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Tiivistelmä 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuudella on inhimillisen ulottuvuuden lisäksi huomattava 
yhteiskunta- ja valtiontaloudellinen merkitys. Suomessa kuoli vuonna 
2011 virallisen tilaston mukaan liikenneonnettomuuksissa 354 henkilöä. 
Loukkaantumisista ei ole yhtä kattavaa tilastotietoa, mutta pelkästään tie-
liikenteessä niitä oli virallisen tilaston mukaan 7 931 vuonna 2011. Kuo-
lemien ja loukkaantumisten aiheuttamiksi yhteiskunnallisiksi kustannuk-
siksi on arvioitu viime aikoina 4-5 miljardia euroa vuodessa. Valtionhal-
linnon liikenneturvallisuuden ylläpitämis- ja edistämiskustannukset ovat 
ainakin 200 miljoonaa euroa vuodessa.  

Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, onko liikenneturvallisuutta pyritty 
ylläpitämään ja edistämään taloudellisesti ja tehokkaasti. Tarkastushavain-
tojen perusteella kattavaa tietoa liikenneturvallisuustoiminnan taloudelli-
suudesta ja tehokkuudesta kokonaisuutena ei ole saatavissa. Liikennetur-
vallisuusalan kaikki toimijat eivät erittele resurssiensa käyttöä liikenne-
turvallisuustoimintaan ja muuhun toimintaan. Esimerkiksi väylänpitoon 
liittyviä erilaisia toimenpiteitä tehdään muun muassa liikenteen sujuvuu-
den edistämiseksi eikä vain liikenneturvallisuussyistä. Jonkinlaisen kuvan 
liikenneturvallisuustoiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta saa vä-
lillisillä tai kokonaisuuden jotakin osaa kuvaavilla indikaattoreilla ja arvi-
oilla. 

Liikenneturvallisuustoiminnan hyötyjä on kuvattu pääasiassa liikenne-
kuolemien ja muiden onnettomuuksista aiheutuvien laskennallisten kus-
tannusten vähentymisellä. Liikennekuolemien ja -onnettomuuksien luku-
määrät ovat vähentyneet tilastoissa selvästi pitkällä aikavälillä, joten voi 
olettaa niiden johdosta säästyneiden laskennallisten kustannusten olleen 
suhteellisen suuria. Muiden liikennemuotojen kuolemien ja onnettomuuk-
sien lukumäärät ovat olleet selvästi pienempiä kuin tieliikenteen. Liiken-
nekuolemien ja -onnettomuuksien vähentymiskehityksen jatkamisen on 
arvioitu tulevan yhä kalliimmaksi vastaisuudessa, sillä halvimmat ja hel-
posti toteutettavat keinot on jo käytetty. 

Tarkastuksen mukaan  liikenneturvallisuuden tietopohjassa on joissakin 
asioissa selvää parannustarvetta.  Kehitettävää on esimerkiksi tieliikenteen 
loukkaantuneiden ja vakavasti loukkaantuneiden tilastoinnissa ja tilastojen 
peittävyydessä. Myös kaikki liikenneympäristöissä tapahtuneet itsemurhat 
tai epäilyt niistä sekä jalankulkijoille tapahtuneet henkilövahingot eivät il-
mene tilastoista selkeästi. Maastoliikenteen ja ei-ammattimaisen tai vapaa-
ajan vesiliikenteen turvallisuutta koskevat tilastot ovat tieliikennettä puut-
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teellisempia, mutta näiden liikennemuotojen liikenneturvallisuuden yh-
teiskunnallinen merkitys näyttää olevan tieliikennettä pienempi. 

Suomen kansainvälistä sijoittumista kuvaava liikenneturvallisuustavoite 
tulisi esittää tähänastista yksiselitteisemmin ja seurannan tulisi kohdistua 
selvästi tähän tavoitteeseen. Suomen sijoittuminen suhteellisessa Euroo-
pan tieliikennekuolemavertailussa on ollut keskitasoa asukaslukua kohti 
laskettuna (11. sija), mutta melko hyvä ajokilometrejä kohti laskettuna (4. 
sija). Tarkastuksen mukaan tarvitaan lisää tietoa, miksi liikenneturvalli-
suusviranomaiset katsovat Suomen olevan jatkuvasti jäljessä liikennetur-
vallisuudeltaan Euroopan kärkimaina pidettyjä maita ja mitkä ovat kus-
tannustehokkaimmat tavat vaikuttaa Suomen liikenneturvallisuustilaan. 

Julkishallinnon viime vuosien uudelleenorganisoinneissa on pyritty pa-
rantamaan osaltaan myös liikenneturvallisuustoiminnan taloudellisuutta ja 
tehokkuutta. Tällaisia ovat valtion liikennehallinnon vuonna 2010 toteu-
tettu virastouudistus ja poliisin vuonna 2012 päätetty hallintorakenneuu-
distus. Valtion liikennehallinnon vuoden 2010 virastouudistuksen yhtenä 
perusajatuksena on ollut useiden ylätason liikenneturvallisuustehtävien ja 
-toimintojen keskittäminen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. On 
luontevaa, että Trafilla on vastaisuudessa vaikutus- ja osallistumismahdol-
lisuuksia kaikissa sellaisissa asioissa, jotka vaikuttavat suuresti yleiseen 
liikenneturvallisuustilaan ja -toimintaan. Valitun mallin voi tarkastuksen 
perusteella arvioida olevan perusteltu. 

Tarkastusvirasto katsoo, että tähän mennessä Liikkuvan poliisin lakkaut-
tamisen yhteydessä päätetyt liikennevalvontatason säilyttämistavoitteen 
toteutumista mittaavat seurantaindikaattorit eivät kuvaa hyvin, säilyykö 
liikennevalvonnan taso vähintään nykyisellä tasolla tämän muutoksen jäl-
keen. Tätä kuvaa tulisi parantaa. 

Liikenneturvallisuustoiminnan työnjaon ja organisoinnin tehostamis- ja 
selkeyttämispyrkimykset ovat tarkastuksen mukaan vielä kesken. Esimer-
kiksi Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin työnjaossa 
on vielä selkeyttämistä. Lisäksi uusien järjestelyjen vaikutuksia muihin 
toimijoihin ei ole vielä riittävästi tarkasteltu. Mahdollisia muutosratkaisuja 
ei tulisi tehdä ennen kuin vanhojen rakenteiden hyödyt ja muutostarpeet 
on huolella arvioitu. Muutosratkaisujen perusteluissa ei tulisi rajoittua 
vain hallinnollisiin säästöihin, vaan olisi pyrittävä arvioimaan ja ottamaan 
huomioon myös vaikutukset liikenneturvallisuuden tilaan ja niiden mah-
dolliset yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat. 
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Resumé 

Trafiksäkerheten 

Trafiksäkerheten har förutom sin mänskliga dimension också en avsevärd 
samhälls- och statsfinansiell betydelse. I Finland omkom år 2011 enligt 
den officiella statistiken 354 personer i trafikolyckor. Om antalet skadade 
finns inte lika täckande statistiska uppgifter, men enbart i vägtrafiken var 
antalet skadade 7 931 år 2011. De samhälleliga kostnader som orsakas av 
döds- och skadefallen har på senare tid uppskattats till 4-5 miljarder euro 
per år. Statsförvaltningens kostnader för att upprätthålla och främja trafik-
säkerheten är åtminstone 200 miljoner euro per år. 

 Huvudfrågan vid revisionen var, om man har strävat efter att upprätt-
hålla och främja trafiksäkerheten lönsamt och effektivt. På basis av obser-
vationerna vid revisionerna finns inte täckande information tillgänglig om 
trafiksäkerhetsverksamhetens lönsamhet och effektivitet som helhet. Alla 
aktörer på trafiksäkerhetsbranschen specificerar inte sin resursanvändning 
enligt trafiksäkerhetsverksamhet och annan verksamhet. Exempelvis olika 
åtgärder som anknyter till trafikledshållningen verkställs bl.a. för att 
främja en smidigare trafik och inte enbart av trafiksäkerhetsskäl. Något 
slags bild av trafiksäkerhetsverksamhetens lönsamhet och effektivitet fås 
med indikatorer och uppskattningar som är indirekta eller beskriver någon 
del av helheten. 

Nyttorna med trafiksäkerhetsverksamheten har beskrivits huvudsakligen 
med minskningen av de kalkylmässiga kostnader som beror på dödsfallen 
i trafiken och på andra olyckor. Antalet dödsfall och olyckor i trafiken har 
minskat klart i statistiken på lång sikt, varför man kan anta att de därige-
nom insparade kalkylmässiga kostnaderna har varit förhållandevis stora. 
Antalet dödsfall och olyckor i andra trafikformer har varit klart mindre än 
i vägtrafiken. Att fortsätta utvecklingen med färre dödsfall och olyckor i 
trafiken har uppskattats bli allt dyrare i framtiden, emedan de metoder 
som är billigast och enkla att genomföra redan har använts. 

Enligt revisionen förekommer det i fråga om en del saker ett klart behov 
av förbättring i trafiksäkerhetens faktaunderlag. Rum för utveckling finns 
exempelvis i statistiken över antalet skadade och allvarligt skadade i väg-
trafiken samt i statistikens täckningsgrad. Inte heller alla de självmord el-
ler misstänkta sådana som inträffat i trafikmiljöer samt personskador som 
drabbat fotgängare framgår klart av statistiken. Statistiken om säkerheten i 
terrängtrafiken och den icke-professionella eller fritids sjötrafiken är mer 
bristfällig än om vägtrafiken, men den samhälleliga betydelsen av trafik-
säkerheten i dessa trafikformer förefaller att vara mindre än i vägtrafiken. 
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Det mål för trafiksäkerheten som beskriver Finlands internationella pla-
cering borde presenteras mer entydigt än hittills, och uppföljningen borde 
klart riktas på detta mål. Finlands placering i den relativa europeiska jäm-
förelsen av dödsfall i trafiken har varit på medelnivå räknat per invånare 
(11:e plats), men tämligen god räknat per antalet körda kilometer (4:e 
plats). Enligt revisionen behövs mera information om det, varför trafiksä-
kerhetsmyndigheterna anser att Finland ständigt ligger efter länderna med 
den bästa trafiksäkerheten i Europa, och vilka som är de mest kostnadsef-
fektiva sätten att påverka tillståndet för trafiksäkerheten i Finland. 

Med de senaste årens omorganiseringar av den offentliga förvaltningen 
har man för sin del gått in för att också förbättra trafiksäkerhetsverksam-
hetens lönsamhet och effektivitet. Sådana är den år 2010 genomförda äm-
betsverksreformen inom den statliga trafikförvaltningen och den år 2012 
beslutade reformen av polisens förvaltningsstruktur. En grundtanke i 2010 
års ämbetsverksreform inom den statliga trafikförvaltningen har varit att 
centralisera ett flertal trafiksäkerhetsuppgifter och  funktioner på hög nivå 
till Trafiksäkerhetsverket Trafi. Det är naturligt, att Trafiksäkerhetsverket 
Trafi framöver har möjligheter att påverka och delta i alla sådana ärenden, 
som har stor inverkan på tillståndet för trafiksäkerheten och på verksam-
heten generellt. Den valda modellen kan på basis av revisionen betraktas 
som motiverad. 

Revisionsverket anser att de i samband med avvecklandet av Rörliga po-
lisen hittills beslutade indikatorerna för uppföljning av hur målet att be-
vara nivån för trafikövervakningen förverkligas inte beskriver väl, om ni-
vån för trafikövervakningen bevaras minst på nuvarande nivå efter föränd-
ringen. Denna bild borde förbättras. 

Strävandena att effektivera och tydliggöra arbetsfördelningen och orga-
niseringen av trafiksäkerhetsverksamheten är enligt revisionen ännu på 
hälft. Arbetsfördelningen mellan Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket 
Trafi måste ännu klargöras. Dessutom har verkningarna av nya arrange-
mang på andra aktörer inte ännu granskats tillräckligt. Eventuella beslut 
om förändringar borde inte fattas före nyttan med de gamla strukturerna 
och behoven av förändringar har utvärderats med omsorg. I motiveringar-
na till ändringsbeslut borde man inte begränsa sig enbart till administra-
tiva inbesparingar, utan man borde försöka utvärdera ock beakta också in-
verkningarna på tillståndet för trafiksäkerheten och beslutens eventuella 
samhälleliga nyttor och olägenheter. 
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1 Johdanto 

Suomen on katsottu olevan jäljessä liikenneturvallisuustavoitteiden saa-
vuttamisessa. Viime vuosina on muun muassa asetettu Suomen tavoitteek-
si päästä tieliikenneturvallisuudessa Euroopan viiden parhaimman maan 
joukkoon. Tieliikenteen turvallisuuden parantamista varten on laadittu 
noin neljän vuoden välein valtakunnallisia tieliikenteen turvallisuussuun-
nitelmia ja tehty niiden pohjalta valtioneuvoston periaatepäätöksiä, joissa 
on asetettu tavoitteita tieliikennekuolemien enimmäismäärille, esitetty ta-
voitteen toteuttamiseksi suunniteltuja toimenpiteitä ja arvioitu hyvin kar-
kealla tasolla toimenpiteiden kustannuksia. Vuosina 2001 ja 2006 tehdyis-
sä valtioneuvoston periaatepäätöksissä asetettuja tieliikennekuolemien vä-
hentämistavoitteita ei ole saavutettu eikä ole havaittu selkeitä analyysejä 
tämän syistä eikä toteutuneista kustannuksista. Myöskään tavoitetta päästä 
Euroopan kärkimaiden joukkoon ei ole raportoitu saavutetun. 

Liikenneturvallisuustoiminnalla on suuria vaikutuksia muun muassa 
kansanterveyteen sekä yhteiskunnalle, kansalaisille ja valtiolle aiheutuviin 
kustannuksiin. Esimerkiksi joissakin julkaisuissa on esitetty karkeana ar-
viona, että tieliikenteen onnettomuuskustannukset ovat länsimaissa yleen-
sä 2−2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämän mukaan laskettuna tie-
liikenteen onnettomuuskustannukset olisivat olleet Suomessa vuonna 
2011 3,8−4,7 miljardia euroa. Liikenneturvallisuuden parantamisesta 
eräiltä osin voi siis olettaa olevan saavutettavissa suuria yhteiskuntatalou-
dellisia säästöjä, mutta toiminnasta aiheutuu myös kustannuksia. Kustan-
nukset muodostuvat ainakin julkissektorin eri toimijoiden ja turvallisuus-
järjestelmien kustannuksista. Optimaalinen suhde liikenneturvallisuuteen 
sijoitettujen varojen ja siitä saatavien rahallisten säästöjen tai hyötyjen vä-
lillä on nähtävä keskeisenä liikenneturvallisuustoiminnan tuloksellisuuden 
mittarina. 

Liikenneturvallisuus on tarkastusviraston näkökulmasta sellainen osa-
alue liikennehallinnon toiminnassa, johon on kiinnitettävä myös tuloksel-
lisuustarkastuksen keinoin riittävää huomiota. Tarkastuksessa on tarkas-
tusviraston toimialan perusteella luontevaa kiinnittää huomiota etenkin 
liikenneturvallisuustoiminnan taloudellisiin vaikutuksiin. 

Liikenneturvallisuustoiminnassa näyttää olevan sellaisia osa-alueita, 
joista on suhteellisen vähän tietoa ja/tai joissa olisi merkittävää kehittä-
mispotentiaalia. Esimerkiksi liikenneturvallisuustoiminnan taloudellisuu-
desta laajasta näkökulmasta katsottuna on suhteellisen vähän yksityiskoh-
taista tietoa. Kun tarkastus kohdistetaan sellaisiin kohtiin, joista on niu-
kasti tietoa, voi tarkastus osaltaan selventää taloudellisuudesta saatavaa 
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kuvaa ja sitä, onko tavoitteet valittu ja mitoitettu kokonaisuuden kannalta 
taloudellisesti ja tehokkaasti. Tarkastuksen tavoitteena on myös tukea 
muissa asioissa liikenneturvallisuustyön ja sen organisoinnin kehittymistä. 
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2 Tarkastusasetelma 

2.1 Tarkastuskohteen kuvaus 

2.1.1 Kohteena oleva toiminta 

Turvallisuus-käsite on moniulotteinen ilmiö. Sitä voi tarkastella esimer-
kiksi taloudellisesta, terveydellisestä, sosiaalisesta, ympäristöllisestä tai 
maanpuolustuksellisesta ulottuvuudesta ja niissäkin eri laajuisista näkö-
kulmista. Siten myös liikenneturvallisuuden ylläpito ja edistämi-
nen -käsitteen sisältö tarkastuksessa riippuu siitä, mitä näkökulmaa tai nä-
kökulmia painotetaan ja mitä aikaväliä tarkastellaan. Voidaan keskittyä 
tarkastelemaan esimerkiksi jonkin yksittäisen tekijän vaikutusta liikenne-
onnettomuuteen tai yleisestä turvattomuudesta yhteiskunnalle laajasti ai-
heutuvia erilaisia vaikutuksia aina ympäristölle aiheutuvia mahdollisia 
vahinkoja myöten. Tämän tarkastuksen päänäkökulma on taloudellinen, 
mikä merkitsee pyrkimystä kustannusten ja yhteiskuntataloudellisten hyö-
tyjen optimaaliseen tasapainoon, erityisesti liikenneonnettomuuksien ja 
niistä aiheutuvien henkilö- ja aineellisten vahinkojen ehkäisyssä. 

Liikenneturvallisuustoiminnassa on kyse toisaalta rahassa vaikeasti mi-
tattavista asioista ja toisaalta rahassa helposti mitattavista asioista. Vaike-
asti mitattavia tarkasteltaessa havaitaan, että perinteisen etiikka- ja moraa-
likäsityksen kannalta on oikein ja oikeutettua asettaa etusijalle esimerkiksi 
tavoite, ettei liikenteessä tapahdu lainkaan kuolemia. Eräissä viime vuosi-
en visioissa onkin lausuttu liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tavoite, 
ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. 
Koska ihmisluonteeseen kuuluu taipumus tehdä erilaisia virheitä ja ereh-
dyksiä, tavoitteeseen pääsemiseksi kirjaimellisesti voidaan olettaa tarvit-
tavan sellainen järjestelmä tai olosuhteet, joka eliminoi tai minimoi eri-
laisten inhimillisten virheiden turvallisuutta heikentävät vaikutukset. Täl-
laisen aikaansaaminen käytännössä voi olettaa olevan erittäin kallista, sillä 
se voisi merkitä kattavaa ja tiukkaa ohjausta ja valvontaa kaikissa liiken-
nemuodoissa. Tällainen voisi toteutuessaan myös aiheuttaa ongelmia 
muilla elämän osa-alueilla. Koska taloudelliset resurssit ovat aina rajalli-
sia ja erityisesti lähivuosina jopa niukkoja, liikenneturvallisuustoiminta 
joudutaan käytännössä myös jollain tavalla sopeuttamaan taloudellisiin 
mahdollisuuksiin. 

Näistä näkökulmista katsottuna liikenneturvallisuustoiminnan tavoittee-
na on välttyä sellaisilta ei-toivottavilta ilmiöiltä tai tapahtumilta liiken-
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teessä, jotka aiheuttavat välittömiä terveys- ja rahallisia haittoja tai hyö-
dyn menetyksiä (käytännössä lähinnä erilaiset liikenneonnettomuudet). 
Liikenneturvallisuustoimintaan on katsottava myös kuuluvaksi jo pyrki-
mykset ja toimenpiteet välttyä erilaisilta onnettomuusriskejä kasvattavilta 
ilmiöiltä eikä vain toimenpiteet välttyä onnettomuuksilta. Koska yhteis-
kunnan resurssit ovat rajalliset, voidaan ajatella, että kyse on koettujen ei-
toivottujen ilmiöiden tai tapahtumien välttämisestä tai niiden saattamisesta 
kohtuulliselle tai hyväksyttävälle tasolle liikenteessä tai koko liikennejär-
jestelmässä. 

Liikenneturvallisuuden edistämistavoite voidaan myös johtaa yleisesti 
hyväksytyistä eettisistä periaatteista. Säädöstasolla näitä periaatteita on 
kirjattu muun muassa Suomen perustuslakiin (731/1999). Sen 1 §:n mu-
kaan Suomen valtiosääntö "turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja 
yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteis-
kunnassa". Perustuslain 7 §:n mukaan "jokaisella on oikeus elämään sekä 
henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen" ja 9 
§:n mukaan "Suomen kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ul-
komaalaisella on vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa". 

2.1.2 Eri liikennemuotojen turvallisuutta koskevia 
säännöksiä 

Eri liikennemuotoja koskevia, myös niiden liikenneturvallisuuteen vaikut-
tavia säännöksiä on lukuisia. Yhä suurempi osa liikenneturvallisuuteen 
liittyvistä säännöksistä perustuu kansainvälisten järjestöjen ja EU:n anta-
miin säädöksiin, standardeihin ja suosituksiin tai Suomen valtion solmi-
miin sopimuksiin. Puhtaasti kansallisia säännöksiä on kuitenkin edelleen. 
Esimerkkeinä teillä kulkemista säätelevistä liikenneturvallisuuteen liitty-
vistä lukuisista kansallisista säädöksistä ovat tieliikennelaki 
(267/1981),tieliikenneasetus (182/1982) ja maantielaki (503/2005). Rauta-
tieliikenteessä liikenneturvallisuutta käsitteleviä kansallisia säädöksiä ovat 
esimerkiksi rautatielaki (304/2011), ratalaki (110/2007), laki rautatiejär-
jestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009), rautatiekuljetuslaki 
(1119/2000) ja raideliikennevastuulaki (113/1999). Vesiliikenteessä lii-
kenneturvallisuutta käsitteleviä kansallisia säädöksiä ovat esimerkiksi me-
riteiden- ja sisävesisäännöt1, merilaki (674/1994), vesiliikennelaki 

                                                      
1 Asetus kansainvälisistä säännöistä yhteen törmäämisen ehkäisemiseksi merellä 
vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen voimaan saattamisesta (538/1977) ja SopS 
30/1977, Asetus yhteen törmäämisen ehkäisemiseksi sisäisillä kulkuvesillä 
(252/1978). 
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(463/1996) ja vesiliikenneasetus (124/1997). Ilmailua koskevia kansallisia 
perussäädöksiä ovat esimerkiksi ilmailulaki (1194/2009) ja Suomen ilmai-
lumääräykset. 

Useat eri liikennemuotojen liikenneturvallisuuteen liittyvät säädökset on 
laadittu myös muista kuin liikenneturvallisuuden edistämisnäkökulmista 
(esimerkiksi liikenteen sujuvuuden edistämisnäkökulma). Tällöin liiken-
neturvallisuuden edistämisen on ajateltu olevan yksi osa sääntelyn tavoit-
teista tai sääntelyn koskemista tehtävistä. Säännösten joissakin kohdissa 
on myös suoria mainintoja tai viittauksia liikenneturvallisuuden ylläpitä-
mis- tai varmistamistavoitteisiin. 

2.1.3 Toiminnan organisointi ja vastuutahot 

Valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 2 §:n mukaan "ministeriöiden 
toimialasta ja asioiden jaosta niiden kesken säädetään lailla tai valtioneu-
voston asetuksella". Valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 1 §:n mukaan 
liikenne- ja viestintäministeriön tehtäviin kuuluvat muun muassa "liiken-
neturvallisuusasiat sekä vaarallisten aineiden kuljetukset". Valtioneuvos-
ton yleisistunto käsittelee ja ratkaisee valtioneuvoston ohjesäännön 
(262/2003) 3 §:n mukaan muun muassa suuronnettomuuden tutkintalauta-
kunnan asettamisen ja tutkintaselostuksesta johtuvista toimenpiteistä päät-
tämisen. 

Liikenteen turvallisuusviraston yksi päätehtävistä on sitä koskevan lain 
(863/2009) perusteella liikenneturvallisuuden edistämistoiminta.2 

Liikenne- ja viestintäministeriössä toimivan liikenneturvallisuusasiain 
neuvottelukunnan tehtävänä on asetuksen mukaan "avustaa liikenne- ja 
viestintäministeriötä valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman 
valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa sekä muissa valtakunnallisen 
liikenneturvallisuuspolitiikan suunnitteluun, kehittämiseen ja yhtenäistä-
miseen liittyvissä kysymyksissä"3. Saatujen tietojen mukaan neuvottelu-
kunta on nimensä yleisestä luonteesta huolimatta toiminut tähän mennessä 
käytännössä tieliikenneturvallisuuden edistäjänä. 

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriö, 
oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja 

                                                      
2 1 §: "Liikenteen turvallisuusvirasto on liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla toimiva keskushallinnon virasto, joka vastaa liikennejärjestelmän sään-
tely- ja valvontatehtävistä, edistää liikenteen turvallisuutta ja kestävää kehitystä 
liikennejärjestelmässä sekä tuottaa liikenteen viranomaispalveluja." 
3 Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta 
(964/2008). 
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terveysministeriö, opetusministeriö, Liikennevirasto, Liikenteen turvalli-
suusvirasto Trafi, Liikenneturva, Liikkuva poliisi, Liikennevakuutuskes-
kus, Suomen Kuntaliitto ry ja Pirkanmaan ELY-keskus. Neuvottelukunta 
on ollut vahvasti mukana viime vuosina valtioneuvoston asettamien lii-
kenneturvallisuustavoitteiden tausta-aineiston ja tavoitteiden toteuttamis-
suunnitelmien laatimisessa. Näitä aineistoja on käytetty myös vuosina 
2008 ja 2012 annettujen liikennepoliittisten selontekojen valmistelussa. 

 Liikenneturvasta annetun lain (278/2003) 1 §:n mukaan Liikenneturva 
on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikennetur-
vallisuustyön keskusjärjestönä. Liikenneturvan tehtävänä on lain 3 §:n 
mukaan edistää liikenneturvallisuutta tiedotuksen, valistuksen ja koulu-
tuksen keinoin. Saatujen tietojen mukaan Liikenneturva on toiminut käy-
tännössä lähinnä tieliikenneturvallisuuden edistämiseksi. Liikenne- ja 
viestintäministeriö valvoo Liikenneturvan toimintaa. Ministeriö vahvistaa 
vuosittain Liikenneturvan varojen käyttösuunnitelman. Ministeriö asettaa 
myös toisen yhdistyksen tilintarkastajista. Liikenneturvan toiminnan me-
not katetaan käytännössä lähes kokonaan liikennevakuutuslain (279/1959) 
18 §:n nojalla liikennevakuutusten yhteydessä kerätyn liikenneturvalli-
suusmaksun tuloista, ja sen osoittamisesta Liikenneturvan toiminnan ra-
hoittamiseen päättää sosiaali- ja terveysministeriö. 

Myös Liikennevirastosta annetun lain4 1 §:ssä on esitetty, että Liikenne-
viraston tulee edistää toiminnallaan muun muassa liikenneturvallisuutta. 
Liikennevirasto vastaa tämän lain mukaan myös elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta toimialallaan. Käytän-
nössä Liikennevirasto ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
liikenneturvallisuustoimintaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksis-
ta annetun lain5 3 §:ssä on mainittu, että nämä keskukset hoitavat niille 
erikseen säädettyjä tehtäviä muun muassa liikenneturvallisuustoiminnassa. 

Poliisin tehtäviä koskeva perussäännös on poliisilain (31.12.2013 saak-
ka 493/1995, uusi laki 872/2011 voimaan 1.1.2014) 1 §:ssä. Siinä sääde-
tään, että poliisin tehtävänä on muun muassa suojata laillista valtio- ja yh-
teiskuntajärjestystä sekä pitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta voimassa. 
Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kuuluu muun muassa liikenne-
turvallisuus. Poliisin toimivaltuuksista järjestyksen ja turvallisuuden voi-
massa pitämiseksi säädetään tässä laissa. Liikennevalvonnassa kysymyk-
seen tulevista poliisin toimenpiteistä säädetään esimerkiksi tieliikennelais-
sa (267/1981), maastoliikennelaissa (1710/1995), ajokorttilaissa 
(386/2011), ajoneuvolaissa (1090/2002), laissa vaarallisten aineiden kulje-

                                                      
4 Laki Liikennevirastosta 862/2009. 
5 Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 897/2009. 
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tuksista (719/1994), laissa kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 
(693/2006) ja pakkokeinolaissa (450/1987, uusi laki 806/2011 voimaan 
1.1.2014). 

Valtionhallinnossa on muitakin liikenneturvallisuuden ylläpitoon ja 
edistämiseen liittyviä toimijoita, joiden kaikkien osuutta ei tässä kuvata. 
Liikenneturvallisuuteen liittyvää tutkimusta tekevillä toimijoilla on tärkeä 
merkitys muun muassa liikenneturvallisuussuunnitelmien taustatöiden te-
kijänä. Näiden joidenkin toiminnasta on annettu omia säädöksiä (VTT se-
kä yliopistot ja korkeakoulut). 

Onnettomuustutkintakeskus tekee Turvallisuustutkintalain perusteella 
(525/2011) onnettomuuksista ja vaaratilanteista tutkimuksia ja selvityksiä, 
joiden tarkoituksena on lisätä yleistä turvallisuutta, ehkäistä onnettomuuk-
sia ja vaaratilanteita sekä torjua onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja. 
Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi. So-
tilasilmailuonnettomuuksien sekä tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien 
tutkinnasta säädetään erikseen. Tieliikenneonnettomuuksia ei ole katsottu 
niiden suuren lukumäärän vuoksi tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää on-
nettomuustutkintalain piiriin. Jos tieliikenneonnettomuus on suuronnetto-
muus tai sen vaaratilanne, tutkitaan se kuitenkin turvallisuustutkintalain 
mukaisesti. Veneilyssä tapahtunut onnettomuus tutkitaan kuitenkin vain, 
jos sen tutkiminen on erityisestä syystä perusteltua turvallisuuden lisäämi-
seksi tai uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. 

Tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta on annettu oma laki 
(24/2001). Sen 3 §:n mukaan laissa tarkoitettua tutkintaa varten on liiken-
ne- ja viestintäministeriön asettama liikenneonnettomuuksien tutkinnan 
neuvottelukunta sekä tarvittava määrä tutkijalautakuntia. Liikennevakuu-
tuskeskus6 huolehtii tämän lain mukaisten tie- ja maastoliikenneonnetto-
muuksien tutkinnan ylläpitämisestä, yleisestä järjestämisestä, suunnitte-
lusta ja koulutuksesta siten kuin valtioneuvoston asetuksella7 tarkemmin 
säädetään. Neuvottelukunta ja tutkijalautakunnat toimivat Liikennevakuu-
tuskeskuksen yhteydessä. 

2.1.4 Tavoitteiden saavuttamisen keinot ja niiden 
organisointi 

Liikenneturvallisuuden ylläpidon ja edistämisen keinoja ovat olleet 
− liikennettä ja eri liikennemuotoja koskeva säädöstyö 

                                                      
6 Liikennevakuutuskeskus (LVK) on kaikkien Suomessa liikennevakuutustoimintaa 
harjoittavien vakuutusyhtiöiden yhteistyöelin. 
7 740/2001. 
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− säädösten noudattamisen valvonta 
− valistus ja tiedotus 
− väylänpito 
− muut keinot. 

Muista keinoista tärkeiksi keinoiksi ovat nousseet yhdyskuntarakentee-
seen ja liikennejärjestelmään vaikuttaminen, tutkimus sekä liikenteen in-
formaatio- ja ohjaustoiminta8. 

Säädösten valmistelu on ollut pääasiassa EU:n ja Suomen ministeriöiden 
vastuulla. Säädösten noudattamisen valvonta on ollut aiemmin pääasiassa 
poliisin ja liikenteessä käytettävien kulkuneuvojen kuljettajien, miehistön 
sekä kulkuneuvojen säädöstenmukaisuutta, pätevyyttä ja kuntoa valvovien 
eri viranomaisten tehtävinä (aiemmin esimerkiksi Autorekisterikeskus, 
Ajoneuvohallintokeskus, VR, Ratahallintokeskus, Merenkulkulaitos, Il-
mailuhallinto). Poliisin rinnalla valvovaksi viranomaiseksi on aiempaa 
enemmän keskittynyt vuonna 2010 toimintansa aloittanut Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafi. 

Pääasiassa tieliikenneturvallisuutta on perinteisesti pyrkinyt edistämään 
valistuksen ja tiedotuksen keinoin julkisoikeudellinen yhdistys Liikenne-
turva. 

Liikenne tapahtuu pääasiassa erilaisia väyliä pitkin. Niitä voivat väylien 
omistajat ja väylänpitäjät ylläpitää ja kehittää siten, että onnettomuuden 
mahdollisuudet pienenevät. Voidaan esimerkiksi rakentaa erillisiä kevyen 
liikenteen väyliä sekä rakenteiltaan ja liikenteen sujuvuuden suhteen kor-
kealuokkaisia teitä. Toisaalta on arvioitu, että liikenteen sujuvuutta lisää-
vät jotkin ratkaisut houkuttelevat erityisesti tieliikenteessä käyttämään 
suurempia nopeuksia, mikä taas heikentää liikenneturvallisuutta. 

Tie-, raide- ja vesiväylien sekä lentoasemien omistajana tai haltijana voi 
olla valtio, kunta tai jokin yksityinen taho. Valtion ja kuntien hallinnoimi-
en väylien väylänpitotyöt on nykyisin pääasiassa ulkoistettu eri toimijoil-
le, jolloin väylien omistajat valvovat lähinnä töiden suorittamista. Väylien 
haltijoilla on väylänpitotehtävien lisäksi muitakin tehtäviä. 

Eri liikennemuotojen liikenteen harjoittajat ja tätä liikennettä käyttävät 
voivat myös omilla toimillaan vaikuttaa osaltaan liikenneturvallisuuteen.  
Erilaiset liikennealan järjestöt ovat osallistuneet liikenneturvallisuus-
                                                      
8 Liikenteen informaatio- ja ohjaustoiminnalla tarkoitetaan tässä lähinnä eri lii-
kennemuotojen erityisiä liikenteenohjausjärjestelmiä ja liikenteenohjausorgani-
saation toimintoja. Rajanveto ja terminologia liikenteen informaatio- ja ohjaus-
toiminnan ja muiden liikennepolitiikan keinojen välillä ei ole kovin havainnolli-
nen, tarkka ja vakiintunut. Liikenteen informaatio- ja ohjaustoiminnan katsotaan 
nykyisin myös kuuluvan yhtenä osana liikenteen hallinta -yläkäsitteeseen. 
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työhön lähinnä osallistumalla työryhmiin ja antamalla lausuntoja erilaisis-
ta suunnitelmista. 

Yhteenvetona voi todeta, että liikenneturvallisuustoiminnan kohteita ja 
toimintaan liittyviä tahoja on paljon. 

2.1.5 Tarkastuskohteen taloudellinen merkitys 

Taloudellinen merkitys voidaan jaotella esimerkiksi liikenneturvallisuus-
alan osapuolten toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja toisaalta tämän 
toiminnan seurauksena aiheutuviin rahamääräisiin hyötyihin ja mahdolli-
siin haittoihin. 

Liikenneturvallisuustoiminnan kokonaiskustannuksista ei ole saatavilla 
tarkkoja tietoja. Liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen 
käytettäviä julkisin varoin toimivien eri osapuolten resursseja ei ole eritel-
ty niiden seurantajärjestelmissä kattavasti muusta toiminnasta, eikä niitä 
ole myöskään esimerkiksi tarkastusta varten helppo erottaa tarkasti muus-
ta toiminnasta. Liikenneturvallisuutta pidetään yllä ja parannetaan erilai-
silla toimenpiteillä, joita tehdään muistakin kuin liikenneturvallisuussyistä 
(esimerkiksi liikenteen sujuvuus). Niiden toimijoiden, joiden toiminta liit-
tyy jollain tavalla liikenneturvallisuustoimintaan, yhteenlasketut kustan-
nukset ovat muutaman miljardin suuruusluokkaa vuodessa. Näistä kustan-
nuksista siis vain osa on selkeästi kohdennettavissa liikenneturvallisuus-
toimintaan liittyviksi kustannuksiksi. Pelkästään liikenneturvallisuustoi-
mintaan liittyvien kustannusten suuruusluokaksi voidaan arvioida noin 
200 miljoonaa euroa vuodessa. 

Liikenneturvallisuustoiminnan välittömiä taloudellisia hyötyvaikutuksia 
on usein kuvattu niillä taloudellisilla vaikutuksilla, jotka muodostuvat lii-
kenneturvallisuuden edistämistoiminnasta aiheutuvien liikenneonnetto-
muuksien vähenemisen ansiosta. Koska onnettomuuskustannusten talou-
dellinen merkitys on arvioitu varsin suureksi, myös onnettomuuksien vä-
henemisestä saavutettavissa olevat hyödyt voivat olla merkittäviä. Koko-
naistasolla onnettomuuskustannusten suuruudeksi on arvioitu jopa muu-
tamia miljardeja euroja vuodessa9. 

Liikenneturvallisuustoiminnasta aiheutuvia taloudellisia haittavaikutuk-
sia voidaan kuvata esimerkiksi niillä taloudellisilla vaikutuksilla, jotka 

                                                      
9 Joissakin julkaisuissa on esitetty karkeana arviona, että tieliikenteen onnetto-
muuskustannukset ovat länsimaissa yleensä 2−2,5 % bruttokansantuotteesta. 
Tämän mukaan laskettuna tieliikenteen onnettomuuskustannukset olisivat olleet 
Suomessa vuonna 2011 3,8−4,7 miljardia euroa. 
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muodostuvat liikenneturvallisuuden edistämistoiminnan painotuksen kas-
vusta mahdollisesti aiheutuvasta liikenteen sujuvuuden vähentymisestä. 

2.2 Tarkastuskysymykset, tarkastuskriteerit 
ja aineistot 

Tarkastuksen pääkysymys on, onko liikenneturvallisuutta pyritty ylläpi-
tämään ja edistämään taloudellisesti ja tehokkaasti. Pääkysymykseen saa-
tavan vastauksen on ajateltu muodostuvan alla esitettyjen asiakokonai-
suuksien tiedoista. Asiakokonaisuuksia selvitettäessä on käytetty seuraa-
via alakysymyksiä: 

 
1. Tieto liikenneturvallisuuden tilasta ja siihen vaikuttavista syistä 
− Voiko liikenneturvallisuuden tilasta annettua kuvaa pitää luotettavana 

ja riittävänä? 
− Onko liikenneturvallisuuteen vaikuttavista syistä riittävää ja luotetta-

vaa tietoa? 
− Voiko menettelyjä, joilla tietoa näistä tuotetaan, pitää riittävän hyvi-

nä? 
 

2. Tavoitteiden asettaminen (ja toteutumisen seuranta) 
− Miten hyvään tietoperustaan tavoitteiden asettaminen perustuu (onko 

käytetty tietoa liikenneturvallisuuden tilasta ja siihen vaikuttavista 
syistä ja kustannuksista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa näihin)? 
 

3. Keinojen valinta 
− Miten hyvin on etsitty erilaisia keinoja, jotka voisivat vaikuttaa lii-

kenneturvallisuuteen? 
− Missä määrin on kartoitettu myös sellaisia keinoja, jotka ovat muiden 

kuin liikenneviranomaisten käytettävissä? 
− Onko eri liikennemuotojen turvallisuuskäytännöistä saatavissa helpos-

ti vertailutietoja, ja onko tällaisia tietoja käytetty hyväksi? 
− Onko eri liikennemuotojen turvallisuuskäytänteiden soveltamismah-

dollisuuksia toisiin liikennemuotoihin tutkittu? 
− Onko pyritty riittävästi tunnistamaan esimerkiksi perusväylänpidosta 

sitä panostusta, joka tehdään pääasiassa liikenneturvallisuuden edis-
tämiseksi? 

− Onko mahdollisten ja jo käytössä olleiden keinojen vaikuttavuuksia ja 
hyöty-kustannussuhteita arvioitu riittävästi? 
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− Ovatko valittujen keinojen/toimenpiteiden hyöty-kustannussuhteet 
hyvät verrattuna muihin vaihtoehtoisiin keinoihin/toimenpiteisiin? 

− Ovatko eri liikennemuotojen turvallisuuden ylläpito- ja kehittämiskei-
not mahdollisimman ajantasaisia? 

4. Organisointi 
− Ovatko eri toimijoiden roolit selviä ja myös sellaisia, ettei päällekkäi-

syyksiä tai aukkokohtia ole? 
− Onko töidenjaolla ja organisoinnilla estetty, ettei synny sellaisia tilan-

teita, että toimijat arvioivat omien toimenpiteidensä säädösten mukai-
suutta? 

− Onko toiminnot järjestetty ja organisoitu käytännössä niin, että niiden 
hoitamiseen ajatellulla tavalla on riittävät edellytykset (esimerkiksi re-
surssit ja tietämys)? 

 
5. Toiminnan vaikutusten arviointi ja seuranta 
− Miten hyvin tavoitteiden toteutumista ja etenemistä seurataan? 
− Miten hyvin seurataan sitä, millaisia toimenpiteitä on tosiasiassa teh-

ty? 
− Miten hyvin selvästi liikenneturvallisuuteen rajautuvien toimien (esi-

merkiksi reunatäristysurat) kustannuksia seurataan? 
− Onko monitavoitteisista keinoista (esimerkiksi talviaurauksen taso) 

pyritty riittävästi arvioimaan, paljonko niiden kustannuksista on joh-
tunut liikenneturvallisuuden edistämisestä? 

− Kootaanko eri liikenneturvallisuustoimista aiheutuneita kustannuksia 
yhteen kokonaiskuvan saamiseksi? 

− Arvioidaanko käytettyjen keinojen vaikuttavuutta ja kustannustehok-
kuutta riittävästi? 

− Vaikuttaako seuranta toimintaa uudelleen suuntaavasti? 

Asiakokonaisuuksia tarkastellaan toisaalta yleisellä tasolla kaikkien lii-
kennemuotojen osalta ja toisaalta tarkemmalla tasolla tieliikenteen osalta. 
Organisointikysymyksiä tarkastellaan kaikista liikennemuodoista. Hyvien 
käytänteiden käyttökelpoisuuden arvioinnissa ei mennä kovin syvälle eri 
liikennemuotojen turvallisuustoimintatapojen tutkimiseen, koska se vaatii 
paljon aikaa. Tarkoitus on lähinnä selvittää, millaisia arviointeja niistä ja 
niiden mahdollisista laajemmista soveltamismahdollisuuksista on tehty. 

Tarkastuskriteereitä ovat liikenneturvallisuuden tilaan, tavoitteisiin, to-
teutumisen seurantaan ja seurantatiedon hyödyntämiseen liittyvien tieto-
jen kattavuus, luotettavuus ja ajantasaisuus, säädöksissä esitettyjen ta-
voitteiden mukaisuus, toimenpidesuunnitelmissa valittujen toimenpitei-
den hyöty-kustannussuhteiden arvioinnin luotettavuus ja vastaavuus tila-
tietoihin sekä saatujen lukujen paremmuus verrattuna muihin vaihto-
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ehtoisiin toimenpiteisiin. Organisointiin kohdistuvissa kysymyksissä niitä 
ovat eri toimijoiden roolien selvyys sekä päällekkäisyyksien ja aukkojen 
puuttuminen. Keinoihin kohdistuvissa kysymyksissä kriteerinä on riittävä 
tieto keinojen aiheuttamista kustannuksista sekä se, miten hyvin liikenne-
muotojen turvallisuustoiminnan mahdollisia hyviä käytänteitä on sovellet-
tu muiden liikennemuotojen turvallisuustoimintaan. 

Keskeisinä ylätason aineistoina ovat olleet hallinnon tuottamat doku-
mentit liikenneturvallisuuden tilasta sekä dokumentit liikenneturvallisuus-
säädösten, valtioneuvoston periaatepäätösten, ylätason linjausten ja näiden 
toimeenpanosuunnitelmien valmistelusta. Tärkeitä tietolähteitä ovat olleet 
myös ministeriöissä, keskushallinnossa, järjestöissä ja tutkimuslaitoksissa 
tehtävät asiantuntijahaastattelut. Tiedon hankinnan kohteena ovat olleet 
liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto, Liikenneturva, 
Poliisihallitus, Liikkuva poliisi sekä VTT. 

2.3 Tarkastuksen rajaus ja menetelmät 

Edellä luvussa 2.1.1 on jo määritelty tarkastuksen kohdetta. Luvusta 2.1.1 
käy ilmi muun muassa, että tarkastuksessa on keskitytty liikenneturvalli-
suustoiminnan vaikutuksiin erityisesti yhteiskuntataloudellisesta näkö-
kulmasta. Luvussa 2.1.4 mainituista liikenneturvallisuuden ylläpidon ja 
edistämisen keinoista säädösohjaukseen ei ole tässä tarkastuksessa erityi-
sesti paneuduttu. Eri liikennemuodoista tieliikenne on ollut tarkemman 
tarkastuksen kohteena, koska sitä on pidetty yleisesti tärkeimpänä liiken-
neturvallisuuden parantamista edellyttävänä liikennemuotona. 

Tarkastuksessa on käyty läpi edellä mainittujen rajausten mukaista lii-
kenneturvallisuusalan osapuolten erilaista kirjallista aineistoa, kuten tut-
kimuksia, selvityksiä, muistioita, tilastoja sekä suunnittelu-, päätös- ja 
seuranta-asiakirjoja. Suuri osa tästä aineistosta on ollut saatavissa toimi-
joiden verkkosivuilta sähköisessä muodossa. Kirjallisen aineiston läpi-
käynnin lisäksi tarkastuksessa on haastateltu suullisesti keskeisimpiä alan 
toimijoiden edustajia sekä tehty joitakin kirjallisia kyselyjä toimijoille 
sähköpostitse. 

Tarkastuksessa on saadun aineiston perusteella laskettu joitakin vertailu-
lukuja esimerkiksi eri lähteissä esitettyjen tietojen suuruusluokan vertai-
lemiseksi sekä eri liikennemuotojen turvallisuustilan ja niiden yhteiskun-
tataloudellisten vaikutusten vertailemiseksi. Laskentamenettelyt on pyritty 
kuvaamaan ao. kohdissa. 
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3 Tarkastushavainnot 

3.1 Liikenneturvallisuuden tilaa koskeva 
seurantatieto 

3.1.1 Yleiskuva tilasto- ja tutkimustiedosta ja 
tiedontuottajista 

Liikenneturvallisuuteen liittyvää järjestelmällistä tietoa on tuotettu esi-
merkiksi tiettyjen ilmiöiden säännöllisellä tilastoinnilla ja aika ajoin teh-
dyillä selvityksillä ja tutkimuksilla. Liikenneturvallisuusalan tutkimustoi-
mintaa on pidetty vilkkaana ja korkeatasoisena10, mutta toisaalta tarkas-
tuksessa on saatu näkemyksiä, joiden mukaan eräiden asioiden tutkimus-
toiminta on vielä riittämätöntä11 ja alalla on vielä runsaasti kehittämispo-
tentiaalia12. 

Liikenneturvallisuuden tilan sekä siihen vaikuttavien syiden ja seuraus-
ten arviointi ja seuranta ovat perustuneet aiemmin suurelta osin liikenne-
onnettomuuksien tutkinnasta kertyviin tietoihin sekä näiden asioiden tilas-
tointiin. Tarkastushavaintojen perusteella vakavammiksi katsottujen lii-
kenneonnettomuuksien tutkinnat ja tulosten raportointi on järjestetty mel-
ko kattavasti13 ja näitä tietoja on käytetty edelleen erityyppisissä tilastois-
sa, selvityksissä ja tutkimuksissa. Onnettomuudet sekä niiden syyt ja seu-
raukset suhteutetaan tutkimuksissa usein johonkin onnettomuuksille altis-
tumista kuvaavaan suureeseen, joita voivat olla esimerkiksi väestön mää-
rä, kuljettujen henkilö- tai ajoneuvokilometrien määrä, liikenteessä vietet-
ty aika ja liikenneväylien pituus. 
                                                      
10 Esim. HE 39/2012 s.11. Myös Liikenneturvan mukaan kansainvälisiä tutkimuk-
sia sekä analyysejä liikenneturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on runsaasti ja 
parhaiten edistyneissä maissa on tehty pitkään liikenneturvallisuussuunnitelmia 
sekä niiden taustalla on yleisesti tutkittua tietoa. 
11 VTT:n edustajien mukaan olisi tärkeätä tietää esim., mistä syistä Suomi on jää-
nyt jälkeen liikenneturvallisuuden kärkimaista Ruotsista, Isosta-Britanniasta ja 
Hollannista. Onko syynä maiden välinen liikennekulttuuriero, vai selittääkö sitä 
esim. Suomessa mahdollisesti ajettava suurempi liikennesuoritemäärä asukasta 
kohti? Vai onko kärkimaissa esim. pystytty ohjaamaan Suomea suurempi määrä 
liikenteestä joukkoliikenteeseen, joka on turvallisempaa? 
12 Trafista saatu näkemys. 
13 Kohdassa 2.1.3 on selostettu lyhyesti liikenneonnettomuuksien tutkinnan vas-
tuutahoja. 
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Tarkastuksessa on havaittu, että eräistä liikenneturvallisuuden tilaa osal-
taan kuvaavista ilmiöistä on tehty vähemmän tutkimuksia tai on vähem-
män säännöllistä seurantaa kuin liikenneonnettomuuksista. Tämä voi joh-
tua siitä, että nämä ilmiöt ovat vaikeammin kuvattavia tai hallittavia kuin 
liikenneonnettomuudet. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi ihmisten kes-
kimääräinen liikenneturvallisuuden kokemus sekä sen muutoksesta aiheu-
tuvat haitat ja hyödyt. 

 Liikenneonnettomuuksia koskeva tieto on tähän mennessä pääosin jao-
teltu eri liikennemuotoja koskeviin tietoihin. Suomessa tärkeimpiä tielii-
kenteen onnettomuuksia koskevia tilastoja ylläpitävät Tilastokeskus, Lii-
kennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus (LVK). Liikennevakuutuskeskus 
pitää vakuutuksenottajien vahinkoilmoituksiin perustuvaa liikennevahin-
kotilastoa sekä liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimia onnetto-
muuksia koskevia tilastoja. Raideliikenteen onnettomuuksia koskevat tie-
dot ovat tähän mennessä perustuneet valtaosin yhden rautatieliikennöitsi-
jän eli VR-Yhtymä Oy:n sekä onnettomuustutkintakeskuksen raportoimiin 
onnettomuuksiin. VR-Yhtymä Oy:n lisäksi rautateiden onnettomuuksista 
pitää tilastoa Liikennevirasto. Vesi- ja ilmaliikenteen onnettomuuksia ti-
lastoi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Saatujen tietojen mukaan Lii-
kenteen turvallisuusvirasto Trafi saa nykyisin eri liikennemuotojen tilasto-
tietoja useimmilta eri liikennemuotojen toimijoilta. Eräiden julkaisujen ja 
tarkastuksessa saatujen haastattelutietojen mukaan alan tilastoinnissa on 
vielä parannettavaa. Tätä on käsitelty tarkemmin jäljempänä. 

Suhtautuminen eri liikennemuotojen liikenneturvallisuuteen ja riskeihin 
on ollut muun muassa niiden luonteen ja historiallisten syiden vuoksi jo 
lähtökohtaisesti hieman erilainen. Muun muassa tämä on vaikuttanut sii-
hen, että joissakin liikennemuodoissa turvallisuuskehitys on pitemmällä 
kuin toisissa. Turvallisuudeltaan pitemmälle kehittyneissä liikennemuo-
doissa on kiinnitetty suurta huomiota myös muihin turvallisuuteen vaikut-
taviin asioihin ja ilmiöihin kuin liikenneonnettomuuksiin. Esimerkiksi lii-
kenteen ohjaus ja valvonta on järjestetty tarkemmin ja kattavammin ilmai-
lussa ja rautatieliikenteessä kuin tieliikenteessä. Tiukka liikenteen ohjaus 
mahdollistaa myös erilaisten vaaratilanteiden tai liikennesääntöjen noudat-
tamatta jättämisten tilastoinnin ja analysoinnin tarkemmin ja kattavam-
min. 

Liikenneturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä on kuvattu ja arvioitu osaltaan 
erilaisilla selvityksillä ja tutkimuksilla. Eri liikennemuotojen selvityksiä ja 
tutkimuksia on tehty melko runsaasti VTT:ssa ja sen palveluja on käytetty 
myös muiden alan osapuolten tilaamissa tutkimuksissa. Myös eri oppilai-
tokset ja konsulttiyritykset ovat tehneet tai niillä on teetetty joitakin tutki-
muksia ja selvityksiä. Lähinnä tieliikenteen liikenneturvallisuuteen liitty-
vää tutkimustoimintaa on harjoittanut myös melko runsaasti Liikenne-
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turva. Liikenneturvallisuusalalta on myös melko laajaa Liikenneturvan ja 
eri oppilaitosten tuottamaa opetusaineistoa, joissa tietoa turvallisuudesta 
on myös esitetty14. Tieliikenteen turvallisuuden tutkimustoimintaa on py-
ritty koordinoimaan ja ohjaamaan liikenne- ja viestintäministeriön, Lii-
kenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneturvan ra-
hoittamalla monivuotisella tutkimusohjelmalla (LINTU). Ohjelmaa edel-
tää VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan vuonna 2000 laatima liikenne-
turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimusohjelman tarveselvitys15, jossa on 
määritelty laajasti tutkimustarpeita liikenneturvallisuuden eri osa-alueilta. 

Monissa (tieliikenne)alan selvityksissä ja tutkimuksissa on käytetty yh-
tenä lähdeaineistona jatkuvasti päivitettävää norjalaista käsikirjaa16. Tässä 
julkaisussa on esitetty muun muassa määrällisiä arvoja liikenneturvalli-
suustoimenpiteiden vaikutuksista ja kustannustehokkuudesta. Tiedot on 
koottu eri maiden yli 2 000 tutkimuksen tulosten perusteella. Haastattelu-
jen mukaan käsikirjaa pidetään liikenneturvallisuusalalla suhteellisen luo-
tettavana, mutta esimerkiksi uusien liikenneturvallisuustoimenpiteiden 
vaikutuksista ja kustannustehokkuudesta ei siinäkään voi olla kovin tark-
kaa ja luotettavaa tietoa. 

Tieliikenneturvallisuusalalla yleisesti käytetty tietolähde on myös enti-
sen Tiehallinnon ja nykyisen Liikenneviraston käyttämä TARVA-
ohjelma. TARVA on alun perin Tiehallinnon tarpeisiin suunniteltu tien 
parannustoimenpiteiden turvallisuusvaikutusten arviointiin tarkoitettu oh-
jelma (Turvallisuusvaikutusten ARviointi VAikutuskertoimilla). Sen tie-
dot perustuvat osittain omien tilastotietojen ja osittain muiden lähteiden 
tietoihin. 

Liikenne- ja viestintäministeriön ja sen alaisten joidenkin virastojen vä-
lisissä tulossopimuksissa on esitetty ainakin 2000-luvulta lähtien muitakin 
liikenneturvallisuustilan kuvaamiseen liittyviä indikaattoreita kuin kuole-
mien, loukkaantuneiden ja onnettomuuksien määriä. Näiden indikaattorei-
den mukaisia tietoja ovat keränneet ja ylläpitäneet hallinnonalan ao. viras-
tot. Tähän liittyy myös liikenne- ja viestintäministeriössä käynnissä ollut 
johtamistietojärjestelmän kehittämistyö viime vuosina. 

Laajasta näkökulmasta katsottaessa on hyvä verrata liikenteen turvalli-
suustilaa myös muihin elämän osa-alueisiin. Erään selvityksen mukaan kuo-
lemanriski tuntia kohti oli 2000-luvun alussa liikenteessä noin kymmen-

                                                      
14 Esim. Jenni Ahlroth & Markus Pöllänen. Opetusmoniste. Liikenneturvallisuus. 
Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne. Tampere 2011. 
15 Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma. Yh-
teenvetoraportti. LVM:n mietintöjä ja muistioita B 23/2000. 
16 Elvik R.ym. Trafiksikkerhetshåndbok. Internetissä osoitteessa: http://tsh.toi.no/. 
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kertainen työelämän riskiin verrattuna ja lähes kaksinkertainen vapaa-
aikaan verrattuna. Liikenteessä ja työelämässä vietetty aika on tämän 
suhteen muuttunut turvallisemmaksi viime vuosikymmeninä, mutta va-
paa-ajan kuolemanriski on puolestaan kasvanut17. 

3.1.2 Liikenneturvallisuutta koskeva taloudellinen tieto 

Tässä luvussa tarkastellaan onnettomuuskustannuksista tehtyjä arvioita 
kokonaistasolla sekä liikenneturvallisuuteen liittyvien toimijoiden toimin-
nasta aiheutuvia kustannuksia. Luvussa 3.4 käsitellään tieliikenteen osalta 
muun muassa sitä, millaista tietoa on eri liikenneturvallisuustoimien kus-
tannustehokkuuksista. 

Kuten luvussa 2.1.5 todettiin, liikenneturvallisuuden ylläpitämiseen ja 
edistämiseen käytettäviä eri osapuolten resursseja ei ole eritelty niiden 
seurantajärjestelmissä kattavasti muusta toiminnasta eikä niitä ole myös-
kään esimerkiksi tarkastusta varten helppo erottaa tarkasti muusta toimin-
nasta. Liikenneturvallisuutta pidetään yllä ja parannetaan erilaisilla toi-
menpiteillä, joita tehdään osittain muistakin kuin liikenneturvallisuussyis-
tä (esimerkiksi liikenteen sujuvuus). Liikenneturvallisuuteen käytetyt re-
surssit riippuvat myös siitä, miten määritellään turvallisuuden ylläpito ja 
edistäminen. Esimerkiksi useat edellä kuvatut toimijat hoitavat myös mui-
ta kuin liikenneturvallisuustehtäviä. Toimijat hankkivat myös niiden orga-
nisaatioiden ulkopuolelta sellaisia palvelukokonaisuuksia, joissa ei ole eri-
telty tai ei voi eritellä turvallisuustoimintaa tarkasti muusta toiminnasta. 

Joissakin julkaisuissa18 on arvioitu karkeasti, että liikenteen osuus Suo-
men bruttokansantuotteesta on ollut noin kahdeksan prosenttia viime vuo-
sina. Tilastokeskuksen mukaan liikenteen ja viestinnän osuus kansanta-
loudesta on pysynyt ennallaan viime vuosien aikana. Tilastokeskuksen 
mukaan liikenteen ja viestinnän osuus vuonna 2011 bruttokansantuottees-
ta oli ennakkotietojen mukaan 7,7 prosenttia19. Tämä on noin 15 miljardia 
euroa vuonna 2011. Summasta suurin osa on sellaisia väylillä liikkuvien 
ja liikennepalveluja käyttävien kustannuksia, jotka eivät liity välittömästi 
liikenneturvallisuuden ylläpidosta ja edistämisestä aiheutuviin kustannuk-
siin. Jäljempänä on kuvattu hieman tarkemmin liikennekokonaisuuden 

                                                      
17 Liikenteen ja muiden toimintojen turvallisuuden vertailu 2004−2006. LVM:n 
julkaisuja 38/2008. s.42−45. 
18 Esim. Liikenteen kansantaloudelliset vaikutukset. LVM:n julkaisuja 25/2001, s. 
7. 
19 Tilastokeskus. Liikennetilastollinen vuosikirja 2012. s. 21. 
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niiden osien ilmoittamia kustannuksia, jotka liittyvät läheisesti liikenne-
turvallisuustoimintaan. 

Liikennejärjestelmä muodostuu esimerkiksi liikenneinfrastruktuurista, 
liikennettä harjoittavista toimijoista sekä liikenteen ohjauksesta20. Nämä 
kaikki osat vaikuttavat liikenneturvallisuuteen. Liikennejärjestelmän osien 
toimijat käyttävät taloudellisia resursseja eri tarkoituksiin. Yhtenä tarkoi-
tuksena on liikenneturvallisuuden ylläpito ja edistäminen. Liikenneturval-
lisuuden taloudellinen merkitys riippuu muun muassa siitä, kenen vastuul-
la olevia osia tarkastellaan ja kuinka laajasti niitä tarkastellaan.  

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin toiminnan voi ilman tarkempaa 
analyysiakin olettaa liittyvän suurelta osin liikenneturvallisuuden ylläpi-
toon ja edistämiseen. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan21 viraston me-
not katettiin maksullisen toiminnan tuotoilla, valtion talousarvion kaksi-
vuotisella siirtomäärärahalla ja edelliseltä vuodelta (tässä tapauksessa en-
tisiltä virastoilta) siirretyillä määrärahoilla. Niiden yhteismäärä oli 142,6 
miljoonaa euroa. Viraston maksullisen toiminnan menot olivat 76,4 mil-
joonaa euroa ja maksuttoman toiminnan menot 46,6 miljoonaa euroa. 
Määrärahan siirto seuraavalle vuodelle oli 19,6 miljoonaa euroa. 

Myös Liikenneturvan toiminnan voi ilman tarkempaa analyysia olettaa 
liittyvän liikenneturvallisuuden edistämiseen. Vuoden 2011 toimintaker-
tomuksen mukaan22 sen tuotot muodostuivat lähinnä sosiaali- ja terveys-
ministeriön vuotuisen päätöksen perusteella liikennevakuutusmaksuihin 
sisältyvästä liikenneturvallisuusmaksuosuudesta. Vuonna 2011 Liikenne-
turvan osuus tästä oli 5,95 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 muut tuotot oli-
vat yhteensä 0,3 miljoonaa euroa ja toiminnasta aiheutuneet kulut yhteen-
sä 6,4 miljoonaa euroa. 

Liikennevirasto vastaa muun muassa valtion omistamien teiden, rauta-
teiden ja vesiväylien sekä teillä ja vesiväylillä tapahtuvan liikenteenohja-
uksen ylläpidosta ja kehittämisestä. Liikenneviraston tilinpäätöksen 2011 
mukaan23 määrärahoja oli käytettävissä noin 1 995 miljoonaa euroa ja 
niiden käyttö oli noin 1 835 miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy 

                                                      
20 Esimerkiksi liikennepoliittisessa selonteossa 2012 liikennejärjestelmä -käsite 
on määritelty laajaksi (s.1). Myös Trafi on strategiassaan 2020 sisällyttänyt lii-
kennejärjestelmään kuuluvaksi ihmiset, elinkeinoelämän, liikennevälineet, liiken-
teen ohjauksen ja hallinnan, liikennetiedon ja -palvelut, infrastruktuurin sekä 
säädökset (s. 6). Tässä tarkastuksessa on mainittu erään suppeamman määritte-
lyn mukaiset osat paremman havainnollisuuden ja käyttökelpoisuuden vuoksi. 
21 S. 19. 
22 S. 38. 
23 S. 25. 
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liikenneturvallisuudesta aiheutuvia menoja, joita hallinto ei ole eritellyt 
tarkemmin. 

Valtion omistama VR-yhtymä Oy on tähän asti vastannut pääasiassa 
rautatieliikenteen harjoittamisesta Suomessa. Sen liikevaihto oli vuoden 
2011 vuosiraportin mukaan24 noin 1 437 miljoonaa euroa. Liikenneviras-
tolla on viranomaisvastuu rautatieliikenteen liikenteenohjauksesta, mutta 
se ostaa alueellisen liikenteenohjauksen VR-yhtymältä. Tämän ostopalve-
lun hinta on viime vuosina ollut noin 30 miljoonaa euroa vuodessa. Valta-
kunnallisesta rautatieliikenteenohjauksesta vastaa kuitenkin Liikennevi-
raston Rataliikennekeskus. VR-yhtymä ei ole raportoinut hoitamansa alu-
eellisen liikenteen ohjauksen kustannuksia, mutta sen liikenteen ohjauksen 
henkilöstön on raportoitu olevan noin 500. 

Valtion omistamien 25 lentoaseman sekä lentoliikenneohjaus- ja turval-
lisuusjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa pääasiassa valtion 
omistama Finavia Oyj. Sen liikevaihto oli vuoden 2011 vuosikertomuksen 
mukaan25 noin 364 miljoonaa euroa. Lennonvarmistustoiminnan osuus oli 
tästä noin 61 miljoonaa euroa. Lentoasemien turvallisuusvaatimusten ki-
ristyminen on viime vuosina nostanut merkittävästi lentoasemien toimin-
takustannuksia. 

Muun kuin edellä luetellun liikenneinfrastruktuurin ylläpidosta ja kehit-
tämisestä sekä liikenteen harjoittamisesta vastaavat valtion ulkopuoliset 
tahot. Niiden toiminnan taloudellisesta laajuudesta on yleistasolla koottua 
ja tilastoitua erilaista tietoa. Esimerkiksi Kuntaliiton mukaan kuntien toi-
mintamenot ja investoinnit liikenneväyliin olivat vuonna 2010 yhteensä 
noin 1 300 miljoonaa euroa26. Tilastokeskuksen mukaan kuntien liikenne-
väylien käyttömenot ja investoinnit olivat 1 468 miljoonaa euroa vuonna 
2010 ja 1 631 miljoonaa euroa vuonna 201127. Liikenneturvallisuuteen 
liittyvien menojen osuutta ei ole eritelty. 

Poliisi seuraa muun muassa liikennevalvontaan käytettyä työaikaa tun-
teina ja liikennevalvontaan käytettyjä suoritteita (kpl). Niiden perusteella 
voidaan periaatteessa laskea sen liikennevalvonnan työvoimakustannuk-
sia. Esimerkiksi Liikkuva poliisi käytti vuonna 2011 liikennevalvontaan 
noin 284 henkilötyövuotta ja sen liikennevalvonnan työvoimakustannuk-
set olivat noin 36 miljoonaa euroa.28 Tarkastuksessa saatujen arviotietojen 

                                                      
24 S. 22. 
25 S. 77. 
26 Suomen Kuntaliiton Internet-sivut. 
27 Tilastokeskus. Liikennetilastollinen vuosikirja 2012. s. 36. 
28 Liikkuvan poliisin toimintakertomus 2011, s.6. 
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mukaan paikallispoliisi on käyttänyt viime vuosina työaikaa liikenneval-
vontaan karkeasti saman verran kuin Liikkuva poliisi. 

Tarkastuksessa saatujen työaikatietojen mukaan Poliisin vuotuiset yh-
teenlasketut toteutuneet kokonaistyöaika ja liikennevalvontaan käytetty 
kokonaistyöaika ovat pysyneet karkealla tasolla samana aikavälillä 
2002−2011 joidenkin vuosien pienestä vaihtelusta huolimatta. Lähinnä 
paikallispoliisin automaattiseen liikennevalvontaan käyttämä työaika on 
kasvanut 0:sta 53 henkilötyövuoteen vuosina 2002−2011. 

Eräissä muutaman vuoden välein laadituissa tieliikenneturvallisuuden 
edistämistä koskevissa suunnitelmissa on esitetty arvioita suunniteltujen 
toimenpiteiden kustannuksista. Vuosille 2001−2005 suunniteltujen liiken-
neturvallisuustoimenpiteiden kustannusten yhteismääräksi on arvioitu 3 
900 miljoonaa markkaa (656 miljoonaa euroa), josta valtionhallinnon 
osuus oli 1 700 miljoonaa markkaa (286 miljoonaa euroa), kuntien 1 100 
miljoonaa markkaa (185 miljoonaa euroa) ja tienkäyttäjien 1 100 miljoo-
naa markkaa (185 miljoonaa euroa)29. Vuosille 2006−2010 suunniteltujen 
liikenneturvallisuustoimenpiteiden kustannusten yhteismääräksi on arvioi-
tu 412 miljoonaa euroa30. 

Liikenneturvallisuustoiminnan välittömiä taloudellisia hyötyvaikutuksia 
on pääasiassa totuttu kuvaamaan niillä taloudellisilla vaikutuksilla, jotka 
muodostuvat liikenneturvallisuuden edistämistoiminnasta aiheutuvien on-
nettomuuksien vähenemisen ansiosta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet 
esimerkiksi onnettomuuksia lievempien vaaratilanteiden ja liikennesään-
töjen noudattamatta jättämisasteen sekä ihmisten liikenneturvallisuusko-
kemusten muutosten aiheuttamat taloudelliset vaikutukset31. Myöskään ei 
ole esitetty sellaisia valmiita tietoja, joiden perusteella voisi arvioida, mis-
sä määrin on saavutettu mahdollinen optimaalinen taso liikenneturvalli-
suuteen sijoitettujen varojen ja siitä saatavien rahallisten säästöjen tai hyö-
tyjen välillä. 

Liikenneonnettomuuksista aiheutuu erilaisia vaikutuksia, joista jotkin 
ovat helpommin rahassa mitattavia kuin toiset. Aineelliselle omaisuudelle 

                                                      
29 Liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2001−2005. Liikenne- viestintäminis-
teriö. Ohjelmia ja strategioita 2/2000. s. 47. 
30 Tieliikenteen turvallisuus 2006−2010. Liikenne- ja viestintäministeriö. Ohjel-
mia ja strategioita 8/2005. s. 50. 
31 Sääntöjen noudattamattomuuden ja ihmisten turvattomuuden tunteen kasvun 
liikenteessä voi ajatella vaikuttavan ihmisten käyttäytymiseen esimerkiksi siten, 
että pyritään suojelemaan itseä hankkimalla entistä suurempia autoja ja välte-
tään turvattomampien liikennemuotojen käyttöä, kuten jalankulkua ja kaksipyö-
räisiä kulkuneuvoja. Tällaisilla käyttäytymismuutoksilla on selkeästi taloudellisia 
vaikutuksia sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. 
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aiheutuneet vahingot on suhteellisen helppo arvioida rahassa. Sama kos-
kee uhrien fyysisten vammojen hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia. Lii-
kenneturvallisuustoiminnassa on kyse toisaalta myös eettisten arvojen 
mukaisesti toimimisesta. Esimerkiksi ihmisten psyykkisten haittavaikutus-
ten rahallista määrää on kuitenkin vaikea yksiselitteisesti arvioida samoin 
kuin vaarallisten aineiden kuljetusten onnettomuuksissa aiheutuvien ym-
päristövahinkojen määrää. 

Liikenneturvallisuuden edistämisen hyötyjen laskemiseksi olisi tiedettä-
vä esimerkiksi, paljonko onnettomuuksia on toimien seurauksena saatu 
vähennettyä sekä mikä on ollut yhden vähentyneen onnettomuuden yksik-
köarvo. Onnettomuuskehityksestä on tietoa, mutta siitä on vähemmän tie-
toa, minkä verran vähenemästä on aiheutunut liikenneturvallisuustoimista 
ja minkä verran muista syistä. Henkilövahinkojen yksikköarvoja voidaan 
käyttää paitsi toiminnasta aiheutuvien hyötyjen arvioimiseen, myös onnet-
tomuuksien kokonaismäärän yhteiskuntataloudellisen merkityksen arvi-
oimiseen. 

Aiemmin Tiehallinto ja nykyisin Liikennevirasto on teettänyt aika ajoin 
selvityksiä väylähankkeiden arvioinnissa ja vertailuissa yhtenä osana käy-
tettävien onnettomuuskustannusten arvoista. Seuraavassa taulukossa on 
esitetty viimeisimmät, vuonna 2010 päivitetyt arvot32. 

TAULUKKO 1. Liikenneviraston vuonna 2010 julkaisemat henkilövahinkojen ja eri  

onnettomuustyyppien yksikköarvot. 

Henkilövahinkojen yksikköarvot Euroa 

Kuolema 1 919 000 

Pysyvä vamma 1 079 000 

Vaikea tilapäinen vamma 248 000 

Lievä tilapäinen vamma 49 000 

Tilapäinen vamma keskimäärin 148 000 

Keskimääräinen (ei kuolemaan johtanut) vamma 241 000 

Onnettomuustyyppikohtaiset yksikköarvot Euroa 

Kuolemaan johtanut onnettomuus 2 364 000 

Vammautumiseen johtanut onnettomuus 351 000 

Henkilövahinko-onnettomuus keskimäärin 493 000 

Omaisuusvahinko-onnettomuus, vähäisempi ajoneuvovaurio 2 950 

Tieliikenneonnettomuus keskimäärin 120 000 

                                                      
32 Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010. Liikenneviraston ohjeita 
21/2010. 
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Yksikköarvojen määrittämistä koskevan taustaraportin33 mukaan vuoden 
2010 henkilövahingon yksikköarvon laskentaperusteet pohjautuvat vuon-
na 2000 tehtyyn laskentatapamuutokseen34, ja ne sisältävät seuraavat teki-
jät: 
− hallinnolliset kulut (muun muassa pelastuslaitos, poliisi ja oikeuslai-

tos) 
− vakuutusjärjestelmän ulkopuolelle jäävät sairaanhoitokulut 
− tuotannolliset menetykset (yksilön osuus bruttokansantuotteen muo-

dostuksessa; ilman oman kulutuksen osuutta) 
− inhimillisen hyvinvoinnin menetys (elämän menetys tai sen laadun 

pysyvä tai tilapäinen menetys). 

Taustaraportin mukaan yksikköarvojen määrittäminen perustuu osittain 
reaalitaloudellisten kustannustekijöiden inventointiin ja menetetyn kan-
santalouden tuotannon laskentaan. Inhimillisen hyvinvoinnin menetys on 
arvotettu muista pohjoismaista lainatuilla yksikköarvoilla, jotka perustu-
vat maksuhalukkuusmenetelmään. 

Vuoden 2010 henkilövahinkojen yksikköarvot on määritetty siten, että 
edellisessä Tieliikenteen ajokustannukset 2005 -julkaisussa esitetyt henki-
lövahinkojen yksikköarvot on muutettu kuluttajahintaindeksillä vuoden 
2009 arvoiksi (korotus 9,5 %). Kuolemaan johtaneen ja vammautumiseen 
johtaneen onnettomuuden yksikköarvot määritetään siten, että henkilöva-
hinkojen yksikköarvot kerrotaan keskimääräisellä henkilövahinkojen lu-
kumäärällä ja lisäksi huomioidaan omaisuusvahinkojen arvo ja hallinnol-
liset kulut. 

Taustaraportin mukaan hanketarkastelujen kannalta tärkeimmän eli hen-
kilövahinko-onnettomuuden yksikköhinta nousee edelliseen vuonna 2005 
julkaistuun verrattuna 4,7 prosenttia, mikä on keskimääräistä rakentamis-
kustannusten nousua vähemmän. Liikenneturvallisuuden painoarvo hank-
keiden vaikutuksissa säilyy suurin piirtein ennallaan, koska merkittävim-
män kustannuserän eli aikasäästöjen arvo laskee. 

Aiemman Tiehallinnon ja nykyisen Liikenneviraston edellä mainittuja 
yksikköarvoja on käytetty myös muiden liikennemuotojen hankkeiden ar-
vioinnissa. 

                                                      
33 Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen. Taustaraportti 
2010. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 33/2010. 
34 Vuoden 2000 laskentatapamuutoksen taustaselvitys: Inhimillisten onnetto-
muuskustannusten arvottaminen. Liikenneministeriön mietintöjä ja muistioita B 
9/99. 
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Tilastokeskuksen ennakkotietojen35 mukaan henkilövahinkoon johtanei-
ta tieliikenneonnettomuuksia sattui 5 714 vuonna 2012, joten edellä mai-
nitulla vuoden 2010 keskimääräisellä yksikköhinnalla laskettuna näiden 
henkilövahinko-onnettomuuksien kokonaiskustannusten määrä olisi noin 
2 800 miljoonaa euroa. Jos yksikköhintaa korjataan edellisen yksikköhin-
nan kehityksen kaltaisella muutoksella 2009−2012 (+1 %/v), saadaan ko-
konaiskustannusten määräksi noin 2 900 miljoonaa euroa. Liikenneturval-
lisuuden edistämistoiminnan on oletettu vaikuttavan siten, että onnetto-
muuksien vähenemisen ansiosta se lisää onnettomuuskustannusten säästö-
jä. Liikennealan säästöjen ja toimenpiteiden kustannusten suhteen on 
eräissä julkaisuissa tai tutkimuksissa oletettu kuitenkin olevan epälineaa-
rinen. 

Pelkästään omaisuusvahinkoihin johtaneista liikenneonnettomuuksista 
on vaikea saada kattavia tietoja, koska osaa onnettomuuksista ja niistä ai-
heutuneista aineellisista vahingoista ei ilmoiteta viranomaisille eikä va-
kuutusyhtiöille. Liikennevakuutuskeskuksella on omia tilastoja sen jäsen-
yhtiöille ilmoitetuista liikennevahinkotapahtumista. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rautatieturvallisuuden vuosikerto-
muksessa 2011 on esitetty rautatieturvallisuusdirektiivin 2004/49/EY mu-
kaisia arvioita merkittävistä rautatieonnettomuuksista aiheutuneista talou-
dellisista vaikutuksista. Ne olivat yhteensä 12,2 miljoonaa euroa vuonna 
201136. 

Kuolemien ja vakavien loukkaantumisten yhteiskunnalle aiheuttamien 
kustannusten arviot perustuvat tässä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin 
vuosikertomuksessa Liikenneviraston julkaisussa ”Tieliikenteen ajokus-
tannusten yksikköarvot 2010” esitettyihin henkilövahinkojen yksikköar-
voihin, mutta ne on sanottu muutetun vuoden 2011 arvoiksi bruttokansan-
tuotteen muutoksen avulla (ei siis kuluttajahintaindeksin muutoksen kuten 
yksikköarvojen päivityksessä). Onnettomuuksista aiheutuneiden myöhäs-
tymisten kustannuslaskelmat ovat perustuneet rataverkon haltijan ilmoit-
tamaan onnettomuuksien osapuolina olleiden junien myöhästymisminuut-
tien määrään. Onnettomuuksista rautatiejärjestelmän muille junille aiheu-
tuvia myöhästymisminuutteja ei ole laskelmissa huomioitu. Käytetyt mat-
ka-aikasäästön arvot sekä työajalla matkustaville että muille perustuvat 
Liikenneviraston julkaisuun ”Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 
2010”. Työasialla matkustavien prosentuaalinen osuus kaikista juna-

                                                      
35 Tilastokeskus. Tieliikenneonnettomuustilasto 2012, joulukuu. 
36 Rautatieturvallisuuden vuosikertomus 2011. Liikenteen turvallisuusvirasto Tra-
fi. s. 9−10. Myös Liite C2. 
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matkustajista (12 %) perustuu Euroopan komission raporttiin, joka tarkas-
telee rautatiemarkkinoiden kehitystä EU:ssa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on ilmoittanut, että sillä on ollut ai-
empina vuosina vaikeuksia kerätä tietoa kaikista onnettomuuksiin liitty-
vistä kustannuksista. Siksi onnettomuuksien kustannuksista ei ole edelli-
siltä vuosilta olemassa vertailukelpoista tietoa. Vuonna 2012 onnetto-
muuksien aiheuttamien kustannusten laskemisessa ovat käytössä toimijoi-
den ilmoittamat luvut liikkuvalle kalustolle, infrastruktuurille ja ympäris-
tölle aiheutuneista vahingoista, kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden 
määrät sekä onnettomuuksien aiheuttamat junien viivästysminuutit onnet-
tomuudesta välittömästi kärsineiden junien osalta. Onnettomuuksista ai-
heutuvien myöhästymisminuuttien laskemisessa ei siis ole huomioitu on-
nettomuuksista johtuvien liikennehäiriöiden kerrannaisvaikutuksena rauta-
tiejärjestelmään syntyviä viivästyksiä. Onnettomuuksien kustannusten 
laskennassa käytettävistä muuttujista vakavasti loukkaantuneiden määrään 
ja infrastruktuurille aiheutuneiden vahinkojen kustannuksiin liittyy Lii-
kenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan epävarmuustekijöitä. 

Euroopan liikenneturvallisuusjärjestö ETSC on julkaissut tieliikennetur-
vallisuuskehityksen ja -tavoitteiden toteutumisraportteja vuodesta 2007 
lähtien. Niissä on esitetty myös arvioita tieliikennekuolemien taloudelli-
sista vaikutuksista. Viimeisimmässä julkaisussa37 yhden tieliikenne-
kuoleman hinta-arvio on 1,84 miljoonaa euroa. Tämän perusteella on las-
kettu tieliikennekuolemien vuotuisen vähentymisen taloudellisia vaiku-
tuksia. 27 EU-maan vuonna 2011 vuoteen 2010 verrattuna vähentyneiden 
940 tieliikennekuoleman arvoksi on ilmoitettu yhteensä 1,74 miljardia eu-
roa. 

EU:n komission tiedonannossa38 on esitetty EU:n tieliikenneonnetto-
muuksien taloudellisia vaikutuksia. Euroopan unionin tieliikenteessä me-
nehtyi vuonna 2009 yli 35 000 henkilöä. Jokaista Euroopan teillä tapahtu-
vaa liikennekuolemaa kohden on arviolta neljä loukkaantumista, jotka ai-
heuttavat aivo- ja selkäydinvamman kaltaisia pysyviä vammoja, sekä 
kymmenen muuta vakavaa ja neljäkymmentä lievempää loukkaantumista. 
EU:n alueen tieliikenneonnettomuuksista on esitetty aiheutuvan yhteis-
kunnalle arviolta 130 miljardin euron kustannukset vuodessa. 

                                                      
37 6th Road Safety PIN Report. European Transport Safety Council. 
38 EU:n komission tiedonannon 20.7.2010 IP/10/970 liitteenä oleva asiakirja 
MEMO/10/343. 
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3.1.3 EU:n indikaattoreiden kansallinen soveltaminen 

EU:ssa on pyritty viime vuosina luomaan tieliikenneturvallisuuteen liitty-
vää yhtenäistä tietokantaa, joka mahdollistaisi ongelmien yksilöimisen ja 
lukumäärän selvittämisen, toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden arvi-
oinnin ja yhteisön toiminnan asianmukaisuuden määrittämisen39. Tielii-
kenneturvallisuuden ongelmien selvittämisessä EU:n tasolla on EU:n pää-
töksen mukaan keskityttävä ensisijaisesti henkilövahinkoihin eikä aineel-
lisiin vahinkoihin. Direktiivin 1. artiklan mukaan jäsenvaltioiden on pidet-
tävä alueellaan tapahtuneista henkilövahinkoihin johtaneista tieliikenne-
onnettomuuksista tilastoja. Direktiivissä tarkoitetaan "henkilövahinkoon 
johtavalla onnettomuudella" tiellä liikkujien sellaista törmäystä toisiinsa, 
johon on osallisena vähintään yksi liikkeessä oleva ajoneuvo yleisellä, ta-
vallisesti liikenteelle käytetyllä tiellä ja josta aiheutuu yhden tai useam-
man tiellä liikkujan kuolema ja/tai loukkaantuminen. 

Suomesta on toimitettu Tilastokeskuksen eri lähteistä kokoamat tielii-
kenneonnettomuustilaston tiedot em. päätöksen tarkoittamaan Euroopan 
unionin tieliikenneonnettomuustietokantaan CAREen40. Tilastokeskukses-
sa41 on tieliikenneonnettomuudeksi katsottu ”henkilö- tai omaisuusvahin-
koon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle 
liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja 
jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Tieliikennelaissa 
määriteltyjen ajoneuvojen lisäksi osallisiksi kulkuneuvoiksi luetaan myös 
raitiovaunu sekä juna tasoristeysonnettomuuksissa. Jalankulkijan kaatu-
minen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (= ajoneuvo) kaatumi-
nen on.” Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuusmääritelmä on hieman 
erilainen kuin edellä mainitun direktiivin määritelmä, koska direktiivin 
määritelmässä eivät ole mukana ne tapaukset, joissa ei ole kyse tiellä liik-
kujien törmäyksestä toisiinsa (esimerkiksi ajoneuvon suistuminen tieltä). 
Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilasto kattaa kuolemaan johta-
neet onnettomuudet sataprosenttisesti. Peittävyys on muihin henkilöva-
hinkoihin johtaneissa onnettomuuksissa kuitenkin vain noin 20 prosenttia. 
Joissain maissa käytetään tieliikennekuoleman määrittelyssä Tilastokes-
kuksen määrittelystä poikkeavaa rajaa. Kaikissa maissa peittävyys kuole-
maan johtaneissa onnettomuuksissa ei ole sataprosenttinen. Nämä tekijät 
vaikeuttavat eri maiden liikenneturvallisuustilan tarkkaa vertailua. 

                                                      
39 93/704/EY: Neuvoston päätös tieliikenneonnettomuuksia koskevan yhteisön tie-
tokannan perustamisesta. 
40 Tilastokeskuksen Internet-sivut. 
41 Tieliikenneonnettomuustilasto. Laatuseloste. Tilastokeskus. 
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Lähes kaikissa muissa Euroopan maissa liikenneonnettomuuksissa 
loukkaantuneet on jaettu tilastoinnissa edelleen lieviin ja vakaviin louk-
kaantumisiin. Suomessa oli luovuttu tästä jaottelusta vuoden 1978 jälkeen. 
Euroopan unionin komission 20.7.2010 hyväksymissä tieliikenneturvalli-
suuden poliittisissa suuntaviivoissa vuosille 2010−2020 mainitaan, että 
tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneiden yhteistä määrittelyä tarvittai-
siin, jotta myös näiden loukkaantumisten vähentämiseksi voitaisiin asettaa 
tavoite. Suomi on kannanotoissaan tähän pitänyt tärkeänä, että yhteinen 
määritelmä saataisiin aikaan mahdollisimman pian ja tavoite voitaisiin 
asettaa. Tarkastuksessa on havaittu tätä koskevia selvityksiä ja kehittämis-
toimintaa42. Tärkeimpänä perusteena vakavuustiedon keräämisen ja seu-
rannan kehittämiselle on pidetty onnettomuuksien ehkäisymahdollisuuksi-
en parantumista. 

EU:n eri maiden tähän mennessä tilastoimat tieliikenteessä vakavasti 
loukkaantuneiden määrät eivät ole todellisuudessa kuitenkaan kovin ver-
tailukelpoisia43. Tämä vaikeuttaa eri maiden liikenneturvallisuustilan ver-
tailua myös vakavasti loukkaantuneiden perusteella. 

EU:n tieturvallisuus- ja tunneliturvallisuusdirektiivien liitteissä44 on esi-
tetty runsaasti sellaisia tekijöitä, jotka liittyvät muun ohella tieliikennetur-
vallisuustilan kuvaamiseen ja arviointiin. Nämä direktiivit koskevat kui-
tenkin vain ns. Euroopan laajuista tieverkkoa, jolla tarkoitetaan alun perin 
päätöksen N:o 1692/96/EY liitteessä 1 olevassa jaksossa 2 määriteltyä tie-
verkkoa. Tätä päätöstä on muutettu kolme kertaa. Viimeisimmässä EU:n 
päätösversiossa se käsittää Suomen osalta keskeisimmät valtatiet sekä 
useimmille Suomen ja Venäjän välisille rajanylityspaikoille johtavat 
maantieyhteydet (yhteensä 4 056 kilometriä45). 

Edellä mainittujen direktiivien mukaan jäsenvaltiot voivat myös sovel-
taa näiden direktiivien säännöksiä hyvinä käytäntöinä sellaiseen kansal-
liseen tieliikenneinfrastruktuuriin, joka ei kuulu tähän tieverkkoon. Tie-

                                                      
42 Esim. Liikenneonnettomuuksien vakavuuden tilastoinnin kehittäminen. Lintu-
julkaisuja 5/2012. 
LVM:n lausuntopyyntö 13.7.2012. Liikenneonnettomuuksien vakavuuden tilas-
toinnin kehittäminen. 
43 Liikenneturvasta saatu haastattelutieto ja Juha Valtonen: Tieliikenteen vaka-
vasti loukkaantuneet pelastuslaitosten tilastoissa.  Liikenneturvan tutkimusmonis-
teita 111/2011. s. 4. 
44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/96/EY tieinfrastruktuurin 
turvallisuuden hallinnasta. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2004/54/EY Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vä-
himmäisvaatimuksista. 
45 HE 39/2012. s. 9. 
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turvallisuusdirektiivissä edellytetään, että jäsenvaltiot vahvistavat ja pane-
vat täytäntöön tieturvallisuusvaikutusten arviointeihin, turvallisuusaudi-
tointeihin, tieverkon turvallisuuden hallintaan ja turvallisuustarkastuksiin 
liittyvät menettelyt. Tarkastuksen aikana Suomessa on vahvistettu laki46, 
jossa on saatettu voimaan tieturvallisuusdirektiivin mukaiset tieturvalli-
suusarvioinnit ja -tarkastukset ns. Euroopan laajuisesta tieverkosta. Laki-
esityksen antaminen on viivästynyt tieturvallisuusdirektiivin määräajasta. 
Lakiesityksessä on esitetty viivästymiselle perusteluja. 

Lakimuutoksessa on säädetty yleistasolla tieturvallisuusarvioin-
tien, -tarkastusten ja tieosuuksien luokittelun tekemisestä sekä tieturvalli-
suusarvioijien pätevyydestä ja koulutuksesta. Liikenneviraston on tehtävä 
osa näistä toimenpiteistä ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin osa. Lii-
kenteen turvallisuusvirasto Trafin on vielä laskettava ns. Euroopan laajui-
sella tieverkolla kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtaneista 
onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuneet keskimääräiset kustannuk-
set. Lain kuvaamien toimenpiteiden tarkempi toteutus on ollut tarkas-
tusajankohtana vielä kesken. 

EU:n muita liikennemuotoja kuin tieliikennettä koskevissa säädöksissä 
sekä niitä toimeenpanevissa suomalaisissa säädöksissä on viime vuosina 
esitetty myös muitakin kuin kuolemien, vakavasti loukkaantuneiden ja 
onnettomuuksien määriä koskevia indikaattoreita47. EU:ssa ei ole kuiten-
kaan esitetty maastoliikenteen turvallisuustilaa kuvaavia indikaattoreita 
(myöskään Suomessa ei ole esitetty). 

3.1.4 Kansallisten indikaattoreiden kehittäminen 

Saatujen tietojen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyrkinyt 
kehittämään eri liikennemuotojen turvallisuustilaa kuvaavia indikaattorei-
ta48. Kehitystyön pohjana ovat yhteiseurooppalaiset ja kansainväliset indi-
kaattorit. Aiempaan verrattuna uutta on se, että samantyyppistä ajattelua ja 
samantyyppisiä indikaattoreita sovelletaan eri liikennemuotojen turvalli-
suustilan vertailussa ja kehittämisessä. Indikaattoreiden kehittämiseen ja 
käyttöönottoon liittyy myös tietojen keräämisen, tallentamisen ja ylipää-
tään tilastoinnin kehittäminen ja järjestäminen. Liikenteen turvallisuus-

                                                      
46 Laki maantielain muuttamisesta 446/2012. 
47 Esim. rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY ja VN:n asetus rautatiejärjestel-
män turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta 372/2011. 
48 Trafin toiminnan kehittämislinjaukset: PowerPoint-esityksiä. Trafin Turvalli-
suus ja ympäristöfoorumi 3.10.2012. 
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virasto Trafissa on tarkastuksen aikana ollut kehitteillä systemaattinen 
seuranta ja tiedonkeruu eri lähteistä. Tarkastuksen aikana Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafista on ilmoitettu, että syksyllä 2012 on tehty ensim-
mäinen uusien turvallisuusindikaattorien mukainen arvio ilmailuturvalli-
suuden tilasta, jonka sisältö ja rakenne vastaavat osittain kansainvälistä 
EASA:n suositusta ja osittain Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin omaa 
käsitystä49. Syksystä 2013 lähtien on tarkoitus tehdä kaikista liikenne-
muodoista vastaavat arviot. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin em. ilmailuturvallisuuden vuosira-
portissa on kuvattu pääpiirteittäin Suomen ilmailun turvallisuusjärjestel-
mää. Esimerkiksi turvallisuustason määrittely perustuu kolmitasoiseen 
ajatteluun. Ylimmällä 1-tasolla ovat seuraukset: onnettomuudet, vakavat 
vaaratilanteet sekä onnettomuuksissa kuolleiden määrä. Näiden estämisen 
ja vähentämisen tulee olla raportin mukaan lentoturvallisuustyön tärkein 
tavoite. Tavoite pyritään saavuttamaan proaktiivisesti: 2-tasolla seurataan 
1-tasoon johtavia, kansainvälisestikin tunnettuja, eniten onnettomuuksia 
aiheuttavia tapaustyyppejä. Viimeisellä kolmannella tasolla pureudutaan 
tarkemmin 2-tason tapausten syytekijöihin sekä pyritään tunnistamaan en-
nakoivasti myös mahdollisia nousevia uhkakuvia. Jokaisella tasolla määri-
tetään syytekijöiden vähentämiseksi turvallisuustavoitteet ja tavoitteiden 
toteutumista seurataan turvallisuusindikaattoreiden avulla. Tarkastuksessa 
ei ole ilmennyt huomauttamista tästä turvallisuusjärjestelmästä. 

 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista saatujen tietojen mukaan myös 
muiden liikennemuotojen uudet turvallisuusindikaattorit tulevat olemaan 
3-tasoisia siten, että 1-tasolla ovat esimerkiksi tieliikenteessä kuolleet, va-
kavasti loukkaantuneet, loukkaantuneet, onnettomuuksien määrät ja on-
nettomuuskustannukset. 2-tasolla ovat ne tapaukset, joissa tieliikenteen 
riskit (alkoholi, turvalaitteet, ylinopeus, tekniset viat, infran puute ym.) ai-
heuttavat tieliikennekuolemia (tavoitteena on saada seurantaan myös va-
kavasti loukkaantuneet). 3-tasolla ovat riskitasoa kuvaavat indikaattorit: 
ylinopeutta ajavien osuus, alkoholin vaikutuksen alla olevien kuljettajien 
osuus, turvalaitteiden käytön yleisyys, ajoneuvokannan turvallisuus ja lii-
kenneympäristön turvallisuus. 3-tason luokittelu on sellainen, että sen pe-
rusteella voidaan helposti kohdistaa toimenpiteitä haluttuihin kohtiin. 

Tarkastuksessa saatujen tietojen perusteella Liikenteen turvallisuus-
virasto Trafin kolmitasoinen luokittelu vaikuttaa olevan yksi lupaava 
vaihtoehto työkaluksi, jonka avulla voidaan hahmottaa turvallisuustilaan 

                                                      
49Suomen ilmailun turvallisuuden vuosikatsaus 2011-julkaisu Trafin internet-
sivuilla. 
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vaikuttavia tekijöitä ja suunnata toimenpiteitä niihin merkittäviin asioihin, 
joissa on vaikutusmahdollisuuksia. 

3.1.5 Tilastotietojen kehittämistarveselvityksiä 

Viime vuosina on tehty myös joitakin eri liikennemuotojen turvallisuusti-
lakuvan kehittämiseen liittyviä selvityksiä50. Osa niistä liittyy Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafin edellä mainittuun kehittämistoimintaan. Viimei-
simmässä selvityksessä on tarkasteltu eri liikennemuotojen onnettomuuk-
sien tilastointia ja sen kehittämistarpeita. Selvityksen mukaan tilastot kat-
tavat yleensä likimain kaikki kuolemaan johtavat liikenneonnettomuudet 
ja vaihtelevasti lievempiin seurauksiin johtavia onnettomuuksia. Eri taho-
jen tilastojen tietosisällöissä on tilastojen käyttötarkoituksesta, liikenne-
muotojen erilaisuudesta ja kansainvälisistä sopimuksista johtuvia eroja. 
Onnettomuuksien raportointi ei aina ole riippumatonta osallisista henki-
löistä ja organisaatioista. Vakavalle loukkaantumiselle on muissa liiken-
nemuodoissa paitsi tieliikenteessä omat säädöksiin tai kansainvälisiin so-
pimuksiin perustuvat määritelmät, jotka tarkoittavat vähintään 1–3 vuoro-
kauden sairaalahoitoa. Kun vakavalle loukkaantumiselle on määritelmä, 
sitä lievempiä loukkaantumisia ei välttämättä tilastoida lainkaan. 

Selvityksen mukaan ammattiliikenteen onnettomuudet ovat helposti ero-
tettavissa tieliikennettä lukuun ottamatta. Rautatieliikenne on käytännössä 
kokonaan ammattiliikennettä, museoratojen liikennettä lukuun ottamatta. 
Meriliikenteen ja ilmailun onnettomuustilastoissa ammattiliikenteen on-
nettomuudet voidaan tunnistaa osallisia koskevien tietojen perusteella. 

Selvityksen mukaan muut tilastoinnin kehittämistarpeet koskivat muun 
muassa tieliikenteen onnettomuustietojen saatavuuden parantamista kun-
nille, eri organisaatioiden ylläpitämien liikennemuotokohtaisten onnetto-
muustilastojen yhdistämistä erityisesti raideliikenteessä sekä tieliikenteen 
virallisen onnettomuustilaston paikkatietojen puutteiden korjaamista. Li-
säksi olisi syytä selvittää tarpeita ja mahdollisuuksia perustaa esimerkiksi 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston yhteinen, kaikki 
liikennemuodot kattava liikenne- ja onnettomuustietokeskus, jossa tietoa 
analysoisi ja erilaisiin tarpeisiin tuottaisi siihen erikoistunut henkilöstö. 
Huomiota pitäisi kiinnittää myös lähes-onnettomuuksia ja vaaratilanteita 

                                                      
50 Esim. Liikenneonnettomuuksien tilastointi. Selvitys nykytilasta ja kehittämis-
tarpeista. LINTU-julkaisuja 8/2005. 
Eri liikennemuotojen onnettomuuksien tilastointi. Esitutkimus. Veli-Pekka Kall-
berg. Trafin julkaisuja 1/2011. 
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koskevien tietojen hyödyntämiseen, mikä ei nykyisin kaikissa liikenne-
muodoissa toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. 

3.1.6 Liikenneturvallisuuden kehitys eri tilastolähteiden 
perusteella 

Eräissä Tilastokeskuksen vuotuisissa julkaisuissa51 on esitetty vertailutau-
lukko eri liikennemuotojen onnettomuuksissa kuolleiden vuotuisista mää-
ristä. Vertailutaulukon lukujen on sanottu poikkeavan samassa julkaisussa 
toisaalla eri liikennemuotojen yhteydessä julkaistuista kuolemaluvuista 
erilaisten määrittelyiden vuoksi. Taulukossa 2 käytetty liikennemuotojaot-
telu poikkeaa myös liikenneturvallisuusalalla yleisesti käytetystä jaottelus-
ta siten, että siinä puhutaan muusta maaliikenteestä, joka sisältää ilmeises-
ti tieliikenteen ja maastoliikenteen mutta ei erikseen esitettyä rautatie-
liikennettä. 

TAULUKKO 2. Vuosittain eri liikennemuotojen onnettomuuksissa kuolleet Tilasto-

keskuksen yhden luokituksen mukaan*. 

Vuosi 
Rautatie-
liikenne 

Muu maa-
liikenne** 

Vesiliikenne Lentoliikenne Yhteensä 

2000 9 415 73 4 501 

2001 9 460 67 5 541 

2002 8 451 69 3 531 

2003 5 420 71 8 504 

2004 11 408 56 6 481 

2005 7 407 58 8 480 

2006 8 356 73 6 443 

2007 11 399 54 3 467 

2008 9 338 54 5 406 

2009 6 295 48 7 356 

2010 8 283 48 4 343 

*= Lukujen on sanottu poikkeavan eri liikennemuotojen yhteydessä julkaistuista kuolemaluvuista 

muun muassa erilaisten määrittelyiden vuoksi. 

**= Sanottu, että tieliikenne-, tasoristeys- ja muissa maaliikenneonnettomuuksissa kuolleet. 

                                                      
51 Esim. Liikennetilastollinen vuosikirja 2008. Tilastokeskus 2009, s. 48. 
Liikennetilastollinen vuosikirja 2012. Tilastokeskus 2012, s. 49. 
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Samoissa julkaisuissa on toisaalla esitetty eri liikennemuotojen tilastotau-
lukot kuolemista (nyt maaliikenteestä on mukana vain rautatieliikenne ja 
tieliikenne). Jotkin näiden tilastotaulukoiden luvut ovat edellä esitettyyn 
taulukkoon verrattuna epäjohdonmukaisia. Esimerkiksi liikennemuoto-
kohtaisessa taulukossa tieliikenteen vuoden 2008 kuolemien luku 344 on 
suurempi kuin edellä olevan taulukon muun maaliikenteen luku 338, jossa 
pitäisi olla mukana tieliikenteen ja maastoliikenteen kuolemat. Kuten 
edellä on sanottu, lukujen on sanottu poikkeavan eri liikennemuotojen yh-
teydessä julkaistuista luvuista muun muassa erilaisten määrittelyiden 
vuoksi. Erilaiset määrittelyt eivät ilmene suoraan tilastoista, mikä vaikeut-
taa eri lukujen sisällön ja merkityksen ymmärtämistä. 

TAULUKKO 3. Vuosittain eri liikennemuotojen onnettomuuksissa kuolleet Tilasto-

keskuksen toisen luokituksen mukaan*. 

Vuosi 
Rautatie-
liikenne** 

Tieliikenne Vesiliikenne Lentoliikenne Yhteensä 

2007 18 380 57 1 456 

2008 21 344 54 3 422 

2009 13 279 56 4 352 

2010 13 272 65 4 354 

2011 5 292 54 3 354 

*= Tiedot on koottu tähän taulukkoon eri liikennemuotokohtaisista taulukoista. 

**= Sanottu, ettei sisällä itsemurhia. 

Myös joidenkin muiden eri lähteiden eri liikennemuotojen kuolemien vuo-
tuisissa määrissä on pieniä eroja verrattuna edellä esitettyyn taulukkoon 
352 sekä pieniä keskinäisiä eroja53. 

Liikenneonnettomuuden kuuluminen jonkin liikennemuodon onnetto-
muudeksi on eri liikennemuotojen rajapintatapauksissa järjestetty pääosin 

                                                      
52 Esimerkiksi Trafin julkaisemassa tilastossa on vuonna 2011 vesiliikenneonnet-
tomuuksissa kuolleiden lukumäärä 55, kun se edellä olevassa taulukossa 3 on 54. 
53 Esimerkiksi Trafin ja sitä edeltäneiden virastojen viime vuosien tulossopimuk-
sissa ja tilinpäätöksissä on esitetty muista tilastoista hieman poikkeavia kuolemi-
en toteutumalukuja. Trafin tulossopimuksessa yhtenä tulostavoitteena vuodelle 
2010 oli mm. se, että kaupallisessa merenkulussa ei tapahdu kuolemaan johtanei-
ta onnettomuuksia. Trafin tilinpäätöksessä 2010 on esitetty, että tulostavoite to-
teutui, koska toteutuma oli 0 kpl. Kuitenkin Trafin tilaston mukaan niitä oli 1 kpl 
vuonna 2010. 
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asianmukaisesti. Esimerkiksi raitiovaunu on katsottu tieliikenneonnetto-
muusmääritelmän perusteella siihen kuuluvaksi kulkuneuvoksi sekä juna 
tasoristeysonnettomuuksissa (metroa tai muuta raidekulkuneuvoa ei ole 
kuitenkaan tässä yhteydessä mainittu). Liikenneonnettomuus käsittää pää-
sääntöisesti vain ne onnettomuudet, joissa on ollut osallisena ainakin yksi 
ao. liikennemuodon kulkuneuvo. Jos mukana ei ole ollut tietyn säädös-
määritelmän mukaista kulkuneuvoa, tapahtumaa ei katsota liikenneonnet-
tomuudeksi. Liikenneonnettomuuksien ulkopuolelle jäävät siten esimer-
kiksi jalankulkijoiden vahinkotapahtumat ja sellaiset vahinkotapahtumat, 
joissa osallisena on ollut muu kuin säädöksissä määritelty kulkuneuvo. 

Taulukoista päätellen rautatiealueella tapahtuneita itsemurhia ei tilastoi-
da Tilastokeskuksen vuotuisissa julkaisuissa liikenneonnettomuuksiksi, 
vaikka yhtenä osallisena on ollut kulkuneuvo. Liikenneturvallisuusalan 
jotkin muut toimijat ovat kuitenkin seuranneet ja raportoineet niitä. Rauta-
tieliikenteen alle jääneiden kuolemien määristä on tehty selvitys (metron 
tai raitiovaunun alle jäämiset on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolel-
le)54. Selvityksessä tapahtumat on katsottu rautatieliikenteen alle jäänneik-
si, jolloin ne siis liittyvät rautatieliikenteeseen. Edelleen tahalliset alle-
jäännit on katsottu itsemurhiksi ja tahattomat (liikenne?)onnet-
tomuuksiksi. Aina ei ole kuitenkaan ollut varmaa, milloin on kysymys ta-
hallisesta tai tahattomasta allejäännistä. Aineiston perusteella vuosien 
2005–2009 aikana junan alle jäi yhteensä 311 jalankulkijaa. Luvun arvioi-
tiin sisältävän 264 itsemurhaa, 35 onnettomuutta ja 12 epäselväksi luoki-
teltua tapausta. Tietojen perusteella voi laskea, että junan alle on jäänyt 
vuosittain keskimäärin 62 jalankulkijaa, joista 85 prosenttia on ollut itse-
murhia. Verrattuna Tilastokeskuksen rautatieliikenteen kuolematauluk-
koon on siis melko suuri vaikutus tilastoilla annettavaan liikenneturvalli-
suuskuvaan, otetaanko kaikki kuolematapaukset mukaan liikennemuodos-
sa tapahtuneita kuolemia kuvaamaan vai jokin osa. 

Toisin kuin rautatieliikenteessä tieliikenteessä itsemurhat sisältyvät tie-
liikenneonnettomuusmääritelmän perusteella tieliikennekuolemien tilas-
toon. Liikenneturvan mielestä Suomen viralliseen tieliikenneonnettomuus-
tilastoon tulisi vastaisuudessa lisätä tieto siitä, kuinka moni tieliikenne-
kuolema on itsemurha ja kuinka moni on sairauskohtaus55. Liikenneturvan 
mukaan tieliikenteessä moottoriajoneuvolla ajettuja itsemurhakolareita ti-
lastoidaan vuosittain noin 20. Tämän lisäksi 50–60 ihmistä hyppää vuosit-

                                                      
54 Anne Silla. Rautatieliikenteen allejäännit. Tilastointi ja analyysit. Trafin julkai-
suja 9/2011. 
55 Liikenneturva. Sirpa Rajalin 9.8.2011. 
Tieliikenteen itsemurhat, sairauskohtaukset ja niiden tilastointi. 



42 

tain rekan tai junan eteen. Kun tieliikennekuolemien kokonaismäärä on 
laskenut viime vuosina alle 300:n tasolle, muodostaa itsemurhatapausten 
osuus nykyisin yhden suuren osan tilastoiduista tieliikennekuolemista. It-
semurhien vähentäminen tai estäminen kuuluu valtiolla sosiaali- ja terve-
ysministeriön hallinnonalan toimialaan, joten liikenne- ja viestintäministe-
riön hallinnonalan toimenpitein on vaikea vaikuttaa tähän ilmiöön. 

Eri liikennemuodoissa tapahtuvien itsemurhien luokittelu liittyy myös 
liikenneturvallisuuden määritelmään. Mitkä kaikki ilmiöt kuvaavat liiken-
neturvallisuuden tilaa, mikä on liikennettä sekä mitkä tapahtumat ovat lii-
kenneonnettomuuksia ja mitkä muita tapahtumia? 

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi vuonna 2011 teematutkinnan56, 
jonka tarkoituksena oli kerätä tietoja hukkumiskuolemista yhden vuoden 
ajalta. Kaikkiaan tällaisia tapauksia tuli tietoon seuranta-ajanjaksolla 329, 
joista tapaturmaisiksi kuolemiksi katsottiin 69 prosenttia, itsemurhiksi 22 
prosenttia, luonnolliseksi kuolemaksi eli tautikuolemaksi 5 prosenttia ja 
henkirikosepäilyksi tai veteen pakottamiseksi 2 prosenttia. Kolmen kuo-
lemansyy jäi epäselväksi. 

Tutkinnassa keskityttiin ensisijaisesti tapaturmaisiin kuolemiin (213), 
sillä niiden suurta vuotuista määrää pidettiin ongelmana. Tapaturmaisten 
veteen liittyvien kuolemien kolme pääryhmää olivat tarkastelujaksolla 
uimiseen liittyvät onnettomuudet (32 %), veneisiin liittyvät onnettomuu-
det (30 %) ja veteen luiskahtamiset, putoamiset ja kaatumiset (25 %). Lii-
kenneturvallisuuteen vaikuttavat liittyvän lähinnä veneisiin liittyvät onnet-
tomuudet. Tutkintaraportin mukaan valtionhallinnon ylätasolla tulisi esit-
tää konkreettiset tavoitteet hukkumiskuolemien määrän vähentämiseksi ja 
luoda organisaatiomalli, jolla aikaisemmin hajanaista työtä voidaan tehdä 
laaja-alaisesti ja vaikuttavasti. Ennaltaehkäisytyön perustana tulee olla 
riittävät tiedot ehkäistävästä ilmiöstä, minkä vuoksi hukkumiskuolemien 
tietojenkeruuta tulisi kehittää. 

Esimerkiksi melko suuren vuotuisen lukumäärän perusteella hukkumis-
kuolemien vähentämistä on pidettävä tärkeänä, vaikka niistä vain osa liit-
tyy liikenneturvallisuuden alaan. Tähän liittyvä valtion toiminta edellyttää 
yhteistyötä eri hallinnonalojen välillä. 

Tieväylillä jalankulkijoille tapahtuneita kuolemia ja henkilövahinkoja ei 
ole tilastoitu tieliikenneonnettomuuksiksi kuin silloin, jos toisena osapuo-
lena on ollut jokin tieliikennelaissa määritelty ajoneuvo. Kuitenkin jalan-
kulkijoille tapahtuu tiealueella paljon erilaisia henkilövahinkoon johtavia 
onnettomuuksia, tapaturmia jne. Laajasta näkökulmasta tarkasteltaessa on 

                                                      
56 Onnettomuustutkintakeskus. Tutkintaselostus S1/2010Y. 
Hukkumiskuolemat Suomessa 1.4.2010–31.3.2011. 
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perusteltua tietää, kuinka suuresta yhteiskunnallisesta ongelmasta on näis-
sä erilaisissa ilmiöissä kyse verrattuna tilastoituihin tieliikenneonnetto-
muuksiin ja kuinka suuria haittoja ja kustannuksia niistä aiheutuu. Tiealu-
eella tapahtuneista jalankulkijoiden henkilövahinkoon johtaneista erilai-
sista tapahtumista ei ole havaittu erilaisten ilmiöiden osuuksia koskevaa 
selvitystä. Tätä koskevaa tilastointia on pidetty puutteellisena verrattuna 
tieliikenneonnettomuuksien tilastointiin. Jalankulkijoiden liukastumis- ja 
kaatumisonnettomuuksista ja niiden kustannuksista on kuitenkin erilaisia 
arviotietoja. Liukastumista ja kaatumista on pidetty jalankulkijoiden ylei-
simpänä tapaturmana. Niiden vähentämiseen voi vaikuttaa olennaisesti 
erilaisilla väylänpitotoimenpiteillä ja niiden priorisoinnilla, joten tätä il-
miötä voi perustellusti pitää myös liikenneturvallisuustoimintaan kuulu-
vana. Toisaalta tällöin on kysyttävä, mihin asti raja pitäisi vetää – omalle 
pihakadulle, pihalle tai kotiportaille asti?  Maallikosta voi kuulostaa vie-
raalta nimetä näitä kaikkia liikenneonnettomuuksiksi. 

Arviot vuosittain tapahtuvien jalankulkijoiden liukastumis- ja kaatumis-
tapahtumien lukumäärästä vaihtelevat eri lähteissä. Kansanterveyslaitok-
sen kansallisen Uhri-haastattelututkimuksen mukaan niiden lukumäärä on 
noin 300 000 vuodessa. Suurimman osan näistä tapahtumista on arvioitu 
tapahtuvan talviaikaan ja edelleen tästä suuren osan työmatkaliikenteessä 
teillä ja kaduilla. Pienen osan on arvioitu johtavan kuolemaan (10−20 
vuodessa). Yhden kaatumistapaturman keskimääräiseksi kustannukseksi 
on arvioitu eri lähteissä tuhansista kymmeniintuhansiin euroja. Yhteenlas-
kettujen kustannusten on arvioitu olevan yhteiskunnalle vähintään 420 
miljoonaa euroa vuodessa57. 

Ilmailussa ei ole havaittu vastaavankaltaisia selvityksiä sen piirissä ta-
pahtuvista kaikista henkilövahinkotapahtumista. Liikenteen turvallisuusvi-
rasto Trafin julkaisemissa Suomen ilmailun turvallisuuden tilaa käsittele-
vissä vuosiraporteissa ei ole esitetty tähän mennessä harrasteilmailun joi-
denkin lajien piirissä tapahtuneita onnettomuuksia ja henkilövahinkoja 
(riippuliito, varjoliito, kuumailmapallolentäminen, laskuvarjourheilu, nou-
suvarjot ja lennokkitoiminta). 

Tarkastuksessa havaittujen eri lähteiden esittämien toteutuneiden kuo-
lemalukujen perusteella on selvää, että tieliikenteessä on eniten liikenne-
kuolemia vuosittain. Seuraavina ovat vapaa-ajan vesiliikenne ja maastolii-
kenne (mikäli junan alle jääneet jalankulkijat jätetään vertailun ulkopuo-
lelle). Jos eri liikennemuotojen turvallisuustilaa mitataan pelkästään kuo-
lemaindikaattorilla, tieliikenteen turvallisuustila on selvästi huonoin. 

                                                      
57 Leena Pöysti. Miten pysyisimme pystyssä? Kyselytuloksia 2008. Liikenneturva. 
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Jos suhteutetaan liikennekuolemat kuljettuun matkaan (kuolemantapa-
uksia 100 milj. henkilökilometriä kohden), turvattomin pääliikennemuoto 
on tieliikenne58. Kun tarkastellaan tieliikenteen eri kulkumuotoja tarkem-
min, turvallisimpia liikennemuotoja ovat kuorma-auto ja linja-auto ja tur-
vattomimpia ovat puolestaan moottoripyörä/mopo, jalankulku ja pyöräi-
ly59. Henkilöauton turvallisuustilanne on tällä välillä. Jos taas kuolemat 
suhteutetaan liikenteessä vietettyyn aikaan, hitaiden kulkumuotojen (ja-
lankulku ja pyöräily) turvallisuustilanne on edellistä tarkastelua parempi. 

Tilastokeskuksen julkaisuissa60 tilastoituja tieliikenteen onnettomuuksia 
on selvästi enemmän kuin muiden liikennemuotojen onnettomuuksia yh-
teensä. Erään tutkimuksen61 mukaan tieliikenneonnettomuustilaston peit-
tävyys oli loukkaantuneiden henkilöiden osalta 30 prosenttia vuonna 
2011. Parhaiten tieliikenneonnettomuustilasto edusti henkilöautossa louk-
kaantuneita. Kun tarkastellaan vakuutusyhtiöiden tieliikenneonnettomuus-
tilastoa, tieliikenneonnettomuuksien lukumäärä on noin 2,5-kertainen Ti-
lastokeskuksen aineistoon verrattuna. 

Eron taustalla näyttävät olevan erilaiset määritelmät, käytettyjen lähde-
aineistojen vajavaisuus ja se, että eri yhteyksissä tarkoitetaan erilaisia asi-
oita. Erot lähteiden tietojen välillä eivät näytä muuttavan sitä johtopäätös-
tä, että tieliikenteessä on ollut vuosittain myös selvästi enemmän liikenne-
onnettomuuksia kuin missään muussa liikennemuodossa. 

Seuraavaksi yleisimpiä liikenneturvallisuustilaa kuvaavia muita indi-
kaattoreita ovat erilaisten vaaratilanteiden lukumäärät ja sääntöjen noudat-
tamatta jättämislukumäärät. Eniten tällaisia turvallisuusindikaattoreita on 
seurattu ilmaliikenteessä ja rautatieliikenteessä. Sitten tulee kauppame-
renkulku. Tieliikenteestä on havaittu tehdyn otannalla tai kyselyllä joita-
kin tällaisia selvityksiä. Tällaisia turvallisuusindikaattoreita ei ole havaittu 
seuratun vapaa-ajan vesiliikenteessä eikä maastoliikenteessä. 

Rautatieturvallisuuden vuosikertomuksessa 201162 on nostettu esiin il-
kivaltatapaukset ja ratatöihin liittyvät uhkatilanteet sellaisina riskitekijöi-
nä, joita käytössä olevat turvallisuusindikaattorit eivät mittaa. Liikennevi-
raston näkemyksen mukaan ilkivalta näyttäisi lisääntyneen, sillä kerto-
                                                      
58 Vapaa-ajan vesiliikenteestä ja maastoliikenteestä ei ole tarkkoja henkilökilo-
metrejä tilastoitu, joten niitä ei ole otettu huomioon. 
59 Esim. Liikenneturvallisuus-opetusmoniste s. 14. 
60 Liikennetilastollinen vuosikirja 2008. Tilastokeskus 2009. 
Liikennetilastollinen vuosikirja 2012. Tilastokeskus 2012. 
61 Tieliikenteen onnettomuusrekistereiden peittävyystutkimus. LINTU-julkaisuja 
7/2012. 
62 Rautatieturvallisuuden vuosikertomus 2011. Liikenteen turvallisuusvirasto Tra-
fi. s. 15. 
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musvuonna kirjattiin 215 ilkivaltatapausta. Tavallisesti ilkivaltatapaukses-
sa on kyse radalle kasatusta romusta tai rikotuista turvalaitteista. Ilkivalta 
saattaa vakavimmillaan aiheuttaa merkittäviä onnettomuuksia ja vaaraa 
myös sivullisille. 

Liikenneturvallisuusalan selvityksissä on esitetty tilastoihin perustuen, 
että eri liikennemuotojen vuotuiset kuolema- ja onnettomuusluvut ovat 
pitkällä aikavälillä pienentyneet kaikissa liikennemuodoissa, vaikka nii-
den lukumäärät ovatkin jonakin vuonna kasvaneet edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Tämän perusteella on päätelty, että liikenneturvallisuus on ylei-
sesti ottaen parantunut pitkällä aikavälillä. Erityisen selvää tämä kehitys 
on ollut tieliikenneturvallisuudessa. Tarkastuksessa ei ole havaittu näistä 
tiedoista poikkeavaa, joten päätelmiä on pidettävä oikeina, mikäli pitäydy-
tään voimassa olevissa liikennekuolema- ja -onnettomuusmääritelmissä. 
Edellä kuvatuista muista liikenneturvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä ei ole 
tarkkaa kehitystietoa, joten ei voi sanoa, miten niiden turvallisuustila on 
kehittynyt. 

Vuotuisten onnettomuus- ja kuolematietojen kehitystä seuraamalla ha-
vaitaan, ettei turvallisuuden parantaminen ole ollut tasaista eikä indikaat-
toreiden kuvaaman turvallisuustilanteen muutoksissa voida selvästi osoit-
taa tiukkaa ajallista kytkentää toteutettuihin turvallisuustoimiin. Tarkas-
tuksessa saatujen eräiden tietojen mukaan vuotuisissa onnettomuuksien ja 
kuolemien lukumäärissä on toisaalta vaikeasti selitettävää satunnaista 
vaihtelua ja toisaalta sellaista vaihtelua, jota selittävät luotettavasti eräät 
liikenneturvallisuustoiminnasta riippumattomat seikat. Vaihtelun selittäji-
nä on nähty esimerkiksi taloudellisten suhdanteiden vaihtelu, joka heijas-
tuu vuotuisiin liikennemääriin ja edelleen liikenneonnettomuuksien ja 
kuolemien määriin. 

VTT:sta saadun haastattelutiedon mukaan tieliikennekuolemien vuotui-
sissa määrissä on turvallisuustoimenpiteistä riippumatonta ja kuolemien 
kokonaismäärään verrattuna suhteellisen suurta satunnaisvaihtelua, jonka 
suuruus on luokkaa 80 kuolemaa vuodessa. Perustellumpaa olisi sen 
vuoksi seurata useamman vuoden trendiä tässä asiassa. Nykyisin tielii-
kennekuolemien vuotuinen määrä on pudonnut niin pieneksi, että tielii-
kenneturvallisuuden tilan seurannassa olisi VTT:n mukaan syytä keskittyä 
vastaisuudessa asettamaan vakavasti loukkaantuneiden määrille tavoitteita 
ja seuraamaan tätä indikaattoria. 
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3.1.7 Seurantatiedot maastoliikenneonnettomuuksista 

Teiden ulkopuolella maastossa ja jääpeitteisellä vesialueella moottorikäyt-
töisellä ajoneuvolla ajaminen on määritelty maastoliikenteeksi63. Mootto-
rikelkkojen, ns. mönkijöiden ja muiden maastokelpoisten moottoriajoneu-
vojen määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina64. Edellä mainitun mää-
ritelmän mukaisen maastoliikenteen on arvioitu kasvaneen viime vuosina 
ja kasvavan edelleen tulevaisuudessa. Hallituksen esityksen65 mukaan 
kasvavan maastoliikenteen myötä myös maastoliikenteen onnettomuuske-
hitys on ollut noususuuntainen koko 2000-luvun. Tutkijalautakunnat ovat 
tutkineet 2000-luvulla 27 mönkijäonnettomuutta, joissa menehtyi 13 kul-
jettajaa ja vammautui 12 kuljettajaa sekä 5 matkustajaa. Vuosien 
1996−2009 aikana tapahtuneissa moottorikelkkaonnettomuuksissa on 
kuollut 169 henkilöä. 

Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan raporttien66 mukaan 
tutkijalautakuntien tietoon tulleet moottorikelkka- ja mönkijäonnetto-
muuksissa kuolleiden määrät ovat laskeneet hienoisesti vuoteen 2011 
mentäessä. Kuitenkaan moottorikelkka- ja mönkijäonnettomuuksien ja 
niissä loukkaantuneiden määrä ei ole samalla tavalla laskenut vuoteen 
2011 mentäessä. 

Maastoliikenneturvallisuudesta ja -onnettomuuksista ei tarkastuksessa 
ole havaittu yhtä paljon ja samalla tarkkuudella eriteltyjä tietoja kuin 
muista liikennemuodoista. Liikenneturvallisuusalan toimijat ovat keskit-
tyneet lähinnä muiden liikennemuotojen kuin maastoliikenteen turvalli-
suustoimintaan. Maastoliikenteen arvioidun kasvun vuoksi myös sen tur-
vallisuuden ylläpito ja kehittäminen olisi perusteltua muun liikenneturval-
lisuustoiminnan osana. 

                                                      
63 Maastoliikennelaki 1710/1995 2 ja 3 §. 
64Trafin vuositilastot: Esim. rekisteröityjä moottorikelkkoja oli 31.12.2012 noin 
130 000 ja L6e- ja L7e-luokan ajoneuvoja noin 30 000. Näistä osa on ns. mopo-
autoja ja osa mönkijöitä. Mönkijöistä on arvioitu vain kolmasosan olevan rekiste-
röityinä ja tässä tilastossa mukana. Maastokelpoisia moottoriajoneuvoja ovat 
myös osa traktoreista, autoista ja moottoripyöristä. 
65 HE 306/2010 vp. 
66 VALT Moottorikelkkaraportti 2.3.2012. 
VALT Mönkijäraportti 2.7.2012. 
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3.1.8 Tietämys poliisin liikenneturvallisuustoiminnan 
vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta 

Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään tarkemmin suunnittelu- ja seuranta-
tietoja poliisin liikennevalvonnan ja muiden yksittäisten poliisin toimenpi-
teiden määrän ja laadun yhteydestä liikenneturvallisuuteen. Joissakin jul-
kaisuissa on suhteellisen suurilla vaikuttavuus- ja kustannustehokkuuslu-
vuilla perusteltu yleisesti poliisin liikennevalvontatoiminnan sekä eräiden 
valvontatoimenpiteiden määrän ja laadun ylläpidon tarpeellisuutta ja kan-
nattavuutta. Tällaisia tietoja on esitetty esimerkiksi joissakin julkaistuissa 
tai tarkastuksessa tehdyissä haastatteluissa67 sekä joissakin kotimaisissa 
selvityksissä68 ja ulkomaisessa selvityksessä69. Poliisin hoitamia liikenne-
valvontatehtäviä ovat esimerkiksi liikkuva liikenne- ja ajotapavalvonta 
sekä paikallaan pysyvät ratsiat, joissa valvotaan esimerkiksi ajonopeuksia, 
rattijuopumusta, kuljettajan ja ajoneuvon ajo-oikeutta ja muuta säädösten 
mukaisuutta, turvalaitteiden käytön valvonta, raskaan liikenteen valvonta 
sekä automaattiset nopeus-, kaistankäyttö- ja liikennevalojen noudatta-

                                                      
67 Esim. ”Ranska on investoinut 1 500 kameraan yhteensä sata miljoonaa euroa, 
ja se tuottaa vuosittain 375 miljoonaa euroa takaisin, kertoo ylikomisario Heikki 
Ihalainen sisäministeriön poliisiosastolta. Suomen satsaus automaattiseen liiken-
nevalvontaan on huomattavasti tätä pienempi; meillä on vain 80 automaattisen 
liikennevalvonnan kameraa. Investointien ja tulojen suhde on kutakuinkin sama 
kuin Ranskassa, Ihalainen laskee.” 
”Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella automaattinen liikennevalvonta vä-
hentää liikennekuolemien määrää noin 50 prosentilla ja henkilövahinko-
onnettomuuksia 20−30 prosenttia.” 
”Liikennevalvonnan lisääminen on sisäasiainministeri Anne Holmlundin mukaan 
tehokas tapa parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenteen valvontaan sijoitettu eu-
ro säästää tutkimusten mukaan 3,3 euroa onnettomuuksista aiheutuvia kustan-
nuksia.” 
Toisaalta: ”Valvontaa ei tule lisätä rajattomasti, vaan on pyrittävä löytämään ta-
sapaino valvonnan lisäämisen ja kansalaisten hyväksynnän välillä.” 
68 Esim. Liikennevalvonnan tasoa ja tehokkuutta sekä liikkuvan poliisin asemaa 
ja tehtäviä koskeva selvitys. Sisäasiainministeriön julkaisusarja 8/2001. 
Harri Peltola & Riikka Rajamäki. Automaattisen nopeusvalvonnan vaikutusarvio. 
Vuosina 1998–2007 käyttöön otetut valvontajaksot. Tiehallinnon sisäisiä julkai-
suja 57/2009. 
Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III -päälinjaukset. Hanketyöryhmän esitys. 
Sisäasiainministeriön julkaisu 34/2012. s. 153−154. 
69 Elvik R. ym. Trafiksikkerhetshåndbok. Kohta 8.1: Norjassa vuonna 2007 teh-
dyssä liikenneturvallisuuden eri parantamisstrategioiden analyysissä arvioitiin 
paikallaan pysyvän nopeusvalvonnan kaksinkertaistamisen hyötykustannussuh-
teeksi 2, kolminkertaistamisen 1,5 ja viisinkertaistamisen 1,0. 
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misvalvonnat. Poliisihallituksen mukaan poliisin ns. sakkokäsikirjassa on 
noin 330 erilaista rikkomusten kuvausta. 

Poliisin taholta on tuotu tarkastuksen aikana esiin, että eri selvityksissä 
poliisin toimintojen vaikuttavuudesta esitetyt lukuarvot eivät ole kovin 
tarkkoja, joten tuloksia eri toimenpiteiden kustannustehokkuudesta ei voi 
pitää kuin suuntaa antavina. Poliisihallituksen mukaan liikennevalvonta 
on kuitenkin etenkin lyhyellä aikajänteellä tehokas keino lisätä liikenne-
turvallisuutta. Tämä arvio perustuu erilaisten tutkimusten ja selvitysten 
tietoihin. Poliisihallitus on luetellut niitä esimerkinomaisesti. 

Poliisin taholta on tuotu esiin ongelmana, ettei kaikkia automaattisen 
liikennevalvontajärjestelmän tuottamia tietoja ole tähän asti kyetty käsitte-
lemään resurssipulan takia. Poliisin suunnitelmissa on kuitenkin tähän liit-
tyviä kehittämishankkeita, kuten siirtyminen yhteen valtakunnalliseen lii-
kennevalvontakeskukseen, johon kaikki tieto siirtyisi liikennevalvontaka-
meroilta. Osittain poliisin toimintaan kohdistuneilla ja edelleen kohdistet-
tavilla säästövaatimuksilla ja osittain toimenpiteen hyvällä hyötykustan-
nussuhteella on perusteltu sitä, että poliisin liikenneturvallisuustoimintaa 
pyritään tehostamaan tai kehittämään lähivuosina automaattista liikenne-
valvontaa lisäämällä ja parantamalla. 

Poliisin mukaan sen seuranta painottuu suoritteisiin, ei niinkään vaiku-
tuksiin tai kustannustehokkuuteen. Ei ole tarkkoja mittareita esimerkiksi 
liikennevalvonnan tilan kehittymisestä. Poliisi on seurannut tarkemmin 
liikennevalvontaan käytettyä työaikaa ja toteutuneita suoritteita, kuten po-
liisin tietoon tulleita henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia ja rat-
tijuopumustapauksia. Tämän lisäksi poliisibarometrissä on kysytty kansa-
laisilta, miten he kokevat poliisin työn. Poliisihallituksen mukaan liiken-
nevalvonnan tilan kehittymisen seuraamiseen tulisi luoda myös laadullisia 
mittareita määrällisten lisäksi. 

Tarkastuksessa saatujen tietojen perusteella on vaikea arvioida poliisin 
seurantatietojen perusteella tarkemmin sen liikenneturvallisuustoimenpi-
deratkaisujen kustannustehokkuutta. 

3.1.9 Yhteenvetoa 

Rajanvedolla, mikä tapahtuma katsotaan liikennekuolemaksi tai liikenne-
onnettomuudeksi ja mikä joksikin muuksi kuolemaksi tai vahingoksi, on 
suuri vaikutus liikenneturvallisuustilasta annettavaan kuvaan ja liikenne-
turvallisuustoimintaan (esimerkiksi itsemurhat). Tarkastuksessa on tullut 
jonkin verran esiin kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia siitä, miten liikenne-
turvallisuuden tilaa ja siihen liittyviä haitallisia ilmiöitä kuvataan, tilastoi-
daan ja priorisoidaan. Kritiikki on aiheellista, ja esimerkiksi erilaisista hai-
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tallisista ilmiöistä saatavassa kuvassa ja tilastoinnissa on vielä parannetta-
vaa. 

Tavallisimpana liikenneturvallisuutta kuvaavana indikaattorina on käy-
tetty tietoa liikenneonnettomuuksissa kuolleista. Tätä koskeva tieto on to-
dettu tarkastuksessa yleisesti ottaen melko selkeäksi. Kuolemantapaukset 
ovat muihin turvallisuustilan indikaattoreihin verrattuna yksiselitteinen, 
yhteiskunnassa erittäin merkittäväksi katsottu ja muutenkin vakiintunut 
seurantakohde. 

 Kuitenkin tarkemman kokonaiskuvan saamiseksi liikenneturvallisuuden 
tilasta olisi tärkeää, että myös kaikissa liikennemuodoissa tapahtuviin it-
semurhien ja jalankulkijoille aiheutuvien vahinkojen tilastointiin tulisi 
kiinnittää huomiota. Sitä paitsi niistä aiheutuvat haitat ja kustannukset 
ovat myös huomattavat. Luotettava tieto vuotuisista onnettomuuksista ja 
loukkaantuneista maastoliikenteessä jää myös vaikeammin saatavaksi ver-
rattuna muiden liikennemuotojen lukuihin. 

 Liikenneturvallisuustilaa kuvaavien indikaattoreiden ja tietojen tilas-
toinnissa on noudatettu tähän mennessä pääosin eri liikennemuotoihin ja-
ottelua. Eri liikennemuotojen indikaattoreiden tilastointitapa, tilastoinnin 
kattavuus ja tarkkuus vaihtelevat muun muassa niiden erilaisen historian 
ja toimintatapojen vuoksi.  Kaikkien liikennemuotojen indikaattoreiden ja 
niiden tilastoinnin saaminen täysin samanlaiseksi on käytännössä vaikeaa, 
eikä se välttämättä ole kannattavaakaan yhteiskuntatalouden näkökulmas-
ta. Esimerkiksi liikenteessä tapahtuvien lievempien vaaratilanteiden voi 
olettaa sisältävän keskimäärin rahallisesti merkittävämpiä riskejä rautatie-
liikenteessä ja ilmailussa kuin vapaa-ajan vesiliikenteessä, mikä heijastuu 
myös seurattaviin indikaattoritarpeisiin. Viime aikoina tehdyissä selvityk-
sissä on tehty ehdotuksia myös tilastoinnin kehittämisestä siten, että eri 
liikennemuodot olisivat aikaisempaa paremmin vertailukelpoisia. 

Viime vuosina valtion liikennehallinnossa on korostunut pyrkimys lii-
kennejärjestelmäpohjaiseen ajatteluun, jolloin eri liikennemuotoja pyri-
tään tarkastelemaan aikaisempaa enemmän yhdessä. On myös katsottu, et-
tä liikenteen turvallisuuden jatkokehittämistavoitteet tulevat yhä haasta-
vammiksi saavuttaa perinteisillä menettelyillä. Nämä seikat ja jatkuva 
yleinen pyrkimys parantaa hyvinvointia yhteiskunnassa aiheuttavat tarvet-
ta jollain tavalla yhdenmukaistaa myös eri liikennemuotojen liikennetur-
vallisuustilan tarkastelua ja yhdenmukaistaa myös tilaa kuvaavien indi-
kaattoreiden seurantaa ja tilastointia. Valtion liikennehallinnossa on perus-
tettu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ja se onkin lähtenyt tarkastele-
maan tie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikennemuotojen liikenneturvallisuuden 
kehittämistä keskenään aiempaa vertailukelpoisemmalla tavalla. Tähän 
mennessä havaituissa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin suunnitelmissa 
on esitetty myös uusia indikaattoreita otettavaksi käyttöön. Liikenteen 
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turvallisuusvirasto Trafin indikaattoreiden kehittämistoiminta vaikuttaa 
osaltaan tarjoavan eri liikennemuotojen sekä niiden muodostaman koko-
naisuuden liikenneturvallisuustilan kuvan parantamismahdollisuuksia. 
Tuon parantuneen kuvan kautta voisi uskoa päästävän tarkemmalla tasolla 
hyvin kohdentuvaan liikenneturvallisuuden kehittämiseen. 

Tilastoinnin kehittämistä ajatellen on järkevää ottaa huomioon eri lii-
kennemuotojen turvallisuustilan olemassa oleva lähtötaso ja lähteä paran-
tamaan ensin kokonaisuuden kannalta merkittävimpien kehittämiskohtien 
tilastointia. Perinteisen eri liikennemuotokohtaisen jaottelun mukaan mer-
kittävää kehitystarvetta näyttää olevan yleisesti ottaen niissä tieliikenteen 
turvallisuutta koskevissa tilastoissa, jotka käsittelevät muita ilmiöitä kuin 
kuolemia. Ei-ammattimaisen tai vapaa-ajan vesiliikenteen ja maastoliiken-
teen turvallisuutta koskevissa tilastoissa on vielä tieliikenteen tilastoja 
enemmän kehitettävää, mutta näiden liikennemuotojen liikenneturvalli-
suuden yhteiskunnallinen merkitys näyttää olevan tieliikennettä pienempi. 
Tästä huolimatta niitäkään ei pitäisi ohittaa liikenneturvallisuustyössä. 

Liikenneturvallisuustoiminnan osapuolet näyttävät tiedostaneen ainakin 
tieliikenteen vakavien loukkaantumisten määritelmän ja tilastoinnin pa-
rantamistarpeen. Viimeisimmässä liikennepoliittisessa selonteossa sanottu 
ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin viimeaikaiset suunnitelmat aloittaa 
kehittäminen ammattiliikenteestä ovat myös osoitus aktiivisesta kehittä-
misestä. 

Pieniä tieliikenteen vahinkoja, vaaratilanteita ja liikennesääntöjen nou-
dattamatta jättämisiä on toisaalta vaikea saada tarkasti ja kattavasti tilas-
toitua, koska tieverkko on maantieteellisesti laaja, kynnys sillä kulkemi-
seksi matala ja kaikilla osapuolilla ei ole suurta intressiä ilmoittaa näistä 
tapahtumista. Myös liikennevakuutusten bonusjärjestelmä vaikuttaa tielii-
kennevahinkojen tilastointiin siten, että vähäisiä vahinkoja ei ilmoiteta. 
Ei-ammattimaisen tai vapaa-ajan vesiliikenteen sekä maastoliikenteen on-
nettomuuksien ja vaaratilanteiden tilastoinnin parantamiseen liittyvistä 
toimenpiteistä ei ole havaintoja. Toisaalta tällaisen liikenteen tilastoinnin 
parantaminen on vaikeaa vielä enemmän samoista syistä kuin tieliiken-
teen. Tieliikennekuolemien kokonaismäärä on pitkällä ajalla vähentynyt jo 
melko alhaiselle tasolle. Tämä sekä muukin kehitys puoltavat sitä, että lii-
kenneturvallisuutta edistettäessä olisi pyrittävä parantamaan muidenkin 
kuin kuolemantapauksia koskevien indikaattorien käyttöä kaikissa liiken-
nemuodoissa. 

Liikenneturvallisuustoiminnan kaikista rahamääräisistä vaikutuksista ei 
ole saatavilla tarkkoja tietoja. Eniten on arvioitu ja laskettu liikenneonnet-
tomuuksista aiheutuneita kustannusvaikutuksia. Muista kustannusvaiku-
tuksista ei ole samantasoista tietoa. Esimerkiksi liikenneturvallisuuden yl-
läpitämiseen ja edistämiseen käytettäviä eri osapuolten resursseja ei ole 
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eritelty niiden seurantajärjestelmissä kattavasti muusta toiminnasta, eikä 
niitä ole myöskään esimerkiksi tarkastusta varten helppo erottaa tarkasti 
muusta toiminnasta. Kun tiedot kaikista kustannusvaikutuksista eivät ole 
samantasoisia, myöskään tarkkoja laskelmia tai vertailuja mahdollisesta 
optimaalisesta tasosta kaikkien liikenneturvallisuustoiminnan taloudellis-
ten hyötyjen ja haittojen välillä ei ole mielekästä tehdä. 

3.2 Yleisten liikenneturvallisuustavoitteiden 
asettaminen ja keinojen valinta 

3.2.1 EU-tasoiset liikenneturvallisuustavoitteet ja 
indikaattorit 

Euroopan yhteisöllä on ollut aiemmin vaikeuksia Rooman sopimuksessa 
määrätyn yhteisen liikennepolitiikan soveltamisessa muun muassa toimi-
vallan puuttumisen vuoksi. Maastrichtin sopimuksessa vahvistettiin kui-
tenkin EU:n mahdollisuuksia vaikuttaa muun muassa jäsenvaltioiden lii-
kennepolitiikkaan. Komission ensimmäisessä, vuonna 1992 julkaistussa 
valkoisessa kirjassa yhteisen liikennepolitiikan kehittämisestä painopiste 
oli asetettu liikennemarkkinoiden avaamiselle. Komission toisessa vuonna 
2001 julkaistussa valkoisessa kirjassa pidettiin tieliikenteen turvallisuuden 
parantamista yhtenä liikennepolitiikan päätavoitteena vuoteen 2010 men-
nessä70. Muiden liikennemuotojen71 turvallisuustila katsottiin tieliikentee-
seen verrattuna suhteellisen hyväksi ja tavoitteena pidettiinkin säilyttää 
niiden turvallisuustila vähintään samanlaisena72. 

Vuoden 2010 tieliikennekuolematavoitteen toteutumista on tarkasteltu 
EU:n vuotuisessa selvityksessä. Siinä on raportoitu yhteensä 30 924 kuol-
leen tieliikenteessä vuonna 2010 silloisessa 27:ssä EU:n maassa mutta 
21 164 kuolleen niissä 15:ssä EU:n maassa, jotka olivat EU:ssa vuonna 
2001, kun tavoitetta asetettiin. Tieliikennekuolemien raportoitu toteutunut 
vähennys oli yhteensä 48 prosenttia, kun otetaan huomioon ne 15 EU:n 

                                                      
70 Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010, valintojen aika (KOM (2001) 
370). Tieliikenneturvallisuuden eurooppalainen toimintaohjelma − Tieliikenteen 
kuolonuhrien määrän puolittaminen EU:ssa vuoteen 2010 mennessä (KOM 
(2003) 311). 
71 Tässä tarkoitetaan muilla liikennemuodoilla rautatie-, vesi- ja ilmaliikennettä. 
72 Valkoinen kirja 2001 esim. s. 19, s. 26, s. 28. 
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maata, jotka olivat vuonna 2001 mukana puolittamistavoitteen asetannas-
sa73. Vuonna 2001 asetettua tavoitetta ei siis aivan saavutettu. 

Komission kolmannessa vuonna 2011 julkaistussa valkoisessa kirjassa 
esitettiin tieliikenteen turvallisuuden vuoteen 2020 ulottuvaksi kehittämis-
tavoitteeksi kuolemien määrän puolittaminen edelleen74. Tämä tavoite oli 
esitetty jo aiemmin vuonna 2010 EU:n tieliikenneturvallisuuden toiminta-
ohjelmassa75. Uusi tavoite oli nyt enintään 15 500 kuollutta vuonna 2020. 

EU:n tieliikenneturvallisuudesta lausutut tavoitteet ovat yleisellä tasolla 
painottuneet tieliikenneonnettomuuksien määrän vähentämiseen, mutta 
konkreettisemmalla tasolla painotus on kuitenkin ollut kuolonuhrien mää-
rässä. Tavoitteiksi on viime vuosikymmeninä asetettu onnettomuuksien 
kuolonuhrien määrän puolittaminen 10 vuoden ajanjaksoina (2001−2010 
ja 2010−2020). Näitä puolittamistavoitteita ei ole havaittu johdetun kan-
nattavuuslaskelmista, vaan ne ovat ilmeisesti perustuneet joko karkeisiin 
vertailutietoihin76 tai poliittisin perustein tehtyihin valintoihin77. 

EU:n muiden liikennemuotojen kuin tieliikenteen turvallisuustavoitteis-
sa painottuvat indikaattoreina onnettomuuksien ja niissä kuolleiden luku-
määrät. Painotus ei näissä ole kuitenkaan niin voimakkaasti kuolleiden 
määrässä kuin on tieliikenteessä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että 

                                                      
73 5th Road Safety PIN Report. European Transport Safety Council. Tiivistelmä ja 
Liite 1. 
74 KOM(2011)144 lopullinen. 
75 IP/10/970. Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikennetur-
vallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020 (KOM(2010) 389). 
76 ”Jos jokaisessa jäsenvaltiossa päästäisiin samoihin tuloksiin kuin Yhdistynees-
sä kuningaskunnassa ja Ruotsissa, kuolleiden määrä vähenisi nykyisten arvioiden 
mukaan 20 000:lla (40 000:sta) vuosittain.” ”Tällaisten uudella, esimerkiksi lii-
kenteenhallinta- ja onnettomuudenestoteknologialla varustettujen ajoneuvojen 
arvioidaan parantavan liikenneturvallisuutta 50 prosentilla.” 
77 ”Viime vuosisadan lopulta muistetaan mm. useita vakavia rautatieonnetto-
muuksia, Concorde-lentokoneen onnettomuus ja Erika-aluksen uppoaminen. Nä-
mä kaikki jäivät laajalti ihmisten mieliin. Turvallisuusongelmat hyväksytään kui-
tenkin varsin epäjohdonmukaisesti. Kuinka muuten voitaisiin selittää se, että tie-
onnettomuuksia siedetään suhteellisen hyvin, vaikka tieliikenteessä kuolee vuosit-
tain yli 40 000 ihmistä, mikä on yhtä paljon kuin jos Bayonnen kokoinen kaupun-
ki tuhottaisiin maailmankartalta. Euroopan teillä päivittäin menehtyvien ihmisten 
määrä on käytännöllisesti katsoen yhtä suuri kuin keskikokoisen lentokoneen on-
nettomuudessa. Maantieliikenteen uhrit, kuolleet ja haavoittuneet, aiheuttavat yh-
teiskunnalle kymmeniin miljardeihin euroihin nousevat kustannukset ja laskemat-
toman määrän inhimillisiä menetyksiä. Tämän vuoksi Euroopan unionin olisi 
asetettava tieliikenneturvallisuuden alan tavoitteeksi vähentää uhrien määrää 50 
prosenttia vuoteen 2010.” 
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kuolonuhrien määrä on varsinkin muiden liikennemuotojen ammattimai-
sessa liikenteessä ollut olennaisesti pienempi kuin tieliikenteessä. 

3.2.2 Valtioneuvoston liikennepoliittiset selonteot 
eduskunnalle 

Valtioneuvoston vuoden 2008 liikennepoliittisessa selonteossa on mainit-
tu, että tieliikenteen turvallisuus on parantunut hitaasti kymmenen viime 
vuoden aikana. Sitä ennen oli erittäin myönteinen kausi. 2000-luvun en-
simmäisellä vuosikymmenellä tieliikenneonnettomuuksissa on vuosittain 
kuollut 350−400 ihmistä. Edellisen hallituksen keväällä 2006 tekemässä 
liikenneturvallisuutta koskevassa periaatepäätöksessä asetettiin tavoitteek-
si, että vuonna 2010 enintään 250 ihmistä kuolee tieliikenneonnettomuuk-
sissa. Pitemmän ajan tavoitteeksi asetettiin, että liikenneturvallisuus para-
nee tämän jälkeen tasaisesti ja vuoteen 2025 mennessä päästään alle 100 
vuotuiseen tieliikennekuolemaan78. 

Selonteossa on mainittu, että silloinen hallitus on sitoutunut tähän peri-
aatepäätökseen ja sen toimenpideohjelmaan. 

Selontekoon syksyllä 2008 antamassaan vastauksessa79 eduskunta ko-
rosti liikenneturvallisuustyön tehostamista kokonaisvaltaisella turvalli-
suusohjelmalla, joka ulottuu maankäytön ratkaisuista liikennekasvatuk-
seen ja jolla alennetaan pysyvästi liikenteen onnettomuus- ja kuolleisuus-
lukuja. Eduskunnan mukaan liikennejärjestelmän kehittämiseen liittyvät 
linjaukset ja ratkaisut tulee aina arvioida erityisesti liikenneturvallisuuden 
kehittämisen kannalta80. 

Valtioneuvoston vuoden 2012 liikennepoliittisen selonteon mukaan ”lii-
kenteen turvallisuusvisiossa kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua 
vakavasti liikenteessä”81. Selonteon mukaan kaupallisessa ja ammatilli-
sessa liikenteessä tämä liikenneturvallisuusvisio on jo saavutettu lukuun 
ottamatta tieliikennettä, jossa raskas liikenne on osallisena (vaikkakaan ei 
useimmiten aiheuttajana) lähes kolmanneksessa kaikista kuolemaan johta-
neista onnettomuuksista. Lento-, meri- ja rautatieliikenteessä tavoitteena 
on varmistaa saavutettu turvallisuustaso. 

Vuoden 2012 selonteossa esitetty liikenteen turvallisuusvisio on saman-
tyyppinen kuin aiempi valtioneuvoston hyväksymä tieliikennettä koskenut 

                                                      
78 Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko 2008 s. 26−27. 
79 EK 13/2008 vp. 
80 Käytännössä esim. Tiehallinto on antanut jo aiemmin mm. tätä koskevia han-
kearviointiohjeita ja hankkeiden liikenneturvallisuuden tarkastamisohjeita. 
81 Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko 2012 s. 6. 
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turvallisuusvisio, mutta nyt sen ei ole mainittu koskevan pelkästään tielii-
kennettä, vaan sen ymmärtää kaikkia liikennemuotoja koskevaksi. 

Selonteon mukaan Suomi on pärjännyt Euroopan laajuisessa liikenteen 
turvallisuusvertailuissa aikaisemmin kohtuullisesti, mutta viime vuosina 
tilanne on heikentynyt (11. sija asukasmäärään suhteutettuna vuonna 
201082 ja 23. sija, kun verrataan prosentuaalista vähenemistä kymmenen 
vuoden ajalta). Selonteon mukaan Suomen tavoitteena on ollut sijoitus 
viiden parhaan Euroopan maan joukossa. 

Selonteossa ei ole mainittu tarkemmin kriteeriä, millä kuvataan tätä ta-
voitetta ja sen toteutumista. 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön mukaan83 lii-
kennetapaturmat ja vakavat loukkaantumiset ovat merkittävä kansanter-
veydellinen ongelma. Liikenneonnettomuudet ovat erityisesti tieliikenteen 
ongelma. 

3.2.3 Valtioneuvoston periaatepäätökset 
liikenneturvallisuuden edistämisestä 

Vuodesta 1993 lähtien on tehty noin neljän vuoden välein valtioneuvoston 
periaatepäätöksiä tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Periaatepää-
tösten pohjatietona ovat olleet liikenneturvallisuusasiain neuvottelukun-
nan laatimat liikenneturvallisuussuunnitelmat. Vuonna 1997 asetettiin ensi 
kerran tavoite, jonka mukaan tieliikennekuolemien määrä vuonna 2005 tu-
lee olla enintään 250. 

Valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä tieliiken-
teen turvallisuuden parantamisesta tarkistettiin aiempaa vuonna 1997 ase-
tettua liikenneturvallisuustavoitetta siten, että vuonna 2010 liikenne-
kuolemien määrän on oltava alle 250. Tarkistettu tavoite merkitsisi periaa-
tepäätöksen mukaan sitä, että vuonna 2005 Suomi olisi samalla turvalli-
suustasolla kuin Ruotsi ja Norja ovat olleet 90-luvun loppupuolella. 

Vuoden 1997 tavoitetta siis lievennettiin tämän korvanneessa uudessa 
vuoden 2001 tavoitteessa. 

Valtioneuvosto hyväksyi tässä periaatepäätöksessä pitkällä aikavälillä 
Suomelle liikenneturvallisuusvision, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä 
on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua 
vakavasti liikenteessä. 

                                                      
82 Kun on verrattu vuotuisten tieliikennekuolemien lukumääriä jaettuna miljoonaa 
asukasta kohti. 
83 LiVM 5/2012 vp. 
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Periaatepäätökseen liittyvän liikenneturvallisuussuunnitelman tavoittee-
na on luoda edellytykset liikennejärjestelmän jatkuvalle kehittämiselle si-
ten, että vuoden 2025 paikkeilla vuosittainen tieliikennekuolemien määrä 
on enintään 10084. Tähän periaatepäätökseen liittyvän erillisen tieliiken-
teen turvallisuussuunnitelman turvallisuustilan tavoiteindikaattori on pel-
kästään liikennekuolemien määrä. 

Valtioneuvosto vahvisti uudella vuonna 2006 tehdyllä periaatepäätök-
sellä vuonna 2001 asetetun tavoitteen. Tieliikenneonnettomuuksissa kuol-
leiden määrä saa vuonna 2010 olla enintään 250. Pitkän aikavälin tavoit-
teena on edelleen jatkuvasti parantaa liikenneturvallisuutta siten, että lii-
kennekuolemien määrä on enintään 100 vuonna 202585. 

Myös tähän periaatepäätökseen liittyy erillinen tieliikenteen turvalli-
suussuunnitelma, jossa turvallisuustilan tavoiteindikaattori on pelkästään 
liikennekuolemien määrä. 

Valtioneuvoston vuonna 2012 tehty periaatepäätös oli edellisten periaa-
tepäätösten liikenneturvallisuustavoitteiden kaltainen. Tarkoituksena on 
edelleen tehdä liikennepolitiikkaa liikenneturvallisuusvisiossa vuonna 
2001 määritellyllä tavalla: Liikennejärjestelmä on suunniteltava siten, että 
kukaan ei kuolisi eikä loukkaantuisi vakavasti tieliikenteessä86. 

Periaatepäätöksen mukaan Suomen päämääränä on olla Euroopan tur-
vallisimpien valtioiden joukossa. Periaatepäätöksessä on sanottu, että 
”maamme sijoitus asukaslukuun suhteutetussa vertailussa on viime vuosi-
na heikentynyt: Suomi sijoittui Euroopan liikenneturvallisuusvertailussa 
vuonna 2011 sijalle 12”87. Ajokilometreihin suhteutettuna Suomi on kui-
tenkin EU-maiden kärkipäässä, sijalla 4. Vuosina 2001–2011 Suomi on 
kyennyt vähentämään tieliikennekuolemia 33 prosenttia. Se on kuitenkin 
vähemmän kuin Euroopan unionissa keskimäärin. Muut Pohjoismaat ovat 
meitä edellä. 

                                                      
84 Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta 
18.1.2001. 
85 Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta 
9.3.2006. 
86 Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta 
5.12.2012. 
87 Kun on verrattu vuotuisten tieliikennekuolemien lukumääriä jaettuna miljoonaa 
asukasta kohti. Vertailun tietolähteenä on käytetty ilmeisesti 6th Road Safety PIN 
Report -julkaisua, jossa on mukana myös joitakin EU:n ulkopuolisia Euroopan 
maita ja Israel. Jos Israel jätetään Euroopan ulkopuolisena maana vertailun ul-
kopuolelle, Suomi on sijalla 11. Tässä raportissa ei ole mukana kaikkia Ural-
vuoriston länsipuolella sijaitsevia maita (perinteinen Euroopan maat -käsite). 
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Periaatepäätökseen liittyvässä tieliikenneturvallisuussuunnitelmassa on 
esitetty nyt toinenkin tavoiteindikaattori kuin kuolleiden määrä. Suunni-
telmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on parantaa tieliikenteen 
turvallisuutta niin, että 
− vuonna 2014 tieliikennekuolemia on enintään 218 
− vuonna 2020 kuolemia on enintään 136 
− vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantuneita on enintään 5 750. 

Muiden liikennemuotojen turvallisuustavoitteista ei ole havaittu kirjatun 
vastaavia valtioneuvoston periaatepäätöksiä eikä liikenneturvallisuus-
suunnitelmia. Entisen Merenkulkulaitoksen veneliikenneasiain neuvotte-
lukunta on laatinut vuonna 2006 veneilyn turvallisuussuunnitelman 
2006−2016, jonka pohjalta ei ole kuitenkaan tehty periaatepäätöstä Val-
tioneuvostotasolla kuten tieliikenteen turvallisuussuunnitelman suhteen on 
tehty. Veneilyn turvallisuussuunnitelman toteutumista ei ole myöskään tä-
hän mennessä seurattu. Veneliikenneasiain neuvottelukunnan on sittem-
min korvannut liikenne- ja viestintäministeriön merenkulun neuvottelu-
kunnan veneilyjaosto, joka ei ole laatinut vastaavaa suunnitelmaa. 

3.2.4 Eri liikennemuotojen hyvien käytäntöjen 
soveltaminen toisiin liikennemuotoihin 

Valtion liikennehallinnon vuoden 2010 virastouudistuksen yhtenä pääpe-
riaatteena on ollut, että ministeriö keskittyy hallinnonalan strategiseen oh-
jaukseen ja virastot vastaavat operatiivisista tehtävistä. Toinen johtava 
ajatus on ollut, että muodostettavat uudet virastot kehittävät ja hoitavat 
liikennejärjestelmää eivätkä yksittäisen liikennemuodon väylä- tai turval-
lisuuskysymyksiä88. 

Virastouudistuksesta laadittujen lakiesitysten mukaan tavoitteena on te-
hostaa kokonaisvaltaista liikennepolitiikan valmistelua ja korostaa liiken-
nejärjestelmän kokonaisuuden hallintaa väylä- tai liikennemuotokohtais-
ten tarkastelujen sijasta. Tavoitteena on myös parantaa hallinnon, väylä-
toiminnan ja turvallisuustyön tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta, 
saada synergiaetuja ja ottaa paremmin huomioon liikenteen käyttäjien 
matka- ja kuljetusketjujen tarpeet89. 

                                                      
88 Lait väylävirastosta ja liikenteen turvallisuusvirastosta. Ehdotus hallituksen 
esitykseksi. LVM:n julkaisuja 14/2009 s.7−8. 
89 HE 142/2009 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikennevirastosta ja 
Liikenteen turvallisuusvirastosta s. 1. 
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Virastouudistuksen avulla tieliikenteen turvallisuustyössä voitaisiin op-
pia muiden liikennemuotojen nollatoleranssista liikennekuolemien suh-
teen90. 

Tarkastuksessa on havaittu, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa 
on viime aikoina alettu selvittää ja kehittää eri liikennemuotojen hyvien 
käytäntöjen soveltamismahdollisuuksia toisiin liikennemuotoihin, mikä on 
em. virastouudistuksen tavoitteiden mukaista. Käytännössä kyse on ollut 
suureksi osaksi turvallisuudessa pitemmälle kehittyneiksi katsottujen lii-
kennemuotojen (ilma-, rautatie- ja kaupallinen meriliikenne) hyvien käy-
täntöjen soveltamismahdollisuuksien selvittämisestä koskemaan tieliiken-
nettä tai sen ammattiliikenne-osaa. Työssä on seurattu myös kansainvälis-
tä kehitystä asiassa. 

Tarkastuksen aikana valmistui Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin teet-
tämä eri liikennemuotojen turvallisuuskulttuuria vertaileva esitutkimus. 
Esitutkimuksen tuloksena oli todettu muun muassa, että eri liikennemuo-
toja vertailevia tutkimuksia on tehty vähän. Kussakin liikennemuodossa 
on turvallisuudessa omia erityispiirteitään (esimerkiksi erilaiset vaarat ja 
erilainen suuronnettomuuden riski)91. Tutkimuksissa ei useinkaan määri-
tellä, mitä pidetään hyvänä turvallisuuskulttuurina. Turvallisuuskulttuuri-
tutkimuksissa on noussut esiin eroja myös kansallisten kulttuurien suh-
teen. Viranomaistoimintaa tai turvallisuuskulttuurin yhteiskunnallista ta-
soa ei tutkimuksissa ole juurikaan käsitelty. Sellaista pitkittäistutkimusta 
ja vaikuttavuustutkimusta, jossa selvitettäisiin, miten kulttuuri kehittyy ja 
miten sitä voidaan sen eri tasoilla ohjata, on samoin tehty varsin vähän. 

Esitutkimuksen mukaan eri liikennemuotojen vertailussa on syytä olla 
varovainen. Ratkaisujen suoran vertailun ja siirtämisen sijaan voi olla 
hyödyllisempää vertailla liikennemuotojen turvallisuuden hallinnan kriit-
tisiä tekijöitä tai haasteita. 

Esitutkimusraportissa esitetään kolme tutkimuskysymystä, joihin on 
vastaisuudessa tarpeen syventyä enemmän: 1) Miten turvallisuuskulttuuria 
voidaan eri liikennemuotojen piirissä vertailla ja kehittää? 2) Minkälainen 
on hyvä viranomaiskulttuuri, jolla kyetään parhaalla mahdollisella tavalla 
vaikuttamaan liikennejärjestelmän muiden toimijoiden turvallisuuskult-
tuuriin? 3) Miten turvallisuuskulttuurin tasoa tulisi seurata toimijaorgani-
saatioissa? Tutkimuksissa tulisi toisaalta pyrkiä ymmärtämään paikallisia 

                                                      
90 HE 142/2009 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikennevirastosta ja 
Liikenteen turvallisuusvirastosta s. 32. 
91 Turvallisuuskulttuuri liikennejärjestelmässä. Esitutkimus Teemu Reiman, Anne 
Silla, Jouko Heikkilä, Elina Pietikäinen & Juha Luoma. Espoo 2012. VTT Tech-
nology. Tiivistelmä. 
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ja alakohtaisia toiminnan piirteitä mutta toisaalta tuottaa yleistettävää teo-
riaa ja turvallisuuden hallinnan malleja. Turvallisuuskulttuuritutkimukses-
sa on tarpeen käyttää sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. 

Liikennevirasto on teettänyt äskettäin esiselvityksen tieliikenteen turval-
lisuusjohtamisjärjestelmän valmistelusta Liikennevirastossa92. Järjestel-
män tulee kattaa Liikenneviraston toimialueella olevat liikenneturvalli-
suusongelmat ja ottaa huomioon kansainvälinen standardiluonnos 
ISO/DIS 39001 (Road traffic safety management systems – Requirements 
with guidance for use), muut liikennemuodot ja liikenneturvallisuusvision 
mukaisesti liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten torjunta. Esi-
selvityksessä pyrittiin linjaamaan tärkeimmät lähtökohdat ja se, miten vas-
taisuudessa edetään. Keskeisiä reunaehtoja olivat johtamisjärjestelmän 
vaikuttavuus ja liiallisen kuormittavuuden välttäminen. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin standardiluonnoksen keskeisiä sisältöjä ja 
tieliikenteen turvallisuuden hallintaan vaikuttavia tekijöitä Liikenneviras-
tossa. Koska Ruotsin liikennevirastossa (Trafikverket) on jo alettu ottaa 
käyttöön tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmää, käytiin lyhyesti 
läpi myös Trafikverketin kokemuksia järjestelmän käyttöönotosta. Lopuk-
si esitettiin ehdotus tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän lähtö-
kohdiksi. 

Tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän lähtökohdaksi ehdotettiin 
keskittymistä ns. suorituskykytekijöihin. Niitä ovat sellaiset mitattavat te-
kijät, jotka vaikuttavat liikenneturvallisuuteen ja joihin organisaatio pys-
tyy vaikuttamaan ja joilla organisaatio voi määrittää liikenneturvallisuus-
vaikutuksia. Suorituskykytekijät voivat olla kolmea perustyyppiä, joiden 
lisäksi organisaatio voi kehittää myös muita tekijöitä: (1) altistustekijät 
(liikennemäärä tai suorite), (2) lopulliset tulostekijät (kuolleiden ja vaka-
vasti loukkaantuneiden lukumäärät) ja (3) välilliset tulostekijät (esimer-
kiksi tieverkon turvallisuuden suunnittelu ja käyttö). Lisäksi toimiva tur-
vallisuusjohtamisjärjestelmä vaatii jo alkuvaiheessa johdon sitoutumisen 
ja ns. tukitoiminnat on kytkettävä mukaan. Näitä ovat koordinointi, re-
surssit, osaaminen, tietoisuus sekä viestintä ja edistäminen. 

Tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän keskeisenä lähtökohtana 
pidettiin edellä mainittua kansainvälistä standardiluonnosta. Toisaalta läh-
dettiin siitä, että mitään rautateiden turvallisuusjohtamisjärjestelmää vas-
taavaa järjestelmää ei tässä vaiheessa kehitetä tieliikenteeseen, koska ha-
lutaan välttää liiallista monimutkaisuutta ja suuria resurssitarpeita. Tie-

                                                      
92 Tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmän valmistelu Liikennevirastossa 
Esiselvitys, Juha Luoma & Anne Silla. Espoo 2012. VTT Technology 52. Tiivis-
telmä. 
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liikenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmää lähdetään kehittämään aivan 
omasta näkökulmasta. Kolmantena lähtökohtana pidettiin sitä, että tielii-
kenteen turvallisuusjohtamisjärjestelmällä on oltava vaikuttavuutta, eli 
järjestelmän tulee tehostaa Liikenneviraston liikenneturvallisuustyötä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa on syksyllä 2012 tehty ensim-
mäinen uusien turvallisuusindikaattorien mukainen arvio ilmailuturvalli-
suuden tilasta, jonka sisältö ja rakenne vastaavat osittain kansainvälistä 
EASA:n suositusta ja osittain Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin omaa 
käsitystä. Syksystä 2013 lähtien on tarkoitus tehdä kaikista liikennemuo-
doista vastaavat arviot. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja VTT:n edustajien haastatteluissa 
tuli esiin näkemyksiä, että tähän asti muutaman vuoden välein laaditut tie-
liikenteen turvallisuuden parantamissuunnitelmat ja niiden pohjalta tehdyt 
valtioneuvoston periaatepäätökset ovat olleet sisällöltään pitkään liian sa-
manlaisia tai rutiinimaisia. On myös arveltu, että toteutuneen melko hyvän 
tieliikenneturvallisuuskehityksen merkittävänä syynä voi olla kansallisista 
turvallisuussuunnitelmista ja niiden toimenpiteistä riippumaton ajoneuvo-
tekniikan kansainvälinen kehittyminen olennaisesti uusissa autoissa viime 
vuosina. Tiedot tämän tekijän vaikutuksesta turvallisuuskehitykseen näyt-
tävät myös vaihtelevan joissakin asiaa käsittelevissä julkaisuissa. Tarkas-
tuksen aikana käydyissä keskusteluissa on kuitenkin katsottu, että muilla-
kin tehdyillä liikenneturvallisuutta edistävillä toimenpiteillä on ollut vai-
kutusta. Uusien tieliikenneturvallisuustavoitteiden saavuttamisen on arvi-
oitu tulevan vastaisuudessa yhä vaikeammaksi ja kalliimmaksi saavuttaa 
perinteisillä keinoilla. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mielestä myös eri liikennemuoto-
jen nykyisissä tietovarannoissa olisi paljon parannettavaa ja tehostettavaa. 
Tietoa on paljon eri tahoilla, mutta niiden viranomaisroolia ei ole kellään. 
Vähäisiä valvontaresursseja pitäisi kohdentaa nykyistä riskiperusteisem-
min ongelmallisiin kohtiin. Ilmailu on ollut tässä edelläkävijänä. 

Tarkastuksen aikana käydyissä haastatteluissa tuli myös esiin toisenlai-
sia näkemyksiä, kuten että joidenkin liikennemuotojen hyvien käytäntöjen 
soveltaminen toisiin liikennemuotoihin on saanut viime aikoina jonkinlai-
sen ylikorostetun muoti-ilmaisun aseman. Ammattimaisessa liikenteessä 
eri liikennemuotojen hyviä käytäntöjä on jo pitkään pyritty soveltamaan 
toisten liikennemuotojen ammattimaiseen liikenteeseen. Tällainen toimin-
tatapa soveltuu kuitenkin huonosti ei-ammattimaiseen liikenteeseen, jonka 
osuus on suuri tieliikenteessä. 

Hyvien käytäntöjen soveltamisessa on myös havaittavissa jonkin verran 
erilaista suhtautumista eri liikennemuotojen eri kulkutapoihin. Ei-
ammattimainen vesiliikenne tai veneily on joidenkin liikenneturvallisuus-
alan toimijoiden mielestä katsottu vapaa-ajan toimeksi eikä vesiliiken-
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teeksi. Tämä näkyy esimerkiksi veneiden katsastuksessa, sillä siinä on 
olennaisesti kevyempi järjestelmä kuin ei-ammattimaisessa liikenteessä 
olevien autojen katsastuksessa. 

3.2.5 Yhteenvetoa 

Viime vuosina esitetyn Suomen liikenteen ylätason turvallisuusvision 
mukaan kenenkään ei tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liiken-
teessä. Tämän ns. nollavision on tulkittu tarkoittavan sitä, että yhteiskun-
nan tehtävänä on luoda sellainen infrastruktuuri ja muut puitteet tieliiken-
teelle, että tienkäyttäjät voivat saavuttaa tämän tavoitteen sääntöjä noudat-
tamalla. Vision esikuvana pidetään eräiden muiden EU-maiden vastaavia 
visioita. Saatujen tietojen mukaan vision taustalla on moraalinen peruste. 
Tarkempaa taloudellista analyysia sen hyödyistä ja kustannuksista ei ole 
esitetty. Vision mukainen nollakuolematavoite on ymmärretty käytännön 
toiminnassa pitkän aikavälin tavoitteena, jota kohti on tarkoitus edetä vä-
hitellen muun muassa välitavoitteiden ja niiden mukaisten toimenpiteiden 
avulla. Tämä on ollut yhtenä lähtökohtana viime vuosien tieliikennetur-
vallisuussuunnitelmia laadittaessa. Visio on periaatteessa selkeä ja melko 
yksikäsitteinen, mutta siihen liittyy ongelmia. Visiota on kritisoitu esi-
merkiksi siksi, että sanotun onnettomuusriskin eliminointi kirjaimellisesti 
loppuun saakka on sietämättömän kallista, toisin sanoen viimeisten lii-
kennekuolemien poistamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat kustannuksil-
taan hyvin korkeita ja voivat edellyttää olennaisia muutoksia yhdyskunta-
rakenteessa, ihmisten käyttäytymisessä ja liikenneympäristössä. Voidaan 
myös ajatella, että jos osa vuotuisista toteutuneista liikennekuolemista 
johtuu vielä vähän tunnetuista tekijöistä, ei tämän osan kuolemien vähen-
tämistä voida vielä hallita ennakolta suunniteltavilla toimenpiteillä ja re-
sursseilla. Tähän liittyviä ongelmia on tarkasteltu myös luvussa 3.4. Nol-
lavisio edellyttää periaatteessa vastaavia liikenneturvallisuustilaa kuvaavia 
indikaattoreita (edellinen luku 3.1). 

Kun otetaan huomioon inhimillisen toiminnan moniulotteisuus, ihmis-
luonnon taipumus tehdä toisinaan virheitä sekä käytettävissä olevat rajalli-
set resurssit, ei ole todennäköistä, että liikennekuolemien nollavisiota tul-
laan saavuttamaan nähtävillä olevassa lähitulevaisuudessa. Olisi periaat-
teessa hyvä, jos liikenneturvallisuusvisio olisi sellainen, ettei sen ja käy-
tännön mahdollisuuksien välillä olisi tällaista ristiriitaa. Nykyistä liikenne-
turvallisuusvisiota voi ja on kuitenkin tavallaan perusteltua pitää jonkin-
laisena pitkän aikavälin tavoitteena, jota kohti toimintaa voidaan resurssi-
en puitteissa suunnitella, jos sen nopeaa saavuttamista ei tavoitella kirjai-
mellisesti mihin hintaan tahansa. 
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Viime vuosina asiakirjoissa usein esitetty ylätason tavoite liittyy Suo-
men kansainväliseen sijoittumiseen liikenneturvallisuudessa. Tähän liitty-
viä tavoitteita on esitetty hieman eri sanamuodoissa, kuten kuuluminen 
Euroopan kärkimaiden joukkoon tai kuuluminen Euroopan viiden par-
haimman maan joukkoon. Seurattavina indikaattoreina on vertailuissa 
mainittu käytetyn liikennekuolemien ja onnettomuuksien määrää miljoo-
naa asukasta kohti sekä liikennesuoritetta kohti ja kuolemien vuotuista 
muutosprosenttia93. Tässä yhteydessä ei ole selvästi sanottu, mitä yhtä in-
dikaattoria käytetään tai voidaanko valita useammasta vaihtoehtoisesta in-
dikaattorista. Tätäkään tavoitetta ei ole perusteltu taloudellisesti esimer-
kiksi hyöty-kustannussuhteella, vaan sen taustalla ovat muut perusteet. 
Tavoite tulisi esittää tähänastista yksiselitteisemmin, ja seurannan tulisi 
olla tavoitteen mukainen. Tämäkin tavoite vaikuttaa selkeästi liikennetur-
vallisuuden tilaa kuvaaviin indikaattoreihin (edellinen luku 3.1). 

Jos vertaillaan Euroopan tieliikennekuolemia ajokilometriä kohden las-
kettuna, Suomen sijoittuminen on ollut melko hyvä (4. sija). Tämä voi vii-
tata siihen, että ajotavat ja muut turvallisuustekijät ovatkin Suomessa 
muihin verrattuna varsin hyvät eikä niiden kautta voi helposti vaikuttaa 
tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Edellä luvussa 3.1 VTT:n tahol-
ta esitetty lisätiedon tarve nousee tässä yhteydessä taas esiin. Mistä syistä 
Suomi on jäänyt jälkeen niistä maista, joita pidetään liikenneturvallisuu-
den kärkimaina, ja ovatko eri maiden vertailussa käytetyt kriteerit järke-
viä? Johtavatko käytetyt kriteerit siihen, että Suomen on muihin verrattuna 
vaikeampaa ja kalliimpaa nostaa sijoittumistaan? Onko alettava miettiä, 
voiko Suomen suhteellisen suurelle ajamismäärälle tehdä jotakin? Kun 
ajetaan paljon, voi yhdyskuntarakenteen kehittäminen tässä mielessä 
nousta tärkeään asemaan liikennekuolemien määrää vähentävänä keinona. 
Tai jos siihen ei voi mennä, millä lailla tämä Suomen erityispiirre olisi 
otettava huomioon liikenneturvallisuustyössä? Onko esimerkiksi riittävää 
tietoa siitä, miten vaarallista paljoon ajamiseen liittyvä ”mökkipendelöin-
ti” on ja voiko siihen liittyviä riskejä helposti pienentää (mökeille ehkä 
kiiruhdetaan viikonloppuina väsyneinä riskejä ottaen)? 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneturvan taholta on tuotu 
esiin tähän liittyen se, että eri maissa tilastoidut ajokilometrimäärät eivät 
ole niin tarkkoja ja keskenään vertailukelpoisia lukuja kuin asukasluvut, 
joten liikennekuolemien suhteuttaminen asukaslukuun antaa tarkemman 
vertailupohjan kuin ajokilometreihin suhteuttaminen. Suomessa ajosuorit-
teiden laskenta perustuu Liikenneviraston LAM-pisteistä94 kerättäviin tie-

                                                      
93 Esim. Valtioneuvoston periaatepäätös 5.12.2012. 
94 LAM = liikenteen automaattinen mittaus. 
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toihin. Näitä pisteitä on päätieverkolla mutta ei alemman tasoisella tiever-
kolla. Lisäksi ajotapoja arvioitaessa on huomattava, että kuljettajajoukko 
muuttuu ja uudistuu jatkuvasti eikä tilanne pysy staattisena. Uusia aloitte-
levia kuljettajia ja uusia iäkkäitä kuljettajia tulee jatkuvasti. Noin puolet 
kuolonkolareista johtuu vakavasta, tietoisesta riskinotosta. 

Vaikka vuonna 2001 valtioneuvoston hyväksymässä liikenteen turvalli-
suusvisiossa on tieliikennekuolemien estämisen lisäksi mainittu vakavat 
loukkaantumiset, määrälliset tieliikenteen turvallisuustavoitteet on vuosi-
na 2001 ja 2006 asetettu pelkästään liikenneonnettomuuksissa kuolleiden 
enimmäismäärälle. Tämä on johtunut siitä, että vakavia loukkaantumisia 
ei Suomessa ole tilastoitu erikseen kaikista tieliikenteen loukkaantumista, 
joten niiden tarkka seuranta ei ole toistaiseksi ollut mahdollista. Uusim-
missa vuoden 2012 periaatepäätöksessä mainituissa turvallisuustavoitteis-
sa on mainittu myös määrällinen tavoite kaikille tieliikenteen loukkaan-
tumisille vuonna 2020. Koska tieliikenteen onnettomuustilastojen peittä-
vyys on loukkaantumisiin johtaneiden onnettomuuksien osalta 20−30 pro-
senttia95 eli tilastot ovat sisältäneet vain osan loukkaantuneista, tämä ta-
voite edellyttää loukkaantuneiden nykyisen tilastoinnin olennaista tarken-
tamista tai sitten seurantaan toisentyyppistä tietojärjestelmää. Saatujen tie-
tojen perusteella vireillä on tieliikenteen vakavien loukkaantumisten tilas-
toinnin kehittäminen. Vakavasti loukkaantuneet ovat kuitenkin vain osa 
kaikista tieliikenteessä loukkaantuneista. 

Vuonna 2012 valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa edus-
kunnalle esitetty liikenteen turvallisuusvisio on samantyyppinen kuin ai-
emmin valtioneuvoston periaatepäätöksissä 2001 ja 2006 mainittu tielii-
kenteen turvallisuusvisio, mutta nyt sen ei ole mainittu koskevan pelkäs-
tään tieliikennettä, vaan käytetty sanamuoto on ymmärrettävä kaikkia lii-
kennemuotoja koskevaksi. Tämä tavoite aiheuttaa tarpeen parantaa seu-
rantaa ja tilastointia vastaavasti, mikä merkitsee nykytilanteeseen verrat-
tuna tilastoinnin olennaista parannustarvetta. Vapaa-ajan vesiliikenteen ja 
maastoliikenteen turvallisuustilastointi ei ole tähän asti käsittänyt kuole-
mia ja vakavia loukkaantumisia niin hyvin kuin muissa liikennemuo-
doissa. 

                                                      
95 Esim. Tilastokeskuksen Internet-sivut: Eri onnettomuustyyppien tietoontulossa 
on eroja. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneissa pol-
kupyöräilijöissä. Puutteellisuudet johtuvat siitä, etteivät onnettomuudet tule polii-
sin tietoon. Puuttuvista loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista valta-
osassa on vain lieviä loukkaantumisia, sillä tieliikennelaki velvoittaa ilmoitta-
maan onnettomuudesta poliisille vain, jos joku on loukkaantunut vakavasti. 



 

63 

Tarkastuksen perusteella eri liikennemuotojen hyvien käytäntöjen sovel-
tamismahdollisuuksien selvittämistä ja mahdollista soveltamista toisiin 
liikennemuotoihin on pidettävä myönteisenä asiana. Tätä kautta voi olla 
osaltaan mahdollista parantaa tieliikenteen turvallisuutta ja eri liikenne-
muotojen muodostaman liikenneturvallisuustilan kokonaisuutta. Liikenne-
turvallisuussyistä eri liikennemuotojen tähänastisten käytäntöjen muutok-
sia harkittaessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon, etteivät muutoksista ai-
heutuvat mahdolliset haitat kasva olennaisesti muista kuin liikenneturval-
lisuuden näkökulmista katsottaessa. Tässä tulisi myös edetä kansainvälis-
ten kokemusten ja kehityksen tahdissa. 

3.3 Liikenneturvallisuustoiminnan 
organisointi 

3.3.1 Liikenneturvallisuustoiminnan yleinen ohjaus 

Valtion liikennehallinnossa vuonna 2010 toteutetun virastouudistuksen 
valmistelun aikana todettiin, ettei kaikkia hankkeeseen liittyviä avoimia 
kysymyksiä voida ratkaista ennen uusien virastojen käynnistämistä96. Syi-
tä joidenkin kysymysten jäämiseen ratkaisematta tai ratkaisun siirtymi-
seen myöhemmäksi olivat esimerkiksi valmisteluajan rajallisuus tai hank-
keessa mukana olevien tahojen erimielisyydet tarkoituksenmukaisimmasta 
ratkaisusta. Liikennehallinnon 1.1.2010 voimaan tulleen virastouudistuk-
sen yhteydessä ministeriön ja virastojen roolit ja vastuut määriteltiinkin 
vanhojen tehtävien ja tehtäväjakojen mukaisesti. 

Vielä avoimiksi kysymyksiksi jäivät virastouudistuksen valmisteluai-
neiston mukaan muun muassa seuraavat: 
− Merenkulun valvontavastuun on oltava Liikenteen turvallisuusviras-

tolla. Jotta tämä olisi mahdollista, asianomaista lainsäädäntöä on muu-
tettava ja turvallisuusviraston meriturvallisuutta käsittelevälle toimi-
alalle olisi varmistettava osaaminen ja resurssit Liikenneviraston vesi-
väylänpidon turvallisuuden valvontaan. 

− Kaikkien liikennemuotojen rekistereiden yhdistämisen hyödyt ja 
mahdollisuudet olisi selvitettävä ja tutkittava, voitaisiinko kaikki re-
kisterit, mukaan lukien nyt maistraateissa pidettävä vesikulkuneuvo-

                                                      
96 LVM:n virastouudistuksen tavoitteet: Lait väylävirastosta ja liikenteen turvalli-
suusvirastosta. Ehdotus hallituksen esitykseksi. LVM:n julkaisuja 14/2009 s. 6−7. 
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rekisteri, yhdistää Ajoneuvohallintokeskuksesta Liikenteen turvalli-
suusvirastoon siirtyvään ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään. 

− Liikenneturvan asema – pidetäänkö Liikenneturva liikenneturvalli-
suudesta kiinnostuneiden järjestöjen ja muiden toimijoiden keskusliit-
tona vai kiinteämmin yhteydessä Liikenteen turvallisuusvirastoon? 

Virastouudistusta koskevien lakiesitysten perustelumuistiossa on esitetty 
uudistukseen liittyvien toimijoiden tehtäväjakoa. Tarkoituksena on muun 
muassa, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi olisi korostetusti liiken-
teen yleisestä turvallisuudesta vastaava viranomainen, jonka tehtävänä oli-
si huolehtia liikennejärjestelmän yleisestä turvallisuudesta ja turvallisuu-
den kehittämisestä97. Tehtävän hoitamisessa virasto harjoittaisi liikenne-
järjestelmän toimijoiden valvontaa, myöntäisi lainsäädännön edellyttämiä 
turvallisuustodistuksia ja hyväksyisi toimijoiden turvallisuusjohtamisjär-
jestelmät tai muut vastaavat järjestelmät, joilla varmistetaan toimijoiden 
harjoittaman toiminnan turvallisuus. 

Perustelumuistion mukaan vastaisuudessa selvitettäisiin, onko Liiken-
teen turvallisuusvirastolle osoitettava turvallisuusvalvonta myös tieverkon 
turvallisuuden sekä tieverkon tunneleiden ja TEN-tieverkon turvallisuu-
den valvojana samoin kuin vesiväylien turvallisuuden valvonta. Tieliiken-
teen valvonta jäisi edelleen poliisille, kuten myös veneilyssä liikennesään-
töjen noudattamisen valvonta98. Muistiossa ei ole käsitelty yleistasoa tar-
kemmin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin turvallisuustehtäviä kaikissa 
liikennemuodoissa (ei lainkaan maastoliikennettä ja vapaa-ajan vesilii-
kennettä). 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on teettänyt perustamisensa jälkeen 
selvityksen, jossa on tarkasteltu eräiden liikenneturvallisuustehtävien käy-
tännön järjestämismahdollisuuksia, organisointimalleja ja tehty ehdotuksia 
ja suosituksia tästä99. Tässäkään selvityksessä ei ole tarkasteltu tarkemmin 
maastoliikenteen ja vapaa-ajan vesiliikenteen turvallisuustehtävien järjes-
tämistä. 

Selvityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin perustaminen 
ja muut siihen mennessä ehdotetut muutokset edellyttävät Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafin sisäisiä muutoksia, muutoksia liikenne- ja viestin-
täministeriön hallinnonalalla ja rakennemuutoksia laajemminkin valtion-

                                                      
97 HE 142/2009 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Liikennevirastosta ja 
Liikenteen turvallisuusvirastosta s. 42. 
98 s. 42−43. 
99 Trafin tulevaisuuden näköaloja, Trafin tilaama selvitys, Reino Lampinen. Tra-
fin julkaisuja 8/2011. 
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hallinnossa. Osa muutoksista voidaan hoitaa Liikenteen turvallisuusviras-
to Trafin sisäisin päätöksin. Osa tehtävien järjestelystä edellyttää ministe-
riön panosta lainsäädännön ja talousarvion valmistelussa. Osa ehdotetuista 
rakenteellisista muutoksista vaatii neuvotteluja ja taustatöitä muiden mi-
nisteriöiden ja virastojen kanssa ja osin jopa vaikuttamista komissioon ja 
muihin EU:n elimiin. 

Selvityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontaa on 
ulkoistettava. Näin muotoiltu strategia on ainoa käytännön mahdollisuus 
hoitaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontatehtävää resurssien 
jatkuvasti niuketessa suhteessa valvottavien määrään, valvottavan liiken-
teen kasvuun ja lainsäädännöstä johtuvaan tehtävien lisääntymiseen. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontastrategiassa on korostetta-
va kaikkien liikenteen toimijoiden omaa vastuuta toimintansa turvallisuu-
desta. Valvontaa on kohdennettava turvallisuus- ja ympäristöriskiperustei-
sesti. Auditointeja ja sertifiointeja on hyödynnettävä valvonnassa. 

Selvityksen mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin roolia myös 
Liikenneviraston tie- ja merenkulkutoimintojen valvontaviranomaisena tu-
lee vahvistaa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille on annettava kaikista 
valvottavista kohteista käytännön valvontaoikeudet, kuten oikeus päästä 
valvottavan toimitiloihin, saada asiakirjoja ym. Liikennevirastolla tulee 
olla sen turvallisuuteen liittyvistä tehtäväkentistä Liikenteen turvallisuus-
virasto Trafin hyväksymä turvallisuusjohtamisjärjestelmä (turvaohjelma, 
turvallisuudenhallintajärjestelmä tms.). Valvonta tapahtuisi käytännössä 
järjestelmän tai ohjelman auditoinnin kautta. 

Selvityksessä ehdotetaan säilytettäväksi Liikenneturvan siihenastinen 
hallintomalli. 

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti kesällä 2011 projektin, jonka 
tehtäväksi annettiin laatia ehdotuksia tehtävien ja roolien selkeyttämiseksi 
ministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kes-
ken. Toimeksiannossa todettiin lisäksi, että tarkastelua voidaan laajentaa 
käsittämään myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneturvan 
rooleja, mutta tätä tarkastelua ei sittemmin tehty. Projektiryhmä listasi ko-
konaisuuden hahmottamiseksi sellaisia tehtäviä ja tehtäväkokonaisuuksia, 
joiden työnjaon tai roolien oli eri yhteyksissä katsottu vaativan selkeyttä-
mistä100. Projektiryhmä päätti keskittyä erityisesti Liikenneviraston ja Lii-
kenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontasuhteisiin, liikenneturvallisuus-
tilastointiin sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä virastoihin jo siirrettyi-

                                                      
100 LVM–Liikennevirasto–Liikenteen turvallisuusvirasto: tulevaisuuden roolit ja 
tehtävät -projektiryhmän muistio 21.12.2011. 
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hin ja syksyn 2011 aikana siirrettäviin keskeisiin tehtäväkokonaisuuksiin 
liittyviin kysymyksiin. 

Projektiryhmä ehdotti, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtä-
vänä on järjestelmätasolla varmistaa, että liikenneturvallisuusnäkökulma 
on otettu huomioon tieliikennettä koskevissa määräyksissä ja toimintaoh-
jeissa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi toteuttaa tätä pääasiassa val-
vonnan ja auditointien kautta. Liikennevirasto vastaa määräysten toimin-
taohjeista ja siitä, että turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon ja niitä 
noudatetaan. 

Projektiryhmä ehdotti, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla tulisi 
olla järjestelmätasolla selkeä rooli meriliikenteen turvallisuuden varmis-
tamiseksi ja liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi ja Liikennevirasto käynnistävät yksityiskohtaisen selvityksen, jossa 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvonta- ja auditointirooli määritel-
lään yksityiskohtaisesti. 

Projektiryhmä ehdotti, että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tehtä-
vänä on muodostaa menetelmät liikennejärjestelmän turvallisuuden tilan 
seuraamiseksi indikaattoritiedon pohjalta ja Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafin tehtävänä on tuottaa vastuualueeltaan (liikenteen turvallisuus) jat-
kuvaa indikaattoreihin perustuvaa tietoa, jota nimitetään liikennejärjes-
telmän turvallisuuden tilaksi. 

Tarkastuksen aikana saatujen haastattelutietojen mukaan projektiryhmän 
raportin pohjalta on laadittu esitys lain muutokseksi, joka on sittemmin 
hyväksytty eduskunnassa101. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myös 
jatkanut toimintansa kehittämistä projektiryhmän kuvaamaan suuntaan. 
Liikenneturvallisuusasioiden työnjaon ja organisoinnin tarkistus ei ole 
toistaiseksi muuten edennyt konkreettisesti. Tarkastuksen aikana esiin tul-
leita näkemyseroja työnjaosta Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Lii-
kenneviraston välillä on selostettu jäljempänä. 

Tarkastuksen aikana tehtyjen haastattelujen yhteydessä tuli myös esiin, 
että ELY-keskusten ohjaus on jäänyt kattavasti tarkastelematta hallin-
nonalan virastouudistuksessa. Entisen Tiehallinnon toiminta ja resurssit on 
liikenneturvallisuuteen vaikuttavissa asioissa vain jaettu Liikenneviras-
toon ja ELY-keskusten Liikennevastuualueille. Liikennevirasto ja ELY-
keskukset toimivat tilaajaviranomaisina sekä investointihankkeissa että 
monivuotisissa hoitoalueurakoissa. Liikennevirasto on tarkastuskertomus-
luonnoksesta antamassaan palautteessa ilmoittanut, että entisen Tiehallin-
non aikana laadittu tieliikennelain 25 §:ään perustuva ohje Nopeusrajoi-
tukset 16.12.2009 on edelleen toistaiseksi voimassa. Liikenteen turvalli-

                                                      
101 Laki 446/2012, HE 39/2012 vp. 
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suusvirasto Trafilla ei ole suoraa ohjausvaltaa ELY-keskuksiin,  vaikka 
niissä kuitenkin tehdään erilaista liikenneturvallisuuteen vaikuttavaa käy-
tännön työtä. ELY-keskukset hoitavat alueellisella tasolla suuren osan val-
tion tienpitoon liittyvistä tehtävistä. 

Haastatteluissa on käytännön liikenneturvallisuustyön yhtenä ongelma-
na pidetty myös sitä, ettei valtiolla ole kuntiin kohdistuvaa suoraa ohjaus-
valtaa niiden liikenneturvallisuustoiminnassa. Säädösohjauksella on peri-
aatteessa mahdollista ohjata valtion ulkopuolisten tahojen liikenneturvalli-
suustoimintaa, mutta se on hidas ja vaikea tapa. Esiselvitys tieliikennelain 
kokonaisuudistuksesta on kirjattu liikenne- ja viestintäministeriössä tehtä-
väksi vuonna 2012. Kunnilla on liikenneturvallisuuteen liittyvä merkittävä 
osa esimerkiksi niiden hallinnoimien teiden ja katujen pitäjinä, opetus- sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalojen tehtävien alueellisina hoita-
jina. 

3.3.2 Liikennevakuutussäännösten kokonaisuudistus 

Liikennevakuutuslaissa102 on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön teh-
täväksi määrätä vuosittain tietyn suuruinen liikenneturvallisuusmaksu va-
kuutusyhtiöiltä. Sosiaali- ja terveysministeriö on käytännössä jakanut vuo-
sittain liikenneturvallisuusmaksuista kertyneet tulot edelleen kolmelle lii-
kenneturvallisuustyötä tekevälle yhteisölle. Näitä ovat olleet Liikennetur-
va, Liikennevakuutuskeskus sekä Ahvenmaan maakunta. Vuonna 2011 
Liikenneturvan osuus oli 5 950 000 euroa, Liikennevakuutuskeskuksen 
liikenneturvallisuustyön osuus 1 693 000 euroa ja Ahvenanmaan maakun-
tahallinnon liikenneturvallisuustyön osuus 40 000 euroa103. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan liikennevakuutuslain 18 a 
§ ja sen perusteella toteutettu liikenneturvallisuustyön rahoitus eivät vas-
taa perustuslain 81 §:n vaatimuksia. Liikennevakuutuslain 18 a §:ssä sää-
dettyä liikenneturvallisuusmaksua voi perustuslain 81 §:n ja siihen liitty-
vän perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön perusteella pitää (välilli-
senä) verona. Perustuslakivaliokunnan mukaan Liikennevakuutuslain 18 a 
§ on puutteellinen niiltä osin, ettei säännöksessä säädetä verovelvollisuu-
den tai veron suuruuden perusteista, verovelvollisten piiristä eikä verovel-
vollisen oikeusturvasta (muutoksenhausta). Veroluonteisen maksun peri-

                                                      
102 Liikennevakuutuslaki (279/1959) 18 a §. 
103 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2011 liikenneturvallisuusmak-
susta 1374/2010. 
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misen määrittelyperusteet on asetuksenantovallalla siirretty sosiaali- ja 
terveysministeriölle104. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä laadittiin perustuslakivaliokunnan tul-
kinnan jälkeen lakiesitysluonnos105, jossa ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki liikenneturvallisuusmaksusta. Esitys liittyy samaan aikaan tämän esi-
tyksen kanssa annettavaan hallituksen esitykseen uudeksi liikennevakuu-
tuslaiksi, jolla liikenneturvallisuusmaksua koskeva liikennevakuutuslain 
18 a § kumottaisiin. Uudessa laissa säädettäisiin vakuutusyhtiöiden mak-
settavaksi tulevasta liikenneturvallisuusmaksusta ja tieliikenteen turvalli-
suuden edistämiseksi myönnettävistä määrärahoista. Liikenteen turvalli-
suusvirasto Trafi keräisi liikennevakuutustoimintaa harjoittavilta vakuu-
tusyhtiöiltä valtiolle liikenneturvallisuusmaksua. Maksun määrä olisi 1,05 
prosenttia vakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta saamasta maksutulosta 
(samansuuruinen laskentaperuste kuin aikaisemminkin). Valtion talousar-
viossa voitaisiin myöntää määrärahoja tieliikenteen turvallisuuden edistä-
miseksi. Määrärahojen myöntämisestä liikenneturvallisuustyötä tekeville 
tahoille päättäisi liikenne- ja viestintäministeriö. 

Lakiesityksen mukaan sillä tavoiteltaisiin tieliikenneturvallisuustyön 
jatkuvuutta esittämättä muutoksia liikenneturvallisuustyön organisointiin. 
Tarkoituksena ei ole muuttaa nykyisten toimijoiden pitkälti lakisääteistä 
toimintaa, vaikka rahoitusjärjestelmää uudistetaankin, vaan turvata toi-
minnan jatkuvuus rahoituksen muutoksista huolimatta. Esityksen keskei-
nen tavoite on vain kehittää toimiva liikenneturvallisuustyön rahoituspoh-
ja. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä laadituista lakiesitysluonnoksista lii-
kennevakuutuslaiksi, laiksi Liikennevakuutuskeskuksesta ja laiksi liiken-
neturvallisuusmaksusta järjestettiin 11.1.−4.3.2011 laaja lausuntokierros, 

                                                      
104 Perustuslakivaliokunnan mukaan Liikennevakuutuslain 18 a § siirtää vero-
luonteista maksua koskevan päätöksenteon sosiaali- ja terveysministeriön avoi-
meen harkintaan ja säätää veronkanto-oikeuden Liikennevakuutuskeskukselle. 
Vaikka sillä on laissa säädettyjä julkisen vallan käyttöön rinnastettavia tehtäviä, 
Liikennevakuutuskeskuksen asema ei kuitenkaan ole rinnasteinen esimerkiksi jul-
kisoikeudelliseen keskusvirastoon. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallin-
totehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, 
jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää 
julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viran-
omaiselle. 
105 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikenneturvallisuusmaksusta. luonnos 
11.1.2011. 
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jossa lausuntoja pyydettiin 27:ltä eri taholta. Suurin osa lausunnonantajis-
ta piti esityksiä välttämättöminä ja kannatettavina. 

Valtiovarainministeriö katsoi kuitenkin, että liikenneturvallisuusmaksua 
koskevaan lakiin ei tule sisällyttää esitysluonnoksen 5 §:n kaltaista sään-
nöstä liikenneturvallisuustyön rahoittamisesta liikenneturvallisuusmaksul-
la. Valtiovarainministeriön mukaan verot ja veronluonteiset maksut ovat 
yleiskatteellisia valtion tuloja, joiden käytöstä eri tarkoituksiin tulee säätää 
muualla kuin verolaeissa. 

Saatujen tietojen mukaan tämä lakimuutosprosessi ei ole edennyt lau-
suntojen jälkeen. 

Liikenneturvasta tarkastuksen aikana saatujen tietojen mukaan lakiesi-
tysluonnos antaisi mahdollisuuden jatkaa Liikenneturvan toimintaa. Lii-
kenneturva ymmärtää liikenneturvallisuusmaksun rinnastamisen veroon ja 
sen mukanaan tuomat reunaehdot. Liikenneturva pitää tärkeänä, että varo-
jen osoittaminen liikenneturvallisuustyöhön toteutuu nykytasossa. Liiken-
neturvan kanssa ei ole kuitenkaan keskusteltu rahoitusmallien vaihtoeh-
doista eikä siitä, mitä esitetyn rahoitusmallin muutos tulisi vaikuttamaan 
Liikenneturvan hallintomalliin. 

Liikenneturvan mukaan tarkastelussa on syytä erottaa rahoitukseen liit-
tyvä hallintomalli toiminnan ohjaukseen liittyvästä hallinnosta. Liikenne- 
ja viestintäministeriön, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenne-
turvan roolien selkeyttäminen ei ole yhteydessä rahoituksen hallintomal-
liin, vaan perustana ovat niistä annetut lait. Niissä on periaatteessa selkeä 
näiden osapuolten roolijako viranomaistoimintaan ja vapaaeh-
tois/järjestötoimintaan. Liikenneturva on julkisesta ohjauksesta huolimatta 
valtakunnallinen keskusjärjestö, joka kokoaa vapaaehtoistyöntekijöitä eri 
aloilta. Liikenneturva antaa resursseja ja asiantuntijuutta nimenomaan tie-
liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Liikenneturva katsoo, että sillä 
on oman alansa osaamista esimerkiksi valistuksen ja liikennekasvatuksen 
ainoana nykyisenä alueellisena antajana. Tämä on myös todettu liikenne- 
ja viestintävaliokunnan liikennepoliittisesta selonteosta antamassa mietin-
nössä. Liikenneturvaa olisi kehitettävä alansa osaamiskeskuksena. 

Liikenneturvan mukaan sen hallinnoinnin uudistusta on toteutettu viime 
vuosina siten, että toiminnan ohjaus on viime vuosina muuttunut syste-
maattisemmaksi ja toiminnan arviointia varten on kehitetty mittareita. Lii-
kenneturvan mukaan, jos sen ohjaus ja valvonta siirrettäisiin liikenne- ja 
viestintäministeriöltä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, Liikennetur-
van asema ja rooli riippumattomana, itsenäisenä ja uskottavana toimijana 
heikkenisi. 
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3.3.3 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja 
Liikenneviraston työnjako ja yhteistyösuhde 

Valtion liikennehallinnon vuonna 2010 toteutettuun virastouudistukseen 
liittyen yhdeksi viime aikojen kehittämisasiaksi on katsottu Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston välisen työnjaon määrittely 
yksityiskohtaisemmalla tasolla. Edellä luvussa 3.3.1 on kuvattu tähän liit-
tyvää kehittämistoimintaa. 

Tarkastuksessa on pyydetty Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta ja 
Liikenneviraston edustajilta tietoja niiden välisen työnjaon ja yhteistyön 
kehittämistilanteesta, -tarpeista ja -mahdollisuuksista. Saadut tiedot viit-
taavat siihen, että työnjaon tarkempi määrittely ja yhteistyön kehittäminen 
on edennyt melko hitaasti. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan sen tavoitteena on toimia 
kaikkien liikennemuotojen liikenteen ja väylien turvallisuusnormien täy-
täntöönpanon viranomaisvalvojana sekä normeihin perustuvien rekisterei-
den pitäjänä. Tämä on toteutunut jo melko kattavasti rautatie- ja ilmalii-
kenteessä ja niiden käyttämissä väylissä. Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafin mukaan Liikennevirasto ei ole tähän mennessä ollut halukas sen 
hallinnoimien tienpidon ja vesiväylänpidon normien valvonnan viran-
omaisroolin siirtoon Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Teiden osalta 
tämä johtuu entisen Tiehallinnon vahvoista perinteistä ja organisaatiosta. 

Liikennevirastosta on saatu tarkastuksen aikana näkemyksiä muun mu-
assa liikenneturvallisuustoiminnan organisoinnista. Liikenneviraston mu-
kaan liikenneturvallisuustoiminta on liian pirstaloitunutta suhteessa siihen 
käytettävissä oleviin resursseihin. Yhteistyön tiivistämisellä ja syner-
giahyötyjen etsimisellä olisi mahdollisesti saatavissa lisää tehokkuutta. 
Liikenne- ja viestintäministeriö on sopinut vuonna 2012 valtiovarainmi-
nisteriön kanssa, että liikenne- ja viestintäministeriö pilotoi tieliikennetur-
vallisuuden edistämisen poikkihallinnollista hanketta. Yhteistyötä teolli-
suuden ja palveluntarjoajien kanssa tulisi lisätä muun muassa ajoneuvojen 
turvallisuus- ja kuljettajan tukijärjestelmien potentiaalin mahdollisimman 
tehokkaaksi hyödyntämiseksi. 

Liikennevirasto on ilmoittanut tekevänsä työtä viranomaisvastuulla, 
minkä vuoksi kannattaisi tarkoin arvioida viranomaisten keskinäisen val-
vonnan määrää suhteessa varsinaiseen liikenneturvallisuutta edistävään 
työhön. Liikenneviraston mielestä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin 
roolia Liikennevirastoa valvovana elimenä ei ole syytä kasvattaa. Liiken-
nevirastossa ollaan rakentamassa tieliikenteen turvallisuusjohtamisjärjes-
telmää, joka tulee entisestään systematisoimaan liikenneturvallisuustyötä. 

EU:n edellyttämä vakavan loukkaantumisen määrittely on käynnistynyt, 
ja siinä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rooli on Liikenneviraston 
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mielestä keskeinen, kun tarvitaan poliisin liikenneonnettomuustietojen 
täydentämiseksi onnettomuuksiin osallisiksi joutuneiden henkilöiden 
loukkaantumisen vakavuudesta terveydenhuollon kautta saatu luokiteltu 
tieto. Lisäksi tiedetään, että terveydenhuoltoa tarvitsevat monet liikenne-
onnettomuuksissa olleet, joiden tietoja ei välity poliisiraportoinnin kautta. 
Tietopohjan kehittäminen turvallisuustyöhön eri toimijoille on oivallinen 
osatehtävä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. 

3.3.4 Liikkuvan poliisin lakkauttaminen 
liikenneturvallisuustyön näkökulmasta 

Tarkastuksen aikana on valmistunut poliisin hallintorakenteen uudistusta 
valmistelleen hanketyöryhmän raportti (Pora III)106, jossa esitetään muun 
muassa poliisin liikennevalvonta organisoitavaksi uudelleen siten, että 
Liikkuva poliisi lakkautetaan ja sen resurssit ja toiminnot siirretään pai-
kallispoliisiorganisaatioon. Tämän uudistuksen tarkoituksena on osaltaan 
sopeuttaa poliisitoiminta sille asetettuihin säästötavoitteisiin. Raportin 
mukaan esitetyistä poliisin säästötoimenpiteistä huolimatta pyritään var-
mistamaan sen toiminnallisten tulosten säilyminen nykyisellä tasolla. 

Liikkuvan poliisin edustaja jätti raporttiin eriävän näkemyksen107, jonka 
mukaan Liikkuvan poliisin lakkauttaminen heikentäisi liikenneturvalli-
suutta. Eriävän näkemyksen mukaan uudistusta ei tule toteuttaa pelkästään 
raportissa sanotuilla taloudellisilla perusteilla siten, että liikennevalvonnan 
nykyinen toimiva malli puretaan ottamatta huomioon alasajon vaikutusta 
liikenneturvallisuuteen ja poliisin näkyvyyteen taajamien ulkopuolella. 
Eriävässä näkemyksessä on tuotu esiin myös muita poliisin liikenneval-
vonnan ongelmakohtia ja kehittämistarpeita. 

Sisäasiainministeri teki 2.10.2012 päätöksen poliisin hallintorakenteen 
linjauksista108. Päätös oli Liikkuva poliisin suhteen em. hanketyöryhmän 
raportin mukainen. Liikennevalvonta keskitetään paikallispoliisiin yhdis-
tämällä Liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin liikennevalvonta. Liikkuva 
poliisi hallinnollisena yksikkönä lakkautetaan ja sen hoitamat erityistehtä-
vät organisoidaan uudelleen sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän te-
kemin tarkentavin linjauksin: 
1. Liikennevalvonnan määrälle ja tuloksellisuudelle asetetaan nykytason 

ylläpitävät tavoitteet, joita eduskunta seuraa vuosittain. 

                                                      
106 Poliisin hallintorakenneuudistus Pora III -päälinjaukset. Hanketyöryhmän esi-
tys. Sisäasiainministeriön julkaisu 34/2012. 
107 Liite 6. Sivu 153. 
108 Sisäasiainministeriön päätös SM022:00/2012. 
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2. Perustetaan Liikenneturvallisuuden ja -valvonnan valtakunnallinen 
ohjaustoiminto. 

3. Paikallispoliisiin perustetaan kattava liikennevalvontatoiminto. 
4. Liikenneturvallisuuden ja -valvonnan valtakunnallisen ohjaustoimin-

nan yhteyteen perustetaan raskaan liikenteen valvonnan valtakunnalli-
nen ohjaustoiminto. 

5. Poliisiammattikorkeakoulu vastaa liikennevalvontaan ja raskaan lii-
kenteen valvontaan liittyvästä koulutuksesta ja ammattitaidon ylläpi-
tämisestä. 

6. Ajokorttihallinto tulee siirtymään liikenteen turvallisuusvirasto Trafin 
tehtäväksi. 

7. Sisäasiainministeriö ja Liikenne- ja viestintäministeriö sovittavat vuo-
sittain yhteen liikenneturvallisuuteen liittyvät tulostavoitteet. 

8. Suunnitellaan ja toteutetaan liikennevalvonnan kehittämisohjelma 
vuosille 2013–2016. 

Sisäasiainministerin päätöksessä todetaan, että täytäntöönpanovaiheen 
päätyttyä vuonna 2016 sisäasiainministeriö huolehtii siitä, että muutoksen 
vaikutuksista tehdään ulkopuolinen selvitys. 

Tarkastuksen aikana pyydettiin Liikkuvan poliisin edustajalta mahdolli-
sia tarkempia perusteluja käsitykselle liikenneturvallisuuden heikkenemi-
sestä em. poliisin hallintorakennemuutoksen seurauksena. Vastauksista 
pyydettiin ja saatiin edelleen kannanottoja ja näkemyksiä poliisihallituk-
selta ja sisäasiainministeriön poliisiosastolta. 

Poliisihallitus esittää tähän liittyen yleisenä näkemyksenään, että Liik-
kuvan poliisin näkemykset sisältävät suoranaisia virheitä ja puutteita. Po-
liisihallituksen mukaan liikennevalvonnan taso ja vaikuttavuus eivät tule 
laskemaan. Lisäksi näköpiirissä on laajoja uudistuksia, jotka tulevat osal-
taan tehostamaan ja sujuvoittamaan myös poliisin liikennevalvontaa. Jo 
ensi vuoden alussa käyttöön otettava uusi poliisiasiain tietojärjestelmä 
(VITJA) on merkittävä toimintaa tehostava kokonaisuus. Lisäksi parhail-
laan kilpailutetaan rekisterikilven lukulaite -järjestelmiä, jotka tulevat 
myös osaltaan tehostamaan valvontaa. Ajoneuvoon sijoitettavat tark-
kuusalkometrit saadaan myös käyttöön lähiaikoina. Sisäasiainministeriön 
poliisiosasto pitää Liikkuvan poliisin näkemyksiä yksipuolisina ja pitää 
tärkeänä, että liikenneturvallisuutta käsiteltäisiin oikeassa asiayhteydessä 
eli osana poliisihallinnon kokonaisuutta ja sen taloudellisia reunaehtoja. 
Liikenneturvallisuutta koskevissa arvioissa tulisi ottaa huomioon myös 
poliisihallinnon yleiset ja paikallispoliisin johdon näkemykset. 



 

73 

Osapuolten näkemykset ja perustelut on esitetty asiakohdittain eriteltynä 
erillisessä tarkastuksen aikana laaditussa muistiossa109. 

 Edellä mainitun sisäasiainministerin päätöksen 2.10.2012 mukaan Liik-
kuva poliisi lakkautetaan ja sen erityistehtävät organisoidaan uudelleen 
muun muassa seuraavin sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän tekemin 
tarkentavin linjauksin: 

”Uudistuksen toiminnalliseksi tavoitteeksi asetetaan, että liikenneval-
vonnan määrä ja tuloksellisuus säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Seu-
rantaindikaattorit ja tavoitearvot vuodelle 2016 ovat seuraavat: 
− Liikenneturvallisuusindeksin arvo, vähintään 144,2 (1999 = 100) 
− Onnistuminen liikennevalvonnassa, arvosana 8,0 (4–10) 
− Liikennevalvontaan käytetty työaika 619 htv, 
− josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika 54 htv. 

Tavoitteiden seuranta otetaan osaksi poliisin yleistä tuloksellisuuden seu-
rantaa. Poliisihallinnon sisäisesti seuranta toteutetaan tarkemmalla tasolla 
ja poliisilaitoksittain.” 

Liikkuvasta poliisista saatujen tietojen mukaan liikenneturvallisuusin-
deksi- ja onnistuminen liikennevalvonnassa -seurantaindikaattorit eivät 
kuvaa hyvin poliisin liikennevalvonnan tilaa ja tasoa. Yhdeksi seurantain-
dikaattoriksi esitetty liikenneturvallisuusindeksi ei mittaa poliisin toimin-
taa, vaan yleisesti moottoriajoneuvojen määrää suhteessa liikenneonnet-
tomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden painotettuihin määriin. Lii-
kenneturvallisuusindeksin laskentakaava on seuraava: (autot + moottori-
pyörät) / (50 x kuolleet + 5 x loukkaantuneet). Liikenneturvallisuusindek-
sin arvoa voidaan lisäksi seurata ainoastaan vuositasolla, joten mittarilla 
on vain vähäinen merkitys liikennevalvonnan operatiivisessa ohjauksessa. 
Liikenneturvallisuusindeksissä tulisi ottaa huomioon myös valvonnalla 
ilmitulleita rikoksia, kuten katuturvallisuusindeksissä on tehty. Paikallis-
poliisin tulosmittaristossa ei ole liikenneturvallisuuteen liittyviä suorite- 
tai vaikuttavuusmittareita. 

Toinen esitetty seurantaindikaattori on onnistuminen liikennevalvonnas-
sa.  Poliisin onnistumista liikennevalvontatehtävissä on mitattu julkisten 
palvelujen laatubarometrin avulla. Siinä on puhelinhaastatteluissa kysytty 
kansalaisten kokemuksia ja mielikuvia julkisten palvelujen tuottamisesta. 
Viimeisimmässä tutkimusraportissa (VM 2010) todetaan, että hyvin harva 
haastatelluista (otos 5 003 kpl) on ollut suoraan poliisin kanssa tekemisis-
sä, joten poliisin onnistumisarviossa on Liikkuvan poliisin mukaan pitkälti 
kysymys mielikuvista. 

                                                      
109 Muistio 26.4.2013. 
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Liikkuvan poliisin mukaan liikennevalvontaan käytetty työaika (htv) se-
kä raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika (htv) ovat tarpeellisia 
mittareita, mutta niiden rinnalla tulisi samanaikaisesti seurata erilaisia lii-
kennevalvontasuoritteita kuvaavia indikaattoreita. 

Liikkuvan poliisin mukaan em. ministeriön päätöksessä esitetyillä seu-
rantaindikaattoreilla ei ole mahdollista seurata kovin hyvin, toteutuvatko 
Liikkuvan poliisin esille tuomat haitalliset ilmiöt (liikennevalvonnan kes-
kittyminen liikaa taajamiin, operatiivisen erikoiskaluston väheneminen, 
raskaan liikenteen valvonnan osaamisen väheneminen, perinteisen liiken-
nevalvonnan väheneminen, automaattisen ja perinteisen liikennevalvon-
nan yhdistymisen haasteet, keskitetyn tietojohtoisen liikennevalvonnan 
loppuminen, liikennevalvonnan viestinnän pirstaloituminen). Liikenne-
valvonnan seurantaindikaattoreilla tulisi olla mahdollisuus seurata aidosti 
liikennevalvonnan määrää, laatua ja vaikuttavuutta. Tällaisia mittareita on 
jo osittain ollut käytössä Liikkuvassa poliisissa. Tarkastuksessa Liikkuvan 
poliisin edustajien kanssa käydyn keskustelun perusteella parempia seu-
rantaindikaattoreita liikenneturvallisuuden näkökulmasta olisivat esimer-
kiksi 
− dokumentoidut poliisin valvontasuoritteet kpl/poliisin liikennevalvon-

nan htv:t seuraavilta liikennevalvonnan osa-alueilta: 1) nopeusvalvon-
ta, 2) päihtyneenä ajamisen valvonta, 3) turvalaitteiden käytön valvon-
ta, 4) raskaan liikenteen valvonta ja 5) kuljettajien ajoterveyden val-
vonta 

− viimeksi vuonna 2007 tehdyn Liikkuvan poliisin asiakaskyselyn kal-
tainen kysely. 

Sisäasiainministeriön poliisiosasto on ilmoittanut tarkastuskertomus-
luonnoksesta antamassaan palautteessa, että poliisin liikennevalvonnan 
tarkempi seuranta tullaan toteuttamaan poliisihallinnossa sisäisesti tar-
kemmalla tasolla ja poliisilaitoksittain. Sen sisältöä ei ole vielä tarkasti 
päätetty. Sisäasiainministeriön poliisiosasto on myös ilmoittanut esittä-
neensä, että valtion talousarvioesitykseen 2014 lisättäisiin uudeksi poliisi-
toimen toiminnalliseksi tunnusluvuksi liikennevalvonnan tuottavuus 
(kpl/vhtv). 

3.3.5 Yhteenvetoa 

Liikenneturvallisuustoiminnan työnjakoa ja organisointia on viime vuosi-
na kehitetty liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla siten, että on 
perustettu Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja sen yhdeksi päätehtä-
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väksi on asetettu liikenneturvallisuuden edistäminen. Sisäasiainministeri-
ön hallinnonalalla Liikkuva poliisi on päätetty yhdistää paikallispoliisiin. 

Yleinen kehitys ja tähän mennessä esitetyt ja toteutetut organisaa-
tiomuutokset ovat aiheuttaneet selvästi tarvetta tarkastella uudelleen ja 
myös muuttaa edelleen entisten ja uusien toimijoiden työnjakoa ja yhteis-
työtä liikenneturvallisuustoiminnassa. Tähän liittyvää erilaista kehitystyö-
tä on havaittu tarkastuksen aikana. Kehitystyö ei ole laajasta näkökulmas-
takaan katsottuna riskitöntä, sillä riskeinä ovat tulleet esiin muun muassa 
joidenkin entisten osaamisten ja hyvien käytäntöjen menetys. Seuraavassa 
on käsitelty joitakin kohtia näistä kehittämistarpeista ja riskeistä. 

Osa liikenneturvallisuusalan tehtävien organisoinnista ja toimijoista on 
säilynyt suhteellisen ennallaan, eikä toimijoiden hoitamien tehtävien eri-
laisista mahdollisista organisointivaihtoehdoista ole havaittu selvityksiä 
tai vertailuja. Tällaisia toimijoita ovat Liikenneturva ja Liikennevakuutus-
keskus. Niiden rahoituksen ja toiminnan uudelleentarkastelutarvetta on ai-
heuttanut eduskunnan perustuslakivaliokunnan kanta liikenneturvalli-
suusmaksun perimisestä. Liikenneturvallisuustoiminnassa on myös muissa 
selvityksissä katsottu olevan eri toimijoiden roolien selkeyttämistarvetta. 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin perustamisen yhteydessä eikä sen 
jälkeen ole tehty tarkempia arvioita Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin 
perustamisen merkityksestä Liikenneturvan tehtävien kannalta. Ei ole ar-
vioitu esimerkiksi sitä, saadaanko ja mitä mahdollisesti liikenneturvalli-
suuskokonaisuuden kannalta edullisemmin Liikenneturvan kuin Liiken-
teen turvallisuusvirasto Trafin kautta. 

Tarkastuksessa on havaittu joitakin selvityksiä, jotka käsittelevät liiken-
neturvallisuustoiminnan organisointiin ja osapuolten tehtävienjakoon liit-
tyviä ongelmia ja kehittämistarpeita. Lisäksi näistä on saatu näkemyksiä 
haastattelujen avulla. On myönteistä, että Liikenteen turvallisuusvirasto 
Trafi on ollut viime aikoina aktiivinen uusien ajatusten tuomisessa liiken-
neturvallisuusajatteluun ja luonnostellut selkeästi tämänmukaista toimin-
taa. 

Valtion liikennehallinnon vuoden 2010 virastouudistuksen perusajatuk-
sena on ollut keskittää useimpia liikenneturvallisuustehtäviä ja -toimintoja 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, jolloin saavutetaan toimintojen 
keskittämismalleissa yleensä esitettyjä hyötyjä. Tämä ajatus on looginen, 
sen toteuttamiseen on panostettu viime vuosina merkittävästi resursseja ja 
siitä vaikuttaa olevan saatavissa kokonaisuuden kannalta hyötyjä vielä tu-
levaisuudessa. Tämän perusmallin muuttamiseksi tässä vaiheessa olisi ol-
tava vahvoja ja perusteltuja seikkoja. Tällaisia ei ole tullut tarkastuksessa 
esiin. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille kaavailtuja yleiseen liikenne-
turvallisuustilaan vaikuttavia ylätason valvontatehtäviä kohtaan ei ole siis 
sinänsä huomauttamista. On siten luontevaa, että Liikenteen turvallisuus-
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virasto Trafilla on vastaisuudessa vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia 
kaikissa sellaisissa asioissa, jotka vaikuttavat suuresti yleiseen liikenne-
turvallisuustilaan ja -toimintaan. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin re-
surssien rajallisuudenkin vuoksi sen muihin toimijoihin kohdistuva val-
vontatoiminta painottunee käytännössä näiden toiminnan tai järjestelmien 
yleistason valvontaan tai auditoimiseen liikenneturvallisuusnäkökulmasta. 
Muiden toimijoiden yksityiskohtaisemman tason liikenneturvallisuustoi-
minnan järjestämisessä voi päätösvallan olettaa säilyvän edelleen niiden 
itsensä käsissä. 

Edellä esitetyn kehittämissuuntauksen toteutuessa saattaa riskinä olla se, 
että liikenneturvallisuusnäkökohta saa muiden yhteiskunnan menestyk-
seen vaikuttavien seikkojen suhteen liian hallitsevan aseman liikennehal-
linnossa. Myös muut näkökohdat, kuten liikenteen sujuvuus, liikenne-
omaisuuden arvon ja maamme kulttuuriperinnön säilyttäminen110, tulisi 
ottaa riittävästi huomioon käytännön toiminnassa. Esimerkiksi valtion 
väyläomaisuuden kunnossapidon järkiperäisesti perusteltu minimitaso ja 
lähinnä liikenteen sujuvuuden säilyttämiseksi erittäin kannattavien väylä-
omaisuuden parantamishankkeiden toteuttamismahdollisuudet tulee turva-
ta, kun harkitaan valtion rajallisten rahallisten resurssien kohdentamista 
eri toimenpiteisiin. 

Toinen riski saattaa joihinkin kehittämisajatuksiin liittyä siinä, että me-
netetään sellaista tietämystä, osaamista tai toimintamalleja, joista on ollut 
kokonaisuuden kannalta selkeätä hyötyä aikaisemmassa tehtävien jaossa 
ja organisoinnissa. Tämän vaaran voi arvioida olevan ainakin Liikenne-
turvaa koskevassa jatkokehittämisessä. Saadut tiedot viittaavat siihen, että 
liikenneturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä tarvitaan vastaisuu-
dessakin yhtenä osana erilaista valtakunnallista ja alueellista liikennekas-
vatus-, valistus- ja koulutustoimintaa. Jos tällaisen toiminnan volyymia ja 
tasoa huononnetaan merkittävästi, vaarana on, että liikenneturvallisuus 
huononee pitkällä aikavälillä. Väestön keskimääräisen liikenneturvalli-
suustietämyksen ja liikenneasenteiden huonontumisesta aiheutuva onnet-
tomuuksien ja niiden kustannusten kasvu voi muodostua helposti paljon 
suuremmaksi kuin esimerkiksi nykyisen Liikenneturvan toiminnan supis-
tamisesta saatava vuotuinen säästö. 

Nykyistä eri toimijoiden työnjakoa ja liikenneturvallisuustoiminnan or-
ganisointia ei toisaalta tulisi pitää lähtökohtaisesti optimaalisena, kun 
kunnollisia vertailutietoja muihin vaihtoehtoihin ei ole. Olisi perusteltua 

                                                      
110 Esim. vanhojen kulkuneuvojen käytön säilyttämismahdollisuus tietyin ehdoin 
niiden nykytasoon verrattuna huonoista liikenneturvallisuusominaisuuksista huo-
limatta. 
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pyrkiä selvittämään nykyistä tarkemmin erilaisista realistisista työnjako- 
ja organisointivaihtoehdoista aiheutuvat mahdolliset hyödyt ja haitat laa-
jasta näkökulmasta. Tätä ennen tulisi välttää tekemästä liian hätäisesti 
muutoksia nykyiseen työnjakoon ja organisointiin. Myös Liikenteen tur-
vallisuusvirasto Trafilla olisi hyvä olla nykyistä täsmentyneempi näkemys 
oman toimintansa mahdollisuuksista uusilla toiminta-alueilla, ennen kuin 
Liikenneturvan tehtäviä mahdollisesti organisoidaan merkittävällä tavalla 
uudestaan. 

Poliisin liikennevalvontatoiminnan organisoinnin viimeaikaisessa kehit-
tämisessä on ilmennyt myös mahdollisia liikenneturvallisuuteen vaikutta-
vien resurssien, tietämyksen, osaamisen ja hyvien käytäntöjen menettä-
misriskejä. Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on päätetty organisoinnin 
kehittämisessä lakkauttaa Liikkuva poliisi ja yhdistää sen resurssit paikal-
lispoliisiin. Uudistuksen toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu, että lii-
kennevalvonnan määrä ja tuloksellisuus säilyvät vähintään nykyisellä ta-
solla. Tätä on tarkoitus mitata eräillä seurantaindikaattoreilla, joille on 
asetettu tavoitearvot vuodelle 2016. 

Liikkuvan poliisin taholta on esitetty muutoksesta aiheutuvan joitakin 
haitallisia vaikutuksia, jotka huonontavat tieliikenneturvallisuuden tilaa 
vastaisuudessa. Poliisihallitus ja sisäasiainministeriön poliisiosasto ovat 
puolestaan esittäneet pääosin Liikkuvan poliisin näkemyksille vastakkai-
sia selvityksiä ja perusteluja. 

Arvioitaessa poliisin liikennevalvontatoiminnan organisoinnin kehittä-
mistä on lähdettävä siitä, että poliisin toiminta on sopeutettava valtion tu-
levien vuosien yhteisesti hyväksyttyihin rahoitusmahdollisuuksiin. Osa-
puolien taholta ei ole ilmennyt tähän lähtökohtaan huomauttamista. On 
myös ristiriidatonta, että tätä sopeuttamista joudutaan suunnittelemaan 
nykyisen toiminnan säästömahdollisuuksia etsien ja niin, että samalla py-
ritään välttymään säästöjen aiheuttamalta toiminnan heikkenemiseltä. On 
positiivista, että poliisihallinnossa nähdään tällaisessa suunnittelussa myös 
olevan mahdollista jopa parantaa eräiden toimintojen tasoa aikaisempaan 
verrattuna. 

Liikkuvan poliisin esille nostamat riskit kohdistuvat tähän liittyvän 
suunnitelman yhteen osaan, Liikkuvan poliisin organisaation yhdistämi-
sestä paikallispoliisiin aiheutuviin edellä mainittuihin liikenneturvalli-
suusvaikutuksiin. Suunnitelman toteutuksen yksityiskohtia ja toteutuneita 
liikenneturvallisuusvaikutuksia ei vielä voida tietää varmasti ja tarkasti. 
Tarkastuksessa saadut tiedot viittaavat siihen, että jotkin Liikkuvan polii-
sin esittämät riskit eivät ole kokonaisuuden kannalta kovin merkittäviä tai 
luotettavia, koska niitä vastaan on esitetty muun poliisihallinnon taholta 
selkeitä vasta-argumentteja. Liikkuvan poliisin esittämät kokonaisuuden 
kannalta merkittävät riskit on muun poliisihallinnon taholta saatujen tieto-
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jen perusteella tunnistettu uudistusta suunniteltaessa. Muun poliisihallin-
non taholta on selkeästi ilmoitettu tavoitteena olevan näiden riskien estä-
minen. Tarkastuksessa saadut tiedot eivät anna aihetta tai riittäviä peruste-
luja lausua esitetyistä riskeistä enempää. 

Uudistuksen tavoitteiden toteutumista ja merkittäviä muitakin toteutu-
neita vaikutuksia on järkevä seurata jatkuvasti ja tehdä tämän tiedon poh-
jalta tarvittaessa korjauksia. Tarkastuksessa saatujen tietojen perusteella 
tähän mennessä päätetyt seurantaindikaattorit eivät kuvaa tarpeeksi hyvin 
liikenneturvallisuuden tilan kehitystä ja Liikkuvan poliisin esille nostamia 
mahdollisia haitallisia ilmiöitä. 

Jos poliisin hallintorakenteen uudistuksen yhtenä tavoitteena olleen lii-
kennevalvonnan säilyttämistason toteutumisen seuraamiseksi asetetaan 
indikaattoreita, tulisi niillä olla mahdollista seurata aidosti tämän tavoit-
teen toteutumista. Sisäasiainministeriön päätöksessä esitetyt seurantaindi-
kaattorit eivät kuvaa hyvin sitä, säilyvätkö liikennevalvonnan määrä ja tu-
loksellisuus vähintään nykyisellä tasolla. Liikkuvan poliisin esille tuomat 
haitalliset ilmiöt eivät toteutuessaan todennäköisesti säilyttäisi liikenne-
valvonnan määrän ja tuloksellisuuden nykytasoa. Jos näin kävisi, ongel-
mana olisi, että tähän mennessä päätetyt seurantaindikaattorit eivät tuo ti-
lannetta esiin. Jos indikaattoreita käytetään, niiden tulisi kuvata nykyistä 
paremmin liikennevalvonnan määrää ja tuloksellisuutta. Indikaattoreiden 
yhtenä vaihtoehtona on erillisten tarkempien asiantuntija-arvioiden teke-
minen säännöllisesti liikennevalvonnan määrän ja tuloksellisuuden tason 
kehityksestä. 

Yhtenä pääperiaatteena valtion liikennehallinnon vuonna 2010 toteute-
tussa virastouudistuksessa on ollut, että liikenne- ja viestintäministeriö 
keskittyy hallinnonalan strategiseen ohjaukseen ja virastot vastaavat ope-
ratiivisista tehtävistä. Tarkastushavaintojen perusteella rajanveto liikenne-
turvallisuustoiminnassa tällä perusteella käytännön toiminnoissa ei näyt-
täydy mitenkään selkeänä. Saadut tiedot viittaavat myös siihen, että Lii-
kenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston työnjaon tarkem-
man määrittelyn aikaansaamisessa ja yhteistyön kehittämisessä on tehos-
tamisen varaa. 

3.4 Tieliikenneturvallisuussuunnitelmat ja 
keinojen valinta 

Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin tieliikenteeseen liittyvää liikenne-
turvallisuuden edistämistä. Valtakunnallisesti tieliikenneturvallisuutta on 
pyritty edistämään viime vuosina muutaman vuoden välein laadituilla 
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suunnitelmilla. Seuraavassa on näistä suunnitelmista esiin nousseita ha-
vaintoja. 

3.4.1 Suunnitelma 2001−2005 

Valtioneuvoston tieliikenneturvallisuuden kehittämistä koskevan periaate-
päätöksen 18.1.2001 pohjatietona oli alun perin liikenneturvallisuusasiain 
neuvottelukunnan vuonna 2000 valmistunut liikenneturvallisuussuunni-
telma vuosille 2001–2005111. Tässä suunnitelmassa on esitetty yleispiirtei-
sesti niitä keinoja, joiden toteutuksella suunnitelman laatimisajankohtana 
tavoitteena olleeseen enintään 250 liikennekuolemaan vuonna 2005 voi-
daan edetä. Suunnitelmassa on mainittu liikenneturvallisuustavoitteita 
määritettäessä, että jatkuvasti parantuvien tulosten saavuttaminen on ai-
kaisempaa vaikeampaa. Suunnitelman mukaan kunnianhimoisen tavoit-
teen saavuttamiseksi liikenneturvallisuustyötä tulisi tehostaa entisestä ja 
työhön tulisi myös panostaa voimakkaasti. 

Suunnitelman laatimisen taustalla olleen VTT:n laatiman ennusteen 
mukaan tavoite saavutetaan todennäköisimmin, jos vuosille 2001−2005 
ehdotetun toimenpideohjelman laskennallinen kokonaisvaikutus olisi 150 
kuoleman vähennys vuositasolla. Tavoitteen saavuttamisen sanottiin edel-
lyttävän lisäksi normaalin liikenneturvallisuustyön jatkamista. Suunnitel-
massa esitetty suunniteltujen toimenpiteiden onnettomuussäästöjen nyky-
arvo vaikutusajalta 2001–2020 oli noin 8 000 miljoonaa markkaa (1 346 
miljoonaa euroa). Koko ohjelman toteuttamiskustannuksiksi oli esitetty 
3 900 miljoonaa markkaa (656 miljoonaa euroa), josta valtionhallinnon 
osuus oli 1 700 miljoonaa markkaa (286 miljoonaa euroa), kuntien 1 100 
miljoonaa markkaa (185 miljoonaa euroa) ja tienkäyttäjien 1 100 miljoo-
naa markkaa (185 miljoonaa euroa). Ohjelman hyöty-kustannussuhde oli 
siten 2,4, kun se lasketaan suunnitelman koko vaikutusajalta. 

Kun tieliikennekuolemien vuotuinen määrä oli laskenut 1990-luvun lo-
pun yli 400:sta vain lukuun 396 vuonna 2000, alkoi silloin voimassa ol-
leen tavoitteen saavuttaminen näyttää vaikealta 2000-luvun alussa. Haas-
tattelutietojen mukaan tuolloin nähtiin muun muassa, ettei resursseja lii-
kenneturvallisuussuunnitelmassa esitettyihin toimenpiteisiin ollut kohdis-
tettu suunnitelman mukaisesti. Valtioneuvosto muuttikin periaatepäätök-
sessään vuonna 2001 aiempaa tavoitetta siten, että tieliikennekuolemien 
määrän tulee olla alle 250 vasta vuonna 2010 eikä vuonna 2005. 

                                                      
111 Liikenneturvallisuussuunnitelma vuosille 2001−2005. Liikenne- viestintämi-
nisteriö. Ohjelmia ja strategioita 2/2000. 
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3.4.2 Suunnitelma 2006−2010 

Tieliikennekuolemien vuotuinen määrä vaihteli 375:stä 433:een vuosina 
2001–2005, joten alkuperäistä tavoitetta enintään 250 kuollutta vuonna 
2005 ei saavutettu. Vuonna 2005 neuvottelukunnan laatimassa uudessa 
tieliikenneturvallisuussuunnitelmassa112 ei analysoitu tarkasti, kuinka pal-
jon resursseja oli kohdennettu aiemmassa suunnitelmassa esitettyihin toi-
menpiteisiin tai mistä syistä edellisen suunnitelman tavoitteeseen ei ollut 
päästy. Uudessa suunnitelmassa ei enää esitetty samanlaisia yksityiskoh-
taisia lukuja toimenpiteiden kustannuksista ja oletetuista hyödyistä kuin 
aikaisemmin. Uuden suunnitelman toimenpiteiden mitoitusperusteena voi 
päätellä olleen se, että toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ovat 
suunnilleen samat kuin yhden säästetyn ihmishengen laskennallinen kus-
tannus tuolloin eli 2,8 miljoonaa euroa kerrottuna säästettyjen ihmishenki-
en kokonaismäärällä. Säästettyjä ihmishenkiä arvioitiin kertyvän vuonna 
2010 esitetyillä toimenpiteillä yhteensä 147,2, joten toimenpiteiden kus-
tannusten yhteismääräksi saadaan 412 miljoonaa euroa. 

Tieliikenneturvallisuussuunnitelman 2006−2010 laatimisvaiheessa tee-
tettiin pohjaselvitys vaihtoehtoisista turvallisuustoimenpiteistä koti- ja ul-
komaisten tutkimusten perusteella ja laadittiin arviointimenetelmä niiden 
turvallisuusvaikutusten arvioimiseksi ja hankekokonaisuuksien muodos-
tamiseksi113. Pohjaselvityksessä arvioitiin koti- ja ulkomaisen kirjallisuu-
den perusteella kaikkiaan 108:n liikenneturvallisuutta parantavan toimen-
piteen vaikutuksia liikennekuolemien määrään sekä kustannukset ja kus-
tannustehokkuus. Lisäksi laadittiin turvallisuusvaikutusten arviointityöka-
lu, jonka avulla voidaan selvittää eri toimenpidekokonaisuuksien yhteis-
vaikutuksia liikennekuolemien määrään. 

Pohjaselvityksen mukaan kustannuksiltaan tunnettujen 96 toimenpiteen 
keskimääräinen kustannustehokkuus oli 1,5 miljoonaa euroa vuodessa / 
vuodessa säästetty kuolemantapaus. Toimenpiteiden kustannustehokkuuk-
sissa oli kuitenkin huomattavia eroja. Teiden parannustoimenpiteet (toi-
menpideryhmä 1) olivat ryhmänä suhteellisen kustannustehottomia turval-
lisuuden parantamiskeinoja. Toisaalta niiden vaikutukset ja kustannukset 
osataan luultavasti arvioida muita toimenpiteitä paremmin ja niiden koh-
dentaminen laskennassa vaikuttaa huomattavasti saataviin tuloksiin. Li-
säksi on syytä muistaa, että tienpidon toimenpiteillä tavoitellaan turvalli-

                                                      
112 Tieliikenteen turvallisuus 2006−2010. Liikenne- ja viestintäministeriö. Ohjel-
mia ja strategioita 8/2005. 
113 Tieliikenteen turvallisuustoimenpiteiden arviointi ja kokemukset turvallisuus-
suunnitelman laatimisesta. Lintu-julkaisuja 1/2005. 
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suuden lisäksi monia muita hyötyjä. Myös monet tienpidon toimenpiteet 
ovat erittäin tehokkaita turvallisuuden parantamisessa. 

TAULUKKO 4. Tieliikenneturvallisuussuunnitelman 2006−2010 pohjaselvityksessä 

suunniteltu laskennallisen kuolemien vähennyksen kokonaistavoite jaoteltuna kah-

deksaan toimenpideryhmään. 

Toimenpideryhmä 
Kuolleiden 

vähenemä/v 

Kustannukset 

milj.euroa/20 v 

Kustannustehokkuus  

(yhden kuoleman vähentä-

misen kustannus milj. €/v) 

1.Tien suunnittelu ja  
varusteet yhteensä 

9,3 1699 9,1 

2.Tien kunnossapito 
yhteensä 

1,9 51 1,4 

3.Liikenteen ohjaus  
yhteensä 

31,1 478* 0,8 

4.Ajoneuvojen muotoilu 
ja turvavarusteet  
yhteensä 

50,1 191**  

5.Ajoneuvojen ja  
korjaamojen katsastus  
yhteensä 

3,8 90 1,2 

6.Kuljettajaopetus ja 
ammattiautoilijoita kos-
kevat säännöt yhteensä 

4,4 60**  

7.Julkinen opetus ja  
tiedotus yhteensä 

4,6 108 1,2 

8.Poliisin valvonta ja 
seuraamukset yhteensä 

68,5 842**  

Kaikki toimenpiteet  
yhteensä 

173,7 3 519**  

Kustannustiedoissa pieniä puutteita, jotka eivät vaikuta olennaisesti tuloksiin. * 

Kustannustiedoissa huomattavia puutteita, kustannustehokkuuden tarkastelu ei mielekästä. ** 

Pohjaselvityksen mukaan laskentapohjalla tehtyjen tarkastelujen perus-
teella liikenneturvallisuutta voidaan parantaa huomattavasti ja kustannus-
tehokkaita turvallisuustoimenpiteitä on runsaasti. Turvallisuustavoite on 
mahdollista saavuttaa, mutta se vaatii nykyistä suurempaa panostusta lii-
kenneturvallisuuden kannalta tehokkaisiin toimenpiteisiin (vaikuttavimpia 
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ja kustannustehokkaimpia toimenpiteitä ovat nopeusrajoitukset114, turva-
vöiden ja turvaistuimien käyttöönotto115, valvontakamerat116, paikallaan 
pysyvä nopeusvalvonta ja partiointi117 ja rattijuopumuksen valvonnan te-
hostaminen118). Muita suuresti vaikuttavia toimenpiteitä ovat näiden lisäk-
si autokannan uusiutuminen119 sekä varoituskirje-, virhepiste- ja ajo-
oikeuden peruutusjärjestelmän käyttöönotto120. Näistä toimenpiteistä ei 
kuitenkaan ole luotettavia kustannustietoja. Toteuttamalla mahdollisim-
man laajasti kustannustehokkaimmat toimenpiteet sekä kolme turvalli-
suusvaikutuksiltaan merkittävintä toimenpidettä (107 Autokannan uusiu-
tuminen, 103 Virhepistejärjestelmä ja 104 Vakuutuksen bonusten maksa-
minen rahana) voitaisiin säästyä vuosittain 190 liikennekuolemalta. Poh-
jaselvityksen mukaan edellä mainittu riittäisi varmistamaan vuoden 2010 
turvallisuustavoitteen toteutumisen, sillä turvallisuuden kehitysennusteen 
perusteella tavoite toteutuisi, jos laskentapohjasta saadaan vähintään 175 
kuoleman vähenemä. 

Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan laatimasta tieliikennetur-
vallisuussuunnitelmasta 2006−2010 ei käy selkeästi ilmi, mitkä kaikki 
pohjaselvityksessä mainitut toimenpiteet tähän suunnitelmaan on valittu ja 
missä laajuudessa. Myöhemmin vuonna 2007 VTT:ssa tehdyssä tutkimuk-
sessa121 on arvioitu liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan laatiman 
suunnitelman toimenpiteiden turvallisuusvaikutukseksi noin 150 kuole-

                                                      
114 Yleisrajoitukseksi 70 km/h; leveimmät nykyiset yleisrajoitustiet siirtyvät tie-
kohtaiselle rajoitukselle 80 km/h. Muuttuva nopeusrajoitus 300 kilometrille pää-
teille.  Kaikille kaksikaistaisille teille talveksi 80 km/h nopeusrajoitus (lukuun ot-
tamatta nykyisiä muuttuvia nopeusrajoituksia). 
115 Turvavyön käyttämättömyys henkilö- ja pakettiautoissa puoleen nykyisestä se-
kä lasten turvalaitteiden käyttö henkilö- ja pakettiautoissa lähes täydelliseksi 
(kaikki alle 15-v. lapset takapenkille, kaikki 0−9-vuotiaat turvaistuimeen). 
116 Uutta automaattista kameravalvontaa 1 800 kilometrille pääteitä, liikenneva-
loliittymän kameravalvonta: 50 katuliittymää ja 50 yleisten teiden ja katujen vä-
listä liittymää. 
117 Paikallaan pysyvän nopeusvalvonnan (perinteinen ratsia) kolminkertaistami-
nen pääteillä sekä poliisin partiointi kaduilla ja pääteillä viikonloppuöisin kol-
minkertaiseksi. 
118 Promillerajan alentaminen 0,5 promillesta 0,2 promilleen sekä rattijuopumus-
valvonnan kolminkertaistaminen. 
119 Yli 10 vuotta vanhat autot poistuvat. 
120 Tietty virhepistemäärä johtaa varoituskirjeeseen ja vähän isompi määrä ajo-
kortin hyllytykseen. Vaikutusta ei ole saavutettavissa, ellei valvontaa lisätä voi-
makkaasti. 
121 Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen 2006−2007. Tutki-
musraportti. Nro VTT-R-11216-07. s. 33. 
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man säästäminen, mikä on vähemmän kuin pohjaselvityksen 175 kuole-
man säästäminen. Toisin sanoen neuvottelukunnan suunnitelmassa esitetyt 
toimenpiteet eivät riitä laskennallisesti siinä esitetyn tavoitteen saavutta-
miseen. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 9.3.2006 oli lueteltu valtaosin 
yleispiirteisellä tasolla joukko toimenpiteitä, joilla vuoden 2010 tavoit-
teeksi asetettu enintään 250 kuollutta tultaisiin saavuttamaan. Kaikkien 
periaatepäätöksessä lueteltujen toimenpiteiden yhteyttä taustalla olleeseen 
liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan suunnitelmaan puhumatta-
kaan sen pohjaselvitykseen ei voi nähdä. Selkeänä määrällisenä tavoittee-
na periaatepäätöksessä esitettiin automaattista nopeudenvalvontaa lisättä-
väksi siten, että kiinteä automaattivalvonta kattaa vuonna 2010 noin 3 000 
km pääteistä. Tämän lisäksi tavoitteena oli laajentaa liikkuvaa, uuteen 
teknologiaan perustuvaa liikennevalvontaa siten, että siirrettävien valvon-
tayksiköiden määrä on vähintään 25. 

Myöhemmin vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa122 on arvioitu, ettei 
valtioneuvoston periaatepäätökseen 9.3.2006 sisältynyt kaikkia liikenne-
turvallisuusasiain neuvottelukunnan laatimassa suunnitelmassa esitettyjä 
toimenpiteitä. Toimenpiteiden turvallisuusvaikutuksia on laskennallisesti 
62 kuolemaa vähemmän periaatepäätöksessä verrattuna neuvottelukunnan 
suunnitelmaan ja 87 vähemmän verrattuna pohjaselvitykseen. Tämän pe-
rusteella oli siten todennäköistä jo periaatepäätöstä tehtäessä, ettei siinä 
esitettyä kuolematavoitetta saavuteta siinä esitetyillä toimenpiteillä. Mer-
kittävimmät periaatepäätöksestä pois jätetyt toimenpiteet olivat tutkimuk-
sen mukaan kansallinen lainsäädäntö turvavyömuistuttimien asentamises-
ta kaikkiin uusiin henkilöautoihin ja autokannan uusiutumisen tehostami-
nen. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 9.3.2006 siihenastista toteutumaa 
tarkasteltiin lokakuussa 2007 liikenne- ja viestintäministeriössä laaditussa 
muistiossa. Muistiossa on lausuttu muun muassa, että tavoitteet olisi teo-
reettisesti mahdollista toteuttaa, mikäli kaikki neuvottelukunnan suunni-
telmassa esittämät toimenpiteet kyettäisiin nopeasti toteuttamaan. Valtio-
neuvoston periaatepäätös ei kuitenkaan sisällä kaikkia neuvottelukunnan 
esittämiä toimenpiteitä. Osa periaatepäätöksen toimenpiteistä on toteutet-
tu, osa on työn alla ja osaa ei ole vielä käynnistetty. Tärkeimmät syyt toi-
menpiteiden hitaaseen toteutukseen liittyvät rahoitukseen, päätöksente-
koon ja tekniseen toteutukseen. Rahoituksen puute on estänyt erityisesti 
keskikaideohjelman kunnollisen käynnistämisen, kuntien ja alueellisen 

                                                      
122 Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen 2006−2007. Tutki-
mus-raportti. Nro VTT-R-11216-07. s. 33. 
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turvallisuustoiminnan riittävän laajan toteuttamisen sekä liikennevalvon-
nan laajentamisen ja tehostamisen. 

Neljän ministerin työryhmä teki tämän jälkeen lokakuussa 2007 esityk-
sen niistä toimenpiteistä, joilla liikenneturvallisuuskehitys käännetään sil-
loisella hallituskaudella takaisin myönteiseksi. Ministerit sopivat alusta-
vasti muun muassa automaattisen liikennevalvonnan lisäämisestä, kuntien 
osallistumisesta liikennevalvontaan, varhaisemmasta puuttumisesta päih-
deongelmiin, alkolukon käytön lisäämisestä ja entistä yhdenmukaisem-
masta käytännöstä koskien auton menetystä rattijuopumuksen seuraukse-
na. 

VTT:n vuoden 2007 lopussa laatimassa toteutumaselvityksessä todet-
tiin, että vuodelle 2010 asetettua liikenneturvallisuustavoitetta ei tultaisi 
saavuttamaan. Selvityksessä todettiin, että tavoitteesta tultaisiin jäämään 
jälkeen, koska a) liikenneturvallisuussuunnitelman ei katsottu sisältävän 
riittävästi tehokkaita toimenpiteitä turvallisuustavoitteen saavuttamiseksi, 
b) periaatepäätös ei sisältänyt kaikkia liikenneturvallisuussuunnitelman 
toimenpiteitä ja c) toimenpiteiden ei katsottu toteutuneen täysimääräisinä 
tai ei niin tehokkaina, kuin ne periaatepäätöksen perusteella olisivat toteu-
tettavissa. 

Liikenneturvallisuustoimenpiteitä päätettiin tehostaa tämän jälkeen. 
Vuoden 2008 lopussa suurin osa (62 %) liikenneturvallisuuden periaate-
päätöksessä esitetyistä toimenpiteistä oli jo toteutettu ja noin kolmannes 
toimenpiteistä oli aloitettu ja myös niiden toteutuminen näytti todennäköi-
seltä vuoteen 2010 mennessä. Noin 10 prosenttia jo aloitettujen toimenpi-
teiden lopullisesta toteutumisesta näytti vuonna 2008 epävarmalta. Koko-
naan aloittamatta oli liikennelääketieteellisen opetuksen lisäämisen selvit-
tely. Myös seuraavat toimenpiteet olivat jääneet toteutumatta: tasoristeys-
ten poistamista koskevan teemahankkeen toteuttamisen nopeuttaminen, 
valmius ottaa vastaan eCall-viestejä 2008 loppuun mennessä ja pyrkimys 
vaikuttaa eCall-mahdollisuuteen uusissa autoissa 2009 ja raskaalle liiken-
teelle tarkoitettujen levähdyspaikkojen ja valvontapaikkojen määrän lisä-
ys. Jotkin toimenpiteet toteutuivat vuoden 2008 loppuun mennessä vajaa-
tehoisina, kuten pakollinen turvavyön muistutin, autokannan uusiutumi-
nen, valvontatoleranssin alentaminen (toteutettu myöhemmin) ja keskikai-
teiden rakentaminen. 

Tieliikennekuolemien toteutunut määrä oli 272 vuonna 2010, joten enin-
tään 250 kuoleman tavoitetta ei aivan saavutettu. Ero 22 kuolemaa ei ollut 
niin suuri kuin vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa oli arvioitu alkupe-
räisten tietojen perusteella. Tämä voi johtua osittain siitä, että liikennetur-
vallisuustoimenpiteitä pyrittiin tehostamaan vuoden 2007 jälkeen. Tavoit-
teen saavuttamisen syistä on havaittu joitakin hieman erilaisia arvioita ja 
näkemyksiä. Yksi on VTT:sta saatu näkemys vuotuisten kuolemien mää-
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rissä olevasta vähän tunnetusta vaihteluvälistä, jota on selostettu jo aiem-
min. 

Vuosien 2006−2010 tieliikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan poh-
jatietojen saamiseksi on etsitty keinoja ja niiden vaikuttavuustietoja peri-
aatteessa melko hyvin kuolemien vähentämisestä.  Tähän liittyvänä yhtenä 
ongelmana on ollut toisaalta joidenkin toimenpiteiden vaikutussuhteiden 
arvioiden epätarkkuus. Kaikille toimenpiteille ei ole voitu esittää tarkkaa 
vaikutussuhdetta muun muassa toimenpiteen luonteen ja tutkimustiedon 
puutteen vuoksi. Uusien toimenpiteiden ollessa kyseessä ei ole myöskään 
ollut vielä kokemuksia niiden vaikuttavuudesta. 

Tieliikenneturvallisuussuunnitelmassa 2006−2010 ei kuitenkaan priori-
soitu pohjaselvityksessä luotettaviksi arvioituja kustannustehokkaimpia 
toimenpiteitä vaan toimenpiteet valittiin muilla perusteilla. Suunnitelmaan 
valittiin muun muassa teiden parannustoimenpiteitä, vaikka ne näyttäisivät 
muun muassa aiemmin esitettyjen pohjatietojen perusteella ryhmänä ole-
van joihinkin muihin toimenpiteisiin verrattuna suhteellisen kustannuste-
hottomia turvallisuuden parantamiskeinoja. Saatujen haastattelutietojen 
mukaan suunnitelman laadinnassa pidettiin tärkeänä, että kaikkien muka-
na olleiden osapuolten vastuulle voitiin esittää toimenpiteitä. 

Myös osa suunnitelmassa ja periaatepäätöksessä esitetyistä toimenpiteis-
tä oli niin yleisiä, ettei niistä ole voinut ollakaan tarkkoja taustatietoja ku-
ten vaikutussuhdearvioita (esimerkiksi yhteistyön tehostaminen -pääkohdan 
toimenpiteillä). 

Suunnitelmassa esitetyt päihdeonnettomuuksien vähentämistoimenpiteet 
olivat eri lailla muotoiltuja kuin pohjaselvityksessä oli oletettu. Myös no-
peushallinnan toimenpiteet ovat pienemmät kuin pohjaselvityksessä oli 
oletettu. Ryhmän 5.6 onnettomuuksien vakavuuden lieventämistoimenpi-
teet ovat kuvauksesta päätellen lähinnä turvavarusteiden käytön lisäämis-
tavoitteita ja autojen turvavarusteiden lisääntymisoletuksia. Niiden kuo-
lemia vähentävä vaikutus on oletettu suunnitelmassa huomattavasti suu-
remmaksi kuin pohjaselvityksessä. 

Pohjaselvityksessä oli melko hyvin selvitetty eri toimenpiteiden kuole-
mien vähennysvaikuttavuutta, kustannuksia ja kustannustehokkuutta. Val-
tioneuvoston periaatepäätöstä edeltänyt tieliikenneturvallisuussuunnitelma 
oli kuitenkin hieman erilainen toteutettavien toimenpiteiden kuvauksen ja 
arvioidun kokonaisvaikutuksen osalta verrattuna pohjaselvitykseen. Tie-
liikenneturvallisuussuunnitelmassa kuvatut toimenpiteet oli esitetty ylei-
semmällä tasolla ja eri tavoin ryhmiteltynä, sekä niiden esitetty kokonais-
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vaikutus oli yhteensä 147,2 tai 132 liikennekuoleman vähennys123, kun 
em. pohjaselvityksen mukaan kokonaisvaikutuksen olisi oltava noin 175, 
jotta liikennekuolemien vähennystavoitteeseen voidaan päästä vuonna 
2010. Ero oli 30−40 kuolemavähennystä vuoden 2010 tilanteessa. 

3.4.3 Suunnitelma 2011−2014 

Vuonna 2012 valmistuneen liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan 
uuden tieliikenneturvallisuussuunnitelman 2011−2014 yhtenä pohjaselvi-
tyksenä on ollut suunnitelmaluonnoksen124 tietojen pohjalta laadittu lii-
kenneturvallisuusvaikutusten arvio125. Pohjaselvityksessä on esitetty kuo-
lemien vaikutusarviot suunnitelmaluonnoksessa esitetyille keskeisille lii-
kenneturvallisuustoimenpiteille. Vaikutusarviot laadittiin vuosina 2004–
2008 tapahtuneiden kuolonkolarien ominaisuustietojen sekä tutkimuksiin 
perustuvien vaikutustietojen avulla. 

Tehdyn tarkastelun perusteella liikenneturvallisuussuunnitelmaluonnok-
sen toimenpiteiden arvioidaan vähentävän tieliikennekuolemia vuonna 
2014 noin 32–42 kappaletta. Tässä arviossa on otettu huomioon liikenne-
suoritteen kasvuennuste. Kun lisäksi otetaan huomioon autokannan uusiu-
tuminen ja käynnissä olevien suurten tiehankkeiden vaikutus, tieliiken-
teessä kuolleiden määrä alenisi suunnitelmaluonnoksen toimenpiteiden to-
teutuessa 219–234 ihmiseen vuonna 2014. 

Suunnitelmaluonnoksessa esitetty turvallisuustavoite, enintään 218 
kuollutta vuonna 2014, on siten mahdollista saavuttaa. Tämä edellyttää 
kuitenkin suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden laajaa ja tehokasta to-
teuttamista. 

Pohjaselvityksen perusteella liikennekuolemia vähentävät eniten alkolu-
kon yleistyminen, turvalaitteiden käytön lisääminen sekä tiedotuksen että 
sanktioiden avulla, taajamien nopeusrajoitusten sovittaminen liikenneym-
päristön mukaiseksi sekä automaattisen nopeusvalvonnan lisääminen ja 
kehittäminen. Nämä toimenpiteet kuuluvat myös kustannustehokkaimpien 
toimenpiteiden joukkoon. Kaikkien toimenpiteiden kustannuksia ei kyetty 
luotettavasti arvioimaan vaikutusarviossa. Niiden toimenpiteiden, joiden 
kustannukset kyettiin pohjaselvityksessä arvioimaan, kustannusten arvioi-

                                                      
123 S. 50: ”Arvioidut toimenpiteet vähentävät noin 147 liikennekuolemaa vuodes-
sa, kun toimenpiteiden päällekkäisyyksiä ei oteta huomioon, ja noin 132 kuole-
maa, kun päällekkäisyydet otetaan huomioon.” 
124 21.4.2011 päivätty luonnos. 
125 Tieliikenteen turvallisuussuunnitelman liikenneturvallisuusvaikutusten arvio. 
Lintu-julkaisuja 3/2012. 
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tiin olevan 0,2–0,4 miljoonaa euroa / estetty liikennekuolema. Tämä on 
selvästi pienempi kustannus kuin käytetty yhden kuoleman laskennallinen 
hinta (noin 2 miljoonaa euroa). 

Viimeisintä pohjaselvitystä on pidettävä selkeämpänä verrattuna edelli-
seen vastaavantyyppiseen selvitykseen. 

Neuvottelukunnan vuonna 2010 laatimassa uudentyyppisessä tieliiken-
neturvallisuussuunnitelman taustaraportissa126 oli selostettu, kuinka paljon 
oli toteutettu aiemmassa suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä ja mistä 
syistä edellisen suunnitelman tavoitteeseen ei ollut päästy127. 

Vuonna 2012 neuvottelukunnan hyväksymässä uudessa tieliikennetur-
vallisuussuunnitelmassa128   oli vuoden 2014 kuolemien vähentämistavoit-
teen suunniteltu koostuvan seuraavista toimenpidealueista. 

TAULUKKO 5. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelman 2011−2014 kuolemien vähentä-

mistavoitteen suunniteltu koostuminen eri toimenpidealueista. 

Painopistealue 
Kuolemien vähenemä 

vuonna 2014 

Ajokunto  
I. Rattijuopumuksen vähentäminen 
II. Ajoterveyden arviointi 
III. Väsyneenä ajamisen vähentäminen 

5,6 
0,5 
1,8 

Liikennekäyttäytyminen  
IV. Nopeusrajoitusten noudattaminen ja turvalaitteiden käyttö 
V. Nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen 

16,6 
1,8 

Taajamien liikenneturvallisuuden kehittäminen  
VI. Taajamaliikenteen rauhoittaminen 10,4 

Maanteiden turvallisuuden parantaminen  
VII. Kuolemien torjunta pääteillä 9,2 

Yhteensä 45,9 

Hyväksytty liikenneturvallisuussuunnitelma 2011−2014 on nyt aikaisem-
paa hieman enemmän saman sisältöinen kuin suunnitelmaluonnos, josta 
on tehty em. pohjaselvitys. 

Vuoteen 2014 ulottuvassa Tieliikenteen turvallisuussuunnitelmassa esi-
tettyjen toimenpiteiden tavoitteena on parantaa tieliikenteen turvallisuutta 
niin, että 

                                                      
126 Tieliikenteen turvallisuus. Liikenneturvallisuussuunnitelman 2011–2014 taus-
taraportti. LVM:n julkaisuja 35/2010. 
127 S. 4. 
128 Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014. Lii-
kenne- ja viestintäministeriö 17.2.2012. 



88 

− vuonna 2014 tieliikennekuolemia on enintään 218 
− vuonna 2020 kuolemia on enintään 136 
− vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantuneita on enintään 5 750. 

Valtioneuvosto teki 5.12.2012 periaatepäätöksen tieliikenteen turvallisuu-
den parantamisesta. Päätöksessä hyväksyttiin tieliikenneturvallisuussuun-
nitelman 2011−2014 em. tavoitteet ja pidettiin välttämättömänä, että ”vi-
ranomaiset ja organisaatiot toteuttavat tätä suunnitelmaa laajasti periaate-
päätöksen linjaukset huomioon ottaen”. 

3.4.4 Valtakunnallista tieliikenneturvallisuuden ohjausta 
koskevia arviointitietoja 

Tieliikenneturvallisuussuunnitelmien ja -tavoitteiden laadintaa on kritisoi-
tu jonkin verran ja esitetty kehittämiskohtia. Esimerkiksi Liikenne- ja 
viestintäministeriö on jo vuosia asettanut Tiehallinnolle vuosittaisen ta-
voitteen henkilövahinko-onnettomuuksien vähentämiselle. Tavoite on129 
”sikäli liikenneturvallisuusvision suuntainen, että henkilövahinko-
onnettomuuksien väheneminen johtaa myös kuolemien ja vakavien louk-
kaantumisten vähenemiseen. Kuitenkin esimerkiksi pääteiden kehittämis-
periaatteita muodostettaessa todettiin turvallisuusongelman olevan erilai-
nen henkilövahinko-onnettomuuksilla kuin liikennekuolemilla mitattuna." 

Edellä kohdassa 3.1 on mainittu VTT:sta saatu näkemys, jonka mukaan 
tieliikennekuolemien vuotuinen määrä on pudonnut nykyisin niin pienek-
si, että tieliikenneturvallisuuden tilan seurannassa tarkempaa olisi keskit-
tyä vastaisuudessa asettamaan vakavasti loukkaantuneiden määrille tavoit-
teita ja seuraamaan tätä indikaattoria. 

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista saatujen haastattelutietojen mu-
kaan uusi tieliikenteen turvallisuussuunnitelma 2011−2014 on pitkälti sa-
mansisältöinen kuin aiemmatkin. Siksi ei ole todennäköistä, että sillä voi-
taisiin saada suuria muutoksia tieliikenteen turvallisuustilanteeseen. Tähän 
tarvittaisiin radikaaleja muutoksia suunnitelmaan. Yksi muutos voisi olla 
turvallisuustoimenpiteiden nykyistä riskiperusteisempi kohdentaminen. 
Tiepuolella on tähän asti pääasiassa laskettu jälkikäteen toteutuneiden 
kuolleiden määriä ja ennakoiva ote on puuttunut. Myös VTT:n taholta on 
luonnehdittu näitä suunnitelmia ja niiden laadintaa rutiininomaisiksi. 

Tarkastuksessa saadut tiedot viittaavat siihen, että liikenneturvallisuus-
asiain neuvottelukunnan jäsenten näkemykset tieliikenneturvallisuuden 
parantamiskeinoista sekä näkemykset niiden tärkeydestä ja kustannus-
                                                      
129 Lintu-julkaisuja 4/2004 s. 39−45. 
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tehokkuudesta toisiinsa nähden vaihtelevat jonkin verran. Esimerkiksi oi-
keusministeriön edustaja ei hyväksynyt Liikenneturvallisuusasiain neuvot-
telukunnan suunnitelmaluonnoksessa esitettyä rattijuopumuksen promille-
rajan alentamista koskevaa toimenpidettä130 ja jätti tätä koskevan eriävän 
mielipiteen liikenneturvallisuussuunnitelman 2011−2014 liitteeksi. Tätä 
näkemystä on perusteltu muun muassa kyseenalaistamalla toimenpiteestä 
saatavien hyötyjen suuremmuus kustannuksiin verrattuna. Oikeusministe-
riön edustajan mukaan liikennevalvonnan volyymin lisääminen on ran-
gaistavuuden rajojen muuttamista tehokkaampi tapa vähentää rattijuopu-
muksia ja siten parantaa liikenneturvallisuutta. Oikeusministeriön edusta-
jaa lukuun ottamatta kaikki muut kokoukseen osallistuneet neuvottelu-
kunnan jäsenet tukivat promillerajan laskemista koskevaa toimenpidettä. 
Tämän vastustuksen vuoksi promillerajan alennusta koskeva toimenpide 
muutettiin yleisempään sanamuotoon valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
5.12.2012. 

Suurin osa tarkastuksessa käytetyistä muista lähteistä kuin tieliikenne-
turvallisuussuunnitelma-aineisto pitää tieliikenneturvallisuuden kustan-
nustehokkaimpiin parannuskeinoihin kuuluvina seuraavia: ajonopeuksien 
hillitseminen, päihtyneenä ajamisen vähentäminen, onnettomuuksien seu-
rausten lieventäminen uusilla säännöksillä ja liikennemerkeillä, väylien ja 
ajoneuvojen uudet rakenteelliset ratkaisut sekä aiempaa tehokkaampi val-
vonta.131. Kustannustehokkuudeltaan alhaisemmat toimenpiteet kuuluvat 
useiden lähteiden mukaan ryhmiin tienpitotoimet132. Kuitenkin myös niitä 

                                                      
130 Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnan kokousmuistio 29.11.2011. 
131 Esim. Valtioneuvoston kanta komission tiedonantoon Liikenneturvallisuus: 
103 keinoa puolittaa liikennekuolemat 2020 mennessä 27-09-2011. ”Liikennetur-
vallisuuden parantamisen tehokkaimpia keinoja ovat ylinopeuksien karsiminen ja 
päihteiden vaikutuksen alaisena ajamisen vähentäminen. Tehokkaat nopeuden 
säätelykeinot, kuten nopeudenrajoittimet sekä alkolukot vähentäisivät liikenteessä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää merkittävästi.” 
Matkalehti 18.09.2009: ”Kustannus-hyötysuhteeltaan parhaat keinot liittyvät uu-
siin ajoneuvojen turvavarusteisiin, sanoo norjalainen professori Rune Elvik, joka 
on maailman johtava liikenteen kustannustehokkaiden turvallisuuskeinojen asian-
tuntija. 
Suurimmat turvallisuuspotentiaalit löytyvät Elvikin mukaan älykkäistä nopeuden 
hallintalaitteista (ISA), ajonvakausjärjestelmistä (ESC) sekä tehokkaammasta 
rattijuopumusvalvonnasta. 
Nykyisiä tieliikenteen liikenneturvallisuustavoitteita ei tulla saavuttamaan Eu-
roopassa eikä Pohjoismaissa. Kustannustehokkaiden turvallisuuskeinojen edis-
täminen on yksi tapa liikenneturvallisuuskehityksen kääntämisessä positiiviseksi. 
Näiden keinojen hyödyntäminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja säännöksiä.” 
132 Esim. Visuaaliset keinot vaikuttaa nopeuksiin ja liikenneturvallisuuteen. 
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on säännöllisesti esitetty toteutettavaksi yhtenä osana tieliikenteen turval-
lisuussuunnitelmia. 

3.4.5 Yhteenvetoa 

Valtioneuvoston eri aikojen tieliikenneturvallisuutta koskevissa periaate-
päätöksissä on esitetty tähän mennessä selkeänä määrällisenä tavoitteena 
vähentää vain tieliikennekuolemien määrä tietylle tasolle tietyssä ajassa. 
Tarkastuksessa saadut tiedot viittaavat siihen, että tieliikennekuolemien 
määrä on vuosien varrella vähentynyt sille tasolle, että indikaattorin mer-
kitys tieliikenneturvallisuuden tilaa kuvaavana tärkeimpänä tekijänä ei ole 
enää itsestään selvä. Olisikin hyvä harkita myös jonkin muun tieliikenne-
turvallisuuden tilaa olennaisesti kuvaavan selkeän määrällisen indikaatto-
rin käyttöä toiminnan tavoitteen asettamisessa. Viimeisimmässä tieliiken-
neturvallisuussuunnitelmassa onkin esitetty kuolemien enimmäismääräta-
voitteen lisäksi myös loukkaantuneiden enimmäismäärätavoite vuodelle 
2020. 

Määrällisten tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden tark-
kaa suunnittelua vaikeuttaa se, ettei tavoitteessa ole otettu huomioon esi-
merkiksi liikennemäärien vuotuisen vaihtelun vaikutusta kuolemien lu-
kumäärään eikä kaikkien toimenpiteiden vaikuttavuutta tunneta etukäteen 
tarkasti. Jos kuolemien enimmäismäärätavoitetta halutaan käyttää, tarkoi-
tuksenmukaisempaa olisikin asettaa tavoitteeksi useamman vuoden trendi 
tai liukuva keskiarvo. Valtioneuvoston periaatepäätöksissä ei ole varattu 
sitovasti resursseja esitettyjen tavoitteiden toteuttamista varten tai muuten 
sitouduttu tiettyihin resursseihin tässä asiassa. Periaatepäätöksiä ei ole 
myöskään kytketty valtion tulevaa resurssimitoitusta koskeviin suunnitel-
miin. Liikenneturvallisuustoimintaankin vaikuttavat valtion eri hallin-
nonalojen resurssimäärä- ja niiden jakopäätökset on tehty valtioneuvos-
tossa ja eduskunnassa muussa yhteydessä, ns. kehysmenettelyn ja budjet-
tiprosessin yhteydessä ja pääosin muilla kuin liikenneturvallisuustavoit-
teiden mukaisilla perusteilla. 

Eri aikoina laaditut tieliikenneturvallisuussuunnitelmat ja niiden poh-
jaselvitykset ovat ajan myötä parantuneet jonkin verran syiden ja keinojen 
tarkastelujen ja esittämisen osalta. Toisaalta niissä on pitäydytty osittain 
samantapaisissa tavoitteissa, keinoissa ja eri toimenpiteiden samantapai-
sessa keskinäisessä painottamisessa sekä vastuunjaossa eri toimijoiden vä-
lillä. Eri aikoina laadittujen suunnitelmien toimenpiteet on valittu osittain 

                                                                                                                         
Tiehallinnon selvityksiä 35/2008. 
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muilla perusteilla kuin toimenpiteiden kustannustehokkuuden perusteella. 
Uusien suunnitelmien mukaisten tavoitteiden saavuttamisen onkin muun 
muassa näistä syistä arvioitu tulleen yhä haasteellisemmaksi perinteisellä 
keinovalikoimalla. 

Valtioneuvoston periaatepäätöksissä esitetyt liikenneturvallisuustavoit-
teiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet on esitetty osittain hyvin 
yleisessä muodossa, jolloin näiden suunnitelmien toteuttamisessa on pal-
jon liikkumavaraa. Tämä vähentää periaatepäätösten ohjausvaikutusta. 

Saatujen arviointitietojen mukaan osa arvioiduista liikennekuolemien 
vähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä on jätet-
ty pois liikenneturvallisuussuunnitelmista ja edelleen myös Valtioneuvos-
ton periaatepäätöksistä. Tätä karsintaa ei ole kuitenkaan tehty vastaavasti 
liikennekuolemien vähennysten tavoitemäärässä, vaan se on pidetty ennal-
laan. Asiakirjoissa ei ole esitetty riittäviä perusteluja sille, miksi liikenne-
turvallisuussuunnitelmissa ja Valtioneuvoston periaatepäätöksissä on vä-
hennetty niiden pohjaselvitysten mukaisia toimenpiteitä mutta kuolemien 
vähennysten tavoitemäärää ei ole muutettu vastaavasti. 

Suurin osa tarkastuksessa käytetyistä muista lähteistä kuin tieliikenne-
turvallisuussuunnitelma-aineisto pitää tieliikenneturvallisuuden kustan-
nustehokkaimpiin parannuskeinoihin kuuluvina seuraavia: ajonopeuksien 
hillitseminen, päihtyneenä ajamisen vähentäminen, onnettomuuksien seu-
rausten lieventäminen uusilla säännöksillä ja liikennemerkeillä, väylien ja 
ajoneuvojen uudet rakenteelliset ratkaisut sekä aiempaa tehokkaampi val-
vonta. Kustannustehokkuudeltaan alhaisemmat toimenpiteet kuuluvat 
useiden lähteiden mukaan ryhmiin tienpitotoimet. Kuitenkin myös niitä on 
säännöllisesti esitetty toteutettavaksi yhtenä osana tieliikenteen turvalli-
suussuunnitelmia. 

Monien kustannus-hyötysuhteeltaan erittäin tehokkaiksi arvioitujen lii-
kenneturvallisuustoimenpiteiden laajentamista harkittaessa esteeksi on 
käytännössä muodostunut vaikeus lisätä henkilö- ja määräraharesursseja 
eri hallinnonaloilla. Valtiontalouden säästövaatimukset on kohdistettu 
melko tasaisesti eri hallinnonaloille, joten jokaisella hallinnonalalla on 
käytännössä melko vaikeaa lisätä johonkin toimintaan resursseja. Tielii-
kenneturvallisuussuunnitelmat on jouduttu laatimaan osittain tästä syystä 
laajasti eri hallinnonalojen ja toimijoiden toimenpiteistä koostuvana. Oli-
sikin hyvä miettiä esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla, millä rahoitus-
keinoilla voisi edistää kustannus-hyötysuhteeltaan tehokkaiksi arvioitujen 
liikenneturvallisuuden edistämiskeinojen toteutumista tähänastista pa-
remmin. 

Toisaalta esimerkiksi tienpitotoimia ei voi jättää suunnittelussa huo-
miottakaan, sillä niiden vaikutukset ja kustannukset osataan luultavasti ar-
vioida muita toimenpiteitä paremmin ja niiden kohdentaminen laskennas-
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sa vaikuttaa huomattavasti saataviin tuloksiin. Erilaisia tienpitotoimenpi-
teitä tehdään myös todennäköisesti joka tapauksessa muista syistä kuin 
liikenneturvallisuussyistä, joten on hyödyllistä yhdistää samalla myös 
mahdollinen liikenneturvallisuustoimenpide ja vaikutus. Liikenneviraston 
taholta on esitetty, että tienpidon kehittämishankkeet toteutetaan käytän-
nössä pääosin muista syistä kuin liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Liikenneturvallisuuden parantuminen tulee usein näiden toimenpiteiden 
lisäseurauksena. 
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4 Tarkastusviraston kannanotot 

Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään liikenneturvallisuuden ylläpidon ja 
edistämisen taloudellisuutta ja tehokkuutta. Tarkastuksessa perehdyttiin 
liikenneturvallisuuden tilaa koskevaan tietoperustaan, liikenneturvalli-
suustavoitteiden asettamiseen, liikenneturvallisuuteen vaikuttavien keino-
jen valintaan, liikenneturvallisuustoiminnan työnjakoon ja organisointiin 
sekä liikenneturvallisuustoiminnan vaikutusten arviointiin ja seurantaan. 

Tarkastushavaintojen perusteella kattavaa tietoa liikenneturvallisuus-
toiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta ei ole saatavissa laajasta 
näkökulmasta. Liikenneturvallisuustoiminta on moniulotteista ja sitä teke-
vät monet erilaiset toimijat. Kaikki toimijat eivät erittele resurssiensa 
käyttöä liikenneturvallisuustoimintaan ja muuhun toimintaan. Esimerkiksi 
väylänpitoon liittyviä erilaisia toimenpiteitä tehdään muun muassa liiken-
teen sujuvuuden edistämiseksi eikä vain liikenneturvallisuussyistä. Jon-
kinlaisen kuvan liikenneturvallisuustoiminnan taloudellisuudesta ja te-
hokkuudesta saa välillisillä tai kokonaisuuden jotakin osaa kuvaavilla in-
dikaattoreilla ja arvioilla. 

Liikenneturvallisuustoiminnan hyötyjä on kuvattu pääasiassa liikenne-
kuolemien ja muiden onnettomuuksista aiheutuvien laskennallisten kus-
tannusten vähentymisellä. Liikennekuolemien ja liikenneonnettomuuksien 
lukumäärät ovat vähentyneet tilastoissa selvästi pitkällä aikavälillä, joten 
voi olettaa niiden vuoksi säästyneiden laskennallisten kustannusten olleen 
suhteellisen suuria. Muiden liikennemuotojen liikennekuolemien ja onnet-
tomuuksien lukumäärät ovat olleet selvästi pienempiä kuin tieliikenteen. 

Monien tieliikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden vaikutta-
vuudesta ja kustannuksista on laadittu erilaisia selvityksiä ja näiden perus-
teella toimenpiteitä on pyritty vähitellen suunnitelmallisesti lisäämään. 
Kaikkia toimenpiteitä ei ole kuitenkaan valittu yksinomaan hyvän hyöty-
kustannussuhteen perusteella vaan valintaa on tehty muillakin kriteereillä. 
Liikennekuolemien ja liikenneonnettomuuksien vähentymiskehityksen 
jatkamisen on arvioitu tulevan yhä kalliimmaksi vastaisuudessa, sillä hal-
vimmat ja helposti toteutettavat keinot on jo käytetty. 

Toiminnan tietoperusta 

Vaikka liikenneturvallisuustarpeiden osuuden tarkka erittely muista tar-
peista on usein vaikeaa, tarkastusviraston käsityksen mukaan olisi hyvä 
pyrkiä parantamaan esimerkiksi tienpidossa pääasiassa turvallisuusperus-
taisesti tehtyjen toimenpiteiden ja kustannusten erittelyä. Tällöin nämä 
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toimenpiteet voisivat tulla nykyistä paremmin mukaan liikenneturvalli-
suuden edistämisen suunnitteluun ja liikenneturvallisuutta parantavien 
kustannustehokkaiden keinojen etsintään. 

Liikenneturvallisuuden tilaa osaltaan kuvaava ja tähän asti eniten käytet-
ty indikaattori on liikenneonnettomuuksissa tapahtuneiden kuolemien 
määrä. Kuolemantapaukset ovat muihin turvallisuustilaa kuvaaviin esiin 
tulleisiin indikaattoreihin verrattuna yksiselitteinen, yhteiskunnassa erit-
täin merkittäväksi katsottu ja muutenkin vakiintunut seurantakohde. Tämä 
seurantatieto on yleisesti ottaen laadukasta. 

  Täsmällisempi kuva liikenneturvallisuuden tilasta edellyttäisi katta-
vampaa tietoa siitä, kuinka suuret ovat eri liikennemuodoissa sattuneiden 
kuolemantapausten määrät ja henkilövahingot yhteensä ja mistä syistä ne 
johtuvat sekä mitkä johtuvat esimerkiksi liikenteestä tai liikenneolosuh-
teista ja mitkä taas niistä riippumattomista syistä. Esimerkiksi kaikki lii-
kenneympäristöissä tapahtuneet itsemurhat tai epäilyt niistä sekä jalankul-
kijoille tapahtuneet henkilövahingot eivät ilmene tilastoista selkeästi. 

Tarkastusvirasto katsoo, että parannustarvetta on erityisesti niissä tielii-
kenteen turvallisuutta koskevissa tilastoissa, jotka käsittelevät muita hai-
tallisia ilmiöitä kuin kuolemia. Kehitettävää on esimerkiksi loukkaantu-
neiden ja vakavasti loukkaantuneiden tilastoinnin määrittelyssä ja tilasto-
jen peittävyydessä. Maastoliikenteen ja ei-ammattimaisen tai vapaa-ajan 
vesiliikenteen turvallisuutta koskevat tilastot ovat tieliikennettä puutteelli-
sempia, mutta näiden liikennemuotojen liikenneturvallisuuden yhteiskun-
nallinen merkitys näyttää olevan tieliikennettä pienempi. 

Suomen kansainvälistä sijoittumista kuvaava liikenneturvallisuustavoite 
tulisi esittää tähänastista yksiselitteisemmin, ja seurannan tulisi kohdistua 
selvästi tähän tavoitteeseen. Suomen sijoittuminen suhteellisessa Euroo-
pan tieliikennekuolemavertailussa on ollut keskitasoa asukaslukua kohti 
laskettuna (11. sija) mutta melko hyvä ajokilometrejä kohti laskettuna (4. 
sija). Tämä voi viitata siihen, että ajotavat ja muutkin liikenneturvallisuu-
teen vaikuttavat tekijät ovat Suomessa muihin maihin verrattuna varsin 
hyvät eikä niiden kautta voi helposti vaikuttaa tieliikenneturvallisuuden 
parantamiseksi. Tarkastusviraston käsityksen mukaan tarvitaan lisää tietoa 
siitä, miksi liikenneturvallisuusviranomaiset katsovat Suomen olevan jat-
kuvasti jäljessä liikenneturvallisuudeltaan Euroopan kärkimaina pidettyjä 
maita ja mitkä ovat kustannustehokkaimmat tavat vaikuttaa Suomen lii-
kenneturvallisuustilaan. 
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Liikenneturvallisuustoiminnan organisointi 

Tarkastuksessa on havaittu julkishallinnon viime vuosien uudelleenorga-
nisoinnissa pyrkimyksiä parantaa osaltaan myös liikenneturvallisuustoi-
minnan taloudellisuutta ja tehokkuutta. Tällaisia ovat valtion liikennehal-
linnon vuonna 2010 toteutettu virastouudistus ja poliisin vuonna 2012 
päätetty hallintorakenneuudistus. Tarkastuksen aikana on ollut pohdinnas-
sa myös Liikenneturvan hallinnointimallin uudistaminen. 

Valtion liikennehallinnon vuoden 2010 virastouudistuksen perusajatuk-
sena on ollut keskittää useat ylätason liikenneturvallisuustehtävät 
ja -toiminnot Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille, jolloin pyritään toi-
mintojen keskittämisestä saataviin hyötyihin. Tämä ajatus on looginen, ja 
sen toteuttamiseen on panostettu viime vuosina merkittävästi. Tämän pe-
rusmallin muuttamiseksi tässä vaiheessa olisi oltava vahvoja ja perusteltu-
ja seikkoja. Tällaisia ei ole tullut tarkastuksessa esiin. On siten luontevaa, 
että Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilla on vastaisuudessa vaikutus- ja 
osallistumismahdollisuuksia kaikissa sellaisissa asioissa, jotka vaikuttavat 
suuresti yleiseen liikenneturvallisuustilaan ja -toimintaan. Muun muassa 
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin resurssien rajallisuuden vuoksi sen 
muiden toimijoiden valvontatoiminta painottunee käytännössä muiden 
toimijoiden toiminnan tai järjestelmien yleistason valvontaan tai auditoi-
miseen liikenneturvallisuusnäkökulmasta. Päätösvallan muiden toimijoi-
den yksityiskohtaisemman tason liikenneturvallisuustoiminnan järjestämi-
sessä voi olettaa säilyvän edelleen niiden itsensä käsissä. 

Organisoinnin kehittämispyrkimyksiin liittyy myös ongelmakohtia ja 
riskejä kokonaisuuden kannalta. Yhtenä riskinä on, että liikenneturvalli-
suusnäkökohta saa muiden yhteiskunnan menestykseen vaikuttavien seik-
kojen suhteen liian hallitsevan aseman liikennehallinnossa. Kuitenkin 
myös muut näkökohdat, kuten liikenteen sujuvuus sekä liikenneomaisuu-
den arvon ja maamme kulttuuriperinnön säilyttäminen, tulisi ottaa riittä-
västi huomioon käytännön toiminnassa. 

Toinen riski saattaa olla siinä, että menetetään sellaista tietämystä, 
osaamista tai toimintamalleja, joista on ollut kokonaisuuden kannalta sel-
keätä hyötyä aikaisemmassa tehtävien jaossa ja organisoinnissa. Tämän 
riskin voi arvioida olevan ainakin Liikenneturvaa koskevassa jatkokehit-
tämisessä. Liikenneturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä tarvitaan 
vastaisuudessakin valtakunnallista ja alueellista liikennekasvatus-, valis-
tus- ja koulutustoimintaa. Tällaista toimintaa on harjoittanut nykyisin 
merkittävältä osaltaan Liikenneturva. Jos tällaisen toiminnan volyymia ja 
tasoa huononnetaan merkittävästi, vaarana on, että liikenneturvallisuus 
huononee pitkällä aikavälillä ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia yhteiskun-
nalle. Tarkastusviraston mielestä tällaista muutosta harkittaessa olisi jär-
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kevää pyrkiä selvittämään tarkemmin eri vaihtoehdoista aiheutuvat mah-
dolliset hyödyt ja haitat laajasta näkökulmasta, jotta saataisiin paras vaih-
toehto kokonaisuuden kannalta. 

Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on päätetty lakkauttaa Liikkuva 
poliisi ja yhdistää sen resurssit paikallispoliisiin. Uudistuksen toiminnalli-
seksi tavoitteeksi on asetettu se, että liikennevalvonnan määrä ja tuloksel-
lisuus säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Tason säilyttämistavoitteesta 
huolimatta on Liikkuva poliisi tuonut esiin riskejä, että organisaatiomuu-
toksen seurauksena poliisin perinteisen liikennevalvonnan määrä ja laatu 
voivat käytännössä laskea olennaisesti poliisin muun toiminnan prio-
risoinnin vuoksi ja että tästä aiheutuva pelkkien onnettomuuksien ja nii-
den kustannusten kasvu muodostuu helposti paljon suuremmaksi kuin 
muutoksesta saatava vuotuinen toimintamenojen säästö. Poliisihallitus ja 
sisäasiainministeriön poliisiosasto ovat esittäneet pääosin Liikkuvan polii-
sin näkemyksille vastakkaisia selvityksiä ja perusteluja. 

Tarkastusvirasto katsoo, että tähän mennessä päätetyt uudistuksen lii-
kennevalvontatason säilyttämistavoitteen toteutumista mittaavat seuran-
taindikaattorit eivät kuvaa hyvin sitä, säilyykö liikennevalvonnan taso vä-
hintään nykyisellä tasolla. Liikkuvan poliisin esille tuomat haitalliset il-
miöt eivät toteutuessaan todennäköisesti säilytä liikennevalvonnan määrän 
ja tuloksellisuuden nykytasoa, mutta nämä ilmiöt eivät kuitenkaan näy tä-
hän mennessä päätetyissä seurantaindikaattoreissa. Jos joitakin indikaatto-
reita halutaan käyttää tavoitteiden toteutumisen seurannassa, niiden tulisi 
kuvata nykyistä paremmin liikennevalvonnan määrää ja tuloksellisuutta. 
Indikaattoreiden yhtenä vaihtoehtona on tehdä erillisiä tarkempia asian-
tuntija-arvioita säännöllisesti liikennevalvonnan tason kehityksestä. 

Liikenneturvallisuustavoitteiden asettaminen ja toiminnan suunnittelu 

Tarkastuksessa on havaittu liikenneturvallisuustavoitteiden asettamisessa 
ja toiminnan suunnittelussa sellaisia ilmiöitä, jotka viittaavat toiminnan ta-
loudellisuus- ja tehokkuusnäkökohtien jääneen vähälle painoarvolle. Esi-
merkiksi viime vuosina esitettyyn Suomen liikenteen turvallisuusvision 
nollakuolemapäämäärään liittyy taloudellisuus- ja tehokkuusongelmia. 
Sen saavuttamisen on arvioitu tulevan sietämättömän kalliiksi ja edellyt-
tävän olennaisia muutoksia yhdyskuntarakenteeseen ja ihmisten käyttäy-
tymiseen. 

Tieliikenneturvallisuussuunnitelmissa monien kustannus-hyötysuhteel-
taan erittäin tehokkaiksi arvioitujen liikenneturvallisuustoimenpiteiden laa-
jentamista harkittaessa esteeksi on käytännössä muodostunut vaikeus koh-
dentaa uudelleen tai lisätä henkilö- ja määräraharesursseja eri hallin-
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nonaloilla. Tieliikenneturvallisuussuunnitelmat on jouduttu laatimaan osit-
tain tästä syystä laajasti eri hallinnonalojen ja toimijoiden toimenpiteistä 
koostuvana eikä priorisoimalla ensisijaisesti kustannus-hyötysuhteeltaan 
kärjessä olevia toimenpiteitä. Laajasta eri hallinnonalojen yhteistyöstä ai-
heutuu toisaalta myös hyötyjä. 

Tieliikenneturvallisuussuunnitelmien määrällisten tavoitteiden saavut-
tamiseksi tehtävien toimenpiteiden tarkkaa suunnittelua vaikeuttaa se, et-
tei tavoitteissa ole otettu huomioon esimerkiksi liikennemäärien vuotuisen 
vaihtelun vaikutusta kuolemien lukumäärään. Samoin ongelmana on, että 
myöskään kaikkien toimenpiteiden vaikutusta kuolemien määrään ja lii-
kenneturvallisuustilaan ei tunneta etukäteen tarkasti. Valtioneuvoston pe-
riaatepäätöksiä ei ole myöskään kytketty valtion resurssimitoitusta koske-
viin suunnitelmiin. 

Osa arvioiduista liikennekuolemien vähennystavoitteiden saavuttami-
seksi tarvittavista toimenpiteistä on jätetty pois liikenneturvallisuussuun-
nitelmista ja edelleen myös valtioneuvoston periaatepäätöksistä. Tätä kar-
sintaa ei ole kuitenkaan tehty vastaavasti liikennekuolemien vähennysten 
tavoitemäärässä, vaan se on pidetty ennallaan. Tämän ratkaisun perusteet 
eivät ilmene asiakirjoista. 

Suositukset 

Tarkastusvirasto esittää lopuksi tehdystä tarkastuksesta esiin nousseita 
seuraavia tiivistettyjä suosituksia. 
1. Liikenneturvallisuuden tilaa kuvaavan tietoperustan parantamista olisi 

jatkettava, jotta liikenneturvallisuustoiminnassa voitaisiin pyrkiä yh-
teiskuntataloudellisesti optimaaliseen keinojen valintaan ja mitoituk-
seen. Parannettavaa on esimerkiksi liikenneturvallisuustilaa kuvaavien 
indikaattorien määrittelyssä ja niiden seurannan järjestämisessä sekä 
liikenneturvallisuustoiminnasta aiheutuvien erilaisten rahallisten vai-
kutusten seurannassa. 

2. Olisi tarpeen selvittää nykyistä paremmin, miksi Suomen katsotaan 
olevan jatkuvasti jäljessä liikenneturvallisuudeltaan Euroopan kärki-
maina pidettyjä maita ja millä tekijöillä olisi suurimmat mahdollisuu-
det vaikuttaa Suomen liikenneturvallisuustilaan. 

3. Valtion rajallisia rahallisia resursseja tulisi kohdentaa tähänastista pa-
remmin kustannus-hyötysuhteeltaan tehokkaiksi todettujen liikenne-
turvallisuuden edistämiskeinojen toteuttamiseen. Olisi hyvä miettiä 
esimerkiksi kokeiluhankkeiden avulla, millä rahoituskeinoilla voisi 
edistää kustannus-hyötysuhteeltaan tehokkaiksi arvioitujen liikenne-
turvallisuuden edistämiskeinojen toteutumista tähänastista paremmin. 
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4. Liikenneturvallisuustoiminnan työnjaon ja organisoinnin tehostamis-
pyrkimyksiä tulisi jatkaa ottamalla mukaan tarkasteluun kaikkien toi-
mijoiden osuudet. Mahdollisia muutosratkaisuja ei tulisi tehdä häti-
köidysti. Muutosratkaisujen perusteluissa ei tulisi rajoittua vain hal-
linnollisten säästöjen tarkasteluun, vaan olisi pyrittävä arvioimaan ja 
ottamaan huomioon myös vaikutukset liikenneturvallisuuden tilaan 
sekä tilamuutosten yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat. 
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5/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Sairauspoissaolot ja niiden 
seuranta valtionhallinnossa 

6/2012 Tuloksellisuustarkastuskertomus: Lastensuojelu 
7/2012 Laillisuustarkastuskertomus: Palvelukeskuksen hoitamien 
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