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Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden toimintaohjelma 

 
Asettaminen 

Sisäministeriö on tänään asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on laatia poliisin lii-
kennevalvonnan ja -turvallisuuden toimintaohjelma. 

Toimikausi 
2.12.2019 - 30.6.2020 

Tausta 
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. 

Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse 
kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Vakavat onnettomuudet ja kuo-
lemat synnyttivät vuoden 2016 hintatasossa 1 370 miljoonan euron kustan-
nukset, joten tavoitteen saavuttamisella on myös merkittävät taloudelliset 
vaikutukset. 

Pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa liikenneturvallisuuden parantaminen 
otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiseen. 
Tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuo-
teen 2050 mennessä). Kuluvalla hallituskaudella liikenne- ja viestintäministe-
riön johdolla laaditaan hallitusohjelman mukaisesti liikenneturvallisuusstrate-
gia. Strategia valmistellaan laajalla kokoonpanolla, sillä liikennekuolemien ja 
loukkaantumisten vähentäminen edellyttää toimia kaikilta hallinnonaloilta. 

Valtiontalouden tarkastusvirasto teki vuonna 2019 poliisin liikennevalvontaa 
koskeneen tuloksellisuustarkastuksen. Valtiotalouden tarkastusviraston suosi-
tuksena on, että sisäministeriön tulisi vahvistaa liikennevalvonnan ja -
turvallisuuden strategista ohjausta ja tulosohjausta sekä arvioida tarpeellisia 
liikennevalvonnan kehittämistoimia ja toiminnan vaikuttavuutta. 

Tehtävä 
Valmisteltava poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden toimintaohjelma 
tukee sisäministeriön konsernistrategian tavoitteiden toteutumista. Toiminta-
ohjelma tukee osaltaan myös kansallisen liikenneturvallisuusstrategian tavoit-
teita. 

Hankkeen tavoitteena on laatia poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden 
toimintaohjelma, jossa otetaan huomioon liikenteessä ja liikenneturvallisuu-
dessa tapahtuneet muutokset ja niiden vaikutukset. Poliisin liikennevalvonnan 
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ja -turvallisuuden toimintaohjelman tavoitteena on varmistaa poliisin liiken-
nevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön vaikuttavuus. 

Tavoitteena on, että toimintaohjelma ohjaa poliisin toimintaa niin, että ihmis-
ten turvallisuuden tunne paranee ja ihmisten, ympäristön ja omaisuuden tur-
vallisuus paranee. 

Organisointi 
Hanke valmistellaan virkatyönä sisäministeriön poliisiosastolla yhteistyössä 
poliisin kanssa. Hankkeen valmistelua varten kootaan ohjausryhmä sisäminis-
teriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, Poliisihallituksesta, Liikenne- ja 
viestintävirastosta, Väylävirastosta, Onnettomuustietoinstituutista ja Liikenne-
turvasta. Ohjausryhmän tarkoituksena on antaa mahdollisimman laaja-alainen 
asiantuntemus hankkeen tueksi. 

Hankkeen sihteeristö osallistuu toimintaohjelman valmisteluun. Sihteeristön 
jäseninä toimisivat sisäministeriön, Poliisihallituksen, Hämeen poliisilaitoksen 
ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen edustajat. 

Valmistelun yhteydessä on mahdollista kuulla asiantuntijoita ja muita tahoja. 

 

Ohjausryhmän kokoonpano 

poliisijohtaja Stefan Gerkman, sisäministeriö (puheenjohtaja) 

poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala, Poliisihallitus (varapuheenjohtaja) 

hallitusneuvos Elina Immonen, liikenne- ja viestintäministeriö 

tieliikennejohtaja Marko Sillanpää, Liikenne- ja viestintävirasto 

asiantuntija Auli Forsberg, Väylävirasto 

liikenneturvallisuusjohtaja Kalle Parkkari, Onnettomuustietoinstituutti 

toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturva 

poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö (sihteeri) 

 

Sihteeristön kokoonpano 

poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö (vastuuhenkilö) 

poliisitarkastaja Heikki Kallio, Poliisihallitus 

ylikomisario Jouni Takala, Hämeen poliisilaitos 

komisario Ilkka Kantola, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 

 
Kustannukset ja rahoitus 

Sisäministeriö ei maksa ohjausryhmän tai sihteeristön jäsenille kokouspalkkioi-
ta tai matkakuluja. Mahdollisista kokousjärjestelyistä aiheutuneet kulut mak-
setaan sisäministeriön toimintamenoista.  
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Kansliapäällikkö Ilkka Salmi 

 

Osastopäällikkö Tero Kurenmaa 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministe-
riö 29.11.2019 klo 11:27. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaa-
mosta. 

 

 

 

 

Jakelu  Sisäministeriö, poliisiosasto 
Poliisihallitus 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Liikenne- ja viestintävirasto 
Väylävirasto 
Onnettomuustietoinstituutti 
Liikenneturva 
Hämeen poliisilaitos 
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 
Ohjausryhmän ja sihteeristön jäsenet 
 

  
Tiedoksi  Sisäministeri Maria Ohisalo 

Valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen 
Erityisavustaja Sami Kerman 
 

 


