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Jakelun mukaan 
 
 
 
 

Lausuntopyyntö poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toiminta-
ohjelman luonnoksesta 

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa oheisesta poliisin liiken-
nevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta vuosille 
2021 - 2014. 

Sisäministeriössä on meneillään hanke poliisin liikennevalvonnan ja liikenne-
turvallisuuden toimintaohjelma valmistelu vuosille 2021 - 2024. Hankkeen ta-
voitteena on laatia poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimin-
taohjelma, jossa otetaan huomioon liikenteessä ja liikenneturvallisuudessa ta-
pahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset. Poliisin liikennevalvonnan ja lii-
kenneturvallisuuden toimintaohjelman tavoitteena on varmistaa poliisin lii-
kennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus. 

Toimintaohjelmassa kuvataan tieliikenteen toimintaympäristö, liikenneliiken-
neturvallisuuden nykytila ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Systemaatti-
nen ja tavoitteellinen liikenneturvallisuustyö on olennaista parannettaessa tie-
liikenteen turvallisuutta. Kansallinen liikenneturvallisuusstrategia on parhail-
laan valmistelussa liikenne- ja viestintäministeriössä. Tämä poliisin toiminta-
ohjelma päivitetään tarvittaessa strategian johtopäätösten perusteella. 

Hanketta on valmisteltu virkatyönä sisäministeriön poliisiosastolla yhteistyös-
sä poliisin kanssa. Hankkeen valmistelua varten on koottu ohjausryhmä sisä-
ministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Poliisihallituksesta, Liikenne- 
ja viestintävirastosta, Väylävirastosta, Onnettomuustietoinstituutista ja Lii-
kenneturvasta. Ohjausryhmä on tukenut asiantuntemuksellaan hankkeen ete-
nemistä. Hankkeen sihteeristön jäseninä ovat toimineet sisäministeriön, Polii-
sihallituksen, Hämeen poliisilaitoksen ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen 
edustajat. 

Sisäministeriön vision mukaan arjen turvallisuus kuuluu kaikille. Poliisin liiken-
nevalvonta ja liikenneturvallisuus liittyvät oleellisesti sisäministeriön konserni-
strategian päätavoitteista turvallisuuden tunteen korkeaan tasoon sekä ihmis-
ten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen. 

Sisäministeriön poliisiosasto pyytää jakelussa mainituilta lausuntoa toiminta-
ohjelman luonnoksesta ja toimintaohjelman tavoitteista. Lausunnot pyyde-
tään toimittamaan sähköisesti viimeistään 29.1.2021 sisäministeriön kirjaa-
moon osoitteeseen kirjaamo@intermin.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttä-
mään viitteenä sisäministeriön diaarinumeroa SMDno-2019-1943. 
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Lisätietoja antaa tarvittaessa poliisitarkastaja Jari Pajunen, 
jari.pajunen@intermin.fi, p. 0295 488 576 

 

 

 

Poliisijohtaja  Stefan Gerkman 

 

Poliisitarkastaja Jari Pajunen 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministe-
riö 18.12.2020 klo 10:30. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 

 

 

Liitteet   Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma vuosille 
   2021 - 2024, luonnos 

Jakelu   Oikeusministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö  
Sisäministeriö, rajavartio-osasto 
Sisäministeriö, pelastusosasto 
Sisäministeriö, hallinto- ja kehittämisosasto / strategia 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöministeriö 
 
Liikenne ja viestintävirasto 
Väylävirasto  
Poliisihallitus 
Tulli 
ELY-keskukset / liikenne 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Lapin aluehallintovirasto 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Suomen ympäristökeskus 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
Valtion talouden tarkastusvirasto 
Verohallinto 
 
Helsingin poliisilaitos 
Itä-Uudenmaan poliisilaitos 
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 
Varsinais-Suomen poliisilaitos 
Hämeen poliisilaitos 
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Kaakkois-Suomen poliisilaitos 
Sisä-Suomen poliisilaitos 
Itä-Suomen poliisilaitos 
Pohjanmaan poliisilaitos 
Oulun poliisilaitos 
Lapin poliisilaitos 
Poliisiammattikorkeakoulu 
Keskusrikospoliisi 
 
Autoliitto 
Autoalan keskusliitto 
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto 
Autoliikenteen Työnantajaliitto 
Suomen Autokoululiitto 
Ehkäisevä päihdetyö EHYT 
Eläkeliitto 
Invalidiliitto 
ITM Finland Oy 
Kuuloliitto 
Liikenneturva 
Liikennevakuutuskeskus 
Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys 
Linja-autoliitto 
Logistiikkayritysten liitto 
Mielenterveyden keskusliitto 
Motiva 
Näkövammaisten liitto 
Onnettomuustietoinstituutti 
Paikallisliikenneliitto  
Pyöräliitto 
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL 
Suomen kuntaliitto 
Suomen motoristit 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto 
Suomen tieyhdistys  

   Rahtarit 

Tiedoksi   Sisäministeri Maria Ohisalo 
   Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen 
   Kansliapäällikkö Kirsi Pimiä 
   Erityisavustaja Sami Kerman 


