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Oikeusministeriön lausunto poliisin liikennevalvonnan ja 

liikenneturvallisuuden toimintaohjelman luonnoksesta vuosille 

2021-2024 

Oikeusministeriö pitää hyvänä, että poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelmassa 

painotetaan laajaa yhteistyötä ja tietojohtoista toimintaa. Toimintaohjelmassa tuodaan esille myös tietopoh-

jan rajoitukset, toteamalla mm. että vain pieni osa liikennerikoksista tulee poliisin tietoon. Toisaalta poliisin 

aktiivisella valvonnalla on merkittävä vaikutus rikosten ilmitulon kannalta, mikä osaltaan vaikuttaa tilastoihin. 

Toimintaohjelmassa viitataan asukaskyselyihin. Oikeusministeriö esittää, että alueellista ja paikallista tieto-

pohjaa voisi pyrkiä täydentämään systemaattisesti toteutetuilla paikallisilla asukaskyselyillä. Sisäisen turvalli-

suuden strategian alainen työryhmä kehittää vuonna 2021 paikalliseen käyttöön turvallisuuskyselyä ja sen ra-

portointimallia. 

 

Toimintaohjelmassa tuodaan esille, että Huotari (2020) arvioi tutkimuksessaan, että vaikka valvontaan käy-

tetty aika ei kasva, siihen käytetyn ajan tuottavuus ja vaikuttavuus lisääntyvät, kun valvontaa suorittavat osal-

listuvat aikaisempaa vahvemmin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osana analyyttista, tietointensii-

vistä ja -johtoista toimintaa, jossa he pystyvät hyödyntämään palautetietoa ja kertyvää näyttöä toimenpitei-

den purevuudesta ja vaikuttavuudesta. Huotari jatkaa, että kriittinen tekijä vaikuttavuudessa onkin jatkossa 

se, miten yhteistyö muiden liikenneturvallisuustahojen kanssa saadaan toteutumaan toiminnan kaikilla ta-

soilla, miten asiantuntijoiden keskinäistä yhteistyötä palveleva tiedonvaihto saadaan toimimaan ja miten löy-

detään toimivia tapoja osallistaa kansalaisia liikenneturvallisuustyöhön sekä paikallisesti että kansallisesti. Toi-

mintaohjelmassa kuitenkin käsitellään varsin suppeasti niitä mekanismeja, joiden avulla asukkaiden osallistu-

mista poliisin liikenneturvallisuustyöhön edistettäisiin. Toimintaohjelmassa todetaan yleisesti, että Suomessa 

toteutetaan säännöllisesti useita erilaisia turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta käsitteleviä kyselyitä. Oi-

keusministeriö suosittaa, että toimintaohjelmassa avattaisiin yksityiskohtaisemmin sitä, miten asukkaiden tie-

toa ja näkökulmia voitaisiin paremmin huomioida poliisin liikenneturvallisuustyössä. Esimerkiksi edellä mainit-

tujen paikallisten turvallisuuskyselyiden lisäksi voitaisiin hyödyntää alueellisia turvallisuuskävelyitä. Suurem-

missa kaupungeissa toteutettujen paikallisten turvallisuuskyselyiden tuloksissa on näkynyt selvästi, että suu-

rimmat koetut turvallisuusongelmat liittyvät liikenteeseen. Tämä on odotettua, sillä esimerkiksi rikos on 

melko harvinainen tapahtuma useimpien asukkaiden kohdalla, kun taas asukkaat liikkuvat arkirutiineissaan 

päivittäin. Oikeusministeriö haluaa korostaa, että asukkailta saatu tieto täydentää hyvin viranomaistietoja. 

Tämä auttaisi mm. ongelmakeskittymien (hot-spots) kartoittamisessa. Se myös tukisi toimintaohjelmassa ko-

rostettujen niukkojen resurssien oikein kohdistamisen tärkeyttä. 
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Toimintaohjelmassa todetaan, että liikennekäyttäytymisen vaikuttavuusmekanismi voi liittyä valvontaan ja 

toimivaan sanktiojärjestelmään. Tässä yhteydessä tuodaan esille myös tekniset valvontalaitteet. Toimintaoh-

jelmassa voisi myös mainita Mikko Aaltosen (2017) tutkimuksen. Kaksiosaisessa VN-TEAS tutkimuksessa Yli- ja 

keskinopeudet rikesakkojen korotuksen jälkeen tarkasteltiin 1.9.2015 voimaantulleiden rikesakkojen korotus-

ten vaikutuksia yli- ja keskinopeuksiin Suomessa. Oikeusministeriö korostaa, että on tärkeää seurata lainsää-

dännön vaikutuksia liikenneturvallisuustyössä mahdollisimman reaaliaikaisesti ja tuloksia pitää hyödyntää 

päätöksenteossa. Toimintasuunnitelmassa keskustelu vaikuttavuusarvioinnista jää valitettavan suppeaksi ja 

teoreettiseksi. VN-TEAS hankkeiden hyödyntämistä voisi suunnitella osana toimintasuunnitelmaa.  

 

Toimintaohjelman kappaleessa 7.3.1.2 Alkoholi, huumausaineet ja päihteet mainitaan koti- ja vapaa-ajan tapa-

turmien ehkäisyn tavoiteohjelmassa vuosille 2021-2030. Tässä yhteydessä olisi hyvä ottaa huomioon myös 

sosiaali- ja terveysministeriön päihde- ja riippuvuusstrategia, mikä vahvistetaan alkuvuodesta 2021. 
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