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Sisäministeriö on pyytänyt poliisin yksiköiltä lausuntoa poliisin liikenneval-
vonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta. 
 
Sisäministeriössä on meneillään hanke poliisin liikennevalvonnan ja liiken-
neturvallisuuden toimintaohjelma valmistelu vuosille 2021 - 2024. Hank-
keen tavoitteena on laatia poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuu-
den toimintaohjelma, jossa otetaan huomioon liikenteessä ja liikenneturval-
lisuudessa tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset. Poliisin liikenne-
valvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman tavoitteena on var-
mistaa poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus. 
 
Oulun poliisilaitos pitää tärkeänä, että tuleville vuosille laaditaan toiminta-
ohjelma liikennevalvontaa ja liikenneturvallisuutta varten. Toimintaohjelman 
tavoitteeksi asetettua poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön 
vaikuttavuuden varmistamista voi pitää kannatettavana. Tärkeää on myös 
se, että liikenne- ja viestintäministeriössä valmistelussa olevan strategian 
johtopäätösten perusteella ollaan toimintaohjelmaa valmiita päivittämään. 
 
On hyvä, että toimintaohjelman alussa jo tunnistetaan henkilöstön merkitys 
liikenneturvallisuudelle ja -valvonnalle siten, että hyvinvoiva, ammattitaitoi-
nen ja sitoutunut henkilöstö on konsernistrategian tärkein mahdollistaja. Ja 
on tärkeää, että toimintaohjelmassa todetaan liikennevalvonnan- ja liiken-
neturvallisuuden toimenpiteiden edellyttävän monelta osin erityistä osaa-
mista. 
 
Liikennevalvonta on poliisin keskeinen tapa vaikuttaa liikenneturvallisuu-
teen ja liikenteessä ilmenevään rikollisuuteen. Poliisi on käytännössä ainut 
viranomainen joka liikennevalvontaa suorittaa, jolloin on perusteltua, että 
liikennevalvonta tullaan pitämään poliisin toiminnan keskiössä myös toimin-
taohjelmassa. Liikenteessä ilmenevä rikollisuus on pääosin piilorikollisuutta 
ja edellyttää siten paljastuakseen poliisin valvontaa. Lisäksi poliisin tehtä-
vänä on valvoa, että tienkäyttäjät toimivat liikennejärjestelmässä suunnitel-
lulla tavalla. 
 
Keskeiset vaikuttavuustavoitteet ovat perusteltuja. Myös poliisin liikenne-
valvonnan ja liikenneturvallisuustyön yleisten tavoitteiden näkökulmat ovat 
perusteltuja. Yleisissä tavoitteissa mainittiin muita poliisin tavoitteita tukeva 
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toiminta, jonka maininnat eivät kuitenkaan ole nähtävissä keskeisissä vai-
kuttavuuskohteissa. Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden 
keskeisiä vaikuttavuuskohteita on yhteensä seitsemän, joiden osalta voisi 
pohtia tiivistämistä, sillä osa yksittäisistä vaikuttavuuskohteista sisältää 
useampia kohteita, vaikka niihin sisäänkirjoitettaisiin näkökulma muita po-
liisin tavoitteita tukevasta toiminnasta. 
 
Tavoitteiden mittaamisen osalta on positiivista, että mittaamisessa voidaan 
hyödyntää sekä määrällisiä että laadullisia arvioita. 
 
Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelmassa on 
tehty perusteellinen ja laaja selvitys liikennevalvontaan ja liikenneturvalli-
suuteen vaikuttavista seikoista. Ohjelmaa voi siten pitää kokonaisuutena 
erinomaisena. 
 
Oulun poliisilaitoksella ei ole muuta lausuttavaa asiassa. 
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
28.01.2021 klo 09:46. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 
 
 

 


