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SM: n poliisiosasto pyysi Lapin poliisilaitoksen lausuntoa otsikossa maini-
tusta luonnoksesta: Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toi-
mintaohjelmasta vuosille 2021 – 2024 
 
Luonnos on mielestämme hyvin kattava asiakirja kyseiseen asiaan liittyen, 
joten siihen ei oikeastaan ole meillä lisättävää.  
Kuten siinä todetaan poliisin tekemällä liikenteenvalvonnalla suoraan tien-
päällä ihmisvoimin tehtynä, on varsin merkittävä osuus valtakunnallisesti 
kokonaisliikenneturvallisuuteen.  
 
Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että käytännön liikenteenvalvontaan 
turvataan poliisissa riittävät resurssit, vaikkakaan tässä luonnoksessa ei 
ollut ollut tarkoitus ottaa varsinaisesti kantaa poliisin resursseihin. 
 
Toisaalta on erittäin merkittävää, että tulevaisuudessa kiinnitetään erityistä 
huomiota siihen, että poliisissa säilytetään erityisesti liikenteenvalvontaan 
erikoistunut poliisimies joukko, esim. liikennesektoreina tai – yksikköinä. 
 
Tällaisessa asiakirjassa esiintuotuna tämän resurssin tarve voisi tulla pa-
remmin myös esim. poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Todetaanhan luon-
noksessa mm., että liikenteenvalvonta on käytännössä lopultakin hyvin 
kustannustehokas tapa saada turvallisuutta liikenteeseen.  
 
Samoin voidaan suoraan laskea/ arvioida millaisia säästöjä voidaan saada 
koko yhteiskunnassa aikaan, jos valvonnalla saadaan estettyä edes yksi 
kuolemaan johtanut tieliikenneonnettomuus. 
 
Samalla on myös huolehdittava siitä, että näihin tehtäviin saadaan alaan 
sitoutuneita ja näihin kysymyksiin omasta halustaan pitkäaikaisesti sitoutu-
vaa henkilöstöä. Mm. meidän poliisilaitoksessa on ollut ajoittain hankaluuk-
sia löytää liikenneyksikköön sinne pitkäaikaisesti sitoutuneita poliisimiehiä. 
 
Tämä pitkä työskentely ja kouluttautuminen on erityisen tärkeää mm. ras-
kaan liikenteen ja ammattiliikenteen valvonnassa. 
 
Kuten alussa totesin, niin tämä luonnos tuottaa erittäin kattavan taustama-
teriaalin poliisin liikenneturvallisuustyön suunnitteluun. Samalla tähän on 
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koottu hyvin erilaista tietoa päätösten pohjaksi ja myös tulevaisuuden visi-
ointia on otettu mukaan onnistuneesti eri näkökohdat huomioiden.  
 
 
 
Ylikomisario   Rauno Pätsi  
 
 
 
< Esittelijän virkanimike>   <Etunimi Sukunimi>  
 
 
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
26.01.2021 klo 13:33. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 

 


