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STM:n lausunto poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman 
luonnoksesta vuosille 2021-2024 

Sisäministeriössä on valmisteltu poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelma 
vuosille 2021–2024. Toimintaohjelma on tarkoitettu poliisin toiminnan ohjaamiseen. Keskeisenä 
tavoitteena on liikennekuolemien, vakavien loukkaantumisten ja ammattiliikenteen harmaan 
talouden vähentäminen sekä liikennerikosten ja liikenteessä ilmenevien rikosten ennalta estäminen, 
paljastaminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen sekä liikenneturvallisuuden 
ylläpitäminen. 

Tämä toimintaohjelma tukee arjen turvallisuuden parantamistavoitetta huomioiden ajoterveyden, 
toimintakyvyn ja vireystilan merkityksen. Toimintaohjelma on kiitettävästi huomioinut koti- ja vapaa-
ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelman 2021–2030 sekä kansallisen mielenterveysstrategian ja 
itsemurhien ehkäisyohjelman 2020–2030, samoin Maailman terveysjärjestön (WHO) ja Euroopan 
unionin (EU) liikenneturvallisuuslinjaukset. 

Keskeisiin kansallisiin liikenneturvallisuuslinjauksiin voisi vielä lisätä sosiaali- ja terveysministeriössä 
valmisteilla olevan ja alkuvuodesta julkaistavan Päihde- ja riippuvuusstrategian (2021–2030) ja 
siihen liittyen väliarvioinnin pohjalta päivitetyn Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman (–2025). 
Päihde- ja riippuvuusstrategiassa korostetaan eri valtioneuvoston alaisten ohjelmien ja strategioiden 
keskinäistä yhteistyötä päihde- ja riippuvuusasioissa. Päihde- ja riippuvuusstrategian valmistelussa 
onkin tunnistettu myös liikenteen päihteettömyyden edistämisen tarve ja haluttu korostaa yhteistyön 
tarvetta Liikenneturvallisuusstrategian valmistelussa eritoten nuorten päihteettömyyden lisäämiseksi 
liikenteessä sekä päihtymykseen liittyvien liikennetapaturmien tilastoinnin kehittämiseksi. 
Vastaavasti nämä teemat näkyvät myös Päihde- ja riippuvuusstrategiaa toimeenpanevassa 
Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa. 

Suomen viralliseen liikenneonnettomuustilastoon päätyvät vain poliisin tietoon tulleet 
onnettomuudet. Kun onnettomuuksien vakavuustietoja yhdistetään viralliseen tilastoon 
terveydenhuollon hoitoilmoitusaineistoista (HILMO-tietokanta), noin puolet sairaaloissa hoidetuista 
tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneista ei yhdisty poliiseilta saatuihin tietoihin. Erityisesti 
pyöräilijöiden vakavia loukkaantumisia puuttuu paljon virallisesta onnettomuustilastosta, mihin tulisi 
saada aikaan parannus. 
 
 
Johtaja   Jari Keinänen 

Neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde 
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