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Suunnitelmatyön taustalla Poliisin
liikennevalvonnan ja –turvallisuuden ohjelma
vuosille 2021-2030
• Sisäministeriön konsernistrategia
•
•

Turvallisuuden tunne on korkea
ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa

• Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin visio
•

kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä

• Pääministeri Marinin hallitusohjelma
•
•

liikenneturvallisuuden parantaminen otetaan uudelleen mukaan liikenteen ja
liikennejärjestelmän kehittämiseen
tavoitteena on vastata EU:n nollaskenaarioon (nolla liikennekuolemaa vuoteen 2050
mennessä + puolittaa kuolemat 2030 mennessä)

• Valtiotalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastus poliisin liikennevalvonnasta
•

Sisäministeriön tulisi vahvistaa liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista ohjausta ja
tulosohjausta sekä arvioida tarpeellisia liikennevalvonnan kehittämistoimia ja toiminnan
vaikuttavuutta

Liikenneturvallisuuden toiminta- ja
kehittämissuunnitelma 2021-2030
• toiminta- ja kehittämissuunnitelma sekä tavoitteiden mittarit vuoden 2021
loppuun mennessä
• Huomioidaan LVM:n strategiatyö (liikenneturvallisuusstrategia ollut lausunnolla)
• Laaja lähestyminen (kaikki liikenneturvallisuuteen vaikuttava toiminta ja
liikennevalvonta tiellä, maastossa ja vesillä)
• Jatkuva liikenneturvallisuustyön arviointi ja suunnittelu
•

toimintaympäristön muutokset voivat edellyttää toimintatapojen muutoksia

• Lähtökohtaisesti ei ole organisaation uudistamishanke eikä resurssihanke

Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuustyön
keskeiset vaikuttavuustavoitteet
1. liikennekuolemien, vakavien
loukkaantumisten ja
ammattiliikenteen harmaan
talouden vähentäminen ja
2. liikennerikosten ja liikenteessä
ilmenevien rikosten ennalta
estäminen, paljastaminen,
selvittäminen ja syyteharkintaan
saattaminen sekä
liikenneturvallisuuden ylläpitäminen.
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Poliisin liikenneturvallisuustyön yleiset tavoitteet I
• Liikennevalvonta ja
liikenneturvallisuustyö ovat ennalta
estävää, yhteistyöhakuista ja
tietojohtoista toimintaa sekä muita
poliisin tavoitteita tukevaa
• Osaaminen varmistetaan
• Tekniikkaa hyödynnetään tehokkaasti
• Poliisi viestii aktiivisesti ja vaikuttavalla
tavalla
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Poliisin liikenneturvallisuustyön yleiset tavoitteet II
•

Ennalta estävyys
•
•

•

Yhteistyöhakuisuus
•
•
•

•

6

Liikenneturva, Traficom, Väylä, ELY, AVI, syyttäjät, lääkärit, kunnat, (paikallisuus arvoon)
Liikenneturvallisuutta käsittelevän viestintämateriaalin tuottaminen
Tutkimusyhteistyö (POLAMK)

Tietojohtoisuus
•
•

•

koettuun kiinnijäämisriskiin vaikuttaminen valvomalla ja siitä viestimällä
Viestintä turvallisesta ja lainmukaisesta liikkumisesta (kasvatus ja valistus)

Laitosten ATI-yksiköt tuottavat liikennevalvonnan suuntaamiseen ja kohdentamiseen tarvittavaa tietoa
Tilastot, tutkimukset, havainnot ja reagointi

Muita poliisin tavoitteita tukeva toiminta
• Mm. YJT, ulkomaalaisvalvonta, ihmiskauppa, huumerikokset

Poliisin liikenneturvallisuustyön yleiset tavoitteet III
• Osaaminen varmistetaan
•
•
•

Peruskoulutuksen sisältö antaa valmiudet perusvalvontaan ja liikennerikosten tutkintaan
Täydennyskoulutus tarjoaa koulutusta vaativaan liikennevalvontaan
Työssäoppiminen ja tietopankkien hyödynnettävyys

• Tekniikkaa hyödynnetään tehokkaasti
•
•

Automaattivalvonnan lisääminen, laajentaminen ja kehittäminen
Manuaalisessa valvonnassa käytettävä välineet

• Poliisi viestii aktiivisesti ja vaikuttavalla tavalla
•
•
•
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Valvonnasta ja liikennerikoksista viestintä lisää koettua kiinnijäämisriskiä (security)
Turvallisesta ja lainmukaisesta käyttäytymisestä viestiminen (safety)
Laitoksen viestinnän täysimittainen hyödyntäminen

Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden
keskeiset vaikuttavuuskohteet I
Poliisin liikennevalvonnalla ja liikenneturvallisuustyöllä vaikutetaan erityisesti seuraaviin asioihin siten,
että liikenneturvallisuus paranee ja yhteiskunnalliset haitat vähenevät
•

Ajoterveys ja vireystila: tilanteen tunnistaminen, kattava tiedonkulku lupavalvontaan

•

Alkoholi, huumausaineet, lääkkeet: raja-arvot, lääkärien määräämät ”ajokiellot”. Riittävät ja tehokkaat
seulontalaitteet, alkolukkojen yleistyminen, kulkuneuvon konfiskaatiot

•

Nuoret: Viikonloppuöiden painotus valvonnassa; tehokkaat ajokiellot, viestintä yhteistyössä muiden tahojen,
myös koulujen kanssa; havahduttavat koulutustilaisuudet, ilmiöihin varautuminen ja tehokkaiden toimintatapojen
kehittäminen

•

Ajotavat ja ajonopeudet: Ilmiöihin puuttuminen, automaattivalvonnan kehittäminen, valvonnan kohdentaminen
toistuvasti kolariherkille alueille analyysin mukaisesti.

Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden
keskeiset vaikuttavuuskohteet II
• Turvavöiden, lasten turvalaitteiden ja suojavarusteiden käyttö:
Automaattivalvonnan kehittäminen, teemavalvontojen vaikutuksen tehostaminen
tiedotuksella, poliisin motivointi, esimiestyö

• Tarkkaamattomuus: (tekniset laitteet, mobiililaitteet, muu toiminta):
Säännöstön kehittäminen muun kuin matkaviestimen käytön osalta, Valvonnan
hyvät käytännöt, poliisin motivointi, esimiestyö
• Jalankulku, pyöräily ja suojatie: ajoneuvoliikenteen ja suojattomien
tienkäyttäjien kohtaamispaikkojen, erityisesti suojateiden ja risteysten valvonta.
Valvontateemojen toistoa.
• Ammattiliikenne, kuljetusrikollisuus ja tieliikenteen harmaa talous:
täydennyskoulutuksella iso merkitys, esitutkinnan tuki liikenneryhmästä
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Liikenneturvallisuustyön ohjaus poliisihallinnossa
•

Tulosohjaus

•

Johtaminen
•
•

•

Määräykset, ohjeet, kirjeet, käsikirjat, neukkarit, tietopankit
•

•

raskas liikenne, päällystövastaavat, ajotapa jne.

Tietojärjestelmät
•

•

olemassa olevan tiedon parempi hyödyntäminen, yhtenäinen menettely

Asiantuntijaverkostot
•

•

vaikuttaminen eri tasoilla niin, että tuloksiin päästään. Avainasemassa kenttäjohtajat ja
ryhmänjohtaja taso
erityisesti VHS:n panosta lisättävä

lukuisia, ei niin yhtenäisiä ja käyttäjä ystävällisiä

Laillisuusvalvonta
•
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mukana kaikessa toiminnassa, ohjaus ja jälkikäteinen valvonta

Liikenneturvallisuustyön vaikuttavuuden arviointi ja
mittarit
• Mittaamisen vaikeus
•

•

Esimerkki; rattijuopumuksesta jäädään kiinni siellä missä valvotaan – pysäytetään ja
puhallutetaan -> tietty alue saattaa korostua tilastollisesti vaikka ongelma onkin
täysin toisaalla
Numeraalista arviota on helppo tehdä, voi niin ikään johtaa harhaan
• Esimerkki; Kevyenliikenteen loukkaantumiset, kaikki ei tilastoidu

• Vaikuttavuus
•

Miten arvioidaan; onnettomuuksien määrällä ?, paljastuneiden rikosten määrällä?,
turvallisuuden tunteella?, indekseillä? vai miten

• Voisiko ratkaisu olla useiden tulosten ja vaikuttavuuden lukujen ”summa”
•

Esimerkiksi; valvontatunnit alueella + tiettyjen rikosten määrä + ”onnettomuudet” =
seurattava luku tai arvo ?

• PolAMK, kotimaisen tutkimustyön hyödyntäminen vaikuttavuuden arvioinnissa
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Liikennepoliisin ajankohtaisia teemoja
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Kokoontumisajot: valvontaa,
ennalta estämistä ja
yhteistoimintaa
• Useiden satojen autojen
kokoontuminen, usein ilman
tapahtumajärjestäjää
• Poliisilta useita toimijoita:
ennakkotiedustelu, tapahtuma-aikainen
tiedustelu, valvonta, rikostutkinta
• Ilman poliisin läsnäoloa tulisi
aiheuttamaan vaaraa yleiselle
järjestykselle/turvallisuudelle sekä
liikenneturvallisuudelle
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Toimintaperiaatteita ja -malleja
• Tiedustelu: ennakolta ja tarvittaessa osana tilanneorganisaatiota
• Rikostutkinta: tutkinnanjohto (liikennerikosten tutkinta, ajokiellot)
• Liikennepoliisi: operaation johto, resursointi, ilmatoiminta (valvonta)
• Järjestyspoliisi: resurssi
• Muut poliisilaitokset, tiivis yhteistyö
• kenttärekisteröinti: huomioitava resursoinnissa
• Tavoite: ennalta estävän läsnäolon todella suuri merkitys, riittävä resurssi,
tilanne pidetään viranomaisten hallinnassa, proaktiivisuus ja hallittua ja johdetta
toimintaa
• Media: pyritään tiedottamaan poliisin toiminnasta avoimesti
• Ennalta estävä toiminta: yhteydet nuoriin
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Muuta ajankohtaista
liikenneturvallisuudessa
• Poliisihallitus ohjaa valvontatoimintaa,
mm. valvontateemat (tulossa mm.
pikkujoululiikenne ja joulun pyhien
meno- ja paluuliikenne,
rattijuopomusvalvontamaraton)
• tiivis yhteistyö kuntien ja kaupunkien
kanssa liikenneturvallisuusasioissa
(säännölliset kokoukset,
kansalaispalaute)
• PK-seudun liikennepoliisien tiivistyvä
yhteistyö
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Kiitos
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