut ja henkilökohtaisten tulostavoitteiden asettaminen voidaan katsoa osaksi poliisi-
hallinnon tulosohjausprosessia. 

Poliisihallinnon tulosohjaus noudattaa tulosohjauksen vuosikellon mukaista rytmitystä. Tulos-
ohjaus ei ole pistemäistä, tiettyihin asiakirjoihin tai määräaikoihin yksinomaan sidottua erillis-
toimintaa vaan se on osa päivittäistä toiminnan ohjausta, resurssien käyttöä, seurantaa ja jat-
kuvaa dialogia, jolla varmistetaan poliisille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen sekä resurs-
sien käyttö odotetulla tavalla.

3.2 .  JOHTAMINEN

Johtaminen on prosessi, jossa vaikutetaan organisoidun ryhmän toimintaan sen tavoitteiden ja 
päämäärien saavuttamiseksi. Johtamiselle on lukuisa joukko erilaisia määritelmiä ja teorioita. 
Oleellista on se, että johtaminen on toimintaa, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmis-
ten avulla ja ihmisten kanssa. Johtamisen keinot vaihtelevat organisaation eri tasoilla. 

Poliisin ylijohto vastaa poliisin strategisesta johtamisesta ja poliisin valtakunnallisten tavoit-
teiden saavuttamisesta. Poliisipäälliköt vastaavat oman poliisilaitoksensa johtamisesta sekä 
laitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Poliisilaitoksissa pääl-
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lystö johtaa alaistensa toiminta- ja tutkintaryhmien toimintaa ja vastaa niiden tuloksista. Pääl-
lystön työvuorosuunnittelijoille antamalla ohjeistuksella on suuri vaikutus liikennevalvonnan 
toteuttamismahdollisuuksiin. Samoin merkitystä on sillä, miten yleisjohtaja ja muu päällystö 
huomioi valvontateemat ja muun liikenneturvallisuustyön. Päivävuorojen aikana on eniten 
liikennettä ja usein iltaa vähemmän hälytystehtäviä, joten tuolloin on mahdollisuus käyttää 
hälytyspartioita liikennevalvonnassa. Iltavuoroissa hälytystehtävät sekä yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden (YJT) ylläpitämiseen liittyvät tehtävät vievät yleensä enemmän poliisin aikaa. 
Erityisesti viikonlopun illat ja yöt ovat painopisteaikaa, jolloin partioiden sidonnaisuus hälytys-
tehtäviin on suuri eikä valvonnalle juuri jää aikaa. Työvuorosuunnittelussa voimavaroja koh-
dennetaan poliisitoiminnallisen tarpeen mukaan, niiden tehokkaasti käyttämiseksi. Ristivetoa 
muodostuu siitä, että samoihin painopisteajankohtiin ajoittuu myös esim. kovia ylinopeuksia 
ja päihteiden käyttöä liikenteessä.

Johtamisen merkitys liikenneturvallisuustyön tavoitteisiin pääsyssä korostuu erityisesti ryh-
mätasolla, jolla kenttäjohtajat, tutkintaryhmän johtajat ja liikenneryhmän johtajat vastaavat 
poliisin toiminnasta ja resurssien suuntaamisesta kansalaisten ja tienkäyttäjien parissa. Erityi-
sesti kenttäjohtajan merkitys liikennevalvonnan organisointiin, ja ylipäätään toteutumiseen, 
on suuri. 

Poliisiammattikorkeakoulun esimiestaidon opinnoissa on kiinnitettävä riittävästi huomiota 
myös liikenneturvallisuustyön johtamiseen.

3.3 .  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖTÄ KOSKEVAT SUUNNITELMAT, MÄÄRÄYKSET JA 
OHJEET

Liikenneturvallisuustyön toteuttamiseen liittyvät suunnitelmat nivoutuvat yhteen tulosohjauk-
sen kanssa. Tämä poliisin liikenneturvallisuustyön toimeenpano- ja kehittämissuunnitelma 
2022–2030 on poliisin liikenneturvallisuustyön pitkän tähtäimen suunnittelun runko, joka vai-
kuttaa osaltaan tulosohjausprosessiin, vuosittaiseen teemavalvontasuunnitelmaan (teemaval-
vontakalenteriin) ja muuhun poliisin yksiköissä suunniteltavaan ja toteutettavaan liikennetur-
vallisuustyöhön. Vuosittainen teemavalvontasuunnitelma siihen liittyvine kausitiedotteineen 
ja ohjaavine kirjeineen ohjaa valtakunnallisten valvontateemojen aiheita ja toteuttamistapaa 
keskeisiä vaikuttavuuskohteita painottaen.

Poliisihallitus ohjaa ja yhdenmukaistaa valtakunnallisesti poliisin toimintaa antamalla määrä-
yksiä, ohjeita tai ohjaavia kirjeitä. Poliisihallituksen antamista määräyksistä ja ohjeista annetun 
määräyksen (POL-2016-12951) mukaan Poliisihallituksen antamat määräykset velvoittavat 
tiettyyn toimintatapaan määräyksen tarkoittamassa tilanteessa, kun taas ohjeet jättävät yksit-
täistapauksessa mahdollisuuden poiketa ohjeen mukaisesta menettelytavasta perustellusta 
syystä. Yksittäistapausta koskevissa tilanteissa voidaan antaa myös kirjallisia käskyjä. Ohjaavilla 
kirjeillä Poliisihallitus antaa ohjaus- ja yhdenmukaistamistarkoituksessa suosituksia tai toimin-
tamalleja asioissa, joissa ohjeen tai määräyksen antaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 

Liikenneturvallisuustyön toimintalinjoja, -menetelmiä ja -tapoja Poliisihallitus linjaa yleensä 
ohjeilla, joissakin tapauksissa myös määräyksillä ja ohjaavilla kirjeillä. Liikennevalvonnan osalta 
linjataan mm. vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaa, ajoneuvojen kuorman punnitse-
mista, ajo- ja lepoaikojen valvontaa, puhalluskokeita ja tarkkuusalkometrin käyttöä sekä kevyi-
den moottorikäyttöisten ajoneuvojen rakennemuutosten valvontaa. Liikenneturvallisuustyö-
hön liittyvät myös lupahallinnon ohjeistus päihderiippuvuudesta ja ajo-oikeudesta, ajokort-
tilain (386/2011) mukaisten tehtävien hoitamisesta ja rikosperusteisen ajokieltoasian käsitte-
lystä, tutkinnan ohje liikennerikostutkinnasta sekä seuraamusmenettelyä ohjaava sakkokäsikirja 
liitteineen. Kaikki nämä ovat saatavissa poliisin intranetin valtakunnallisesta sisällöstä. Samassa 
paikassa on myös määräys poliisin viestinnästä ja poliisin julkisuuskäsikirja. Suurin osa poliisin 
liikenneturvallisuustyötä koskevasta ohjeistuksesta on julkista.
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Erityisesti liikennevalvonnassa tarvitaan myös paljon muuta kirjallista materiaalia. Lakien, ase-
tusten ja suoraan velvoittavien Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten ohella esimer-
kiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ( jälj. Traficom) antaa määräyksiä, jotka vaikuttavat 
suoraan valvonnan toteuttamiseen. Liikennevalvonta-SharePoint ja kenttäpartioiden lomak-
keiden täyttöön käyttämän poliisin operatiivisten kenttälomakkeiden järjestelmän ohjepankki 
ovat perusta, jonka pohjalta asiajakoa ja sisältöä edelleen kehittämällä voidaan varmistaa, että 
liikennevalvontatilanteessa tarvittava tieto on ajantasaisesti saatavilla ja helposti löydettävissä. 
Tällaista tietoa ovat esimerkiksi suorat linkit kenttälomakkeiden järjestelmästä Traficomin mää-
räyksiin ja EU:n säädöksiin.

3.4 .  ASIANTUNTIJAVERKOSTOT JA NEUVOTTELUPÄIVÄT

Liikenneturvallisuustyön ohjauksessa käytetään hyväksi erilaisia Poliisihallituksen johtamia 
asiantuntijaverkostoja, jotka kokoontuvat asian edellyttämällä tiheydellä. Tällä hetkellä liiken-
neturvallisuustyön ohjauksessa käytetään seuraavia kokoontumisia:

Poliisin liikenneturvallisuustyön verkosto koostuu Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön lii-
kenneturvallisuuden alueen asiantuntijoista ja poliisiyksiköissä liikennepoliisitoimintaa johta-
vista henkilöistä. Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja seuraa liikenneturvallisuutta ja siihen 
vaikuttavia ilmiöitä, ottaa kantaa valmistelussa oleviin asioihin sekä jakaa hyviä käytäntöjä 
myös valtakunnallisesti toteutettavaksi. 

Raskaan liikenteen verkosto koostuu Poliisihallituksen asiasta vastaavan poliisitarkastajasta 
sekä poliisiyksiköissä, Tullissa ja Rajavartiolaitoksessa raskaan liikenteen valvontaa päätyönään 
tekevistä liikenteen valvojista. Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja pohtii raskaan liikenteen ja 
muun ammattimaisen liikenteen valvonnassa esille tulleita ongelmia sekä käytäntöjen kehittä-
mistä ja yhdenmukaistamista. Verkosto myös järjestää koulutusta valvontakäytännöistä.

Raskaan liikenteen koulutus- ja neuvottelupäivillä raskaan liikenteen valvonnassa työskentelevät 
poliisit eri yksiköistä kokoontuvat asiasta vastaavan poliisitarkastajan johdolla saamaan koulu-
tusta uusista säännöksistä, valvontamenetelmistä tai -käytännöistä. Lisäksi keskustellaan valvon-
nasta ja siihen liittyvistä käytännön ongelmista. Usein neuvottelupäiviin sisältyy myös vuoropu-
helua esimerkiksi Traficomin tai muiden sidosryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden kanssa.

Vaativan ajotapavalvonnan neuvottelupäivillä vaativaa ajotapavalvontaa suorittavat poliisit 
eri yksiköistä kokoontuvat asiasta vastaavan poliisitarkastajan johdolla pohtimaan valvonnan 
tilannetta ja toiminnan linjauksia. 

Moottoripyöräpoliisitoiminnan koulutuspäivillä käsitellään moottoripyörien poliisikäyttöön ja 
siinä suoritettavaan valvontaan liittyviä kysymyksiä.

Vesiliikenteen valvonnan koulutuspäivillä vesiliikennettä valvovat poliisit eri yksiköistä kokoon-
tuvat asiasta vastaavan poliisitarkastajan johdolla saamaan koulutusta uusista säännöksistä, 
valvontamenetelmistä tai -käytännöistä sekä keskustelemaan valvonnasta, siihen liittyvistä 
käytännön ongelmista ja esimerkiksi valvonnan analyysissä esille nousseista kysymyksistä.

Poliisin liikenneturvallisuusseminaarissa poliisin liikenneturvallisuustyötä johtavat ja sitä käy-
tännössä tekevät kokoontuvat vuosittain käsittelemään liikenneturvallisuustyöhön liittyviä 
ajankohtaisia aiheita ja ottamaan kantaa valmisteilla oleviin asioihin. Tilaisuuksissa perehdy-
tään myös yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Ajo-oikeusasioiden asiantuntijaverkosto toimii Poliisihallituksen lupahallinnon vastuualueen 
alaisuudessa. Verkostossa lupavalvonnan asiantuntijat pohtivat ajo-oikeuteen ja ajokieltoon 
liittyviä menettelytapoja, säännösten soveltamista ja käytäntöjen yhtenäistämistä käytännössä 
eteen tulevissa tilanteissa.
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3.5 .  TIETOJÄRJESTELMÄT

Poliisin käytössä olevien tietojärjestelmien tulee tukea liikenneturvallisuustyön suunnitte-
lua, resursointia, johtamista, toteutusta, seurantaa ja analyysiä. Esimerkiksi työajan erittelyssä 
tulee pystyä jaottelemaan riittävällä tarkkuudella keskeisiin vaikuttamiskohteisiin kohdistuva 
työaika, jotta sen käyttöä voidaan seurata. Tavoitteena voisi olla se, että partion eri poliisiteh-
täviin käyttämä työaika kirjautuisi suoraan tehtävänkäsittelyjärjestelmästä, jotta niiden perus-
teella voidaan seurata työajan käyttöä. Tällöin myös tehtävälajeissa jaottelun tulee olla riittä-
vän tarkka. Minimissään tarkkaamattomuusvalvonnan tulisi olla omana kohtanaan ja lisäksi 
raskaan liikenteen valvontaan tulisi palauttaa aikaisemmin käytössä ollut kahdeksan alakohdan 
jaottelu muun muassa EU:n vuosittain Suomelta edellyttämien valvontatuntimääräerittelyjen 
vuoksi koskien erityisesti ajo- ja lepoaikavalvontaa, vaarallisten aineiden maantiekuljetusten 
valvontaa sekä teknisiin tienvarsitarkastuksiin käytettyä työaikaa.

 Poliisin operatiivisen toiminnan tiedonhakujärjestelmää, joka hakee eri järjestelmistä poliisi-
tehtävät, liikennerikokset ja onnettomuudet karttapohjaan helposti luettaviksi raporteiksi, tulee 
edelleen kehittää. Esimerkiksi liikennevirhemaksujen ja poliisin tiedustelujärjestelmään kirjat-
tujen valvontapyyntöjen näkymiseksi raporteissa olisi kehitettävä rajapintoja eri järjestelmien 
välillä. 

Liikennevalvontaan ja muihin kenttätoiminnan tilanteisiin liittyvien havaintotietojen kirjaa-
mista tiedustelujärjestelmään voitaisiin helpottaa lomakkeiden täyttöön käytettävän järjestel-
män avulla, jotta analysoitavaa tietoa kertyisi mahdollisimman kattavasti.

3.6 .  POLIISIN SISÄINEN VALVONTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen valvonta kuuluu jokaisen poliisissa työskentelevän henkilön tehtäviin. Sisäinen val-
vonta on jokapäiväisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan toi-
minnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan poliisiyksiköiden johta-
miseen ja toimintarutiineihin sisältyvää jatkuvaa talouden, toiminnan ja omaisuuden turvaa-
misen kontrollia, virheiden ja ei-toivottujen menettelyjen ehkäisemistä, toimintaa koskevien 
ohjeiden, määräysten ja säädösten noudattamisen ja informaatiojärjestelmien luotettavuuden 
varmistamista sekä taloudellisuuden edistämistä. 

Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa 
viraston ja laitoksen ylin johto. Tavallisin sisäisen valvonnan muoto on se, että esimiehet val-
vovat ja ohjaavat alaistensa virkatoimia tai työtehtäviä. Poliisihallituksen ohje sisäisestä valvon-
nasta (POL-2019-43626) täsmentää sisäisen valvonnan toteuttamisen periaatteita poliisihal-
linnossa. 

Sisäinen tarkastus tukee poliisia ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla 
järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä 
riskienhallinnan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäinen tarkastus laatii vuosittain 
tarkastussuunnitelman, jossa määritellään tarkastustoiminnan painopistealueet. Tarkastus-
kohteeksi voidaan ottaa erilaisia menettelyitä ja prosesseja poliisilaitoksissa. Liikenneturvalli-
suustyöhön liittyvä tarkastuskohde olisi esimerkiksi ajoterveyttä ja huumaavien aineiden vää-
rinkäyttäjää koskevien tietojen siirtyminen lupahallintoon ja se, miten varmistetaan, että kai-
kissa ajoterveyden valvontaa edellyttävissä tapauksissa tiedot siirtyvät lupahallintoon.
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4 . POLIISIN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN 
TAVOITTEET

4.1 .  KESKEISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET

Poliisin liikenneturvallisuustyön keskeisiä vaikuttavuustavoitteita ovat

1 . liikennekuolemien, vakavien loukkaantumisten ja ammattiliikenteen harmaan 
talouden vähentäminen

2 . liikennerikosten ja liikenteessä ilmenevien rikosten ennalta estäminen, 
paljastaminen ja syyteharkintaan saattaminen sekä liikenneturvallisuuden 
ylläpitäminen.

Liikenneturvallisuustyötä ovat liikennevalvonnan lisäksi kaikki ne poliisin toimet, jotka tähtää-
vät liikenneturvallisuuden parantamiseen tiellä, maastossa tai vesillä. Mahdollisimman tehokas 
liikenneturvallisuustyö asettaa vaatimuksia työn toteuttamistavan lisäksi henkilöstölle, käytet-
tävälle teknologialle ja koko organisaatiolle.

4.2 .  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KATTAA KOKO POLIISIORGANISAATION

Liikennevalvonta kuuluu valvonta- ja hälytystoiminnan sekä liikennepoliisitoiminnan perus-
tehtäviin. Liikennevalvonta onkin poliisin keskeinen tapa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen ja lii-
kenteessä ilmenevään rikollisuuteen. Liikenneturvallisuustyössä tarvitaan laaja-alaisia ja oikein 
kohdennettuja toimia parantamaan liikenneturvallisuutta sekä ennalta estämään ja torjumaan 
liikenteessä ilmenevää rikollisuutta. Poliisitoiminnassa pakkokeinot ovat osa turvallisuuteen 
vaikuttamista, niin myös liikenneturvallisuustyössä. Ajokiellot, ajoneuvojen takavarikoinnit ja 
alkolukot ovat kiinteä osa keinovalikoimaa. Erityisesti päihdeongelmiin liittyviin liikennerikok-
siin syyllistyvät ovat tyypillisesti rikosten uusijoita, joiden kohdalla tulee harkita pelkkää ran-
gaistusta voimakkaampien ennalta estävien keinojen käyttöä.

Rikostorjunnan ja lupahallinnon toimin voidaan vaikuttaa tehokkaasti liikenneturvallisuuteen 
sekä tiellä ilmenevään rikollisuuteen. Missä tahansa poliisin tehtävässä voi ilmetä seikkoja, 
jotka antavat syytä epäillä tehtävässä tavatun ajo-oikeuden haltijan ajokortin terveysvaatimus-
ten täyttymistä. Esimerkiksi mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvä tehtävä voi antaa 
perusteen ajoterveyden selvittämiselle. Näissä tilanteissa toimenpiteiden tulee olla yhdenmu-
kaisia, jotta ajoterveyden arviointi tulee tehdyksi valtakunnallisesti yhdenvertaisesti, vaikkei 
henkilöä tavattaisikaan kuljettamasta ajoneuvoa.

Liikenteessä ilmenevä rikollisuus on tyypillisesti piilorikollisuutta, joka tulee ilmi liikenneval-
vonnassa. Muiden kuin lähimmän partion periaatteella valmiiksi hoidettavien rikosten selvit-
tämiseen täytyy olla valmiuksia ja riittävä asiantuntemus rikostorjunnassa. Tyypillisesti tällaisia 
rikoksia ovat erilaiset talous-, ympäristö- ja yritystoiminnassa tehtävät laajat harmaan talouden 
rikokset, jotka saattavat ilmetä liikennevalvonnan yhteydessä yksittäisinä tekoina.

Tiedustelu- ja analyysitoiminnalla pyritään tuottamaan ajantasaista ja merkityksellistä tietoa 
kaikille poliisin sektoreille. Liikennevalvonnan suuntaamiseksi ja liikenteessä ilmenevien rikos-
ten torjumiseksi tarvitaan helposti tavoitettavaa ja ymmärrettävää sijaintitietoa ja muuta tietoa 
onnettomuuksista, liikennerikoksista, erilaisista havainnoista ja valvontapyynnöistä. Tärkeää on 
myös kirjata poliisin omat havainnot järjestelmään edelleen hyödynnettäväksi. Liikenteen yri-
tystoiminnassa ilmenevien rikosten selvittäminen edellyttää tiedonhankintaa ja kohdetorjun-
taa.
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Viestintä kuuluu oleellisena osana sekä liikennevalvontaan että myös muuhun liikennetur-
vallisuustyöhön. Valvonnan vaikutus tehostuu viestinnän avulla ja lisäksi viestinnän keinoin 
voidaan vaikuttaa ennalta estävästi esimerkiksi liikennekasvatuksen ja -valistuksen kautta. 
Organisaation kattava sisäinen viestintä eri sektoreiden välillä esimerkiksi ajoterveysasioissa on 
varmistettava luomalla siihen selkeät ja yksiselitteiset käytännöt.

4.3 .  ENNALTA ESTÄVYYS

”Liikennevalvonnan tärkein tavoite ei ole määrätä mahdollisimman monta 
rangaistusta, vaan vaikuttaa niin, että mahdollisimman moni tienkäyttäjä  
kokee liikennerikkomuksista seuraavan kiinnijäämisriskin.”

Rikosten ennalta estäminen on poliisilain (872/2011) mukaan yksi poliisin tehtävistä. Lisäksi valtio-
neuvoston sisäisen turvallisuuden selonteon mukaan viranomaisten toiminnan painopiste siirtyy 
yhä enemmän korjaavista palveluista ennalta ehkäisyyn. Tämän mukaisesti v. 2020 julkaistun 
poliisin strategian mukaan poliisi pyrkii yhä enemmän toiminnassaan rikosten ennalta ehkäisyyn. 

Sisäministeriö on julkaissut vuonna 2019 ENSKA Poliisin ennalta estävän työn strategian 2019–
2023. Strategiassa todetaan, että liikenneturvallisuus on tärkeä osa ennalta estävää työtä. Poliisi 
keskittyy liikenneturvallisuustyössä nopeusvalvontaan, päihteiden ja turvalaitteiden käytön 
valvontaan sekä riskikuljettajiin. Liikenneturvallisuustyötä oh-jaa vuonna 2016 hyväksytty val-
tioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenneturvallisuuteen 
ja -valvontaan liittyviä tavoitteita ja strategisia linjauksia ei kuitenkaan ole sisällytetty poliisin 
ennalta estävän työn strategiaan, vaan niiden osalta on todettu, että ne tarkistetaan ja laadi-
taan erikseen. Tällä suunnitelmalla linjataan osaltaan näitä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Liikennevalvonta on keskeinen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden alaan kuuluva tehtävä ja 
siinä vaikutetaan ennalta estävästi sekä seuraamuksen saajaan että valvonnan tavalla tai toi-
sella havaitseviin tienkäyttäjiin. Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto ( jälj. ETSC) totesi liiken-
nevalvontastrategiaa käsittelevässä julkilausumassaan, että liikennevalvonnan tärkein tavoite 
on liikenneturvallisuuden parantaminen ennaltaehkäisemällä tienkäyttäjiä syyllistymästä 
rikoksiin, jotka ovat yhteydessä liikenneonnettomuuksien syntymiseen. Tarkoitus on ensisijai-
sesti lisätä tienkäyttäjien koettua (subjektiivista) kiinnijäämisriskiä, ei vain reagoida jo tapahtu-
neisiin laittomuuksiin ja kirjata mahdollisimman paljon rikosilmoituksia. (ETSC: Police enforce-
ment strategies to reduce traffic casualties in Europe, 1999.)

ETSC:n raportti (How traffic law enforcement can contribute to safer roads, 2016) korostaa lii-
kennevalvonnan roolia liikennekuolemien ja loukkaantumisten ennalta estäjänä. Tienkäyttäjät 
arvioivat todennäköisyyttä jäädä kiinni liikennerikkomuksesta todellisesta (objektiivisesta) kiin-
nijäämisriskistä saamiensa tietojen ja havaintojen perusteella ja he ottavat arvioinnissa huo-
mioon myös mediasta ja lähipiirin henkilöiltä saadut tiedot valvonnasta. Tarpeeksi korkeaksi 
koettu riski (subjektiivinen kiinnijäämisriski) saa tienkäyttäjät välttämään liikennesääntöjen rik-
komista. Raportin mukaan valvonta on tehokkainta, kun

 – valvonnasta viestitään riittävästi ennen valvontaa, valvonnan aikana ja valvonnan 
jälkeen

 – valvonta tapahtuu säännöllisesti pitkän ajanjakson aikana

 – valvonta ei ole ennakoitavissa eikä helposti vältettävissä

 – valvonnassa yhdistellään korkean näkyvyyden ja näkymättömyyden elementtejä

 – valvonta kohdistuu käyttäytymiseen, jolla on suora ja todistettu yhteys vakaviin 
onnettomuuksiin (esimerkiksi ylinopeudet, päihtyneenä ajo, turvavyön käyttämät-
tömyys, punaisten liikennevalojen noudattamattomuus, lähellä ajo, matkapuheli-
men käyttö jne.).
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Osa tienkäyttäjistä toimii sääntöjen mukaisesti jo siksi, että he haluavat noudattaa sääntöjä. 
Toisten tienkäyttäjien täytyy saada toistuvasti havaintoja liikennevalvonnasta, jotta he kokevat 
kiinnijäämisriskin sääntöjen rikkomisesta riittävän korkeaksi. 

Tapani Mäkinen päätyi jo vuonna 1990 tutkimuksessaan paljolti ETSC:n raportin kaltaisiin 
tuloksiin. Mäkisen mukaan vaikuttaakseen tehokkaimmin tienkäyttäjän kokemaan kiinnijää-
misriskiin liikennevalvonnan tulee olla havaittavaa, tunnistettavaa, yllätyksellistä sekä toistuvaa 
(Tapani Mäkinen: Liikennerikkomusten subjektiivinen kiinnijäämisriski ja sen vaikutukset kul-
jettajien toimintaan, 1990).

Ennalta estävyyden toteuttamiseksi valvonnan tulee olla pääosin havaittavaa, jotta muutkin 
kuin seuraamusmenettelyn kohteeksi joutuneet tienkäyttäjät huomaavat valvonnan. Havaitta-
vuutta voidaan tehostaa tehokkaalla viestinnällä, jota voi tapahtua ennen valvontaa, valvonnan 
aikana ja myös valvonnan jälkeen. Parhaimmillaan itse valvonnasta, mutta viimeistään valvon-
taa koskevasta viestinnästä ilmenee myös valvonnan kohteena oleva käyttäytymismuoto.

Vesa Huotari näkee kirjallisuustutkimuksessaan poliisin liikenneturvallisuutta edistävän työn 
toisaalta vaikuttavimpana silloin, kun poliisi onnistuu luomaan ja ylläpitämään valvottaviensa 
piirissä kuvaa, että lain rikkomisesta liikenteessä jää kiinni ja kiinnijääminen johtaa nopeasti 
tuntuvaan rangaistukseen (Vesa Huotari: Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön 
vaikuttavuus, 2020, 52). 

Toisaalta Huotari muistuttaa, että lailla ja sen valvonnalla tulisi olla ymmärrettävä ja hyväksyt-
täväksi koettu sekä kansalaisten tukea laajalti nauttiva tarkoitus ja henki. Lain noudattaminen 
lähtisi siten enemmän ihmisen sisältä kuin ulkoisista vaikuttimista. Näin ajatellen sääntöjen ja 
niiden valvonnan tulisi olla sellaisia, että kansalaiset kokisivat molemmat yhteisesti hyväksy-
tyiksi ja sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen puuttuminen tapahtuisi siten, että sillä olisi kan-
salaisten laaja hyväksyntä. Tällainen toimintatapa edistäisi valvonnan laajaa hyväksyttävyyttä 
ja tehostaisi sen vaikutusta. Esimerkiksi rattijuopumusvalvonnan kohdalla tämä varmasti on 
myöskin vallitseva asiantila. 

Liikennevalvonnan vaikutuksen tehostamisen ohella viestintää tulee poliisissa käyttää myös 
muuhun liikenneturvallisuuden edistämiseen. Tätä eri kohderyhmiin kohdistuvaa toimintaa 
on tarkoituksenmukaista ja tehokasta toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneitten kanssa. Täl-
laista viestintää voidaan toteuttaa materiaalien tuottamisena, videoituina luentoina tai tietylle 
kohderyhmälle suunnattuna tilaisuutena. Varsinkin nuorille on syytä tarjota tietoa esimerkiksi 
liikennesäännöistä, ennakoivasta liikkumisesta sekä liikenneonnettomuuksista ja niiden seu-
rauksista (ks. luku 5.4. Nuoret). Ikääntyville taas on hyvä tarjota tietoa ikääntymisen mahdolli-
sista vaikutuksista turvalliseen liikkumiseen, tyypillisistä ikääntyvien terveysongelmista, niiden 
ilmenemismuodoista ja vaikutuksista liikenneturvallisuuteen sekä esimerkiksi ikäkuljettajan 
itsearviointilomakkeesta. 

4.4 .  YHTEISTYÖHAKUISUUS

Poliisin resurssit ovat rajalliset. Siksi pyrkimys yhteistyöhön ja liikenneturvallisuustyön käytän-
nön toteuttaminen yhdessä eri viranomaistahojen ja sidosryhmien kanssa antaa paremmat 
mahdollisuudet työn onnistumiselle. Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan löytää tehokkaita 
teknisiä ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä liikenneturvallisuuteen vaikuttamisesta.

Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos toimivat varsin läheisillä toimialoilla ja samantyyppisin toimival-
tuuksin. Niiden yhteistoiminnasta on säädetty poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoi-
minnasta annetulla lailla (687/2009). Keskeisimpiä yhteistyömuotoja ovat keskinäinen avus-
taminen tehtävien hoidossa sekä yhteinen rikostiedustelu- ja analyysitoiminta, joka on erit-
täin merkityksellistä esimerkiksi laajan ja rajat ylittävän kuljetusrikollisuuden paljastamisessa. 
PTR-yhteistyörakenteessa on mm. PTR-kenttätoimintaryhmä, jonka puitteissa, samoin kuin 
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alueellisessa PTR-yhteistyössä, edistetään muun muassa yhteisiä raskaan liikenteen valvon-
taoperaatioita. Myös maasto- ja vesiliikenteen valvonnassa tehdään yhteistyötä.

Liikenne- ja viestintäministeriö huolehtii liikenteeseen liittyvän sääntelyn valmistelusta ja 
kuulee valmistelutyössä myös poliisia. Poliisin on lausunnossaan otettava huomioon esitet-
tyjen muutosten vaikutukset poliisitoiminnan eri osa-alueisiin ja tarvittaviin resursseihin. Voi-
massa olevia säännöksiä koskevia, poliisin kenttätyössä ilmeneviä soveltamisongelmia varten, 
Poliisihallituksessa on mekanismi, jonka avulla tieto säännöstöä koskevista ongelmista saa-
tetaan tiedoksi säännösten valmistelusta vastaavalle ministeriölle. Liikennevalvonnassa sään-
nöstöä koskevista ongelmista on raportoitava poliisiyksiköistä Poliisihallitukseen. Poliisihalli-
tuksen esikunnan kautta esitykset lakimuutostarpeista esitetään liikenne- ja viestintäministe-
riölle tai muulle säädöksen valmistelusta vastaavalle taholle.

Traficom antaa määräyksiä tieliikennelakiin (729/2018) ja ajoneuvolakiin (82/2021) kirjatun 
valtuutuksen perusteella esimerkiksi ajoneuvojen rakenteesta ja niiden kuormauksesta. Trafi-
comin kanssa yhteistyössä voidaan järjestää valvontaan liittyviä koulutuksia, sopia valvontalin-
jauksista tai järjestää yhteisiä valvontaiskuja.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ( jälj. ELY-keskukset) toimivat Väyläviraston alaisena 
väylien ja niiden turvallisuuden ylläpitäjinä. Yhteistyö ELY-keskusten kanssa on liikenneturval-
lisuuden kannalta tärkeää esimerkiksi automaattivalvontaan liittyvän suunnittelutyön vuoksi. 

Aluehallintovirastot ( jälj. AVI) hoitavat valtion tehtäviä alueilla. AVI valvoo esimerkiksi työsuoje-
lua koskevien säännösten noudattamista. Poliisin kanssa AVI tekee yhteistyötä esimerkiksi ajo- 
ja lepoaikojen sekä taksiliikenteen valvonnassa.

Kunnat, seutukunnat tai maakunnat tekevät liikenneturvallisuuteen liittyviä suunnitelmia, 
joiden laadintaan poliisin tulee osallistua. Myös kuntien tai isompien alueiden liikenneturval-
lisuustyöryhmät ovat alueen liikenneturvallisuuden kannalta keskeisiä yhteistyökumppaneita. 
Vaikka poliisia ei enää tarvitse kuulla esimerkiksi liikenteenohjauslaitteen asettamisesta, on 
hyvä kuitenkin miettiä liikenneympäristön kehittämistä yhteistyössä eri viranomaisten kesken 
muutosten liikenneturvallisuusvaikutusten varmistamiseksi. Poliisiyksiköiden tulee aktiivi-
sesti tuoda omassa onnettomuus- ja liikennerikosanalyysissään ilmeneviä liikenneympäristön 
kehittämiskohteita kuntien liikenneympäristöstä vastaavien tahojen tietoon. Samalla voidaan 
keskustella myös poliisin liikenneturvallisuustyön painotustarpeista kuntien näkökulmasta. 
Kunnilla voi olla vastavuoroisesti hyvinkin tarkkaa dataa liikenneonnettomuuskeskittymistä ja 
liikennemääristä. Koulutuksen järjestäjinä kunnat vastaavat myös koulujen liikennekasvatuk-
sesta ja poliisi osallistuu joko valtakunnallisesti tai alueellisesti liikennekasvatuksessa tarvitta-
van materiaalin tuottamiseen.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat selvittävät liikenneonnettomuuksiin johtaneita 
syitä ja tuottavat Onnettomuustietoinstituutin raportteina tärkeää tietoa onnettomuuksien 
ennalta estämiseksi. Poliisin jäsenyys lautakunnassa on tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä.

Yhteistyö Syyttäjälaitoksen kanssa on tärkeää tehokkaan ja yhdenmukaisen puuttumisen kan-
nalta. Sakkokäsikirja yhdenmukaistaa seuraamuksia myöskin syyttäjälle menevien sakkovaati-
musten osalta, mutta esimerkiksi ajoneuvojen tai niiden arvon konfiskaation vireillepanokyn-
nys vaihtelee maan eri puolilla johtuen paljolti syyttäjälaitoksen paikallisista ohjeista polii-
silaitokselle. Poliisin on pyrittävä omassa toiminnassaan valtakunnallisesti yhdenmukaiseen 
menettelyyn kulkuneuvoja koskevan menettämisseuraamuksen käynnistämisessä. Lisäksi 
Syyttäjälaitoksen kanssa on pyrittävä yhteisymmärrykseen ainakin selkeiden konfiskaatiotapa-
usten rajanvedosta. Myös muuta liikenteessä ilmeneviin rikoksiin liittyvää syyttäjäyhteistyötä 
on kehitettävä.
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Liikenneturva on toimialansa vuoksi sekä valtakunnallinen että alueellinen yhteistyökumppani. 
Liikenneturva tuottaa materiaalia erilaisiin tarkoituksiin ja osallistuu esim. teemavalvontakam-
panjoiden viestintään. Liikenneturva tuottaa kouluttajapalveluita maanlaajuisesti liikennekas-
vatukseen ja -valistukseen. Liikenneturva tuottaa myös valvonnassa hyödynnettävää tutkimus-
tietoa esimerkiksi liikennekäyttäytymisestä ja turvavälineiden käytöstä. 

Poliisi tekee yhteistyötä myös eri tienkäyttäjäryhmiä tai liikenneturvallisuustoimijoita edusta-
vien järjestöjen kanssa.

4.5 .  TIETOJOHTOISUUS

”Oikea aika, oikea paikka, oikea kohde, oikea osaaminen, oikeat välineet; tieto 
muuttuu toiminnaksi” 

Tietojohtoisessa poliisitoiminnassa on kyse siitä, että päätökset resurssien kohdentamisesta 
tehdään toimintaympäristöstä saatavaa tietoa analysoimalla. Olennaista on se, että tietojoh-
toisen toiminnan ansiosta kyetään ennakoimaan sitä, mihin resurssit on järkevintä kohdentaa. 
(poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Maaseudun tulevaisuus lehden haastattelussa 6.11.2020.) 

Tavoitteena olisi esimerkiksi liikenneturvallisuuden osalta päästä tilanteeseen, jossa analytiikan 
tuottaman tiedon avulla tiedettäisiin, missä ja milloin liikennevalvontaa olisi suoritettava. Ana-
lyysiosaamista ja analyyttista ajattelua tuleekin koulutuksen kautta lisätä ja jatkuvasti kehittää 
ajanmukaiset tarpeet ja teknologinen kehitys huomioon ottaen. (Mika Sutela, tiedon, analyysin 
ja analytiikan hyödyntämisen tarve poliisissa – ilmeinen ja suuri?, 2020.)

Liikenneturvallisuustyön kehittämiseen liittyvää tietoa ja siten myös analyysia ja tutkimusta 
tarvitaan myös Suomessa lisää. Kolareihin, liikennerikoksiin ja liikennetehtäviin pohjautuvan 
analyysin lisäksi tarvitaan tieteellistä tutkimusta esimerkiksi liikennekäyttäytymisen ja vakavien 
onnettomuuksien suhteesta, liikennevalvonnan vaikuttavuudesta ja uuden valvontateknolo-
gian kehittämisestä. Poliisiammattikorkeakoululla on erillinen tutkimus-, kehitys- ja innovaa-
tioyksikkö, joka suorittaa laaja-alaista tutkimustoimintaa. Sen tulee olla aloitteellinen sekä tie-
dekorkeakoulujen että muiden liikenteen tutkimusta suorittavien tahojen, esimerkiksi Trafico-
min, Liikenneturvan ja Onnettomuustietoinstituutin suuntaan, koska poliisissa tarvitaan ajan-
tasaista tietoa liikenneturvallisuustyön ja liikennevalvontamenetelmien kehittämiseksi. Myös 
Poliisiammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat potentiaalinen uuden 
tiedon lähde. 

Poliisihallituksen ohjaama poliisin valtakunnallinen liikenneanalyysi pitää yllä valtakunnallista, 
poliisilaitostasolle jaoteltua liikenneturvallisuuden ja liikennevalvonnan tilannekuvaa. Poliisi-
laitoksen analyysi- ja tiedustelutoiminto tuottaa alueellaan tai järjestää saataville liikenneval-
vonnan suuntaamiseen ja kohdentamiseen tarvittavaa tietoa onnettomuuksien ja liikenne-
rikosten tapahtumapaikoista, liikennetehtävien määrästä, toimenpiteistä ja suoritteista sekä 
valvontapyynnöistä ja niihin reagoinnista. Poliisin valtakunnallinen liikenneanalyysi tukee ja 
ohjeistaa tarvittaessa poliisilaitosten analyysi- ja tiedustelu -yksiköiden toimintaa liikennetur-
vallisuuteen liittyvän analyysin osalta. 

4.6 .  MUITA POLIISIN TAVOITTEITA TUKEVA TOIMINTA

Liikenneturvallisuustyö tapahtuu yleensä vuorovaikutuksessa kansalaisten ja tienkäyttäjien 
kanssa. Poliisin näkyminen vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen ja on omiaan pitämään yllä 
järjestystä ja torjumaan rikoksia riippumatta poliisin sen hetkisestä tehtävästä. Yleensä liiken-
nevalvonta onkin yleisin tilanne poliisin näkymiseen harvaan asutulla alueella. Liikennettä val-
voessaan poliisi puuttuu samalla myös järjestyshäiriöihin, rikoksiin ja muihin poliisin välitöntä 
puuttumista edellyttäviin asioihin. 
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Käytettäessä liikennevalvonnan toimivaltuuksia kuljettajien asiakirjojen tai ajoneuvon liikenne-
kelpoisuuden tarkistamiseen, saattaa samalla tulla esille asioita, jotka edellyttävät poliisilta esi-
tutkinnan aloittamista, muuta toimenpidettä tai tarkistusta. Esimerkiksi ulkomaalaisvalvonta, 
ihmiskauppa ja järjestäytynyt rikollisuus ovat asioita, joihin puuttuminen edellyttää havaintoja. 
Yksikin ammattimaisen kansainvälisen liikenteen valvonnassa poliisin tietojärjestelmiin kirjattu 
havainto saattaa antaa poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteiselle PTR-tiedustelulle ratkai-
sevan tiedon kuljetukseen tai muuhun kansainväliseen toimintaan liittyvän rikoksen selvittä-
miseksi. Omaisuus- ja rajat ylittävään rikollisuuteen liittyy leimallisesti mahdollisuus tunnistaa 
ja tavoittaa epäiltyjä ja anastettua omaisuutta liikenteestä. Liikennevalvonnan yhteydessä tulee 
aktiivisesti pyrkiä paljastamaan myös muita kuin varsinaisia liikennerikoksia. 

Maasto- ja vesiliikenteen valvontaan yhdistyy usein metsästyksen ja kalastuksen valvonta. 
Myös luontoarvojen suojeluun ja erilaiseen ympäristön turmelemiseen kiinnitetään huomiota 
valvonnan yhteydessä.

4.7 .  OSAAMISEN VARMISTAMINEN

Osaaminen on yksi poliisin arvoista ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen on strategian 
mahdollistavista toimista keskeinen. Poliisin osaaminen ja osaamistavoitteet pohjautuvat polii-
sin strategiaan sekä poliisin toimintaprosesseihin, joita ovat ohjaus, ydintoiminta (valvonta- ja 
hälytystoiminta, liikenneturvallisuus, rikostorjunta ja lupatoiminta), suorituskyky ja mahdollis-
taminen. Poliisin strateginen osaaminen jakaantuu päätavoitteiden mukaisesti toimintasuun-
nitelmaan, jonka mukaisesti tavoitteena on estää ennalta rikoksia ja häiriöitä.

Poliisihallinnossa koulutetaan liikennevalvontaa ja liikenneturvallisuutta Poliisiammattikorkea-
koulun tutkinto- ja täydennyskoulutuksissa sekä erilaisin poliisiyksiköiden osaamisen kehit-
tämisen menetelmin ja keinoin. Poliisi AMK, Poliisi YAMK, erikoistumisopinnot sekä täyden-
nyskoulutukset sisältävät muun muassa ajotekniikkaan ja -taktiikkaan, liikenneturvallisuuteen, 
liikennerikoksiin ja -oikeuteen, poliisin lupavalvontaan, liikenneturvallisuuden johtamiseen ja 
tieliikennelain seuraamusjärjestelmään liittyviä opintoja. Poliisihallituksen ja Poliisiammat-
tikorkeakoulun yhteiselle vastuulle on kuulunut useiden osaamisteemojen koulutus; muun 
muassa raskaan liikenteen koulutukset. Tarjonnalla on pyritty varmistamaan riittävä ja ajanta-
sainen valtakunnallinen osaamistaso ja koulutuksen tarvetta arvioidaan vuosittain. 

Osaamisen kehittämisessä on tärkeä huomioida yksilön, työyhteisön ja organisaation eri tasot. 
Lisäksi johtamisessa on tärkeä tunnistaa myös menetelmät, joiden avulla osaamisen kehittä-
mistä voidaan toteuttaa käytännön tasolla ja eri rooleissa. Merkittävää on osata johtaa osaa-
mista suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Erityisesti liikennevalvonnan ja -turvallisuuden 
osaaminen ja erityisosaaminen vaativat pitkäjänteistä kehittämistä monella tasolla. 

Kokonaisvaltainen lähestyminen haastaa osaamisen kehittämisen monin eri tavoin, sillä viral-
lisen koulutus ei ole ainoa keino kehittää ja ylläpitää osaamista. Osaamista kehitetään elinikäi-
sen oppimisen periaatteen mukaisesti muun muassa perehdyttämällä, omaehtoisella opiske-
lulla, verkkokoulutuksilla, videotallenteilla, henkilökierrolla, sekä yhdessä oppimalla esimerkiksi 
yhteistyössä toisen poliisiyksikön tai eri sidosryhmien kanssa. Myös henkilöstöllä itsellään on 
tärkeä rooli oman oppimisensa toteuttajana.

Poliisihallinnolle on tärkeä kehittää osaamistaan aktiivisesti alueilla, joilla on moniulotteisia 
yhtymäkohtia liikennevalvontaan ja -turvallisuuteen. Muun muassa ennalta estävän toimin-
nan kokonaisuuden hallinta, median roolin muutos, uuden työnteon tavat, osaavan työvoi-
man saatavuus ja pysyvyys, uudet teknologiasovellukset ja tiedonvaihdon automatisointi ovat 
niitä muutoksia, joiden läpileikkaavuus on tärkeä huomioida rakentaessa osaamisen kehittä-
misen kokonaisuutta. Lisäksi erityisosaamisen tunnistaminen mahdollistaa substanssiosaami-
seen perustuvien urapolkujen rakentamisen. Erityisesti uusien työntekijöiden rekrytoinnissa 
ja osaamisvaatimusten täyttymisessä työhön liittyvät haasteet tulee varmistaa ja ennakoida, 
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koska se on tärkeä osa liikenneturvallisuustyön jatkuvuuden varmistamista. Selkeät pätevyys-
kriteerit, urapolut ja muut mekanismit ovat tärkeitä, jotta henkilöstön kyvykkyys ja osaaminen 
tunnistetaan ja kohdennetaan oikein.

Osaamisen kehittämiseen liittyviä tulevaisuudessa vaadittavia erityisosaamisia ovat muun 
muassa lainsäädännön muutokset, viestinnän ja valistustyön uudet toimintatavat ja yhteistyö-
muodot, nuorten liikenteen turvaaminen, liikennerikosten ja erityisesti liikenteessä tapahtu-
vien, ammattiliikenteeseen liittyvien rikosten tutkintajärjestelyt, liikenneturvallisuustyön joh-
taminen ja teknisten laitteiden hyödyntäminen. Ennakoivalla osaamisen johtamisella on täs-
säkin merkittävä rooli. 

4.8 .  TEKNIIKAN TEHOKAS HYÖDYNTÄMINEN

Poliisi käyttää liikenneturvallisuustyössä jo nyt laajasti teknistä välineistöä. Teknistä välineis-
töä hyödynnetään lähes kaikkien keskeisimpien liikenneturvallisuuden vaikuttavuuskohteiden 
osalta jo nykytilanteessa, mutta tekniikka mahdollistaisi vielä laajemmankin hyödyntämisen. 
Esimerkiksi automaattisessa liikenteenvalvonnassa on keskitytty pääosin ajonopeuksien val-
vontaan, mutta jatkossa voitaisiin seurata myös turvalaitteiden käyttöä ja tarkkavaisuutta hait-
taavien välineiden käyttöä liikenteessä. Erilaisten kamerajärjestelmien aineistosta voitaisiin 
tulevaisuudessa myös tunnistaa liikennevirrasta poikkeava ajokäyttäytyminen ja generoida eri-
laisia hälytyksiä liikenteenvalvonnan kohdentamiseksi tällaisiin ajoneuvoihin.

Rekisterikilpiä lukeva video- ja kameralaitteisto ( jälj. Revika) tarjoaa järjestelmänä monipuoli-
sen välineistön niin ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaan, ajo-oikeuden tarkasteluun 
kuin erilaisiin rikostorjunnan tarpeisiin. 

Myös kiinteisiin automaattivalvontapisteisiin sijoitettaviin kameroihin voitaneen tulevaisuu-
dessa rakentaa teknologiaa, joka välittää järjestelmiin ja tarvittaessa myös partioille liikenne- ja 
muihin rikoksiin liittyvää tietoa.

Päihtyneenä ajavien valvontaa suoritetaan teknisellä välineistöllä ja huumausaineiden osalta 
on erittäin tärkeää pystyä tunnistamaan ajantasaisesti ja laajasti jatkuvasti kehittyvä aineiden 
kirjo. Alkoholin osalta kyetään teknisesti määrittämään kuljettajan päihtymystilan aste tarkasti 
jo tapahtumapaikalla ja mobiilialkometrien määrää lisäämällä niin vesi- kuin tieliikenteen val-
vonnassa saadaan tehtävään kuluvaa aikaa lyhennettyä, kun epäillyn päihtymyksen toteami-
nen ei edellytä kuljettamista poliisiasemalle tai terveydenhuollon toimipisteeseen. Tämä lisää 
valvontaan kohdennettavaa työaikaa ja parantaa hälytysvalmiutta. Huumausaineiden osalta 
mobiilivälineistö rajoittuu toistaiseksi seulontaan.

Ammattiliikenteen valvontaan käytettävät laitteet ovat jääneet ajastaan jälkeen ja erityisesti 
ajo- ja lepoaikojen valvontaan tulee saada uusi välineistö käyttöön mahdollisimman pian. 
Yhtenä ajantasaisen teknologian käytön haasteena ovat pakollinen kilpailutus ja poliisin käy-
tössä olevan viestiverkon vaatimukset, jotka hidastavat liikenteen valvonnassa ja muussa polii-
sin kenttätoiminnassa käytettäväksi tarkoitettujen ohjelmistojen ja sovellusten hankintaa ja 
käyttöönottoa.

Kuormapainojen seulonnassa voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi ilmajousitetun HCT-ajo-
neuvoyhdistelmän teknisiin vaatimuksiin kuuluvaa punnitustietoa tai tiehen asennettuja 
WIM-antureita, joiden antaman tiedon perusteella voitaisiin valita poliisin ajoneuvovaaoilla 
punnittavat ajoneuvot. Näin valvontaa saataisiin kohdennettua aiempaa paremmin ja tilanne-
kuva yleisesti kuormauksista saataisiin paremmaksi. 

Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten tunnistaminen ja mahdollisten tulevaisuuden 
skenaarioiden tarkastelu ennakoidusti on edellytys sille, että käytettävää teknistä välineistöä 
pystytään kehittämään paremmin tarpeita vastaavaksi.
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Jotta poliisi pysyisi teknologisesti kehityksessä mukana tulisi organisaatiosta löytyä toiminto, 
jolla olisi riittävät toimivaltuudet ja rahoitus seurata teknistä kehitystä ja toimintaympäristön 
muutoksia sekä tehdä testauksia ja koekäyttöjä erilaisista laitteista ja järjestelmistä, joilla näihin 
muutoksiin pystyttäisiin vastaamaan.

Poliisihallinnossa on tähän tarvittavat kehitysryhmät ja verkostot. Näiden ryhmien ohjausta, 
tehtävänantoja, resursointia ja rahoituksen riittävyyttä tulee kuitenkin tarkastella ja korjata pro-
sesseja, jos se on tarpeen. Uusien teknisten ratkaisujen ja välineiden tuonti päivittäisiksi työka-
luiksi kentälle on edellytyksenä toimintaympäristön kehityksessä mukana pysymiselle. 

4.9 .  POLIISIN AKTIIVINEN JA VAIKUTTAVA VIESTINTÄ

”Viestintä on suorituskyky!”

Viestintä on keino tehdä poliisin toimintaa näkyväksi, jakaa tietoa, vaikuttaa yhteiskuntaan 
sekä ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Poliisin liikenneturvallisuusviestinnän keskeisin 
tavoite on liikenneturvallisuuden parantaminen ja turvallisuuden tunteen lisääminen. Vaikut-
tavalla viestinnällä on suuri merkitys myös poliisin liikenneturvallisuustyön hyväksyttävyyden 
kannalta. Näiden saavuttamiseksi poliisin tulee lisätä

 – poliisin liikenneturvallisuustyön ja -valvonnan havaittavuutta, mikä vaikuttaa mm. 
tienkäyttäjien kokemaan kiinnijäämisriskiin sääntöjen rikkomisesta 

 – tiedon jakamista lainmukaisesta ja turvallisesta liikkumisesta, mikä edistää turval-
lista ja lainmukaista liikennekäyttäytymistä

 – osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun, minkä avulla tietoa parannetaan 
kansalaisten ja päättäjien tietoa liikenneturvallisuudesta ja niihin liittyvistä ilmi-
öistä.

Onnistuminen edellyttää aktiivisuutta, suunnitelmallisuutta, ennakointia, oikea-aikaisuutta 
ja sopivaa kohdennusta. Viestinnän voidaan sanoa onnistuneen, kun ihmisten asenteisiin ja 
käyttäytymiseen on vaikutettu. Viestinnän toimenpiteitä ovat mm. tiedottaminen, kampan-
jointi, vuoropuhelu ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. Vaikuttavuutta viestin-
tään saadaan mm. seuraavin keinoin

 – analyysin entistä tehokkaampi hyödyntäminen viestinnässä

 – tärkeiden sidosryhmien ja yhteistyökumppanien välisen yhteistyön tiivistäminen

 – paikallisten ja valtakunnallisten ilmiöiden, rikosten ja turvallisuusvinkkien esille 
tuominen kasvollisuutta ja tarinallisuutta hyödyntäen

 – turvallisuusteemojen esille nostaminen ja asiantuntijuuden tarjoaminen julkiseen 
keskusteluun.

Tässä osiossa tarkastellaan liikenneturvallisuusviestinnän nykytilaa ja kehitystarpeita, jotta lii-
kenneturvallisuusviestintä tukee poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden ohjelman tavoit-
teita vuosille 2021–2030. Jokaisen alaotsikon kohdalle on merkitty kyseisen osa-alueen tavoit-
teet ja kehityskohteet.

4.9.1. Poliisin viestinnän lähtökohdat
Poliisin viestintää ohjaavat tätä suunnitelmaa laadittaessa poliisin viestintämääräys (POL-2019-
71117), poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja sekä ohje poliisin toiminnasta sosiaa-
lisessa mediassa (POL-2017-8358). Lisäksi työn alla on ohje vaikuttajaviestintään eli linjaukset 
sille, miten poliisi lisää viestintää ja yhteistyötä päättäjien ja vaikuttajien kanssa. 
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Poliisin strategia vuosille 2020–2024 antaa myös selkeitä linjauksia poliisin viestinnälle. Stra-
tegian mukaan poliisi viestii avoimesti, yhdenmukaisesti, ymmärrettävästi ja nopeasti, osallis-
tuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun poliisin toimialalla sekä tuottaa ajantasaista ja 
analysoitua tietoa toimintaympäristöstä muun muassa poliittisen päätöksenteon ja yhteiskun-
nallisen keskustelun tueksi. Poliisin strategia yhdessä yllämainittujen asiakirjojen lisäksi, ovat 
viestinnän lähtökohtia myös liikenneturvallisuusviestinnässä.

Poliisi viestii liikenteestä ja liikenneturvallisuudesta niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. 
Liikenteeseen liittyvässä viestinnässä on hahmotettavissa eri kategorioita (ks. tarkemmin kohta 
4.9.5): poliisin on tarpeen viestiä paitsi liikennetehtävistä, -turvallisuusilmiöistä ja -rikostutkin-
noista, myös jakaa tietoa liikenneturvallisuudesta laaja-alaisesti ja ennaltaehkäisten. Tilanne-
kuvaa ja asiantuntijuutta liikenneturvallisuuskysymyksissä kaipaavat niin kansalaiset kuin päät-
täjätkin oman toimintansa tueksi.

Viestintä on paitsi velvollisuus myös suorituskyky, joka yhdistettynä poliisin analyysitietoon ja 
kentällä tapahtuvaan liikenneturvallisuustyöhön lisää merkittävästi poliisin työn vaikuttavuutta. 
Viestintä perustuu poliisin strategisiin tavoitteisiin, mutta myös vastaanottajan tarpeet on otet-
tava huomioon. Suunnitelmallinen, oikein kohdennettu ja kanavoitu sekä riittävillä resursseilla 
toteutettu viestintä lisää liikenneturvallisuustyön vaikuttavuuden ohella luottamusta viran-
omaisiin ja kansalaisten kokemaa turvallisuuden tunnetta. 

Poliisi ylläpitää niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ajankohtaista tilannekuvaa liikennetur-
vallisuudesta. Analyysitiedon pohjalta voidaan havaita ajankohtaisia ilmiöitä ja teemoja, joista 
poliisin tulee viestiä turvallisuuden edistämiseksi. Yhteinen tilannekuva johdossa, viestinnässä 
ja kentällä edistää liikenneturvallisuustyön vaikuttavuutta.

Tavoite: Poliisin liikenneturvallisuusviestintää toteutetaan ja kehitetään voimassaolevien vies-
tinnän ohjeistusten puitteissa. Tavoitteena on avoin, saavutettava ja selkeä viestintä, joka 
huomioi paitsi poliisin strategiset tavoitteet myös kohderyhmien tarpeet. Liikenneturvallisuus-
viestinnässä hyödynnetään poliisin tilannekuvaa ja analyysia liikenneturvallisuudesta, niin val-
takunnallisesti kuin paikallisestikin.

4.9.2. Poliisin rooli liikenneturvallisuusviestinnässä
Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia. Poliisi osallistuu yhteiskunnan tur-
vallisuuden edistämiseen ylläpitämällä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ehkäisemällä 
ja selvittämällä rikoksia. Tässä viranomaisroolissaan poliisi on yksi niistä toimijoista, joilla on 
mahdollisuus vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Liikenneturvallisuutta edistää paitsi liikenne-
valvonta myös tunne siitä, että valvotaan. Viimeisintä voidaan lisätä viestinnällä.

Tavoite: Poliisin liikenneturvallisuusviestinnän lähtökohta on tehdä poliisin liikenneturvalli-
suustyö ja -asiantuntijuus näkyväksi. Poliisi keskittyy viestimään työstään viranomaisena ja 
siihen liittyviin velvollisuuksiin. Poliisin tulee kertoa havainnoistaan kentältä ja poliisityön 
arjesta, ohjeistaa toistuviin ja ajankohtaisiin liikenneturvallisuusilmiöihin liittyen sekä osallis-
tua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäksi lakia valvovana viranomaisena poliisi jakaa kansa-
laisille tietoa, neuvoja ja ohjeita siitä, miten lain mukaan kuuluu toimia.

4.9.3. Yhteistyö sidosryhmien kanssa
Poliisin resurssit eivät yksin riitä liikenteenkäyttäjien asenteisiin, tietämykseen ja käyttäytymi-
seen vaikuttamiseen. Siksi sidosryhmien kanssa tehtävä viestinnällinen yhteistyö, esimerkiksi 
yhteiset viestintäkampanjat tai tapahtumat, ovat tärkeitä. 

Yhteistyön kehittämiseen sidosryhmien kanssa velvoittaa myös poliisin strategia, jonka mukaan 
yhteistyötä syvennetään muiden turvallisuusviranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa niin 
kansainvälisesti, valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Liikenneturvallisuudessa poliisin keskei-
siä sidosryhmiä ovat muun muassa Traficom, Väylävirasto, ELY-keskukset, aluehallintovirastot, 
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Opetushallitus, Onnettomuustietoinstituutti (OTI), Liikenneturva, Kuntaliitto sekä kunnat ja eri 
tienkäyttäjiä ja muita liikennemuotoja edustavat organisaatiot.

Tavoite: Poliisin liikenneturvallisuustyön ja -viestinnän tueksi kehitetään valtakunnallista ja 
paikallista yhteistyötä muiden liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa. Sidosryhmäyhteistyössä 
painotus on liikenneturvallisuus tiedon jakamisessa ja liikennekasvatuksellisissa näkökulmissa. 
Yhteistyön muotoja voi olla esimerkiksi yhteiset viestintäkampanjat, tilaisuudet tai asiantunti-
juuden tarjoaminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

4.9.4. Liikenneturvallisuusviestinnän järjestäytyminen ja osaaminen
Poliisissa viestintä toteutetaan viestinnän ammattilaisten, liikenneturvallisuuden asiantuntijoi-
den (sis. asiaan perehtyneet poliisit niin kentällä kuin päällystössäkin) ja johdon yhteistyönä. 
Voimavarojen ja osaamisen yhdistäminen on vaikuttavan viestinnän ytimessä.

Onnistunut viestintä vaatii yhteistä ja jaettua tilannekuvaa ja tavoitteita. Olennaista on myös 
liikenneturvallisuuden asiantuntijoiden panos ja viestintäosaaminen, sillä liikenneturvallisuus 
on vain yksi niistä poliisin toiminnoista, joita viestinnän asiantuntijoiden on rajallisin resurs-
sein tuettava.

Poliisin johtamisjärjestelmän mukaan viestintävastuut ovat operatiivisen toiminnan ja rikostut-
kinnan osalta selkeät. Sen sijaan ilmiöiden ja liikennekasvatuksellisen tiedon osalta ei aina ole 
selvää, kenelle vastuu kuuluu. Siksi viestintä niistä ei aina ole ihanteellisesti koordinoitua eikä 
saavuta parasta vaikuttavuutta.

Poliisin viestinnässä on sekä valtakunnallisia että paikallisia ulottuvuuksia. Monesti nämä ulot-
tuvuudet risteävät tai ovat niin päällekkäisiä, että on haastavaa tunnistaa viestintävastuussa 
oleva taho. Tämä johtaa siihen, että eri organisaatioissa saatetaan tehdä päällekkäistä työtä tai 
että ajankohtaisiin keskusteluihin aina ehditä tai huomata puuttua.

Julkisuudessa asiantuntijoina voivat esiintyä aiheesta riippuen niin paikallisen kuin valtakun-
nallisenkin tason toimijat. Esillä voi olla niin partiopoliisi, yleis- tai kenttäjohtaja, laitoksen 
hälytys- ja valvontatoiminnan asiantuntija, liikennesektorin edustaja, tutkinnanjohtaja kuin 
Poliisihallituksen asiantuntijakin. Lisäksi sosiaalisessa mediassa virkatilejä ylläpitävät polii-
sit ja asiantuntijat voivat viestiä myös liikenneteemoista. Hyvällä yhteistyöllä, koordinaatiolla 
ja asiantuntijoita tukemalla ja kouluttamalla voidaan viestinnän rajallisia resursseja hyödyn-
tää tehokkaasti. Viestinnän ammattilaisten keskeisin rooli onkin tukea asiantuntijoita ja johtoa 
muun muassa hoitamalla sisällöntuotantoa, suunnittelemalla ydin- ja tukiviestejä sekä järjes-
tämällä koulutusta. 

Tavoite: Yhdenmukaisen ja vaikuttavan viestinnän takaamiseksi pohditaan, mitä liikennetur-
vallisuusteemoja viestitään paikallisesti ja mitä valtakunnallisesti. Tavoitteena on hyödyntää 
tehokkaasti käytettävissä olevat resurssit ja hakea synergiaetuja, joilla voidaan lisätä vaikutta-
vuutta ja vähentää päällekkäistä työtä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Viestinnän ammattilaisten rooli on kehittää, koordinoida, konsultoida ja kouluttaa johtoa ja 
asiantuntijoita liikenneturvallisuusteemoista viestimisessä. Asiantuntijoita tuetaan tarvittaessa 
sisällöntuotannolla ja suunnittelemalla ydin- ja tukiviestejä.  Asiantuntijoina julkisuudessa 
tulee monipuolisen kuvan luomiseksi esiintyä osaajia niin kentältä, päällystöstä kuin johdos-
takin.

Vaikuttavan liikenneturvallisuusviestinnän ytimessä ovat poliisin asiantuntijat eri tehtävissä. 
Siksi asiantuntijoiden viestintäosaamista kehitetään ja heitä osallistetaan aiempaa tehokkaam-
min viestimään liikenneturvallisuusteemoista. Asiantuntijoille turvataan osaaminen, työkalut 
ja tuki, joiden avulla he voivat menestyksekkäästi toteuttaa työhönsä kuuluvia viestintäteh-
täviä. Tämä mahdollistaa myös kasvollisuuden lisäämisen liikenneturvallisuusviestinnässä.  
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Osaamisen vahvistamisella ja viestinnän ja johdon tuella lisätään merkityksellisyyden koke-
musta ja sitoutuneisuutta viestintätehtäviin.

Viestinnän ja liikennepoliisin yhteistyötä kehitetään. Viestinnän kehittäminen ja asetettujen 
tavoitteiden saavuttaminen vaatii viestinnän ja johdon yhteistyötä, niin paikallisella kuin valta-
kunnallisellakin tasolla. Viestintä otetaan aktiivisesti mukaan poliisin liikenneturvallisuustyön 
ja -viestinnän suunnitteluun. 

4.9.5. Liikenneturvallisuusviestinnän lajit
Poliisin liikenneturvallisuustyössä on sekä strategisia että operatiivisia ulottuvuuksia. Sama 
jako näkyy myös viestinnässä. Liikenneturvallisuusviestinnän kokonaisuuden hahmottamiseksi 
viestintä voidaan sisällöllisesti jakaa kolmeen eri kategoriaan seuraavasti:

1. Poliisitoiminnallinen viestintä (operatiivinen taso)

Poliisitoiminnallista viestintää ovat

 – yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta viestiminen (esim. liikennetehtävät, 
joihin poliisi osallistuu)

 – liikennerikostutkinnasta viestiminen

 – liikennevalvonnasta ja sen tuloksista viestiminen.

Poliisitoiminnallista viestintää toteutetaan pääsääntöisesti paikallistasolla voimassa olevien 
viestintävastuiden mukaisesti. Poikkeuksen tekevät valtakunnalliset aiheet kuten teemavalvon-
nat, joiden viestinnästä vastaa Poliisihallitus. 

2. Liikenneturvallisuustiedon jakaminen (ennalta ehkäisevä taso)

Poliisilla on yhteiskunnassamme ainutlaatuinen rooli viranomaisena. Tähän tehtävään kuuluu 
jakaa tietoa turvallisesta ja säännösten mukaisesta liikkumisesta eli siitä, miten on turvallisinta 
liikkua ja mitä liikenteeseen liittyvien sääntöjen noudattaminen käytännössä eri tienkäyttäjän 
rooleissa tarkoittaa. Liikenneturvallisuustiedon jakaminen on ennalta estävää työtä, jolla pyri-
tään vaikuttamaan tienkäyttäjien asenteisiin, tietämykseen ja käyttäytymiseen. Kohderyhmiä 
voidaan jaotella iän perusteella (esim. nuoret, ikäihmiset), liikennevälineen perusteella (esim. 
jalankulkijat, pyöräilijät, ammattiautoilijat) tai liikennekäyttäytymisen perusteella (esim. huu-
mausaineiden käyttäjät liikenteessä, ylinopeutta ajavat). Liikenneturvallisuustieto on lähtökoh-
taisesti luonteeltaan valtakunnallista ja siten perusteltua hoitaa koordinoidusti.

3. Yhteiskunnallinen keskustelu ja vaikuttaminen (ilmiötaso)

Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja vaikuttamisen ytimessä on oma-aloitteinen osallistumi-
nen julkiseen keskusteluun liikenneturvallisuuden ajankohtaisista ilmiöistä ja aiheista. Poliisin 
asiantuntijuus on tarpeen myös lainvalmistelussa sekä kaupunki- ja liikennesuunnittelussa. 
Tällä hetkellä yhteiskunnalliseen (liikenneturvallisuus)keskusteluun osallistuminen on useim-
miten reaktiivista. Siihen osallistuu tilanteen mukaan asiantuntijoita niin paikallisella kuin val-
takunnallisellakin tasolla.

Tavoite: Poliisi viestii aktiivisesti eri työstään liikenneturvallisuuden parissa, kaikki kolme lii-
kenneviestinnän lajia huomioiden. Viestinnässä pyritään lisäämään tarinallisuutta ja kasvolli-
suutta, joiden on todettu lisäävän viestinnän vaikuttavuutta.

Liikenneturvallisuudesta viestitään kannustavaan ja opastavaan sävyyn. Viestinnällä pyritään 
edistämään ilmapiiriä, jossa poliisi ja kansalaiset yhteistyössä tekevät töitä turvallisemman lii-
kenteen eteen.
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Poliisin liikenneturvallisuusviestinnän keskeisin tavoite on liikenneturvallisuuden parantami-
nen ja turvallisuuden tunteen lisääminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii suunnitel-
mallisia ja pitkäkestoisia viestinnän toimenpiteitä, joilla vaikutetaan tienkäyttäjien asenteisiin, 
tietämykseen ja käytökseen. 

Ennalta ehkäiseviä ja liikennekasvatuksellisia piirteitä on lähes kaikissa liikenneturvallisuus-
viestinnän lajeissa. Kuitenkin suunnitelmallisuutta vaativat, pitkäntähtäimen valtakunnalliset 
viestintäteemat, tarvitsevat sisäisiä toimintamalleja, joilla valtakunnallista liikenneturvallisuus-
viestintää suunnitellaan, koordinoidaan ja toteutetaan johdetusti. Valtakunnallisen liikenne-
turvallisuustiedon jakamiseksi tarvitaan viestijöistä, liikennepoliisien ja Poliisihallituksen edus-
tajista koostettu verkosto, joka yhdessä suunnittelee, koordinoi ja osaltaan myös toteuttaa val-
takunnallista liikenneturvallisuusviestintää.

4.9.6. Kanavat, kohderyhmät ja keinot
Poliisin liikenneturvallisuusiviestinnässä hyödynnetään vaikuttavaksi todettuja ja poliisin vies-
tinnässä käytössä olevia kanavia tarkoituksenmukaisesti. Tällä hetkellä keskeiset kanavat polii-
sin ulkoisessa viestinnässä ovat

 – poliisi.fi-verkkosivu, joka on poliisin virallinen tietopankki ja asiointikanava kansa-
laisille

 – mediapalvelu, joka käsittää tiedotteet median käyttöön sekä vastaamisen haastat-
telu- ja tietopyyntöihin

 – sosiaalinen media, jossa poliisin työstä voidaan kertoa kansalaisille vuorovaikuttei-
sesti ja lähestyttävällä tavalla sekä organisaatiotilien että asiantuntijoiden ylläpitä-
mien virkatilien kautta.

Poliisi on tyypillisesti jalkautunut mm. kouluihin ja valittuihin tapahtumiin jakamaan liikenne-
kasvatuksellista tietoa. Jalkautuen toteutettu valistuksellinen työ on koettu tehokkaaksi, mutta 
resurssien kaventuessa käynnit ovat vähentyneet. Sosiaalinen media ja etätyökalut tarjoavat 
tehokkaita keinoja tavoittaa kohderyhmiä. Erilaisista kanavista on onnistuneita kokemuksia. 

Viestinnän toimenpiteitä asetettujen toimenpiteiden saavuttamiseksi ovat mm. tiedottaminen, 
kampanjointi, vuoropuhelu ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. Vaikuttavuutta 
viestintään saadaan mm. seuraavin keinoin

 – analyysin entistä tehokkaampi hyödyntäminen viestinnässä

 – tärkeiden sidosryhmien ja yhteistyökumppanien välisen yhteistyön tiivistäminen

 – paikallisten ja valtakunnallisten ilmiöiden, rikosten ja turvallisuusvinkkien esille 
tuominen kasvollisuutta ja tarinallisuutta hyödyntäen

 – turvallisuusteemojen nostaminen esille ja asiantuntijuuden tarjoaminen julkiseen 
keskusteluun.

Kaikki kansalaiset ovat tienkäyttäjiä ja samalla liikenneturvallisuusviestinnän kohderyhmää. 
Kohderyhmiä voidaan valita iän, kulkuvälineen tai liikennekäyttäytymisen perusteella. Liiken-
nevalvonnasta ja -turvallisuudesta viestiminen voi helposti jäädä ”kaikille kaikkea” -tasolle, 
mikä ei aina ole vaikuttavinta viestintää. Toisaalta tarkka kohdentaminen vaatii hyviä resursseja 
ja suunnitelmallisuutta. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tulisikin pyrkiä viestien kohdentamiseen 
ja huomioida kohderyhmät entistä paremmin myös kanavavalinnoissa.

Viestinnässä on otettava huomioon paitsi kielilain (423/2003) vaatimukset myös se, että aina 
viestiminen suomeksi ja ruotsiksi ei riitä. Tilanteen ja kohderyhmien mukaan on arvioitava, tar-
vitseeko viestintää toteuttaa myös muilla kielillä.
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Viestinnän osalta on otettava huomioon muuttuva mediaympäristö, median käytön pirsta-
loituminen ja näiden vaikutus tehokkaisiin kanaviin. Siksi tässä ohjelmassa ei erikseen oteta 
kantaa siihen, mitä kanavia tulisi käyttää suunnittelukauden aikana, vaan painotetaan kanavan 
valintaa kohderyhmän ja tavoitteen mukaan.

Tavoite: Poliisi viestii aktiivisesti toiminnastaan viranomaisena käytössään olevilla kanavilla 
(mm. verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa) ja palvelee mediaa. Yhteiskunnalliseen vies-
tintään osallistutaan siihen sopivilla foorumeilla. Kanavat, toimenpiteet ja sisällön kieli valitaan 
viestinnällisten tavoitteiden ja kohderyhmien mukaan. Viestinnässä otetaan huomioon saavu-
tettavuusvaatimukset.

Liikenneturvallisuusviestinnässä otetaan huomioon ja hyödynnetään mahdollisuuksin mukaan 
ennakkoluulottomasti myös uusia kanavia ja teknologioita (esim. autojen kehittyvät näytöt), 
joiden avulla tavoitellut kohderyhmät voidaan saavuttaa entistä paremmin.

Kartoitetaan liikennekäyttäjien kohderyhmät, joiden tietoihin ja käytökseen poliisi erityisesti 
toivoo vaikuttavansa. Nämä kohderyhmät otetaan huomioon erityisesti valtakunnallisen liiken-
neturvallisuustiedon jakamiseen liittyvissä viestintäsuunnitelmissa ja toimenpiteissä. 

4.9.7. Viestinnän seuranta ja arviointi
Osana tätä suunnitelmaa kehitetään myös mittareita viestinnän vaikuttavuuden mittaamiseksi. 
Liikenneturvallisuusviestinnän vaikuttavuuden mittaaminen sisällytetään osaksi tätä työtä.

Tavoite: Liikenneturvallisuusviestinnän tavoitteet, painopisteteemat ja vähimmäistaso määri-
tellään vuosittain osana toiminnan ja talouden suunnittelua, ja ne kiinnitetään osaksi poliisin 
valtakunnallista mittaristoa. Toteumia seurataan raportoinnin kautta kvartaaleittain. Tuloksia 
käsitellään valtakunnallisesti ja alueellisesti.

4.9.8. Kooste strategian mukaisista tavoitteista viestinnässä

Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Poliisin aktiivinen ja vaikuttava viestintä

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Liikenneturvallisuusviestinnän ytimessä oleville poliisin asiantuntijoille 
turvataan osaaminen, työkalut ja tuki viestintätehtävien menestyksekkää-
seen hoitamiseen. 

Osaamisen vahvistamisella sekä viestinnän ja johdon tuella lisätään merki-
tyksellisyyden kokemusta ja sitoutuneisuutta.

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Liikenneturvallisuusviestinnän vastuunjakoa selkeytetään. Poliisihallitus 
ohjaa teemavalvontoihin ja liikenneturvallisuustiedon jakamiseen sekä 
yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyvää viestintää. Muuhun valvontaan ja 
esimerkiksi alueelliseen sidosryhmäyhteistyöhön liittyvä viestintä on polii-
siyksiköiden vastuulla.

Poliisiyksiköitten poliisitoiminnan ja viestinnän yhteistoimintaa tiiviste-
tään rooleja selkeyttämällä. Viestintä luo yhteyksiä, koordinoi, kouluttaa ja 
tuottaa sisältöä. Poliisit antavat viestinnälle äänen, kasvot ja tarinan.

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Liikenneturvallisuusviestinnässä hyödynnetään ennakkoluulottomasti 
uusia kanavia ja teknologioita tavoiteltujen kohderyhmien saavuttamiseksi.
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Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Poliisin aktiivinen ja vaikuttava viestintä

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Kehitetään sisäisiä toimintamalleja ja verkosto valtakunnallisen liikennetur-
vallisuusviestinnän suunnitteluun, koordinointiin ja toteutukseen yhden-
mukaisesti ja pitkäjänteisesti.

Liikennevalvontaryhmiin nimetään viestinnän yhteyshenkilöitä, jotka ryh-
mänjohtajan ohella ja apuna vastaavat viestinnästä.

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Liikenneturvallisuustyön ja -viestinnän tueksi kehitetään valtakunnallista 
ja paikallista yhteistyötä muiden liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa. 
Sidosryhmäyhteistyössä painotus on liikenneturvallisuustiedon jakami-
sessa ja liikennekasvatuksessa.

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Liikenneturvallisuusviestinnässä hyödynnetään poliisin tilannekuvaa ja 
analyysia liikenneturvallisuudesta sekä erilaisista liikenteeseen liittyvistä 
ilmiöistä.

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Liikenneturvallisuusviestintä on avointa, saavutettavaa ja selkeää. Liikenne-
turvallisuuteen liittyviä teemoja nostetaan aktiivisesti esille asiantuntijuu-
den kautta. Liikenneturvallisuudesta viestitään kannustavaan ja opastavaan 
sävyyn sekä edistetään ilmapiiriä, jossa poliisi ja kansalaiset yhteistyössä 
tekevät töitä liikenneturvallisemman ympäristön puolesta.

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.
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5 . POLIISIN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN 
KESKEISET VAIKUTTAVUUSKOHTEET

5.1 .  YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOHDENTAMISESTA

Sisäministeriön Liikennevalvonnan ja -turvallisuustyön ohjelmassa vuosille 2021–2030 nime-
tään keskeiset vaikuttavuuskohteet, joihin poliisin toiminnalla pyritään erityisesti vaikutta-
maan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että näihin käyttäytymismuotoihin tai kohteisiin pyritään 
ennen kaikkea kohdistamaan valvontaa tiellä sekä maastossa ja vesillä. Keskeisiin vaikuttavuus-
kohteisiin pyritään vaikuttamaan myös muulla poliisitoiminnalla sekä viestinnällä. Keskeiset 
vaikuttavuuskohteet ovat

 – ajoterveys ja vireystila

 – alkoholi, huumausaineet ja lääkkeet

 – nuoret

 – ajotavat ja ajonopeudet

 – turvalaitteiden käyttäminen

 – tarkkaamattomuus liikenteessä

 – jalankulku, pyöräily ja suojatie

 – ammattiliikenne, kuljetusrikollisuus ja tieliikenteen harmaa talous.

Keskeiset vaikuttavuuskohteet otetaan huomioon poliisin peruskoulutuksen ja täydennyskou-
lutuksen koulutussuunnitelmissa sekä työpaikkakoulutuksessa niin, että kaikilla poliiseilla on 
valmiudet perustasoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Lisäksi osaamistasoltaan erityisen vaati-
viin tehtäviin, esimerkiksi ammattiliikenteen valvontaan, on oltava riittävästi ammattitaitoista 
henkilöstöä. Valvontateknologiaa tulee kehittää erityisesti keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin 
soveltuvaksi ja automaattivalvonnan käyttöalaa on laajennettava niiden valvomiseksi. Myös 
poliisin liikenneturvallisuusviestinnässä keskeisten vaikuttavuuskohteiden täytyy olla painote-
tussa asemassa.

Liikennevalvontaa kohdistetaan myös muihin kuin keskeisiin vaikuttavuuskohteisiin. Polii-
sin valvottaviksi kuuluvat esimerkiksi kulkuneuvojen kunto ja rakenne, kuljettajien ajokortit ja 
ajoneuvojen pysäköinninvalvonta. Usein samalla valvotaan esimerkiksi kuljettajan kuntoa tai 
päihtymystä. 

Poliisin tehtäviin kuuluvissa maasto- ja vesiliikenteen valvonnassa keskeiset vaikuttavuuskoh-
teet, kuten päihteet, nopeudet ja turvalaitteet muodostavat yleensä valvonnan pääsisällön. 
Maasto- ja vesiliikenteen valvonnan määrä vaihtelee huomattavasti alueittain ja ajankohdit-
tain. Maastoliikenne on vilkkaimmillaan Lapin hiihtokeskusten ympäristössä sesonkiaikoina, 
jolloin maastoliikenteen turvallisuus selkeästi edellyttää konkreettisia havaintoja liikenneval-
vonnasta. Vesiliikenteessä vilkkainta aikaa on juhannuksen tienoo ja heinäkuu, mutta suosi-
tuilla vesireiteillä veneitä riittää koko purjehduskauden ajan.

Kaikessa poliisin liikenneturvallisuustyössä on pyrittävä siihen, että toiminta on sisäministeriön 
ohjelman edellyttämällä tavalla ennalta estävää, yhteistyöhakuista ja tietojohtoista sekä muita 
poliisin tavoitteita tukevaa. 
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5.2 .  AJOTERVEYS JA VIREYSTILA

Ajoterveyteen liittyvät riskitekijät ovat hyvin yleisiä kuolemaan johtaneissa liikenneonnetto-
muuksissa ja siksi on tärkeää, että ajoterveyden mahdollisiin puutteisiin kiinnitetään huomiota 
liikennevalvonnan lisäksi kaikissa muissakin poliisin tehtävissä. Ennalta estävyyden näkökul-
masta on ensisijaisesti tavoiteltava puuttumista mahdollisiin ajoterveysongelmiin jo ennen, 
kuin ne ilmenevät liikennekäyttäytymisessä.

Poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon tien päällä, jos ajokyky on 
sairauden tai muun syyn vuoksi siinä määrin heikentynyt, että ajon jatkumisesta aiheutuu 
olennaista vaaraa muulle liikenteelle. Tätä lievemmistä ajo-oikeuden haltijan ajokykyyn tai 
ajoterveyteen liittyvistä epäilyistä poliisitoiminnan eri tilanteissa tulee ilmoittaa lupahallin-
toon, jotta henkilön ajoterveyttä ja -kykyä voidaan tarvittaessa selvittää. Poliisin kenttätehtä-
vissä ilmoituksen voi tehdä kenttälomakesovelluksen valvontailmoituksella, jolloin tieto tulee 
suoraan lupahallinnon määrittelemään virkapostiin. 

Ajoterveyteen tai ajokuntoon liittyvät, lupahallintoon raportoitavat seikat saattavat tulla esille 
esimerkiksi hälytystehtävää hoidettaessa, rikostutkinnassa tai otettaessa henkilö poliisilaki-
perusteisesti säilöön. Päihderiippuvuudesta ja ajo-oikeudesta annetun poliisin ohjeen (POL-
2019-21192) mukaan seuraavat ajo-oikeuden haltijaa koskevat asiat on syytä ilmoittaa lupa-
hallintoon mahdollista ajoterveyden selvittämistä varten

 – Jos henkilö on syyllistynyt huumausaineen käyttörikokseen tai sellaiseen huu-
mausainerikokseen, joka sisältää henkilön omaa huumausaineen käyttöä, voi 
poliisi määrätä toimittamaan päihdealan lääkärin lausunnon. Edellytyksenä ei ole 
henkilön syyllistyminen samalla rattijuopumukseen.

 – Henkilön ottaminen päihtyneenä säilöön puolen vuoden sisällä vähintään kolme 
kertaa. Säilöön ottoon rinnastetaan myös tapaukset, joissa alaikäinen on toimitettu 
päihtyneenä kotiin tai sosiaaliviranomaisille.

Myös muut kuin päihderiippuvuuteen liittyvät ajoterveysepäilyt voivat tulla esille missä tahansa 
poliisitehtävässä. Asiakkaalla voi ilmetä tajunnan häiriöitä tai näkökyvyn puutteita, tai pitkälle 
edistynyt muistisairaus saattaa vaarantaa liikenteessä toimimista. Myös itsetuhoisuus ja muut 
mielenterveyden ongelmat on hyvä ilmoittaa lupahallintoon ajoterveyden selvittämistä varten. 
On myös hyvä muistaa, että monet ajoterveyden puutteista muodostavat myös perusteen 
ottaa harkittavaksi henkilöllä mahdollisesti olevien aselupien peruuttamisen ja päinvastoin; 
jos ollaan lähdössä noutamaan henkilön aseita poliisin haltuun lupaharkinnan ajaksi, on ehkä 
hyvä tarkistaa samalla, onko kyseessä ajo-oikeuden haltija ja edellyttääkö tilanne myös ajoter-
veyden seurantaa.

On tärkeää, että poliisi tunnistaa eri tilanteissa ajoterveyden puutteisiin viittaavat seikat ja joko 
toimii tai välittää tietoa lupahallintoon tilanteen mukaisesti. Myös asiakkaan oma etu edellyt-
tää, että poliisi osaa johtaa ajoterveyden arviointia ja ohjata matalalla kynnyksellä myös eri pal-
veluiden piiriin. Poliisin henkilöstölle on järjestettävä koulutusta valmiuksien parantamiseksi ja 
poliisin yksiköissä on varmistettava tiedonkulku epäillyistä ajoterveyden ongelmista eri sekto-
reilta lupahallintoon. Lisäksi on varmistettava, että lupahallinnossa on riittävästi resursseja ja 
osaamista sekä yhdenmukaiset menettelytavat ja sopivat välineet ajoterveyden arviointiin liit-
tyvää prosessia varten. 

Poliisihallitus yhdessä paikallispoliisin kanssa edistää yhteistyötä lääkärien kanssa, jotta pro-
sessi saadaan mahdollisimman toimivaksi. Lääkäreille ajokorttilaissa säädetyn ajoterveydenti-
laa koskevan ilmoitusvelvollisuuden toteutumisessa on ollut haasteita. Traficom ohjeistaa lää-
käreitä ja omistaa ajoterveyden valvonnassa käytettävät lomakkeet, joten Poliisihallitus jatkaa 
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yhteistyötä Traficomin kanssa tiedonkulun parantamiseksi ja siten työ toimii osana liikennetur-
vallisuuden edistämistoimia.

Edellä on puhuttu ajoterveyden valvonnasta hallinnollisena prosessina, joka voi johtaa ajokiel-
toon toistaiseksi, mikäli ajoterveysvaatimukset eivät täyty. Rikosoikeudellisesta näkökulmasta 
katsottuna tieliikennelain 17 § kieltää ajoneuvon ajamisen siltä, jolta sairauden, vian, vamman, 
väsymyksen tai päihtymyksen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä puuttuu siihen tarvitta-
vat edellytykset. Säännöksen nojalla voidaan puuttua ajamiseen ainakin seuraavissa tapauk-
sissa, jos voidaan osoittaa ajamisen edellytysten puuttuvan

 – ajaminen väsyneenä tai muun vireystilan häiriön vallitessa

 – ajaminen, vaikka lääkäri on sairauden tai vamman vuoksi kieltänyt ajamisen

 – ajaminen ajoneuvolla, vaikka vamma estää käyttämästä ajoneuvon hallintalaitteita

 – ajaminen päihtyneenä moottorittomalla ajoneuvolla.

Ajamisen edellytysten puuttuminen voi ilmetä esimerkiksi ajokäyttäytymisessä, onnettomuu-
tena tai todettuna hallintalaitteiden käyttömahdollisuuksien puutteena. Esimerkiksi päihty-
neenä ajamiseen moottorittomalla ajoneuvolla voidaan puuttua liikennejuopumussäännöstä 
alemmalla kynnyksellä, koska ensin mainitun soveltaminen edellyttää vain näyttöä ajami-
sen edellytyksien puuttumisesta. Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla puolestaan 
vaatii konkreettisen vaaran aiheuttamisen toisen turvallisuudelle.

Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Ajoterveys ja vireystila

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Koulutuksella ja ohjeistuksella kehitetään ajoterveyteen vaikuttavien saira-
uksien, kuten päihderiippuvuuden, mielenterveysongelmien ja muistisai-
rauksien sekä lääkkeiden vaikutusten tunnistamista eri tilanteissa samoin 
kuin vireystilan alentumisen ja muiden tilannekohtaisten kuljettamisen 
edellytysten puuttumisen tunnistamista liikenteessä. 

Korostetaan poliisin henkilöstölle ajoterveyteen liittyvien riskien merkitystä 
liikennekuolemien riskitekijänä.

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Poliisin eri toiminnoista lupahallintoon tulevien ajoterveysilmoitusten 
määrää seurataan ja tarvittaessa toimintaa ohjataan.  

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Seurataan teknistä kehitystä ja mahdollisia teknisiä sovelluksia kuljettajan 
vireys- ja ajoterveyden tilan toteamiseen liikennevalvonnassa.
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Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Ajoterveys ja vireystila

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Varmistetaan kattava tiedonkulku lupavalvontaan kaikissa poliisin tehtä-
vissä havaituista ajoterveysepäilyistä; tarvittaessa prosessi otetaan yhdeksi 
sisäisen tarkastuksen kohteeksi. 

Ajoterveyden arviointiprosessin yhdenmukaisuus, toimivuus ja resurssit 
varmistetaan.

Varmistetaan ohjeistuksella, että selkeissä vireystilan alentumistilanteissa 
ajo keskeytetään ja että väliaikaista ajokieltoa käytetään tilanteissa, joissa 
ajoterveyteen liittyvä ilmeinen puute uhkaa muun liikenteen turvallisuutta.

Verkostotyössä kehitetään ja jaetaan systemaattisesti hyviä käytäntöjä. 

Poliisin käytäntöä ja ohjeistusta tarkastellaan siltä osin, voitaisiinko jo 
yhdestä törkeästä alkoholirattijuopumuksesta määrätä esittämään lääkä-
rinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä.

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tehtävän yhteistyön ja 
tiedonvaihdon sujuvuus. 

Sidosryhmäyhteistyössä pyritään vaikuttamaan alkolukon käyttöpakon laa-
jentamiseen ja terveysperusteisen alkolukon yleistymiseen liikenteessä.

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Poliisin, OTIn ja terveydenhuollon viranomaisten raportit sekä tutkimus 
ohjaavat riskien tunnistamista sekä ajolupiin liittyvää valvontaa ja harkin-
taa.

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Yhteistyössä Traficomin, Liikenneturvan, sosiaali- ja terveydenhuollon 
viranomaisten, OTIn ja muiden tahojen kanssa viestitään ajoterveyteen 
liittyvistä riskeistä ikääntyville ihmisille, ammattikuljettajille ja muille ris-
kiryhmille sekä yhteydenottomahdollisuudesta riskiryhmään kuuluvien 
läheisille.

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.

5.3 .  ALKOHOLI, HUUMAUSAINEET JA LÄÄKKEET

Päihteiden vaikutuksen alaiset ajoneuvojen kuljettajat ovat uhka muille tienkäyttäjille ja he 
myös usein itse kärsivät päihteidenkäytön muista haitallisista seurauksista. Rattijuopumus voi 
olla viite jopa vakavista päihdeongelmista, ja rattijuopumukseen syyllistyneillä saattaa usein 
olla myös muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia (Karoliina Karjalainen & Tomi Lintonen: 
Rattijuopoilla ongelmat kasautuvat, 2016). 

Huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena kuljettajan kyky havaita kohteita alenee, 
tarkkaavaisuus ja keskittyminen heikkenevät ja kuljettajan kyky arvioida liikennetilanteita häi-
riintyy arviointivirheiden määrän kasvaessa. Aineiden vaikutus alentaa myös kuljettajan kykyä 
reagoida muutoksiin, pidentää reaktioaikaa ja hidastaa motoristen toimintojen toteuttamista. 
(Jari Hyyti: Liikennepsykologia, 2021.) Lääkkeistä esimerkiksi rauhoittavat lääkkeet ja unilääk-
keet, vahvat kipulääkkeet, epilepsialääkkeet, lihasrelaksantit ja eräät allergialääkkeet voivat vai-
kuttaa ajokelpoisuuteen (Pirjo Lillsunde, Kaarina Langel, Tom Blencowe, Aarne Kivioja, Karoliina 
Karjalainen & Lasse Lehtonen: Psykoaktiiviset aineet ja onnettomuusriski tieliikenteessä, 2012).

Vuonna 2020 viranomaisten tietoon tuli 20 216 rattijuopumusrikosta, joista 6 937 (34 %) oli 
törkeän tekomuodon täyttäviä. Perusmuotoisissa rattijuopumuksissa huumetapauksien osuus 
oli 68 prosenttia, alkoholitapauksia oli 25 prosenttia ja sekakäyttötapauksia 7 prosenttia. Vas-
taavasti törkeissä rattijuopumuksissa alkoholitapausten osuus oli jopa 89 prosenttia, huumeta-
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pauksia oli 7 prosenttia ja sekakäyttötapauksia 4 prosenttia. Perusmuotoisissa rattijuopumuk-
sissa huumetapausten osuus on kasvanut vuodesta 2012 lähtien noin 40 prosenttiyksikköä. 
Kaikista alkoholirattijuopumuksista 65 prosenttia oli törkeitä tekomuotoja, huumerattijuopu-
muksista vastaavasti 97 prosenttia oli rattijuopumuksen perustekomuodon täyttäviä. (Tilas-
tokeskus: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto, 2022.) Käytännössä siis 
huumetapauksissa rikosepäily lähes säännönmukaisesti kirjataan perusmuotoisena rattijuo-
pumuksena. 

Keskusrikospoliisin mukaan vuonna 2020 verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat ylei-
simmin amfetamiiniryhmään, ja yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien 
ryhmään.

OTI-Päihderaportti 2021:n mukaan vuosina 2015–2019 kuolemaan johtaneista 788 mootto-
riajoneuvo-onnettomuudesta lähes 40 prosenttia oli päihtyneiden kuljettajien aiheuttamia. 
Niistä 748:sta onnettomuudesta, joiden aiheuttajakuljettajasta päihtymystieto oli saatavissa, 
26 prosenttia oli alkoholionnettomuuksia, 11 prosenttia lääkeonnettomuuksia ja 10 prosenttia 
huumeonnettomuuksia. Päihtyneistä kuljettajista reilu neljännes oli useamman kuin yhden 
päihteen samanaikaisen vaikutuksen alainen. (Esa Räty: OTI-Päihderaportti 2021, 2021.)

Alkoholikuljettajista 78 prosentilla veren alkoholipitoisuus ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan. 
Alkoholikuljettajista 22 prosentilla oli veressään alkoholin lisäksi myös jotain muuta ajokykyyn 
mahdollisesti vaikuttanutta päihdettä. Huumekuljettajista 72 prosentilla oli huumausaineen 
lisäksi veressään myös jotain muuta päihdettä.

OTI-Päihderaportin tietoihin perustuen tyypillisin kuolemaan johtaneiden päihdeonnetto-
muuksien aiheuttajilla esiintynyt päihdetyyppi on alkoholi.  Vuosien 2015–2019 kuolemaan 
johtaneiden päihdeonnettomuuksien aiheuttajista lähes puolet (43 %) ajoi pelkästään alkoho-
lin vaikutuksen alaisena. Harvinaisin tilanne oli se, että kuljettaja oli ainoastaan huumausai-
neen vaikutuksen alainen (6 %).

Päihtyneiden aiheuttajakuljettajien päihdetyypit kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa  
v. 2015–2019. Lähde: Räty, 2021.
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Alkoholin ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena aiheutetut kuolemaan johtaneet onnet-
tomuudet muistuttavat osin toisiaan, mutta myös eroavaisuuksia niiden välillä on. Suurimmat 
erot liittyvät onnettomuuden tapahtumisajankohtaan ja onnettomuustyyppiin. OTI-Päihdera-
portin mukaan alkoholikuljettajien aiheuttamat onnettomuudet ovat painottuneet viikonlop-
puihin sekä iltaan ja yöhön. Kuukausittain tarkasteltuna alkoholikuljettajien aiheuttamia moot-
toriajoneuvo-onnettomuuksia on tapahtunut eniten huhti-kesäkuussa ja lokakuussa. Huu-
mekuljettajien onnettomuudet eroavat alkoholitapauksista melko selkeästi siinä, että heidän 
aiheuttamansa vakavat onnettomuudet ovat tapahtuneet tasaisesti pitkin viikkoa ja vuorokau-
denaikoja. Alkoholin vaikutuksen alaisena aiheutetut kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
ovat huumeonnettomuuksia useammin olleet yksittäisonnettomuuksia, ja ne ovat useammin 
tapahtuneet haja-asutusalueella. Aikaisempaa liikennerikostaustaa alkoholi- ja huumeonnet-
tomuuksia aiheuttaneilla kuljettajilla on ollut jokseenkin yhtä yleisesti, joskin huumekuljettajilla 
on ollut alkoholikuljettajia useammin aiempia rattijuopumustuomioita onnettomuutta edeltä-
neiden viiden vuoden aikana. Yksi suuri ero alkoholi- ja huumeonnettomuuksien aiheuttaja-
kuljettajilla on ollut ajo-oikeudessa. Onnettomuushetkellä voimassa oleva ajokortti oli alko-
holin vaikutuksen alaisista kuljettajista suurimmalla osalla (85 %), kun taas huumausaineiden 
vaikutuksen alaisista kuljettajista vain suunnilleen joka toisella (54 %). (Räty, 2021)

Kuolemaan johtaneiden päihdeonnettomuuksien ja aiheuttajien tyypillisiä piirteitä. Lähde: Räty, 2021.
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Tyypillisimpiä liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toteamia riskitekijöitä päihtynei-
den kuljettajien aiheuttamissa onnettomuuksissa olivat päihteiden vaikutuksen lisäksi ylino-
peus, turvavyön käyttämättömyys ja yleinen piittaamattomuus liikennesäännöistä. Alkoho-
lionnettomuus tapahtuu tavallisimmin viikonloppuyönä haja-asutusalueella. Myös huumeon-
nettomuudet tapahtuvat useimmiten haja-asutusalueella, mutta onnettomuuksien ajankoh-
dat eivät painotu alkoholitapausten lailla viikonloppuöihin. Nämä tavanomaiset taustatekijät, 
samoin kuin rattijuoppojen alueellinen esiintyminen, tulee ottaa huomioon valvontaa suunni-
teltaessa ja kohdistettaessa. 

Alkoholi on merkittävä riski myös kuolemaan johtaneiden maasto- ja vesiliikenneonnetto-
muuksien taustalla. Vuosina 2014–2018 kuolemaan johtaneissa 41 maastoliikenneonnetto-
muudessa rattijuopumuksen rajan ylitti kolmannes kuljettajista ja 18 prosentin osalta tieto 
puuttui. Kuolemaan johtaneissa vesiliikenneonnettomuuksissa vuonna 2020 kuoli 28 henkilöä 
ja heistä kymmenen osalta alkoholi oli kirjattu syihin inhimilliseksi tekijäksi, vaikka kyseisenä 
vuonna enemmistö oli liikkunut soutuveneellä, eikä vesiliikennejuopumus niin ollen tullut 
heidän kohdallaan kyseeseen.

Kokonaisuutena liikennejuopumuksien vähentäminen on ylinopeuksien vähentämisen ohella 
poliisin liikenneturvallisuustyön tärkein tavoite. Rattijuopumusvalvonta on tehokas keino 
vaikuttaa rattijuopumusten ja sitä kautta onnettomuuksien määriin. Lähtökohtaisesti poliisi 
puhalluttaa kaikki pysäyttämiensä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen kuljettajat. Valvonnassa 
käytettävien seulontalaitteiden tulee olla ajanmukaisia, tehokkaita ja luotettavia ja niitä on 
oltava riittävästi saatavilla. Liikennejuopumusasioissa tulee käyttää sakkomenettelyä, jos se on 
mahdollista. Alkolukon käyttömahdollisuudesta on aktiivisesti viestittävä sekä suullisesti että 
esittein alkoholirattijuopumuksesta epäillyille. Epäillyille on myös tarjottava mahdollisuutta 
päästä terveystoimen matalan kynnyksen palveluiden piiriin. Toistuvia liikennejuopumusta-
pauksia varten poliisilla tulee olla yhdenmukainen valtakunnallinen ohjeistus kulkuneuvojen 
menettämisseuraamuksen käynnistämiskynnyksestä ja -menettelystä.

Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Alkoholi, huumausaineet ja lääkkeet

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Kehitetään henkilöstön osaamista ja valmiutta ohjata rattijuopumuksesta 
epäilty, erityisesti nuori, matalan kynnyksen palveluiden piiriin tai arvioin-
tiin (ks. sidosryhmäyhteistyötä koskeva kohta).

Korostetaan päihteiden merkitystä liikennekuolemien riskitekijänä.

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Liikennejuopumusvalvonnan suoritteille asetetaan määrälliset ja laadulli-
set tavoitteet, joita seurataan.

Asetetaan tavoitteet rattijuopumustutkimuksessa (R-tutkimus) ilmene-
välle rattijuoppojen osuudelle liikennevirrassa. Tämä vastaa kääntäen EU:n 
keskeistä suorituskykyindikaattoria eli laissa sallitun alkoholipitoisuuden 
rajoissa ajavien kuljettajien osuutta.

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Seulontalaitteiden riittävyydestä ja ajantasaisuudesta huolehditaan.

Kehitetään edelleen tekniikkaa ja taktiikkaa valvonnan kohdistamisessa 
rekisterikilpien lukulaitteen tietokannasta poimimien tietojen perusteella.
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Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Alkoholi, huumausaineet ja lääkkeet

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Kaikkien liikenteessä pysäytettyjen kuljettajien puhalluttaminen otetaan 
käytännöksi; samoin huumeseulonta osapuolille kolaritilanteissa. 

Huume- ja lääkeperusteisissa rattijuopumusepäilyissä korostetaan poliisin 
havaintojen ja niiden kirjaamisen merkitystä.

Sakkomenettelyä käytetään yksinkertaisissa ja selvissä rattijuopumus-
asioissa aina, kun se on mahdollista.

Alkolukon käyttöä edistetään aktiivisella viestinnällä jokaisessa kyseeseen 
tulevassa rattijuopumustapauksessa.

Verkostotyössä kehitetään ja jaetaan systemaattisesti hyviä käytäntöjä. 

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Syyttäjälaitoksen kanssa tehdään yhteistyötä liikennejuopumukseen liitty-
vien esine- tai arvokonfiskaatioprosessien ja muiden prosessien yhdenmu-
kaistamiseksi.

Osallistutaan huumerattijuopumuksien seuraamusten arviointihankkee-
seen, jossa yritetään nykyistä paremmin huomioida eri päihdyttävien ainei-
den ja niiden pitoisuuksien vaikutukset kuljettajien riskeihin liikenteessä.

Selvitetään mahdollisuutta ohjata muutkin, kuin alle 18-vuotiaat rattijuo-
pumuksesta epäillyt alhaisen kynnyksen palveluiden tai arvioinnin piiriin.

Teemavalvontaviestinnän kattavuutta lisätään yhteistyöllä Liikenneturvan 
ja muiden toimijoiden kanssa.

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Valvontaa suunnataan ja resursoidaan laitoksen analyysiyksikön tuottaman 
karttapohjaisen liikennerikos-, onnettomuus-, tehtävä ja valvontapyyntöra-
portin perusteella.

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Poliisi viestii alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden vaikutuksesta kuljettajan 
toimintaan ja liikenneturvallisuuteen sekä lisää valvonnan vaikuttavuutta 
viestimällä valvonnasta, valvontatilanteista ja valvonnan tuloksista. 

Lisätään aktiivisella poliisitoiminnan ja viestinnän yhteistoiminnalla valvon-
nan vaikuttavuutta erityisesti valvontateemojen aikana. 

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.

5.4 .  NUORET

Suomessa 15-24-vuotiaat nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa. Tieliiken-
teessä vahingoittuneista nuoria on noin kolmannes, vaikka heidän osuutensa väestöstä on 
vain 11 prosenttia. Tilanne on synkempi kuin monissa vertailumaissa. Nuoria 15–20-vuotiaita 
menehtyy Suomessa liikenteessä yli kaksinkertaisesti turvallisimpiin valtioihin verrattuna. 

Suomen tieliikenteessä kuolee 15-17-vuotiaita nuoria selvästi enemmän kuin muissa vertai-
lumaissa. On kuitenkin huomattava, että grafiikassa näkyvä Suomen ilmoittama kuolleiden 
määrä (5,7 per 100 000 vastaavanikäistä) sisältää useista muista maista poiketen myös itse-
murhat. Niiden poistaminen pienentäisi hieman Suomen lukua.
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Tieliikenteessä kuolleet 15–17-vuotiaat per 100 000 vastaavanikäistä vuonna 2019. Lähde: https://stats.oecd.org/. 

Suomen tieliikenteessä vuonna 2019 menehtyi 18–20-vuotiaita nuoria selvästi enemmän (8,9 
per 100 000 vastaavanikäistä, mukana itsemurhat) verrattuna muihin pohjoismaihin, mutta 
kuolleiden määrä on lähellä Saksan ja Ranskan määriä.

Tieliikenteessä kuolleet 18–20-vuotiaat per 100 000 vastaavanikäistä vuonna 2019. Lähde: https://stats.oecd.org/.

Nuorten aiheuttamien kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien yleisimpinä ajankohtina pai-
nottuu voimakkaasti perjantain ja lauantain välinen yö ja lähes yhtä voimakkaasti lauantain ja 
sunnuntain välinen yö. Tilanteisiin liittyy usein suuri ylinopeus ja melko usein myös rattijuo-
pumus. Nuorten aiheuttamat kuolemaan johtaneet onnettomuudet eivät useinkaan tapahdu 
kaduilla, vaan valtateillä, kantateillä ja yhdysteillä. Haluttaessa vaikuttaa liikennevalvonnalla 
nuorten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekuolemiin, on pyrittävä luomaan kuvaa erityisesti 
rattijuopumus-, nopeus- ja turvalaitevalvonnan olemassaolosta noilla väylillä myös viikonlo-
pun aamuöinä. 

https://stats.oecd.org/
https://stats.oecd.org/


Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2021–2030 37

Palaa sisällysluetteloon

Nuoriin on erikseen pyrittävä vaikuttamaan erityisesti viestinnän keinoin ja yhteistyökumppa-
neiden, esimerkiksi koulujen ja Liikenneturvan kanssa. Poliisin on tarvittaessa osallistuttava sel-
laisten tallenteiden tai sisältöjen tuottamiseen, joita opettajat voivat käyttää tallenteina tai strii-
mattuna ala- ja yläkoulujen sekä toisen asteen oppilaitosten liikennekasvatuksessa. On myös 
selvitettävä yhteistyössä eri turvallisuusviranomaisten ja liikenneturvallisuuteen vaikuttavien 
tahojen kanssa muiden tehokkaiden keinojen käyttöä 15–24-vuotiaiden liikennekäyttäytymi-
seen vaikuttamisessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi onnettomuuteen osallisten käyttäminen 
kokemusasiantuntijana nuorille tarkoitetuissa koulutustilaisuuksissa, kuten Liikenneturvan ja 
pelastusalan yhteistyönä toteuttamassa Punainen Liitu -koulutuksessa.

Erilaisiin mopojen, autojen ja muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen kokoontumistapah-
tumiin on mahdollista vaikuttaa etukäteen edellä mainituilla yleisillä nuoriin kohdistuvilla 
toimenpiteillä, mutta myös luomalla keskusteluyhteys etukäteistiedustelun kautta löytyviin 
tapahtuman toimeenpanijoihin ja vaikuttamalla tapahtuman luonteeseen, pelisääntöihin tai 
reitteihin. Itse tapahtuman aiheuttamaan liikennehäiriöön ja valvontatarpeeseen on varaudut-
tava hyvällä toimintataktiikalla, riittävän suurella partiomäärällä ja käyttämällä esimerkiksi mie-
hittämättömiä lennokkeja ajotapojen tallentamiseen. Tietoa hyväksi havaituista käytännöistä 
kannattaa jakaa muihinkin yksiköihin esimerkiksi poliisin liikenneturvallisuustyön verkostossa.

Vakavimpiin alle 18-vuotiaiden tapauksiin on seuraamusmenettelyn ohella puututtava myös 
lastensuojeluilmoitusmenettelyllä. Esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta epäilty-
jen alaikäisten asia voidaan tutkia Ankkurissa ja ottaa vanhemmat mukaan kuulemisiin.

Myös lupahallinnon ja kulkuvälineen konfiskaation keinoja tulee voida käyttää nuorten liiken-
nettä vaarantavan ajon estämiseen. Liikennerikoksiin syyllistyneiden rekisteröintiä on laajen-
nettava, esimerkiksi kenttärekisteröinnin kehittymisen myötä.

Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Nuoret

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Nuorten parissa toimimiseen haetaan positiivisia toimintamalleja ennalta 
estävässä, liikenne- ja muussa poliisitoiminnassa. 

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Nuorten kokoontumisajoista aiheutuvien häiriöilmoitusten sekä tilaisuuk-
sien luonnetta seurataan ja määritellään eri tilanteisiin sopivat nopeat ja 
riittävästi resursoidut poliisin toimintamuodot. 

Nuorten vakavien kolareiden ja ajokieltorikosten määrää ja esiintymistä 
seurataan ja tarvittaessa kehitetään valtakunnallisia tai alueellisia vaikutta-
mis- tai puuttumismuotoja. 

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Selvitetään dronen käyttöä kokoontumisajojen taltioinnissa.

Oppilaitoksiin kohdistuvissa liikennekasvatustilaisuuksissa otetaan käyt-
töön striimaaminen samanaikaisesti useisiin oppilaitoksiin.

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Jaetaan verkostotyössä poliisitoiminnan parhaita käytäntöjä erilaisissa 
kokoontumisajotilanteissa.

Otetaan lupahallinnossa yhtenäinen suhtautuminen kokoontumisajoihin. 
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Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Nuoret

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Vakavammista alle 18-vuotiaiden tekemistä liikennerikoksista tehdään las-
tensuojeluilmoitus ja asia käsitellään muiden rikosten tapaan varhaisen 
puuttumisen keinoin vanhempien läsnä ollessa.

Otetaan tienpitäjien kanssa esille nuorten liikennerikosten ja -onnetto-
muuksien tapahtumapaikkojen perusteella esille nousevat liikenteelliset 
ongelmakohdat.

Koulujen ja eri liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa toteutetaan tarvit-
taessa vaikuttavia liikenneturvallisuustilaisuuksia erityisesti toisen asteen 
oppilaille.

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Käytetään analyysin kautta saatavaa tietoa nuorten kokoontumisajoihin 
varautumisessa.

Valvontaa suunnataan ja resursoidaan laitoksen analyysiyksikön tuottaman 
karttapohjaisen liikennerikos-, onnettomuus-, tehtävä- ja valvontapyyntö-
raportin perusteella painopisteaikoina nuorten suosimille väylille.

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Ollaan mukana erilaisissa nuorille suunnatuissa liikenneturvallisuuskam-
panjoissa ja tilaisuuksissa sekä avustetaan esimerkiksi liikenneturvaa mate-
riaalin tuottamisessa koulujen käyttöön.

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.

5.5 .  AJOTAVAT JA AJONOPEUDET

Ajonopeus on päihteiden ohella keskeinen kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuk-
sien riskitekijä. Noin kolmannes kuolemaan johtaneiden moottoriajoneuvo-onnettomuuksien 
aiheuttajakuljettajista on ajanut ylinopeutta vähintään 10 km/h. Siten on perusteltua, että lii-
kennevalvonnassa ajonopeuksien valvonnalla on keskeinen rooli. Ajoneuvojen nopeuden hal-
linnalla ja kuljettajien ajotavalla on turvallisuuden ohella merkitystä myös liikenteen päästöihin 
ja liikenteen aiheuttamaan meluun.

Viimeaikainen kehitys on suuntautunut nopeusrajoitusten alentamiseen. Nopeusrajoitus-
ten alentaminen ilman sellaisia liikenneympäristöön tehtäviä muutoksia, joilla tienkäyttäjät 
saadaan kokemaan rajoitukset paikkaan ja tiestöön suhteutettuna oikeiksi, eivät tavallisesti 
johda toivottuun lopputulokseen ilman voimakasta poliisin panostusta valvontaan ja rikkei-
siin puuttumiseen. Liikenneympäristön tulisi pysyä selkeästi viestimään, minkälaista nopeutta 
juuri tässä paikassa on mahdollista ajaa turvallisesti. Pelkällä valvonnalla toteutettava alhaisten 
nopeuksien ylläpitäminen ilman liikenneympäristöön tehtäviä muutoksia vaikuttaa negatiivi-
sesti myös valvonnan hyväksyttävyyteen.

Aika ajoin käydään keskustelua pienten ylinopeuksien vaarallisuudesta ja vaarattomuudesta 
sekä siitä, mikä tulisi olla poliisin puuttumiskynnys. Useissa tutkimuksissa on todettu, että tyy-
pillisillä maantienopeuksilla keskinopeuden nosto viidellä prosentilla (esimerkiksi 80 kilomet-
ristä tunnissa 84 kilometriin tunnissa) lisää henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärää 
10 prosentilla. Vastaavasti kuolemaan johtavissa onnettomuuksissa kasvua on 20 prosenttia. 
Yhtälö toimii myös moottoriteillä, vaikka niillä on suurista nopeuksista huolimatta pienempi 
onnettomuusriski kuin taajamateillä. Taajamanopeuksilla keskinopeuden suhteellinen vaiku-
tus on hieman pienempi ja vaikutuksen tilastollinen vaihteluväli on suurempi. Ilmiö on kuiten-
kin luonteeltaan samanlainen.

Pienetkin keskinopeuksien muutokset vaikuttavat silti turvallisuuteen, jos olosuhteet muilta 
osin pysyvät ennallaan. Onnettomuusriskin muutosta on liikenteessä vaikea havaita, koska riski 
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on yleensä pieni: henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia tapahtuu likimain yksi seitse-
mää miljoonaa ajokilometriä kohden. Kun suuri joukko kuljettajia muuttaa nopeuttaan esi-
merkiksi vain 2–3 km/h, vaikutukset näkyvät onnettomuustilastoissa. Siksi suuri määrä pienenä 
pidettyjä nopeusrajoituksen ylityksiä (esimerkiksi 5–10 km/h) voi huonontaa turvallisuutta jopa 
enemmän kuin pieni määrä suuria ylityksiä. Yksittäisen kuljettajan näkökulmasta ajonopeuden 
noston vaikutukset ovat selkeitä. Ajaminen vaikeutuu nopeuden kasvaessa ja samalla kasvavat 
riskit tehdä erilaisia virheitä. Vaaratilanteiden havaitsemiseen, jarrutukseen ja väistämiseen on 
vähemmän aikaa ja matkaa. Myös välimatkojen ja nopeuksien arviointivirheet lisääntyvät.

Onnettomuuksien seuraukset ajoneuvoissa matkustaville riippuvat niiden törmäyksenaikai-
sesta nopeudenmuutoksesta. Sen suuruus puolestaan riippuu paitsi osapuolten nopeuksista 
myös törmäyksen suunnasta ja osapuolten massaeroista. Nokkakolareissa kuolemaan johtavat 
vammat ovat todennäköisiä, kun nopeudenmuutos on suurempi kuin 80–100 km/h. Tuhoisim-
pia ovat nokkakolarit, joissa vastapuolena on raskas ajoneuvo. Sivulta tulevissa törmäyksissä 
vakavia vammoja aiheutuu yleisesti jo nopeudenmuutoksen arvoilla 50–70 km/h. 

Riittävän alhainen ja tilanteeseen sopiva nopeus ovat merkittävä tekijä myös jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden turvallisuudelle. Alhaiset nopeusrajoitukset - ja niiden noudattaminen - ovat 
tärkeä turvallisuustekijä etenkin alueilla, joilla kävelijät ja pyöräilijät liikkuvat moottorikäyttöis-
ten ajoneuvojen kanssa samoilla väylillä tai joilla näiden käyttämät reitit risteävät ajoradan 
kanssa ilman valo-ohjausta. Esimerkiksi 30 km/h-rajoitusalueella on syytä puuttua pieniinkin 
ylinopeuksiin, koska tutkimusten mukaan jalankulkijan/pyöräilijän selviytymismahdollisuudet 
30 km/h tapahtuvassa törmäyksessä ovat melko hyvät, mutta jo kymmenen kilometrin ylino-
peus heikentää selviytymismahdollisuuksia olennaisesti.

Todennäköisyys jalankulkijan menehtymiselle kasvaa jyrkästi, kun törmäysnopeus on yli 60 km/h  
(Liikenneturva 2022).
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Kesällä 2020 liikenteen automaattisilta mittauspisteiltä (LAM) saatujen nopeustietojen mukaan 
tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti noin 43 prosenttia pääteillä kulkeneista ajoneuvoista. Suurta 
ylinopeutta (vähintään 10 km/h) ajavien autojen osuus oli noin kymmenen prosenttia liikenne-
määrästä. Talvikaudella 2020/2021 ylinopeutta ajavien ajoneuvojen osuus oli noin 54 prosenttia 
kulkuneuvoista ja yli kymmenen kilometriä tunnissa ylinopeutta ajavien ajoneuvojen osuus noin 
13 prosenttia. (Kiiskilä, Mäki & Saastamoinen. Ajonopeudet maanteillä 2020, 2021.)

Nopeusvalvontaa tulee pitää liikennevalvonnan keskeisenä valvontamuotona myös jatkossa. 
Nopeuksia tulee valvoa ennen kaikkea näkyvästi, jotta mahdollisimman suuri joukko tienkäyt-
täjiä saa havainnon valvonnasta, mutta myös näkymätöntä ja täysin yllättävää valvontaa tarvi-
taan, jotta koettu kiinnijäämisriski pysyy mahdollisimman korkeana. Näkymätöntä nopeusval-
vontaa voidaan toteuttaa erityisesti vaativan ajotapavalvonnan yhteydessä, mutta myös muu 
liikkuva nopeusvalvonta toteuttaa yllättävyyttä useissa tilanteissa riittävän hyvin. Nopeusval-
vontaa tulee analyysitietojen ja valvojien havaintojen perusteella alhaisten nopeusrajoitusten 
alueella suunnata erityisesti suojattomien tienkäyttäjien ja ajoradan liikenteen risteämiskohtiin 
ja näiden yhteisille väylille sekä muille todetuille riskialueille. Muilla alueilla valvontakohteita 
on arvioitava liikennemäärän ja liikenneonnettomuusriskin perusteella.

Pysyvästi riskialttiisiin kohtiin on yhteistyössä tienpitäjän kanssa pyrittävä sijoittamaan kiinteää 
automaattista liikennevalvontaa, jos poliisin omin siirrettävien yksikköjen (automaattivalvon-
ta-autojen) avulla saavutettava nopeusvalvonnan määrä ei vaikuta riittävän kattavalta. Väylävi-
raston ja muiden toimijoiden kanssa laaditaan erillinen suunnitelma automaattisen liikenne-
valvonnan kehittämisestä ja lisäämisestä. 

Nopeusvalvontaa kohdistetaan myös maasto- ja vesiliikenteeseen, joissa moottorikäyttöisten 
kulkuneuvojen suuret nopeudet aiheuttavat vaaran ohella myös häiriötä ja haittaa ympäris-
tölle. Vesi- ja maastoliikenteen valvojien osalta on huolehdittava yhdenmukaisesta valvonta-
käytännöstä, välineiden ja varusteiden käytettävyydestä myös maasto- ja vesistöoloissa sekä 
työturvallisuudesta.

Nopeusvalvonnan vaikuttavuutta lisätään viestinnällä. Yhdessä Liikenneturvan kanssa myös 
edistetään turvallisia ajonopeuksia viestinnän keinoin.

Valtioneuvosto hyväksyi 25.11.2021 periaatepäätöksen liikenteen automaatiokehityksen edis-
tämisestä. Automaation avulla on tarkoitus muun muassa parantaa liikenneturvallisuutta, 
vähentää päästöjä ja parantaa palveluita. Joka tapauksessa automaatio vähentää tulevaisuu-
dessa ajoneuvojen päästöjä sekä kuljettajan ylinopeuden tai ajovirheen aiheuttamia kolareita.

Ajotapavalvonta on kokonaisvaltaista tienkäyttäjien ajokäyttäytymiseen kohdistuvaa lainsää-
dännön vastaisen toiminnan valvontaa, jota voidaan toteuttaa monessa tilanteessa myös 
samanaikaisesti nopeusvalvonnan kanssa. Ajotapavalvonnan keskeisiä kohteita ovat esimer-
kiksi vaaraa aiheuttavat ohitukset sekä taajamissa suojatiesääntöjen ja liikennevalojen noudat-
tamatta jättäminen. Ajotapavalvonnassa ollaan usein liikenteessä moottorikäyttöisellä ajoneu-
volla, mutta sitä voidaan tehdä myös jalkautuneena. Ajotapaa pystyvät valvomaan kaikki lii-
kenteen valvontaa tekevät poliisihenkilöt valvontakalustosta riippumatta. Tunnuksellisella vir-
ka-ajoneuvolla taktisesti oikein käytettynä on mahdollista saada aikaan hyviä tuloksia, mutta 
usein liian aikainen ”paljastuminen” saattaa olla esteenä ongelmakäyttäytyjien kiinnisaami-
seen liikennevirrasta.

Näkyvä valvonta luo ja tuo liikenteeseen turvallisuuden tunnetta ja rauhoittaa liikennekäyt-
täytymistä hetkellisesti. Näkymätön valvonta taas paikkaa niitä valvontatilanteita, jotka näkyvä 
valvonta jää todentamatta.

Ajotapavalvonta muuttuu tai sillä on ainakin edellytykset muuttua vaativaksi ajotapavalvon-
naksi kaluston osalta silloin, kun käytössä on tehokkaalla moottorilla ja erikoisvalvontavälineillä 
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varusteltu tunnukseton ajoneuvo. Vaativan ajotapavalvonnan ensisijaiset kohteet ovat liiken-
teen riskikäyttäytyjät, joita ovat mm. osa nuorista miehistä. Nuoret kokoontuvat usein iltaisin ja 
viikonloppuisin syrjäseutujen huoltoasemille tai parkkialueille, joiden lähiympäristössä tapah-
tuvat mahdolliset lainvastaiset teot liikenteessä. 

Toinen riskiryhmä on autoilijat, jotka liikkuvat töiden puolesta pitkiä matkoja kireillä aikatau-
luilla. Jatkuvan kiireen takia he ajavat usein vähintään lievää ylinopeutta johtaen toistuviin ohi-
tuspaineisiin. Ohituksia tehdään paljon ja usein samalla puhutaan esimerkiksi puhelimessa. 
Näillä henkilöillä on usein sakkohistoriaa, jonka takia osa hankkii tutkanpaljastimen välttääk-
seen lisäsakot ja mahdollisen ajokiellon. Nämä henkilöt ajavat pääasiassa pääteillä aikaisin 
aamuisin ja päiväsaikaan. 

Kolmas riskiryhmä on tehokkailla ajoneuvoilla ajavat henkilöt, joiden kokeilunhalu ja ajoneu-
von suorituskyky saavat heidät tekemään paljon ohituksia ja kiihdytyksiä, joissa nopeudet nou-
sevat hetkessä todella korkeiksi ajoneuvon kiihtyvyyden takia vaarantaen samalla muut tien-
käyttäjät. Tähän ryhmään kuuluvat varsinkin ns. kyykkypyörien kuljettajat.

Ajotapavalvonnan tulee olla tietojohtoista ja suunniteltua. Siinä on huomioitava esimerkiksi 
erilaiset kokoontumisajot ja ajankohdat, jolloin vaarantavaa ajoa erityisesti esiintyy. Näitä ovat 
esimerkiksi viikonloppuillat ja työmatkaliikenteen optimiajankohdat. Valvonnassa tulisi tunnis-
taa potentiaaliset kohteet ja panostaa heihin ja lukea ennalta merkkejä tulevasta käyttäytymi-
sestä esim. perässä roikkumisesta, sivuttaissiirroista/kurkkimisesta, jotka ovat ennusmerkkejä 
”jatkuvan ohittelijan” liikkeistä.

Vaativaa ajotapavalvontaa tulee tehdä pääasiassa tunnuksettomilla poliisiajoneuvoilla yllätyk-
sellisyyden aikaansaamiseksi. Valvonnassa tulee keskittyä mm. vaaraa aiheuttavin ohituksiin. 
Ajotapavalvonnassa tulee hyödyntää myös uusien kameravalvontatolppien etäisyysmittauso-
minaisuutta.

Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Ajotavat ja ajonopeudet

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Yleis-, kenttä- ja ryhmänjohtajan merkitystä korostetaan myös liikenneval-
vonnan toteutumisessa.

Korostetaan ylinopeuksien merkitystä liikennekuolemien riskitekijänä ja 
nopeuden merkitystä myös ajoneuvojen päästöjen ja niiden aiheuttaman 
melun määrään.

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Seurataan törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja vakavien 
piittaamattomuuksien määrää valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikalli-
sesti.

Valvonnassa painotetaan puuttumista suuriin ylinopeuksiin ja vaarallisiin 
ohituksiin. Valvontaa suoritetaan myös tunnuksettomilla poliisiajoneu-
voilla.

Asetetaan tavoitteet myös EU:n keskeiselle suorituskykyindikaattorille eli 
nopeusrajoituksen mukaan ajavien kuljettajien osuudelle.

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Automaattivalvonnan hyödyntämistä laajennetaan sekä alueellisesti että 
asiallisesti. Automaattisen nopeusvalvonnan osalta puuttumiskynnyksen 
tarkoituksenmukaisuutta seurataan ja keskinopeusmittauksen toteuttamis-
mahdollisuutta selvitetään.

Selvitetään dronen käytettävyyttä taajamien ajotapavalvonnassa ja esim. 
riittävien ajoneuvojen välisten etäisyyksien valvonnassa.
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Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Ajotavat ja ajonopeudet

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Verkostotyössä kehitetään ja jaetaan systemaattisesti hyviä käytäntöjä. 

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Laaditaan suunnitelma automaattivalvonnan kehittämisestä ja laajentami-
sesta yhdessä Väyläviraston ja muiden sidosryhmien kanssa.

Alueellisella tasolla tehdään yhteistyötä vaarallisten tienosien kattamiseksi 
automaattisella nopeusvalvonnalla.

Otetaan tienpitäjien kanssa esille liikennerikosten ja -onnettomuuksien 
tapahtumapaikkojen perusteella esille nousevat liikenteelliset ongelma-
kohdat.

Teemavalvontaviestinnän kattavuutta lisätään yhteistyöllä Liikenneturvan 
ja muiden toimijoiden kanssa.

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Nopeus- ja ajotapavalvontaa suunnataan ja resursoidaan laitoksen ana-
lyysiyksikön tuottaman karttapohjaisen liikennerikos-, onnettomuus-, 
tehtävä- ja valvontapyyntöraportin perusteella erityisesti onnettomuusalt-
tiisiin tienosiin. Taajamissa valvontaa kohdistetaan paikkoihin, joissa suo-
jaamaton liikenne ja muu ajoneuvoliikenne risteävät. 

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Lisätään aktiivisella poliisitoiminnan ja viestinnän yhteistoiminnalla val-
vonnan vaikuttavuutta erityisesti valvontateemojen aikana. 

Painotetaan muussa viestinnässä ylinopeuksien yhteyttä muihin liikenne-
rikoksiin ja onnettomuusriskiin sekä erityisen varovaisuusvelvoitteen mer-
kitystä ajonopeuden valintaan suojatietä lähestyttäessä.

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.

5.6 .  TURVALAITTEIDEN KÄYTTÄMINEN

Turvavyön, lasten turvalaitteen ja suojakypärän käyttäminen on yksi keskeisistä poliisin liiken-
neturvallisuustyön vaikuttavuuskohteista. Käyttövelvoite on voimassa tien ohella maastossa ja 
muilla alueilla, joten valvonta voidaan ulottaa myös näille alueille. 

Vaikka turvalaitteiden käyttöaste on nytkin kohtuullisen korkea, säästettäisiin niiden kattavalla 
käytöllä vuosittain jopa useita kymmeniä ihmishenkiä (v. 2019 arviolta 21 liikenneonnetto-
muuksissa kuollutta henkilöä olisi pelastunut turvavyötä käyttämällä). Myös vammautumiset 
lievenevät merkittävästi turvavyötä käytettäessä. 

Turvalaitteiden kattavan käytön suuresta merkityksestä liikenneturvallisuuden edistäjänä kertoo 
sekin, että turvavyötä käyttävien prosenttiosuus moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa ja kypärää 
käyttävien kaksipyöräisten moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajien ja pyöräilijöiden pro-
senttiosuus ovat molemmat myös keskeisiä suorituskykyindikaattoreita EU:n liikenneturvalli-
suuspolitiikan puitteissa vuosiksi 2021–2030. Indikaattorien avulla pyritään seuraamaan edis-
tymistä EU:n yhteisessä tieliikenneturvallisuutta koskevassa työssä yhteisön alueella, jäsenval-
tion alueella sekä valtioissa alueellisesti ja paikallisesti.

Vuonna 2021 Liikenneturvan toteutettaman liikenteen seurannan mukaan henkilöauton etu-
penkillä turvavyön käyttöaste oli 97 prosenttia, kun se henkilöautojen takapenkillä taajamassa 
ajettaessa oli 89 prosenttia. Pakettiautojen etupenkillä vyötä käytti taajamissa ajettaessa 85 
prosenttia kuljettajista, joten erityisesti pakettiautoissa parantamisen varaa on reilusti.

Turvalaitteiden käytön valvonnalla voidaan tehokkaasti edistää liikennekuolemien vähene-
mistä. Toisaalta turvavyön käytön laiminlyönti voi myös viitata rattijuoppoon, koska Onnet-
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tomuustietoinstituutin tilastojen perusteella voimakkaammin päihtyneistä rattijuopoista vain 
vähemmistö käyttää turvavyötä, kun muista tienkäyttäjistä käyttäjiä on valtaosa. Turvalaittei-
den käyttöä valvottaessa asiakkaita usein riittää ruuhkaksi asti ja valvontahavainnot ja niiden 
kirjaaminen edellyttävät tarkkuutta. Motivaatio valvontaan löytyy poliisin liikenneturvallisuus-
työn tavoitteista; liikennekuolemien ja loukkaantumisten vähentämisestä. Kyse on myös johta-
misesta eri tasoilla; siitä, että poliisiorganisaation ja poliisin liikenneturvallisuustyön tavoitteet 
koetaan myös yksikön, ryhmän ja yksittäisen poliisin tavoitteiksi. 

Turvalaitteiden käyttöä valvotaan joko puuttumalla havaittuun yksittäiseen laiminlyöntiin lii-
kennevirhemaksumenettelyä käyttäen tai järjestämällä valvontaisku, jossa yksi poliisi on ennen 
pysäytyspaikkaa tekemässä havaintoja turvalaitteiden käytöstä riittävän lähellä ajorataa ja riit-
tävän korkealla nähdäkseen myös korkeammassa ajoneuvossa istuvien syliin ja tehdäkseen 
varmoja havaintoja vyön tai muun turvalaitteen käyttämättömyydestä. Samaan valvontaiskuun 
voidaan hyvin yhdistää esimerkiksi matkapuhelimen käytön valvontaa, koska sekin edellyttää 
havaintojen tekemistä lähietäisyydeltä.

Valvontataktiikan kannalta turvavyön käyttöä kannattaa perinteisessä valvonnassa valvoa päi-
vänvalossa taajamassa, koska autojen liikkuessa hyvässä valaistuksessa maantieliikennettä 
hitaammin on paremmin aikaa tehdä varmoja havaintoja turvalaitteen käyttämättömyydestä. 
Valvontaa taajamassa puoltaa myös turvavyön maantieliikennettä alempi käyttöaste, vaikka 
juuri taajamaliikenteessä vyöstä on kaikkein eniten hyötyä. Myös pysäytettävien ajoneuvojen 
poimiminen on yleensä helpompaa ja turvallisempaa taajamaliikenteestä. Pysäytyspaikan ja 
pysäytysten olisi hyvä olla tienkäyttäjille hyvin havaittavia, jotta valvonnan vaikutus ulottuu 
muihinkin kuin pysäytettyihin tienkäyttäjiin.

Automaattivalvonta-auton käyttö voidaan yhdistää perinteiseen valvontaan siten, että havain-
toja tekevä poliisi ja samalla todistaja ilmoittaa vyöttömän kuljettajan käyttämän auton auto-
maattivalvontalaitteiston käyttäjälle kuvaamista varten ja asia etenee automaattivalvonnan 
kautta liikennevirhemaksuksi ja parhaimmillaan kuviin tallentuu rikkomuksen tekijän lisäksi 
myös näyttö rikkomuksesta. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista ilman samalla ajettua ylino-
peutta, mutta jatkossa edellytykset menettelyyn paranevat. 

Yhtenä keinona valvonnan läpivirtauksen tehostamiseen on ottaa nykyistä laajemmin käyttöön 
menettely, jossa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla rikkomuksen tehnyt pysäytetään, hänen hen-
kilöllisyytensä todetaan ja liikennevirhemaksu lähetetään postitse hänelle tavallisena kirjeenä. 

Tulevaisuuden tavoitetilana on, että automaattivalvonnassa kuljettaja voidaan kuvata ilman 
häiritsevää salamaa ja hahmontunnistusta käyttäen järjestelmä lajittelee kuvista ne, joissa ei 
vaatteiden päällä havaita turvavyötä. Samalla tavoin järjestelmä tunnistaa matkapuhelinta tai 
muuta viestintävälinettä kädessään pitävät kuljettajat. Järjestelmää käyttävä henkilö varmistaa, 
että kyseessä on liikennerikkomus ja määrää siitä hallinnollisen seuraamuksen.

Liikennevalvonnasta tapahtuva tiedottaminen ja viestintä kiinnostaa tienkäyttäjiä ja siksi val-
vonnan vaikutusta kannattaa tehostaa viestinnän avulla erityisesti teemavalvonnassa etukä-
teen, valvonnan aikana ja valvonnan jälkeen siten, että valvonnan ja valvottavan asian havait-
see suurempi joukko ihmisiä, kuin vain valvontapaikan ohi kulkeneet tienkäyttäjät. Viestin-
nässä kannattaa hyödyntää poliisilaitoksen tiedotusta, valvonnassa syntyvää kuvamateriaalia 
sekä erityisesti yhteistyötä Liikenneturvan kanssa. 
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Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Turvalaitteiden käyttäminen

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Yleis-, kenttä- ja ryhmänjohtajan merkitystä korostetaan myös liikenneval-
vonnan toteutumisessa.

Korostetaan turvalaitteiden käytön merkitystä liikennekuolemien vähentä-
misessä.

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Asetetaan puuttumisten määrälle tavoitteet, joiden toteutumista seurataan 
myös ryhmä- ja sektoritasolla.

Asetetaan tavoitteet myös EU:n keskeiselle suorituskykyindikaattorille eli 
lainmukaisesti käyttäytyvien kuljettajien ja matkustajien osuudelle.

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Automaattivalvonta-auto yhdistetään manuaaliseen valvontaan nopeutta-
maan läpivirtausta. 

Selvitetään hahmontunnistuksen käytettävyyttä automatisoimaan turva-
välinevalvontaa.

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Liikennevirhemaksun tiedoksianto tavallisena tiedoksiantona postitse 
otetaan tehokkaaseen ja laajamittaiseen käyttöön tilanteissa, joissa moot-
torikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on pysäytetty ja välittömästi tunnistettu.

Valvontaan yhdistetään pääsääntöisesti myös tarkkaamattomuusvalvonta 
sekä muita tilanteeseen sopivia poliisin valvontatehtäviä.

Verkostotyössä kehitetään ja jaetaan systemaattisesti hyviä käytäntöjä. 

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Teemavalvontaviestinnän kattavuutta lisätään yhteistyöllä Liikenneturvan 
ja muiden toimijoiden kanssa.

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Turvalaitevalvonnalla pyritään nostamaan käyttöastetta erityisesti taaja-
missa. Valvontaa suunnataan rikkomusten yleisyyden perusteella.

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Lisätään aktiivisella poliisitoiminnan ja viestinnän yhteistoiminnalla val-
vonnan vaikuttavuutta erityisesti valvontateemojen aikana. 

Jaetaan tietoa turvalaitteiden käyttövelvoitteen sisällöstä ja eri toimijoiden 
vastuista sekä turvalaitteen oikean käytön merkityksestä kolaritilanteissa.

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.

5.7 .  TARKKAAMATTOMUUS LIIKENTEESSÄ

Kuljettajien tarkkaamattomuus eli huomion herpaantuminen tai keskittyminen muuhun 
kuin ajoneuvon kuljettamiseen, on yksi keskeisistä poliisin liikenneturvallisuustyön vaikutta-
vuuskohteista. Tällä hetkellä tällaisesta toiminnasta on tieliikennelain 98 §:n ensimmäisessä 
momentissa nimenomaisesti kielletty vain teknisen laitteen tai järjestelmän käyttäminen ajon 
aikana siten, että se haittaa vai vaarantaa ajamista sekä toisessa momentissa viestintävälineen 
käyttäminen siten, että moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja pitää sitä ajon 
aikana kädessään. Ensin mainittu, yleisempi kielto koskee kaikkia ajoneuvoja ja myös muita 
kuin kuljettajaa, mutta aiheutuneen haitan tai vaaran vaatimus edellyttää toisaalta näyttöä 
haitasta, läheltä piti -tilannetta tai suoranaista kolaria. Kumpikin rikkomus toteutuu vain tilan-
teessa, joissa ajoneuvo liikkuu.
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Onnettomuustietoinstituutin vuosiraporttien mukaan matkapuhelimen käyttöön liittyvä riski 
on mukana vuosittain keskimäärin 3–5 kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa. 
EU:n liikenneturvallisuuspolitiikan suuntaviivoissa 2021–2030 huomion herpaantumisen arvi-
oidaan olevan osatekijänä 10–30 prosentissa tieliikenneonnettomuuksista ja matkapuheli-
men käytön arvioidaan jopa enemmän kuin kymmenkertaistavan riskin joutua onnettomuu-
teen. Tekstiviestien ja sosiaalisen median viestien kirjoittaminen ajon aikana vie huomion pois 
edessä näkyvästä tiestä vaarallisen pitkäksi ajaksi. Jääskeläisen ja Pöyhösen (2014) mukaan 
neljä viidestä suomalaisesta piti tekstiviestittelyä ja sosiaalisen median viestittelyä ajon aikana 
vakavana tai erittäin vakavana rikkomuksena. Myös ajoneuvon ohjauspaneelin näppäily ajon 
aikana saattaa viedä kuljettajan huomion pitkäksikin ajaksi pois liikenteen seuraamisesta.

Vuonna 2021 poliisin tilastojen mukaan liikennevirhemaksuja määrättiin automaattisessa lii-
kennevalvonnassa ja kenttävalvonnassa yhteensä noin seitsemälle tuhannelle kuljettajalle sillä 
perusteella, että tämä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajana käytti viestintävälinettä ajon 
aikana siten, että piti sitä kädessään. Muu kuin teknisten laitteiden käyttöön liittyvä huomion 
herpaantuminen ei ole tieliikennelaissa tällä hetkellä nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi. 

Tarkkaamattomuuden valvonta ja siitä viestiminen on toteutettavissa samankaltaisin toimin 
kuin edellä on kerrottu turvalaitteiden osalta. Myös automaattivalvonnan hyödyntäminen olisi 
toteutettavissa samanlaisin edellytyksin. Turvalaitevalvonnan ja tarkkaamattomuusvalvonnan 
samankaltaiset toteuttamistavat puoltavat näiden yhdistämistä samaan teemavalvontaan, 
kuten valtakunnallisesti onkin jo viime vuodet tehty.

Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Tarkkaamattomuus liikenteessä

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Yleis-, kenttä- ja ryhmänjohtajan merkityksen korostaminen myös liiken-
nevalvonnan toteutumisessa.

Liikennevalvonnan merkitystä liikennekuolemien vähentämisessä koros-
tetaan.

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Asetetaan puuttumisten määrälle tavoitteet, joiden toteutumista seurataan 
myös ryhmä- ja sektoritasolla.

Asetetaan tavoitteet myös EU:n keskeiselle suorituskykyindikaattorille eli 
mobiililaitetta käyttämättömien kuljettajien osuudelle.

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Automaattivalvonta-auton yhdistäminen manuaaliseen valvontaan 
nopeuttaa läpivirtausta. 

Selvitetään hahmontunnistuksen käytettävyyttä automatisoimaan tarkkaa-
mattomuusvalvontaa.

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Liikennevirhemaksun tiedoksianto tavallisena tiedoksiantona postitse 
otetaan tehokkaaseen ja laajamittaiseen käyttöön tilanteissa, joissa moot-
torikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on pysäytetty ja välittömästi tunnistettu.

Valvontaan yhdistetään pääsääntöisesti myös turvalaitevalvonta sekä muita 
tilanteeseen sopivia poliisin valvontatehtäviä.

Verkostotyössä kehitetään ja jaetaan systemaattisesti hyviä käytäntöjä. 

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Teemavalvontaviestinnän kattavuutta lisätään yhteistyöllä Liikenneturvan 
ja muiden toimijoiden kanssa.
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Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Tarkkaamattomuus liikenteessä

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Tarkkaamattomuusvalvontaa suoritetaan käytännön syistä erityisesti taaja-
missa. Valvontaa suunnataan rikkomusten yleisyyden perusteella.

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Lisätään aktiivisella poliisitoiminnan ja viestinnän yhteistoiminnalla val-
vonnan vaikuttavuutta erityisesti valvontateemojen aikana. 

Jaetaan tietoa huomion herpaantumisen aiheuttamista riskeistä liiken-
teessä sekä matkaviestinten oikeasta ja mahdollisimman turvallisesta käyt-
tötavasta.

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.

5.8 .  JALANKULKU, PYÖRÄILY JA SUOJATIE

EU:n komissio julkaisi liikennepolitiikan valkoisen kirjan maaliskuussa 2011. Kirjassa on luotu 
EU:n pitkän aikavälin tavoitteet liikkumiselle. Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskevassa 
etenemissuunnitelmassa esitellään visio Euroopan liikenteen tulevaisuudesta vuoteen 2050 
saakka. Valkoisessa kirjassa tieliikenneturvallisuuden parantamista koskevaksi tavoitteeksi on 
esitetty tieliikennekuolemien määrän vähentämistä lähelle nollatasoa vuoteen 2050 mennessä. 
Tieliikenteen kuolonuhrien määrän vähentämisessä keskeiseen asemaan asetetaan teknologia, 
sääntöjen noudattaminen valvonnan avulla ja toimet koulutuksen alalla sekä huomion kiinnit-
täminen erityisesti suojattomiin tienkäyttäjiin.

Suojattomilla tienkäyttäjillä tarkoitetaan ilman moottorin apua kulkevia tienkäyttäjiä, erityi-
sesti pyöräilijöitä ja jalankulkijoita, sekä kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa käyttäviä tienkäyttä-
jiä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden varmistaminen liikenteessä on yksi poliisin 
valvonnan painopisteistä. Erityisesti suojattavia ovat lapset, ikääntyneet ja muut kognitiiviselta 
toimintakyvyltään heikommat henkilöt, joita lähestyttäessä on noudatettava tieliikennelain 29 
§:n 3 momentin edellyttämää erityistä varovaisuutta.

Liikenneturvan tilastojen mukaan jalankulkijoiden liikennekuolemien ja loukkaantumisten 
määrä on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana 
on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa. Kaikista tieliikenteessä 
menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita eli 
mistään pienistä luvuista ei ole kyse. Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden 
loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä. Vuoden pimeimpänä aikana (loka-tam-
mikuussa) tapahtui puolet jalankulkijoiden kaikista henkilövahingoista. Erityisesti suojateillä 
tapahtuneet henkilövahingot keskittyivät (58 %) näille kuukausille.

Jalankulkijoiden turvallisuuden varmistaminen kulminoituu pääasiassa suojatiesäännön val-
vontaan ja punaisen liikennevalon noudattamisen valvontaan. Suojatievalvontaa tehdään 
tehostetusti teemavalvontojen yhteydessä, sekä päivittäisessä liikenteenvalvonnassa. 

Kesäkuun 1. päivänä vuonna 2020 voimaan tulleen tieliikennelain muuttunut sanamuoto 
esteettömän kulun antamisesta suojatiellä olevan jalankulkijan lisäksi “jalankulkijalle, joka val-
mistautuu menemään sille” selkeyttää valvonnan puuttumiskynnystä. Tavoitteena on päästä 
tilanteeseen, jossa autoilijat tosiasiallisesti kunnioittavat jalankulkijan häiriötöntä kulkua ajo-
radan yli suojatietä pitkin. Tähän tarvitaan rakenteellisten ratkaisujen lisäksi lisää ajoneuvojen 
kuljettajien suojatiekäyttäytymiseen kohdistuvaa valvontaa. Sitä voidaan aikaansaada suuntaa-
malla entistä suurempi osa liikennepartioiden työajasta suojatievalvontaan, kehittämällä mah-
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dollisuus suojatiekäyttäytymisen automaattiseen valvontaan ja ehkä helpoimmin alentamalla 
liikennepartioiden ja ennen kaikkea valvonta- ja hälytyssektorin partioiden puuttumiskynnystä 
suojatierikkomuksiin. Valvonnan käytännön toteuttamisessa voisi auttaa havainnoinnin järjes-
täminen dronen avulla.

Liikenteessä kuolleiden pyöräilijöiden määrä on noussut yli 50 prosentilla viimeisen kymme-
nen vuoden aikana, kun taas poliisin tietoon tulleiden loukkaantuneiden pyöräilijöiden määrä 
on lähes puolittunut vastaavana aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain 
keskimäärin 25 ja loukkaantunut 620 pyöräilijää. Kaikista tieliikenteessä kuolleista joka kym-
menes ja loukkaantuneista joka kahdeksas oli pyöräilijä. Taajamissa tapahtui seitsemän kym-
menestä kuolemantapauksesta ja yhdeksän kymmenestä loukkaantumisesta. Tästä syystä pol-
kupyöräilijöiden valvontaa tulee keskittää taajamiin.

Suurin osa poliisin tilastoista puuttuvista onnettomuuksista on pyöräilijöiden yksittäisiä kaatu-
misia tai ulosajoja tilanteissa, joissa poliisi ei ole joko käynyt paikalla tai vaihtoehtoisesti poliisi 
on todennut, ettei ole syytä epäillä liikenneturvallisuuden vaarantamista ja jättänyt sillä perus-
teella rikosilmoituksen kirjaamatta. 

Pyöräilijän ja autoilijan välisissä törmäyksissä seuraukset ovat yleensä vakavammat kuin yksit-
täisonnettomuuksissa: pyöräilijän kuolemantapauksissa noin joka toisessa tapauksessa osalli-
sena oli auto. Henkilövahingoista 73 prosenttia tapahtui risteyksissä. Noin puolet henkilövahin-
goista tapahtui pyörätien jatkeella risteyksessä.

Poliisin valvonta ja muut liikenneturvallisuutta parantavat keinot, kuten tiedottaminen, tulisi 
kohdistaa ajoneuvoliikenteen sekä myös polkupyöräilijöiden ja muiden sellaiseksi luettavien 
risteyskäyttäytymiseen ja risteyssääntöjen noudattamiseen, koska risteyksissä tapahtuu kaik-
kein pahimmat onnettomuudet. Tällöin keskeisiä ovat ajoneuvoliikenteen osalta liikennevalo-
jen noudattaminen ja kääntyvän ajoneuvon väistämissääntö risteävää tietä ylittävään suojatto-
maan liikenteeseen nähden. Polkupyöräilijöiden osalta keskiössä ovat liikennevalojen noudat-
taminen ja pyörätieltä ajoradalle tulevan ajoneuvon väistämissääntö suoraan ajavaa ajoradan 
liikennettä kohtaan.

Toinen tärkeä valvontakohde on huolehtia siitä, että pyörätiet ja pyöräkaistat pysyvät pyöräi-
lijöiden käytössä, eikä niihin pysäytetä tai pysäköidä sinne kuulumattomia moottorikäyttöi-
siä ajoneuvoja. Pyöräilijöiden valvontaan liittyvät myös kevyet sähköajoneuvot ja moottorilla 
varustetut polkupyörät, joilla ajettaessa on noudatettava polkupyöräilijää koskevia liikenne-
sääntöjä. Osa näiden ajoneuvojen kuljettajista ajaa lainvastaisesti jalkakäytävillä, mihin poliisin 
tulee puuttua aktiivisesti, koska ongelma on jo useassa kaupungissa todella iso. Valvonnassa 
avainasemaan nousee puuttumiskynnys. Liikennepartioiden ja myös valvonta- ja hälytyssekto-
rin partioiden tulee puuttua havaitsemiinsa jalkakäytävän käyttöä koskeviin rikkeisiin aina kun 
heillä on siihen mahdollisuus, vähintään komentokaiuttimen välityksellä (ideaalitilanne on toki 
pysäytys ja teosta määrättävä liikennevirhemaksu tai vähäisissä tapauksissa huomautus). Sama 
koskee pyöräteille tai pyöräkaistoille pysäytettyihin ja pysäköityihin ajoneuvoihin puuttumista 
(ensisijaisesti pysäköintivirhemaksu). 

Sekä suojatiet että pyöräilijöiden lisäksi katukuvaan ilmestyneet kevyet sähköajoneuvot kiin-
nostavat yleisöä ja siten myös mediaa. Niitä koskevasta valvonnasta ja sen tuloksista viestinnän 
ohella viestitään myös näiden käyttöön liittyvästä turvallisesta ja muut huomioivasta liikku-
mistavasta.



Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toiminta- ja kehittämissuunnitelma 2021–2030 48

Palaa sisällysluetteloon

Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Jalankulku, pyöräily ja suojatie

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Yleis-, kenttä- ja ryhmänjohtajan merkitystä korostetaan myös liikenneval-
vonnan toteutumisessa.

Liikennevalvonnan merkitystä liikennekuolemien vähentämisessä koros-
tetaan.

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Asetetaan erityisesti suojatiesääntöjen noudattamatta jättämiseen puuttu-
misten määrälle tavoitteet, joiden toteutumista seurataan myös ryhmä- ja 
sektoritasolla.

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Kokeillaan dronen käyttöä suojatievalvonnan havaintojen teossa ja tallen-
tamisessa.

Selvitetään hahmontunnistuksen käytettävyyttä automatisoimaan suoja-
tievalvontaa.

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Liikennevirhemaksun tiedoksianto tavallisena tiedoksiantona postitse 
otetaan tehokkaaseen ja laajamittaiseen käyttöön, jos moottorikäyttöisen 
ajoneuvon kuljettaja on pysäytetty ja välittömästi tunnistettu.

Verkostotyössä kehitetään ja jaetaan systemaattisesti hyviä käytäntöjä. 

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Teemavalvontatiedottamisen kattavuutta lisätään yhteistyöllä Liikennetur-
van kanssa.

Otetaan tienpitäjien kanssa esille liikennerikosten ja -onnettomuuksien 
tapahtumapaikkojen perusteella esille nousevat liikenteelliset ongelma-
kohdat.

Osallistutaan perustettavan mikroliikkumisen verkoston toimintaan liiken-
neturvallisuustyön suunnittelun ja kohdistamisen helpottamiseksi.

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Valvontaa suunnataan ja resursoidaan poliisilaitoksen analyysiyksikön 
tuottaman karttapohjaisen liikennerikos-, onnettomuus-, tehtävä- ja val-
vontapyyntöraportin perusteella sekä muutenkin paikkoihin, joissa suo-
jaamattoman liikenteen ja ajoneuvoliikenteen reitit kohtaavat tai risteävät.

Seurataan suojaamattoman liikenteen onnettomuuksien syitä ja kehite-
tään sen pohjalta valvontamuotoja; esimerkiksi pyöräilijöiden turvallisen 
ohittamisen osalta.

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Lisätään aktiivisella poliisitoiminnan ja viestinnän yhteistoiminnalla val-
vonnan vaikuttavuutta erityisesti valvontateemojen aikana. 

Jaetaan tietoa eri osapuolia koskevien väistämissääntöjen sisällöstä eri 
tilanteissa; erityisesti pyöräilijää ja autoilijaa velvoittavien tilanteiden osalta.

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020–2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.

5.9 .  AMMATTILIIKENNE, KULJETUSRIKOLLISUUS JA TIELIIKENTEEN HARMAA 
TALOUS

5.9.1. Yleistä ammattiliikenteestä ja sen valvonnasta
Tässä suunnitelmassa ammattiliikenteellä tarkoitetaan tulonhankkimistarkoituksessa tapahtu-
vaa henkilöiden ja tavaroiden kuljettamista tiellä silloinkin, kun siihen ei tarvita liikennelupaa. 
Taksiliikennettä lukuun ottamatta ammattiliikenne tiellä on pääosin raskasta liikennettä. Ras-
kaalla liikenteellä tarkoitetaan tässä suunnitelmassa autoja ja niiden perävaunuja, joiden koko-
naismassa on yli 3 500 kg tai sallittu henkilölukumäärä enemmän kuin kahdeksan matkustajaa 
kuljettajan lisäksi. 
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Ammattimaista raskasta liikennettä säädellään pitkälti Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksilla, joiden noudattamisen valvontaa jäsenmailta edellytetään. Ammattimaisen henkilö- 
ja tavaraliikenteen valvonnassa huomioidaan liikenneturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden, 
kuten ajo- ja lepoaikojen, vaarallisten aineiden kuljetusten, teknisten tienvarsitarkastusten, yli-
kuormien ja kuorman varmistamisen lisäksi myös liikennelupiin ja harmaan talouden ilmiöi-
hin liittyvät seikat. Myös raskaan liikenteen ajoneuvojen päästöjen sekä ajopiirtureiden mani-
pulointien valvonta on osa raskaan liikenteen valvontaa. Raskaan liikenteen ajoneuvojen kul-
jettajat ovat harvoin aiheuttajaosapuolena liikenneonnettomuuksissa, mutta niissä harvoissa 
tilanteissa aiheutuu usein mittavia henkilö- ja materiaalivahinkoja. Esimerkiksi vaarallisten 
aineiden tiekuljetusten onnettomuuksissa kuljetettavien aineiden vapautuminen ympäristöön 
voi aiheuttaa erittäin suurta tuhoa ihmisille ja ympäristölle. Raskaan liikenteen valvonnalle 
onkin varsinaisen liikenneturvallisuuden ohella myös muita syitä, kuten kilpailun vääristymi-
sen estäminen, tieinfran suojeleminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen. 

Raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveyteen, vireystilaan, päihtymykseen, ajotapaan ja nopeu-
teen kohdistuva valvonta ei eroa paljoakaan muiden ajoneuvojen kuljettajien vastaavasta val-
vonnasta. Raskaan liikenteen kuljettajien ajoterveysvaatimukset ovat ajokorttiin sisältyvän C- ja 
mahdollisesti sisältyvän D- ja E -luokan ajo-oikeuden vuoksi muita tiukemmat ja kuljetta-
jan vireystilaa säädellään velvoitteella noudattaa ajo- ja lepoaikoja. Tulevaisuudessa letka-ajon 
(platooning) yleistyminen vaikuttaa poliisin valvonnan kohdentamiseen. Ajoneuvojonot voivat 
letka-ajossa liikkua 80 km/h ajoetäisyyksien ollessa 10–15 metriä. Ajoneuvojen automatiikka 
huolehtii turvallisuudesta. Suomessa tähän letka-ajoon sopivia väyliä on toistaiseksi melko 
vähän, koska ajoneuvojen lyhyt väli edellyttää, että ajosuuntaan on käytettävissä vähintään 
kaksi ajokaistaa.

Raskaan ajoneuvon kolarissa vaikuttavien törmäysvoimien vuoksi raskaan ajoneuvon kuljet-
tajan tarkkaamattomuutta aiheuttavien tekijöiden valvonta on tärkeää. Kuljettajan toimintaan 
vaikuttavat häiriötekijät, jotka aiheuttavat ennakointi-, arviointi- ja havaintovirheitä tulisi mini-
moida. Valvontatoimenpiteet tulisi kohdentaa kuljettajan viestintälaitteiden tai muiden tek-
nisten järjestelmien tai laitteiden käyttöön ajon aikana. Myös ajotapavalvonnan alle kuuluvia 
asioita, kuten liikennevalojen noudattamisen, turvallisen etäisyyden pitämisen edellä ajavaan 
ja turvalaitteiden käytön valvontaa voidaan suorittaa muun liikenteen valvonnan yhteydessä. 
Ajoneuvotekniikan kehitys edesauttaa kuljettajan tekemien virheiden korjaamista erilaisilla 
kuljettajaa avustavilla järjestelmillä, mutta tieliikenteessä tulee kuitenkin olemaan vielä pitkään 
ajoneuvoja, joista avustavat järjestelmät puuttuvat. Valvonnassa tulee kehittää ja käyttää uusia 
valvontatapoja ja -välineitä ja esim. poliisin miehittämättömiä ilma-aluksia tulisi hyödyntää 
mahdollisuuksien mukaan.

Nopeusvalvonnassa raskaan kaluston ylinopeuksiin puututaan poliisin nopeusvalvonnan 
puuttumisrajoja koskevan ohjeen mukaisesti. Valvonnassa tulisi huomioida, että nopeuden-
rajoittimet toimivat oikein ja ne on säädetty oikealle tasolle. Valvonnassa lisätään tiedotta-
mista nopeuden vaikutuksesta onnettomuuksien syntyyn, mutta lisäksi tuodaan esille nopeu-
den merkitys polttoaineen kulutukseen ja sen vaikutus kuljetuskustannuksiin ja ajoneuvojen 
päästöihin.

Rattijuopumusten ennalta ehkäisemiseksi poliisi pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, 
että alkolukosta tulisi raskaan ajoneuvon pakollinen varuste. 

5.9.2. Asiakirjojen tarkastus
Kuljettajaan liittyvässä asiakirjojen tarkastuksessa todetaan kuljettajan ajo-oikeus. Samalla tar-
kastetaan tarvittaessa kuljettajan ammattipätevyys ja taksinkuljettajan ajolupa.  Lähetettyjen 
kuljettajien ja kolmannen maan kansalaisten kuljettajatodistusten valvonta kuuluu poliisin 
suorittaman valvonnan piiriin. VAK/ADR -valvonnassa tarkastetaan lisäksi tarvittaessa kuljet-
tajan vaarallisten aineiden kuljettajan ajolupa eli ADR-ajolupa. Valvonnassa haasteena ovat 
erityisesti ulkomaalaisten lupien oikeellisuuden toteaminen ja tarkastaminen, mihin kehite-
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tään EU:n tasolla tietojärjestelmäratkaisuja.  Oman haasteensa tuovat myös sähköiset asiakirjat, 
niiden käyttöön ottaminen sekä oikeellisuuden todentaminen.

Kuljetukseen liittyviä tarkastettavia kuljetuslupia ovat kotimaan tavaraliikenneluvat, yhteisölu-
van jäljennökset, CEMT-lupa, kolmannen maan lupa, kahden välinen lupa, EU-kuljetuskirja-
vihko, Interbus-kuljetuskirjavihko ja noutolupa. Taksiliikenteen harjoittamiseen tarvitaan tak-
siliikennelupa, ellei liikenne tapahdu henkilö- tai tavaraliikenneluvan perusteella. Asiakirjatar-
kastuksiin voidaan katsoa kuuluvan ADR/VAK-kuljetusten osalta ajoneuvojen hyväksymisto-
distukset. Eläinkuljetuksiin liittyy myös useita erilaisia asiakirja- tai lupatarkastuksia. Erilaisten 
lupien valvonta vaatii erityistä perehtyneisyyttä ja osaamista. 

Poliisi toimittaa valvonnassa havaitsemistaan rikkomuksista tiedon luvan myöntäjälle mah-
dollista hallinnollista jatkokäsittelyä varten. Tiedonvälitys tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti 
erityisesti tätä varten laadittuja sähköisiä lomakkeita ja viranomaisten välisisiä tietoliikenneyh-
teyksiä apuna käyttäen. 

Jätteiden kuljetus edellyttää, että toiminnanharjoittaja on hyväksytty jätehuoltorekisteriin. Kul-
jetuksessa käytetään siirtoasiakirjaa. Kansainväliset kuljetukset edellyttävät pääsääntöisesti 
jätesiirtoluvan. 

Poliisi osallistuu myös painelaitelainsäädännön alaisen raskaan kaluston kuljetusten valvon-
taan. Osa kuljetuksista kuuluu vaarallisten aineiden kuljetusten piiriin ja siten myös poliisin 
valvottavaksi. Muilta osin poliisi toimittaa omista valvontahavainnoistaan tiedon tai toimii vir-
ka-avun antajana valvontaviranomaisena toimivalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES) 
tienvarsitarkastuksissa. Toimivaltuuksien osalta on vireillä lakimuutos, jossa tarkastusoikeus 
olisi myös poliisilla, Tullilla ja Rajavartiolaitoksella.

5.9.3. Ajoneuvon liikennekelpoisuuden valvonta
Euroopan yhteisön tienvarsitarkastusdirektiivin (2014/47/EU) mukaan raskaille ajoneuvoille 
on pyrittävä tekemään alustavia teknisiä tienvarsitarkastuksia riittävä määrä suhteessa jäsen-
valtion alueella rekisteröityjen tällaisten ajoneuvojen kokonaismäärään. Unionin alueella tar-
kastuksia on tehtävä vuosittain vähintään 5 prosentille jäsenvaltioissa rekisteröityjen raskaan 
kaluston ajoneuvojen kokonaismäärästä.

Raskaan liikenteen teknisiä tienvarsitarkastuksia on Suomessa tehty vuosittain n. 7200–7800. 
Traficomin suorittaman kilpailutuksen perusteella on valittu Traficomin yhteistyökumppanin 
asiantuntija (katsastaja) suorittamaan muun muassa ajoneuvon teknisen kunnon tarkastami-
sen ja jarrujen testaamisen liikuteltavaa jarrudynamometriä apuna käyttäen. Tarkastukset on 
tehty pääsääntöisesti asiantuntijan edustajan kanssa laaditun vuosisuunnitelman mukaisesti 
niin, että tarkastuksia on tehty viikko kerrallaan saman poliisilaitoksen alueella.

Teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamista rajoittaa osaltaan se, ettei poliisin käytössä ole 
valtakunnallisesti riittävää määrää turvallisia ja käyttökelpoisia valvontapaikkoja tai -alueita ja 
lisäksi niiden kunnossapito varsinkin talviaikaan on usein heikolla tasolla. Lapissa on hyviä 
kokemuksia tulliasemien käytöstä teknisen tienvarsitarkastuksen suorittamiseen, mutta pitkät 
etäisyydet vaikuttavat katsastajan saatavuuteen asiantuntijaksi.

Uusimmissa ajoneuvoissa esiintyvät viat ovat tällä hetkellä luettavissa ajoneuvon tietokoneelta 
OBD-testerin kautta. Voi olla, että ajoneuvotekniikan kehittyessä poliisi ei kykene valvontaan 
ilman, että poliisin apuna on tekninen asiantuntija. Teknisen asiantuntijan tarve saattaa syntyä 
myös liikennekelpoisuutta koskevien säännöksien laajuuden, vaikeuden ja niiden tulkinnan 
osaamisen haasteiden kautta.
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5.9.4. Ajo- ja lepoaikojen valvonta
Euroopan yhteisön direktiivin 2006/22/EY mukaan jäsenvaltioiden on tarkastettava 4 prosent-
tia ajopiirturiasetuksen soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen kuljettajien työssäolopäivistä. 
Näistä ainakin 30 prosenttia on tarkastettava teiden varsilla.

Poliisi suorittaa ajo- ja lepoaikojen valvontaa osana muuta raskaan liikenteen valvontaa. Val-
vontaan käytetään sitä tukevaa tietotekniikkaa. Valvontakohteiden valintaan tullaan käyttä-
mään myös ajopiirturien etäyhteydellä tapahtuvaa luentaa. Ajo- ja lepoaikarikkeiden osalta 
valvonnan kohdentamisessa tulee hyödyntää yritysten riskiluokitusjärjestelmää. Valvonnassa 
havaittujen rikkeiden seuraamusten määrittelyssä on noudatettava ajoneuvon kuljettajien ajo- 
ja lepoaikojen valvontaohjetta. 

Ajopiirtureiden manipulointien tunnistamista varten on poliisin käyttöön hankittu valvontavä-
lineistöä vaativien manipulointien tunnistamiseksi, joka on edellyttänyt ja edellyttää jatkossa-
kin hyvää osaamista ja sitä tukevaa valtakunnallista koulutusta. Osaamisen ylläpitäminen edel-
lyttää mahdollisuutta valvonnan suorittamiseen lähes päätoimisesti.

Ajopiirturiasetus velvoittaa jäsenmaita huolehtimaan tarkastajien riittävästä toimivallasta ja 
välineistä. Ajo- ja lepoaika-asetus velvoittaa jäsenvaltioita huolehtimaan, että jäsenvaltion on 
annettava toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus määrätä seuraamus yritykselle ja/tai 
kuljettajalle tämän asetuksen rikkomisesta, joka on todettu kyseisen jäsenvaltion alueella ja 
josta ei ole vielä määrätty seuraamusta, vaikka rikkominen olisi tapahtunut toisen jäsenvaltion 
tai kolmannen maan alueella. 

Ajo- ja lepoaikojen valvonnan tason ja laadun varmistamiseksi tulee huolehtia valvojien riit-
tävästä koulutuksesta. Osaamista on tarvittaessa hankittava muista Euroopan unionin jäsen-
maista. Kansainvälisessä osaamisen vaihdossa on oltava mukana. Yksiköissä tapahtuvan kou-
luttamisen tueksi on oltava saatavilla ajantasainen ja riittävä koulutusmateriaali sekä huoleh-
dittava kenttäkouluttajien koulutuksesta.

5.9.5. Henkilökuljetusten valvonta
Edellisissä kohdissa esitetyt ajoneuvon kuntoa, tarvittavia liikennelupia sekä ajo- ja lepoaikoja 
koskevat Euroopan unionin laajuiset velvoitteet koskevat henkilöliikenteessä olevia linja-au-
toja yhtä lailla kuin tavaraliikenteessä olevia kuorma-autojakin. Sen sijaan taksiliikennettä eli 
luvanvaraisen henkilöliikenteen harjoittamista muulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuin 
linja-autolla ei säädellä direktiiveillä eikä Euroopan neuvoston asetuksilla. Liikenteen palve-
luista annetun lain (320/2017) 25 § edellyttää kuitenkin taksiliikenteessä kuljettajana toimi-
valta taksinkuljettajan ajolupaa ja saman lain 4 § edellyttää kuljetukselta taksiliikennelupaa, 
ellei kuljetusta suoriteta henkilö- tai tavaraliikenneluvan nojalla. 

Taksivalvonnassa korostuvat tavoitteet turvata kuljetettavien turvallisuus, tasapuolinen kilpailu 
ja asiakkaiden oikeusturva. Valvonnassa tarkastetaan edellä mainittujen lupien lisäksi, että ajo-
neuvo on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen, siinä on taksikupu ja että asiakkaan nähtä-
villä on kuljettajan nimi ja liikenneluvan tiedot. Mikäli auto päivystää valmiina ottamaan mat-
kustajia, täytyy auton oikealla sivulla olla hintamerkinnät ja autossa taksamittari.

Taksivalvontaa järjestetään poliisin oman valvonnan lisäksi myös yhteistyössä AVIn ja verotta-
jan kanssa poliisipiireittäin Poliisihallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Valvonnassa 
voidaan kiinnittää huomiota myös takseilla suoritettavien koulukyytien toteuttamistapaan ja 
esimerkiksi alkolukon käyttövelvoitteen toteutumiseen näissä kuljetuksissa.

5.9.6. Tavaraylikuorman valvonta
Direktiivin 96/53/EY mukaan jäsenvaltion on joka kalenterivuosi suoritettava asianmukainen 
määrä liikenteessä olevien ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien painoa koskevia tarkastuk-
sia suhteessa sen alueella vuosittain tarkastettavien ajoneuvojen kokonaismäärään. Suomessa 
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Väylävirasto rakennuttaa tieinfrastruktuuriin sijoitetun automaattisen etäpunnitusjärjestelmän. 
Järjestelmän kautta saadaan tieto ajoneuvoista, jotka todennäköisesti ovat ylittäneet niitä kos-
kevan painorajan ja jotka olisi sen vuoksi tarkastettava. Poliisin tehtävä on tarkastaa nämä ajo-
neuvot ja tarvittaessa punnita ne hyväksytyillä vaaoilla sekä määrätä seuraamukset.

Ylikuormien valvonnassa on liikenneturvallisuuden ohella kyse myös tieinfran suojelusta. Yli-
painoilla ajaminen vaarantaa liikenneturvallisuutta, aiheuttaa riskin ajoneuvon rakenteelle ja 
vahingoittaa tien pintaa ja rakennetta. Samalla valvotaan, että kuljetusyritys ei saa laitonta etua 
muihin kuljetusyrityksiin nähden kuljettamalla ylisuuria kuormia. Ajoneuvotekniikan kehittymi-
sen myötä monissa ajoneuvoissa on järjestelmiä, jotka ilmoittavat ajoneuvon ja ajoneuvoyhdis-
telmän akseli-, teli- ja kokonaismassan, mutta näillä tiedoilla on vain valvontaa ohjaava vaikutus. 

Ylikuorman toteamiseksi tarvitaan poliisin omaa vaakakalustoa. Valvontataktisin menetelmin 
voidaan valvonnan tehokkuutta nostaa.

5.9.7. Kuorman varmistuksen valvonta
Tieliikennelain 109 §:ssä määritellään yleiset vaatimukset ajoneuvon tavarakuorman varmis-
tamiselle ja säännöksessä mainitun valtuuden perusteella Traficom on antanut määräyksen 
kuormakoreista ja kuorman varmistamisesta (TRAFICOM/149639/03.04.03.00/2019). Tarken-
tavassa määräyksessä on hyödynnetty EU-komission ohjekirjaa suuntaviivoista parhaille toi-
mintatavoille kuorman varmistamisessa. Määräykseen on tätä kautta tullut mukaan yleisesti 
käytössä olevat EN-standardit. Standardien mukaan tapahtuva kuorman varmistaminen voi 
perustua tuentaan, kitkaan ja sidontaan.

Standardien kautta valvojalta vaaditaan, että hän osaa standardit, tuntee sidontavälineet ja 
sidontapisteet sekä niiden merkinnät ja tietää erilaisilla koodeilla varustettujen kuormatilojen 
rakenteen ja niiden kuormanvarmistuskyvyn. Samalla pitää osata käyttää erilaisia apuvälineitä 
ja -ohjelmia sidontavoimien määrittämiseksi. Kuorman varmistuksen valvontaa tehdään muun 
raskaan kaluston tarkastuksen yhteydessä. 

Kuorman varmistuksen yhdenmukaistamiseksi tulee valvojille järjestää varmistusmääräyksistä 
valtakunnallista koulutusta. Valvojalla tulee olla vankka ammattitaito, jotta ratkaisut kestävät 
oikeudellisen tarkastelun. Koulutuksen lisäksi tulee valvojien käytössä olla edellä mainittuja 
erilaisia apuvälineitä ja -ohjelmia sidontavoimien määrittämiseksi sekä riittävä osaaminen 
niiden käyttämiseksi. 

5.9.8. Vaarallisten aineiden kuljetusten valvonta
Euroopan yhteisön direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että edustavalle osalle 
vaarallisten aineiden tiekuljetuksia ( jälj. VAK- tai ADR-kuljetukset) tehdään direktiivissä sääde-
tyt tarkastukset sen todentamiseksi, että näissä kuljetuksissa noudatetaan vaarallisten aineiden 
tiekuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä. Valvontatoiminta on erittäin tärkeää kuljetusten yleis-
vaarallisen luonteen vuoksi. Kuljetusten kokonaismäärästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta tielii-
kenteessä vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarvittavia ajolupia oli voimassa vuoden 2020 
alkupuolella noin 33 200 kappaletta.

Poliisissa tehdään vuosittain 1 600–1 800 vaarallisten aineiden kuljetusten tarkastusta. Tarkas-
tuksissa noin kolmannes kuljetuksista todetaan säännösten vastaisiksi. Vakavia rikkomuksia, 
jotka johtavat kuljetusyksikön asettamiseen ajokieltoon on vuosittain 20–40 kappaletta.

Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksiin liittyvää koulutusta voitaisiin edelleen kehittää vas-
taamaan lähes turvallisuusneuvonantajan osaamisen tasoa. VAK-lain kokonaisuudistuksen 
voimaantulo 1.1.2023 alkaen muuttaa valvontatyötä uusien säännöksien lisäksi muun muassa 
valvontaviranomaisille laadittavan valvontastrategian ja viranomaiskohtaisten toimintasuun-
nitelmien muodossa, jolloin koulutuksen sisältöä, muotoa sekä rakennetta on mahdollista ja 
järkevääkin edelleen kehittää.
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5.9.9. Eläinkuljetusten valvonta
Poliisi valvoo eläinkuljetuksia itsenäisenä eläinsuojeluviranomaisena. Valvonnan tarkoituksena 
on huolehtia eläinten suojeluun liittyvän lainsäädännön valvonnasta kuljetusten aikana. Poliisi 
on suorittanut tuotantoeläinten kuljetuksiin liittyvää valvontaa ja hevoseläinten kuljetuksiin 
liittyvää valvontaa muun raskaan liikenteen valvonnan ohessa. Suuremmissa kohdennetuissa 
valvontatapahtumissa on tehty yhteistyötä AVIn läänineläinlääkärien kanssa.

Kaupallisten eläinkuljetusten valvontaan kuuluu erilaisten lupien ja asiakirjojen valvonta. Kul-
jetuksesta riippuen saatetaan vaatia eläinkuljettajalupaa, eläinkuljettajan pätevyystodistusta, 
maantiekuljetusvälineen hyväksymistodistusta ja kuljetusasiakirjoja. Luparikkomuksista tai 
lupien puuttumisesta välitetään tieto AVIn läänineläinlääkärille.

Euroopan yhteisön eläinkuljetusasetus ja sitä täydentävä kansallinen lainsäädäntö luo valvon-
nan puitteet. Euroopan yhteisön valvonta-asetuksen perusteella valvontatoimintaa on määri-
telty hyvinkin yksityiskohtaisesti. Kansallinen lainsäädännössä suunnittelu, ohjaus ja valvonta 
keskushallinnon viranomaisena kuuluu Ruokavirastolle. Ruokaviraston tehtäviin kuuluu myös 
raportointi Euroopan komissiolle.

5.9.10. Erikoiskuljetusten ja HCT-yhdistelmien valvonta
Erikoiskuljetusten valvonnassa tarkistetaan, että kuljetus tapahtuu erikoiskuljetuksia koskevan 
säännöstön mukaisesti ja, jos kuljetus vaatii erityisen luvan, lupaehtojen mukaisesti. Usein 
lupaehtojen mukainen kuljetus vaatii myös erikoiskoulutettua henkilökuntaa ja erikoiskalustoa. 

HCT -yhdistelmien (High Capasity Transport) valvonnassa tarkastetaan, että yhdistelmässä on 
ne turvallisuusvarusteet mitkä siihen kuuluvat. Lisäksi varmistetaan laskentataulukoita hyväksi 
käyttäen, että yhdistelmät täyttävät vakaus- ja kääntyvyysvaatimukset. 

5.9.11. Ulkomaalaisiin ajoneuvoihin ja kuljettajiin liittyvä valvonta
Ulkomaalaisten kuorma-autojen osuus tieverkolla on n. 10 prosenttia. Näissä kuorma-autoissa 
on lähes aina myös ulkomaalainen kuljettaja. Kuljettaja voi olla Euroopan yhteisön tai niihin 
rinnastettavan maan kansalainen tai kolmannen maan kansalainen.  Suomessa kuljetusalan 
kuljettajapulaa on paikattu hankkimalla kuljettajia kolmansista maista. Kolmannen maan kul-
jettajilla on voimassa n. 1000 kuljettajatodistusta. Raskaan liikenteen valvonnassa selvitetään 
myös ulkomaalaisen kuljettajan maassa oleskelun ja työnteon edellytyksiä. 

Ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota kuljettajien sosiaalisten 
oikeuksien toteutumiseen. Kuljettajien sosiaalisten oikeuksien toteutumista valvotaan ajo- ja 
lepoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen valvonnan kautta.

5.9.12. Kuljetusketjun vastuiden valvonta
Kuljetusketjun vastuiden valvontaan tulee jatkossa kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. 
Usein lainsäädännöllisesti kuljettaja vastaa valvonnassa havaituista rikkeistä, mutta hyvin usein 
vastuu kohdentuu myös muihin toimijoihin. Kuljettajalla voi olla rajalliset mahdollisuudet 
korjata toimintaa lainmukaiseksi. Työantajan velvollisuus on mm. pitää ajoneuvo liikennekel-
poisena. Kuljettajakin on myös vastuullinen, mutta ainoastaan häneen kohdistetulla sanktiolla 
ei välttämättä päästä toivottuun lopputulokseen. 

Kuljetusketjun vastuita on määritelty hyvinkin yksityiskohtaisesti varsinkin VAK/ADR-lainsää-
dännössä, jossa on erikseen kuljetustapahtumaan liittyen määritelty lähettäjän, kuljetuksen 
suorittajan, pakkaajan, säiliön sekä irtotavara-ajoneuvon ja -kontin täyttäjän, säiliökontin ja 
UN-säiliön täyttäjän sekä kuorman purkajan velvollisuudet. Ajo- ja lepoaikasäädöksissä on 
merkittäviä vastuita myös kuljetusyrityksellä. Kuljetusyritys vastaa töiden järjestelystä ja hen-
kilökunnan koulutuksesta niin, että kuljettajat voivat noudattaa ajopiirturiasetusta sekä ajo- ja 
lepoaika-asetusta. 
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Lisäksi 1.2.2022 voimaan tulleessa liikennepalvelulain muutoksessa (60/2022) on kirjauksia 
kuljetuksen tilaajan vastuiden laajentamisen osalta ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja lepoai-
kojen rikkomiseen. Muutoksilla on tarkoitus ehkäistä harmaan talouden ilmentymiä. Tällainen 
valvonta on niin sanotusti jälkikäteistä toisin kuin liikenneluvan osalta, jonka voimassaolon 
kuljetuksen tilaajan tulee varmistaa ennen kuljetuksesta sopimista.

Tieliikennelaissa kuljetuksen suorittaja vastaa mm. siitä, että kuljetukseen käytettävä ajoneuvo 
soveltuu turvallisuudeltaan tehtävään ja jossa on kuorman sitomiseen tarvittavat tavanomaiset 
välineet. Erilaisiin lupiin liittyvissä asioissa vastuu saattaa olla pelkästään luvanhaltijalla.

5.9.13. Harmaa talous ja kuljetusrikollisuus
Kuljetusalalla eniten epätervettä kilpailua aiheuttavat ns. pimeät kuljetukset ja kuljettajat, 
laiton kabotaasi, halpatyövoima ja velvoitteiden laiminlyönnit. Pimeät kuljetukset ajetaan joko 
ilman liikennelupaa tai maksamatta veroja. Osa kuljettajista on ns. keikkakuskeja, jotka saavat 
korvauksen pimeästi ilman työnantajan tai työntekijän velvoitteita. Lainmukaisesti toimivien 
yritysten kannattavuutta rasittavat ehkä kuitenkin eniten Baltiasta ja Venäjältä tulevat laittomat 
kuljetuspalvelut, joissa käytetään ulkomaista halpatyövoimaa. 

Kuljetusrikollisuus käsittää laajasti ottaen talousrikollisuuden monet muodot, kuljettajien ja 
kuljetusyrittäjien kuljetustapahtumaan liittyvien sääntöjen rikkomiset, lastien ja ajoneuvojen 
varkaudet, salakuljetukset, salamatkustukset ja kansainvälisesti katsottuna jopa terrorismiin 
liittyvät asiat. Raskaan liikenteen valvonnan yhteydessä löydetyt huumausaineet ovat saatta-
neet olla lankakerän langan pää, jonka kautta on saatu avattua isokin vyyhti. Raskaan liikenteen 
valvonnassa tehtyjä havaintoja tuleekin välittää aktiivisesti poliisin muille yksiköille ja tallentaa 
havaintotietona rekisteriin.

5.9.14. Raskaan liikenteen valvonnan suunnittelu ja kehittäminen
Kansalaispalaute poliisin raskaan liikenteen valvonnasta on ollut viime vuosina kriittistä. Kulje-
tusalan toimijoiden suoraan valvojille antaman palautteen, kuljetusalan julkaisujen artikkelien 
sekä alan ammattilaisten sosiaalisen median keskustelupalstoilla käymän keskustelun perus-
teella poliisin raskaan liikenteen valvontaa pidetään usein määrältään riittämättömänä ja osaa-
mistasoltaan vaatimattomana. Tutkimusta asiasta ei ole tehty. 

Kuljetusalan yritykset toimivat vain harvoin maantieteellisesti rajatulla alueella. Moni yritys 
tekee tarvittaessa kansainvälisiäkin kuljetuksia. Valvonta kohdistuu poliisilaitoksittain poliisilai-
toksen alueella liikkuviin ajoneuvoihin.  Partio hoitaa tapahtumapaikalla esimerkiksi kuljettajan 
ajo– ja lepoaikarikkomukset eikä saa näyttöä riittävän pitkältä ajanjaksolta vastuun kohden-
tamiseksi myös kuljetusyrittäjään. Sama toistuu eri puolilla Suomea. Valvonnassa puututaan 
yksittäisten kuljettajien ajo- ja lepoaikojen rikkomuksiin, mutta kokonaisuutta ei valvo kukaan. 

Yritystarkastuksista huolehtiminen kuuluu AVIn työsuojelutarkastajille.  Tarkastuksen hallin-
nollisesta luonteesta johtuen tarkastuksen lopputulos on ollut paljolti riippuvainen tarkastet-
tavan yrityksen yhteistyöhalusta.  Poliisin ja muiden viranomaisten yhteistyötä ja tiedonvaih-
toa kuitenkin parannetaan ja sen kautta päästään totuudenmukaisempaan lopputulokseen 
niiden yritysten kanssa, jotka eivät luovuta tarkastukseen tarvittavaa tietoaineistoa ja valvontaa 
voidaan kohdistaa riskiluokitusarvioltaan korkeisiin yrityksiin.  Poliisilla on jatkossa myös tek-
niikkaa hyväksi käyttäen (Revika) mahdollista poimia liikennevirrasta ajoneuvot liikennelupa-
tietoihin sisältyvän rekisteritunnuksen perusteella valvontaa varten. Traficom koordinoi EU:n 
tieliikenteen liikkuvuuspaketin edellyttämää kansallista valvontastrategiaa, jolla varmistetaan 
yhtenäinen riskiperusteinen ammattiliikenteen valvonta. Yhteistyössä laadittavasta valvon-
tastrategiasta tulee ilmetä viranomaisyhteistyön määrä ja laatu sekä yhteistarkastusten sisältö. 
Poliisin tulee omalta osaltaan tehdä valvontasuunnitelma valvonnan toteuttamisesta ja huo-
mioida valtakunnallisissa tavoitteissa EU:n Suomelta edellyttämät ammattiliikenteen tarkas-
tukset.
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Kuljetusalalla on konserneja, joissa toiminnot on hajautettu. Yksi yrityksistä vastaa kuljetuspal-
veluiden myynnistä, toisessa yrityksessä on liikenneluvat, kolmannessa on kuljetuskalusto ja 
neljäs yritys on henkilöstövuokrausyritys, josta tulevat kuljettajat.  Yritysten kotipaikat ovat eri 
puolilla Suomea, vaikka omistajat ovatkin samoja. Tutkinnan suorittaminen edellyttää hyvää 
lainsäädännön tuntemusta sekä sen suorittamiseen osoitetut resurssit. Tutkijalta edellytetään 
alan käytäntöjen ja erityislainsäädännön syvällistä tuntemusta esitutkinnan suorittamiseksi. 
Ammattiliikenteeseen liittyvissä laajamittaisissa rikoksissa asiantuntevaa ammattiliikenteen 
valvojaa voidaan käyttää tutkintaryhmän jäsenenä ja muissakin tilanteissa tutkintaa avusta-
vassa roolissa. 

Koulutukseen tulee tehdä lisäpanostuksia. Tutkijoille ja liikenteen valvojille tulee järjestää riit-
tävän laaja koulutuskokonaisuus, jossa käsitellään erilaisten ammattiliikenteessä ilmenevien 
rikosten tutkintajärjestelyjä, pakkokeinojen käyttöä, rikoshyödyn laskentaperusteita ja laaja-
mittaisen rikollisen toiminnan torjuntaan tähtäävän tiedustelutoiminnan käyttöä. Euroopan 
yhteisön raskaan liikenteen valvontaa koskettavassa lainsäädännössä velvoitetaan jäsenvalti-
oita huolehtimaan tarkastajien tai valvojien riittävästä koulutuksesta. Koulutuksen tarpeeseen 
on kiinnitetty huomiota viimeksi EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin yhteydessä. Suomessa 
asiaan liittyvässä hallituksen esityksessä on arvioitu vaikutuksia viranomaistoimintaan ja vaa-
dittu osaamisen varmistamista ja sen mukaiset toimenpiteet on tätä kirjoitettaessa jo aloitettu. 

Raskaan liikenteen valvonnassa tulisi lisätä yhteistyötä poliisipiirien rajojen ylitse. Yhteiset val-
vontatilanteet on havaittu hyväksi yhteistyö- ja oppimismuodoksi. Tiedonvaihtoa eri kanavien 
kautta tulee edelleen kehittää, jotta parhaiden osaajien ammattitaitoa voidaan levittää ja jotta 
valvontakäytännöt olisivat mahdollisimman yhteneviä ja tehokkaita. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi raskaan liikenteen valvonnassa tulee olla riittävä, osaava, ammat-
titaitoinen ja motivoitunut henkilöstö sekä tarvittavat valvontavälineet. Osaamisen ylläpitä-
miseksi ja ammattitaidon kehittymiseksi pelkkä koulutus ei riitä, vaan valvojille on annettava 
mahdollisuus keskittyä raskaan liikenteen valvontatehtävän suorittamiseen. Tämä tulee riittä-
västi huomioida sekä työvuorosuunnittelussa että myös yleisjohtajien ja kenttäjohtajien ratkai-
suissa.

Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Ammattiliikenne, kuljetusrikollisuus ja tieliikenteen harmaa 
talous

Vahvistamme 
henkilöstön 
osaamista, 
työhyvinvointia ja 
sitoutumista

Ammattiliikenteen valvojien osaamista ja työssä jaksamista tuetaan jat-
kuvalla ja suunnitelmallisella työpaikkakoulutuksella, videokoulutuksilla ja 
henkilöstön riittävällä erikoistumisella. Henkilöstöä kannustetaan yhteis-
työhön erityisosaamista omaavien tahojen kanssa. 

Varmistetaan tehtävien kiinnostavuus ja osaavan henkilöstön riittävyys.

Liikenteen yritystoimintaan tai liikenteen harmaaseen talouteen liittyvien 
rikosten tutkintaa edistetään erillisellä koulutuksella ja liikenteen valvojien 
ja tutkinnan yhteistyöllä.

Johdamme toimintaa 
tuloshakuisesti 
vaikuttavuutta 
tavoitellen

Seurataan alaan liittyviä ilmiöitä ja mittareita ja tehdään joustavasti valvon-
nan painotuksia ilmenevien tarpeiden ja tulossopimusten määrittelemien 
tavoitteiden mukaisesti niin teemavalvonnassa kuin yksittäisissä työvuo-
roissa. 

Valvonnan kohdistamisessa hyödynnetään kuljetusyritysten riskiluokitusta. 

Suomea koskevat raskaan liikenteen valvonnan suoritetavoitteet kirjataan 
tulossopimuksiin, jotta ne saadaan toteutettua.
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Poliisin strategian 
mahdollistava 
toimenpide

Vaikuttavuuskohde:

Ammattiliikenne, kuljetusrikollisuus ja tieliikenteen harmaa 
talous

Turvaamme 
toimintakriittiset 
ICT-palvelut ja 
hyödynnämme uusia 
teknologioita

Seurataan teknistä kehitystä ja parannetaan valmiutta ottaa nopeasti käyt-
töön uutta teknologiaa. 

Käytettävien ICT- laitteiden ja ohjelmistojen tulee olla käyttäjäystävällisiä ja 
tukea perustoimintaa.

Yhdenmukaistamme 
toimintaprosesseja

Ammattiliikenne on maanlaajuista tai kansainvälistä. Koulutuksen, ohjeis-
tuksen ja yhteistyön kautta prosessit saadaan koko maassa yhtenäisiksi 
sekä valvonnan että ammattiliikenteeseen liittyvien rikosten osalta.  

Vahvistamme 
yhteistyötä keskeisten 
sidosryhmien kanssa

Ammattiliikenteen säännöstön osaaminen valvonnassa toteutuu parhai-
ten sidosryhmien jatkuvalla yhteistyön, esimerkiksi yhteisen koulutuksen, 
valvontatapahtumien ja keskusteluiden, kautta valtakunnallisesti ja alueel-
lisesti.

Käytetään PTR-yhteistyötä valvonnan suuntaamiseen.

Liikennevalvonta ja rikostorjunta pyrkivät syyttäjälaitoksen kanssa yhteiseen 
näkemykseen tyypillisten ammattiliikenteen rikosten prosessin kulusta, 
pakkokeinoista ja esimerkiksi rikoshyödyn laskemisperiaatteista.

Toimimme 
tietojohtoisesti, 
teemme monipuolista 
analyysia ja 
ennakoimme tulevaa

Ammattiliikenteen osalta tilastointi ja seuranta on laajaa. Kertynyttä mate-
riaalia analysoidaan analyysi- ja tiedustelutoiminnossa olevien liikentee-
seen erikoistuneiden henkilöiden toimesta ja kertynyttä materiaalia käy-
tetään suunnittelun, resursoinnin, johtamisen, valvonnan suorittamisen, 
seurannan ja palautteen tukena.

Analyysin pohjaksi on määriteltävä perusarvoja, joita seurataan pitkäjäntei-
sesti järjestelmämuutoksista huolimatta.

Viestimme avoimesti 
ja yhtenäisesti

Lisätään aktiivisella poliisitoiminnan ja viestinnän yhteistoiminnalla val-
vonnan vaikuttavuutta erityisesti valvontateemojen aikana. 

Viestinnässä muistetaan myös positiivinen näkökulma sekä opastava ja 
kannustava sävy. Uusista toimijoita koskevista velvoitteista ja poliisin suh-
tautumisesta niihin jaetaan tietoa mahdollisimman hyvissä ajoin.

Viestittäessä epäkohdista tai rikkomuksista on tärkeää, että kohdehenkilöä 
tai -yritystä ei voida tunnistaa.

Taulukon toimenpiteet jäsennelty Poliisin strategian 2020-2024 mahdollistamiskeinojen mukaisesti.
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6 . LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ARVIOINTI JA 
VAIKUTTAVUUS

6.1 .  YLEISTÄ

Vaikuttavuuden arvioinnin ensisijaisena tarkoituksena on vahvistaa vaikuttavuutta. Tieto toi-
menpiteiden suhteesta toiminnan tarkoitukseen ei itsessään paljasta, miten vaikuttavuutta 
olisi mahdollista edelleen lisätä. Arviointia hankaloittaa lisäksi se, että tarkoituksesta on eri-
laisia kilpailevia tulkintoja, tavoitellut asiantilat sijoittuvat epämääräiseen tulevaisuuteen, 
syy-seuraus-suhteet ovat kompleksisia ja tavoiteltuun asiantilaan vaikuttavat monet muutkin 
toimijat sekä tahot omilta osiltaan. Vaikuttavuuden mittaaminen onkin usein teknisesti hanka-
laa, poliittisesti kiistanalaista ja itsessään usein myös riittämätöntä vielä vastaamaan taustalla 
olevaan tiedonintressiin. Julkisesti rahoitetun toiminnan kohdalla vaikuttavuuden tavoittelulla 
on kuitenkin ohittamaton ja keskeinen, jopa kriittinen, asema. 

Vaikka vaikuttavuuden mittaamisessa on omat rajoitteensa, käytettävissä on runsaasti tutkittua 
tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat liikenteen ja liikkumisen turvallisuuteen. Poliisin liikennetur-
vallisuustyön vaikuttavuutta on täten mahdollista edistää suunnitelmallisesti ja systemaatti-
sesti huolimatta siitä, ettei tuon työn roolia tai osuutta suhteessa muihin turvallisuutta palve-
leviin toimiin todennäköisesti onnistuta käytännössä erottamaan.

Poliisin liikenneturvallisuustyön vaikuttavuudessa erottuvat turvallisuustehtävä (safety) ja polii-
sitehtävä (security). Ensinnä mainitussa kysymys on poliisin onnistumisesta liikenteen ja liik-
kumisen turvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Jälkimmäisessä kysymys on menes-
tyksestä kuljetusliikenteeseen kytkeytyvän talousrikollisuuden paljastamisessa ja muun tiestöä 
hyödyntävän rikollisen toiminnan torjunnassa. Turvallisuustehtävän tavoitteena on, että taval-
liset tienkäyttäjät kokevat tiestöllä liikkumisen turvalliseksi, haluavat osaltaan myös aktiivisesti 
edistää kaikkien tiestöllä liikkujien turvallisuutta ja pitävät poliisin liikennevalvontaa asianmu-
kaisena, perusteltuna ja yleisesti kannatettavana puuttumisena olennaisiin vaaran aiheuttajiin 
ja liikenteen riskeihin. 

Poliisitehtävä tähtää puolestaan siihen, että kuljetusliiketoimijoiden kokemukset kiinnijäämis-
riskistä ja kiinnijäämisen seuraamuksista ovat omiaan edistämään pidättäytymistä lainrikko-
misista ja siten edelleen kokemusta reiluista kilpailuedellytyksistä kyseisellä liiketoiminnan 
saralla. Nämä kaksi tarkoitusta eivät välttämättä ole yhteneviä kaikissa tilanteissa. Tästä kaksi-
puolisuudesta johtuen poliisin liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus ei ole katettavissa yhdellä 
yksinkertaisella indikaattorilla. 

Liikenne ja liikenteen turvallisuus kehkeytyy monien tahojen myötävaikutuksesta. Poliisin lii-
kenneturvallisuustyö koetaan vaikuttavana, jos

 – kansalaiset kokevat liikenteen ja liikkumisen turvalliseksi

 – poliisi koetaan liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden edistäjänä

 – liikennevalvonnan lähtökohdat ovat oikeutettuja

 – toimenpiteet ovat asianmukaisia (riskiperustaisuus) ja niiden kohdistaminen on 
perusteltua yleisen ja yhteisen hyvän (liikenneturvallisuus) tai erityisen hyvän 
(yhdenvertaisuus suhteessa kuljetusliiketoiminnan harjoittamiseen) kannalta. 

Liikenneturvallisuuden edistäminen on olennaisesti onnistumista liikenteeseen liittyvien 
riskien hallinnassa. Täydellisen riskittömyyden sijaan kysymys on rajanvedosta yhteiskunnan 
hyväksymän tai sietämän ja ei-hyväksyttäväksi arvioidun riskin välillä. 
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Liikennevalvonnan kohdistaminen luvuissa 5.1–5.8 mainittuihin kohteisiin ilmentää tutkimus-
pohjaista ymmärrystä liikenneturvallisuutta erityisesti vaarantavista riskitekijöistä ja -käyttäy-
tymisestä liikenteessä. Vaikka noiden valvontatoimenpiteiden ja -suoritteiden kirjaaminen ei 
itsessään suoraan kerro toimenpiteiden vaikuttavuudesta, valvonta kerryttää tietämystä vaaran 
aiheuttamisista ja niiden yleisyydestä sekä näin myös liikenneturvallisuuden tasosta tiestöllä. 
Se osoittaa kohteena olevan käyttäytymisen haitallisuutta, rangaistavuutta ja syyllistymiseen 
liittyvästä kiinnijäämisriskistä. Poliisin toteuttama valvonta ilmentää vaikuttamista tunnistettui-
hin, tutkimuksen vahvistamiin ja lakiin kirjattuihin riskeihin ja vaaran aiheuttamisiin. Kysymys 
on liikenneturvallisuuden kannalta olennaisista vaaranaiheuttajista, riskeistä ja riskitekijöistä. 
Samalla liikenteessä ja liikkumisessa on kysymys jatkuvasti yhteiskunnallisen ja teknologisen 
kehityksen myötä muuttuvasta toimintajärjestelmästä ja riskitekijöiden muuntumisesta. 

Poliisin liikennevalvonta on saanut kritiikkiä siitä, että se mittaa lähinnä käytettyjä resursseja 
eikä aikaansaannoksia tai vaikutuksia. Kritiikki kuitenkin perustuu osin kapeaan katsantokan-
taan, koska käytettävissä on runsaasti ristiriidatonta tutkimusnäyttöä liikennevalvonnan koh-
teena olevien riskikäyttäytymisen ja riskitekijöiden yhteydestä konkreettisen vaaran aiheutumi-
seen liikenteessä. Tämä yhteys perustelee resurssien suuntaamisen tiedossa oleviin riskeihin, 
koska ilman poliisin toteuttamaa liikennevalvontaa monet riskitekijät ja vaaran aiheuttamiset 
jäisivät paljastumatta. Sitä, moniko näistä olisi johtanut liikenneonnettomuuteen, on vaikea 
arvioida. 

Poliisilla on erityistä asiantuntemusta liikenteeseen liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta 
tiestöllä liikkumisen arjessa. Keskeisin riskienhallinnan väline ovat liikennettä ja liikkumista 
koskevat säädökset. Ideaalitilanteessa nuo säädökset peittävät keskeiset riskitekijät, osoittavat 
toimivan joukon kyseisten lakien valvontaa palvelevia välineitä ja käsittävät seuraamusjärjes-
telmän, joka osaltaan edistää niiden noudattamista. 

Yksi aspekti poliisin liikenneturvallisuustyön vaikuttavuudessa onkin onnistuminen oman 
asiantuntemuksen hyödyntämisessä niin, että säädösperusta tunnistaa ja huomioi liikenteen 
riskitekijät asianmukaisesti ja riittävässä määrin sekä tarjoaa toimivat välineet lainvalvontatyö-
hön. Poliisin liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus on yhdeltä osaltaan vaikuttavuutta liikenne-
turvallisuustyön ja liikenteen riskien hallinnan asiantuntijana. 

Käytännössä poliisi valvoo keskeisesti sitä, miten lakia sovelletaan kielloin ja rajoituksin, so. 
miten raja hyväksyttävissä olevan ja ei-hyväksyttävän riskin välillä määritellään missäkin - 
miten asiantuntemus käännetään riskiä koskeviksi arvioiksi ja ilmaistaan yleisinä (esimerkiksi 
rattijuopumuksen raja-arvo) tai paikallisina rajoituksina (esimerkiksi nopeusrajoitus). Vaikut-
tavuuden kannalta ratkaisevaa on se, että tienkäyttäjät arvioivat riskit yhtenevästi, pitävät ase-
tettua rajoitusta oikeutettuna ja kokevat sen valvonnan myös perustelluksi ja hyväksyttäväksi. 
Liikenneturvallisuuden kannalta ratkaisevaa on yksimielisyys säädösperustasta yleensä, sen 
soveltamisesta tiestöllä ja siitä, miten noudattamista valvotaan ja toteutetaan.

6.2 .  VAIKUTTAVUUDEN SEURANTA

Vaikuttavuuden seuranta, josta on täyttämään vaikuttavuuden edistämistarkoituksensa, käsit-
tää vaikuttamisen prosessin kokonaisuudessaan. Kysymys on työhön osoitetuista resursseista, 
osaamisesta ja asiantuntemuksesta, toiminnan suunnittelusta, systemaattisesta kehittämi-
sestä ja johtamisesta, työstä itsessään, käytetyistä taktiikoista sekä toimenpiteistä ja suoritteista 
aikaansaannoksina, aikaansaamisen tuloksista ja vaikutuksista.
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Resurssit Organisointi ja johtaminen Aikaansaannokset Vaikutukset

Henkilötyövuodet Valvonnan kohteiden valinta Valvonnan suoritteet Kansalaisten kokemus tiestöllä 
liikkumisen turvallisuudesta

Valvontakohteet Valvonnan toteuttamistavat Valvonnan kohdentuminen 
strategiaa  
vastaavasti

Kansalaisten kokemus  
vesistöillä liikkumisen  

turvallisuudesta

Valvontakeinot ja 
-välineet

Analysoidun tiedon käyttö Valvontavälineiden oikea ja 
osaava käyttäminen

Kansalaisten kokemus luon-
toarvojen kunnioittamisesta 

maastoliikenteessä

Osaaminen Ristivetoisuuksien hallinta Valvontaan liittyvien vali-
tusten ja oikaisujen määrä

Kansalaisten kokemus liiken-
nevalvonnan oikeutuksesta

Omistautuminen Kansalaisten kohtaaminen  
valvonnan yhteydessä

Yhteistyön tulokset Kansalaisten kokemus liiken-
nevalvonnan toimivuudesta

Turvallisuutta edistävä  
yhteistyö

Kansalaisten yhteydenotot 
ja ilmoitukset

Liikenteessä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden määrä

Liikennerikostutkintojen tulok-
sellinen toteuttaminen

Tuomioon johtaneet rikos-
tutkinnat

Kokemus rikosvastuun toteu-
tumisesta liikenteessä

Kokemus liikennettä ja liik-
kumista koskevien sääntöjen 

hyväksyttävyydestä ja valmius 
noudattaa niitä

Poliisin liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus (turvallisuustehtävä).

Poliisin liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus arviointikohteina

 – kansalaisten kokemukset liikenteen ja liikkumisen turvallisuudesta (tiestö, maasto, 
vesistöt)

 – kansalaisten kokemus onnistumisesta lainsäädännön soveltamisessa liikennettä 
ja liikkumista koskevina rajoituksina ja kieltoina omassa elinympäristössään ja 
valmius niiden noudattamiseen

 – kansalaisten kokemus poliisin toteuttaman liikennevalvonnan oikeutuksesta (val-
votaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan perustelulla tavalla jotakin, jonka koetaan 
aiheuttavan ei-hyväksyttävissä olevaa vaaraa, haittaa tai eriarvoisuutta) ja valmius 
ilmoittaa näistä poliisille

 – poliisin liikenneturvallisuutta ja liikkumisen riskejä koskevan asiantuntemuksen 
vaikuttava käyttö kansallisesti ja kansainvälisesti paremman riskit kattavan säädös-
perustan kehittämisessä

 – poliisin vaikuttava osallistuminen liikenneturvallisuutta edistävään yhteistyöhön 
kansallisesti ja paikallisesti

 – poliisin liikennerikostutkinnan vaikuttavuus rikosoikeudellisen rikosvastuun toteu-
tumisen

 – liikenneturvallisuus poliisin liikennevalvonnan tuomien havaintojen, suoritteiden 
ja suoritusindikaattoreiden valossa.

Taulukko kokoaa poliisin liikennevalvonnan vaikuttavuutta koskevat kohteet ja kuvaa mahdol-
lisuuksia koota arviointitieto niistä kunkin kohdalla. 
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Arviointikohde Tiedonlähde

Kansalaisten kokemukset

Kokemukset liikenteen ja liikkumisen turvalli-
suudesta

Mittarin sisällyttäminen poliisibarometriin tai 
toteuttaminen osana jotakin kansalaisille suun-
nattua liikenneturvallisuuskyselyä 

Kokemukset poliisin liikennevalvonnan perustel-
tavuudesta ja oikeutuksesta

Mittarin sisällyttäminen poliisibarometriin 

Osallistuminen edistää turvallisuutta tiestöllä 
rajoituksia noudattamalla

Mittarin sisällyttäminen poliisibarometriin tai 
toteuttaminen osana jotakin kansalaisille suun-
nattua liikenneturvallisuuskyselyä 

Valmius ilmoittaa vaaran tai vastaavan aiheut-
tamisesta liikenteessä ja liikkumisessa poliisille

Mittarin sisällyttäminen poliisibarometriin 

Poliisi

Liikenteen ja liikkumisen turvallisuus liikenne-
valvonnan havaintoina ja suoritteina 

Poliisin tulostietojärjestelmä; jokin havaintojen 
kokoamis- ja raportointijärjestelmä

Vaikuttava osallistuminen liikenteen ja liikkumi-
sen riskien hallintaa palvelevan lainsäädännön 
valmisteluun kansallisesti ja kansainvälisesti

Osallistumisten tilastointi, osallistumisen vai-
kuttavuuden näyttöpohjainen dokumentointi 
(tavoitteet <> tulokset)

Vaikuttava osallistuminen liikenteen ja liikkumi-
sen turvallisuutta edistävään yhteistyöhön kan-
sallisesti ja paikallisesti

Yhteistyötahoille suunnatut kyselyt, liikenteen 
ja liikkumisen turvallisuutta osoittavat paikalli-
set tunnusluvut 

Liikennerikostutkinnan vaikuttavuus rikosoikeu-
dellisen rikosvastuun toteutumisessa

Liikennerikostutkinnan laadun osoittimet, tapa-
usten menestys rikosprosessissa

Vaikuttavuusseurannan kohteet ja tiedon lähteet.

Vaikuttavuusseurannan kattava toteuttaminen, konkreettisten mittareiden muotoilu, aineiston 
kokoaminen sekä vaikuttavuuspalautteen systemaattinen käyttö osana poliisin liikenneturvalli-
suustyön strategista ja arkista johtamista on itsessään mittava ponnistus. Todennäköisesti se ei 
ole kokonaisuudessaan toteutettavissa yhdellä kertaa. Toimivin strategia on askeleittain tapah-
tuva edistyminen, jossa kaikissa vaiheissa arviointitiedon kokoamisen kustannuksia suhteute-
taan arvioihin kyseisen tiedon hyödystä ja hyödynnettävyydestä. Vaikuttavuustiedolla, joka kyt-
keytyy kiinteästi poliisin tekemisiin, joka on kerättävissä alhaisin kustannuksin ja säännöllisesti, 
jossa ilmenevät muutokset kyetään yhdistämään ruohonjuuritason toimenpiteisiin ja viesti-
mään tuon työn tekijöille sekä kääntämään poliisin liikenneturvallisuustyötä palvelevaksi osaa-
miseksi, asiantuntemukseksi, taktiikoiksi ja toimenpiteiksi, on eniten arvoa. Erityisen tärkeää on 
huomata, ettei vaikuttavuuden tavoittelu voi tarkoittaa kompromissia suhteessa siihen, mikä 
yhteiskunnassa ymmärretään hyväksi poliisitoiminnaksi. 

6.3 .  LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILA -SELVITYS

Tavoitteena on teettää vuoteen 2024 mennessä liikenneturvallisuustyön tila poliisissa -selvitys, 
jonka avulla saadaan selville poliisin liikenneturvallisuustyön tämän hetkinen toiminta ja sen 
organisointi kokonaisuutena poliisin eri yksiköissä, jotta voidaan tarvittaessa toteuttaa kehittä-
mis- ja yhdenmukaistamistoimenpiteitä sekä huomioida tarvittavat toimenpiteet myös tulos-
ohjauksessa.
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7 . SEURANTA JA RAPORTOINTI

Poliisihallitus raportoi ohjelman toimeenpanosta sisäministeriölle vuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä.

Poliisihallitus seuraa sisäministeriön ohjelman tavoitteiden toteutumista arvioimalla tähän 
suunnitelmaan kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden ja toimintatapojen toteutumista poliisin 
liikenneturvallisuustyössä sanallisesti sekä suunnitelman 6. luvussa mainittujen poliisitoimin-
nan suoritteisiin ja tienkäyttäjien arvioihin perustuvien mittareiden lukuarvojen perusteella.
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