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Onnettomuustietoinstituutti pitää poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden
toimintaohjelman laatimista tärkeänä ja tervetulleena lisäyksenä, jolla osaltaan edistetään
valtakunnallisen liikenneturvallisuustilanteen suunnitelmallista ja tavoitteellista
kehittämistä. Keskeistä poliisin toiminnalle on rikoksia ja onnettomuuksia
ennaltaehkäisevä vaikutus, joka liikenteessä tarkoittaa käytännössä sitä, että poliisi
toiminnallaan tukee liikennesääntojen noudattamista ja puuttuu havaittuun sääntojen
vastaiseen toimintaan. On tärkeää, että vaikutus ulottuu tasapuolisesti kaikkiin
tienkäyttäjiin ja että tienkäyttäjien turvallisuuden tunne pysyy korkealla tasolla.

Liikennevalvonnalla voidaan puuttua useisiin liikenneonnettomuuksien syntyyn ja
seurauksien vakavuuteen vaikuttaviin riskitekijöihin. Myös liikenneonnettomuuksien
tutkijalauta ku n nat ovat toistuvasti toden neet I ii ken nevalvon na n ta rpeen
parannusehdotuksissaan. Vuonna 201 9 tutkituista kuolemaan johtaneista
moottoriajoneuvo-onnettomuuksista joka toisen (53 o/o) yhteydessä tutkijalautakunnat
esittivät liikennevalvontaan liittyviä parannusehdotuksia. Vastaavasti vuonna 2019
tutkituista jalankulkijan tai polkupyöräilijän kuolemiin johtaneista onnettomuuksista joka
kolmannen (36o/o) yhteydessä tutkijalautakunnat esittivät liikennevalvontaan liittyviä
parannusehdotuksia. Parannusehdotukset liittyivät tyypillisesti kuljettajien ajotaidon ja
ajokyvyn valvon na n, riski ku ljettajien tu n nista misen sekä li i ken nepäi htymyksen ja
nopeusva lvonna n kehittämiseen ja tehosta miseen. Kuolemaa n johtaneiden
onnettomuuksien tutkinnan perusteella myös turvalaitteiden käytön valvonnalle on
edelleen tarve.

On tärkeää, että ohjelmassa asetetaan poliisin toiminnalle tavoitteet, joiden toteutumista
tulee seurata aktiivisesti. Seurantaa varten on määritettävä asianmukaiset mittarit.
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Nykyisessä liikenneympäristössä tunnistettuihin riskitekijöihin puuttumisen ja
ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää ylläpitää poliisin osaamista. Liikenteen valvontaan
liittyy myös paljon erityisosaamista vaativia kohteita, kuten raskaan kaluston ja
ammattiliikenteen erityiskysymykset. Lisäksi ajoterveyteen liittyvä osaamis- ja
valvontatarve on lisääntynyt. Tieliikenteen toimi ntaympäristössä on vii me ai koi na
tapahtunut ja tulee jatkossakin tapahtumaan paljon muutoksia. Esimerkkeinä pyöräilyn ja
kävelyn lisääntyminen sekä uuteen tieliikennelakiin liittyvät muutokset. Liikenne on koko
ajan monipuolisempaa ja uusia ilmiöitä nousee. Poliisin osaamisen on pysyttävä ajan
tasalla myös alati muuttuvassa tilanteessa.
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