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Sisäministeriön lausunto Valtiotalouden tarkastusviraston poliisin liikenneval-
vontaa koskevasta tarkastuskertomusluonnoksesta

Valtiotalouden tarkastusvirasto on pyytänyt sisäministeriltä lausuntoa Valtio- 
talouden tarkastusviraston poliisin liikennevalvontaa koskevasta tarkastusker
tomusluonnoksesta. Sisäministeriö lausuu asiasta seuraavaa.

Yleiset huomiot

Liikennevalvonnan määrä

Tarkastuskertomuksessa todetaan, että poliisitoimeen on kohdistunut merkit
täviä resurssileikkauksia Pora-uudistuksen jälkeen. Myös yleinen turvallisuusti
lanne on heikentynyt ja muutos on vaikuttanut poliisin painopisteisiin. Tämän 
vuoksi liikennevalvonnan nykytilaa ei tarkastuksessa verrata Pora-uudistuksen 
tavoitteisiin tai uudistusta edeltävään aikaan. Sisäministeriö pitää tarkastusvi
raston rajausta perusteltuna ja tärkeänä rajauksena.

Tarkastuskertomusluonnoksessa arvioidaan useassa kohdassa liikennevalvon
nan resurssien muutosta. Arvioinnissa käytetään valtion talousarvioesityk
sessä olevia lukuja. Tarkastuskertomusluonnoksessa on arvioitu erityisesti ras
kaan liikenteen valvonnan osalta, että raskaan liikenteen valvonta olisi vähen
tynyt henkilötyövuosilla mitattuna. Tämä arvio perustuu vuoden 2019 talous
arvioesityksen arvio ja tavoitetietoihin, joissa vuoden 2018 arvioksi on esitetty 
40 henkilötyövuotta ja tavoitteeksi 38 henkilötyövuotta. Liikennevalvonnan 
henkilötyövuositoteutuman arvioksi vuodelle 2018 esitettiin 492 henkilötyö
vuotta ja vuoden 2019 henkilötyövuositavoitteeksi 485 henkilötyövuotta.

Poliisihallituksesta saatujen vuoden 2018 alustavien toteumatietojen perus
teella erityisesti raskaan liikenteen valvonnan henkilötyövuosimäärä on kui
tenkin ollut merkittävästi suurempi kuin talousarvioesityksessä ollut arvioluku. 
Vuoden 2018 alustava liikennevalvonnan henkilötyövuosimäärä oli yli 500 
henkilötyövuotta ja raskaan liikenteen valvonnan henkilötyövuosimäärä oli 
lähes 50 henkilötyövuotta. On huomioitava, että valtion talousarvion tauluk
kojen lukuarvot toimitaan sisäministeriöstä valtiovarainministeriöön keväällä 
ja kuluvan vuoden arvio tässä vaiheessa hyvin alustava tieto. Poliisihallituksen 
tilinpäätöksessä keväällä julkaistaan tarkat tiedot edellisen vuoden toteutu
mista.
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Vuoden 2019 liikennevalvonnan aikaisempia alemmissa tavoitetiedoissa on 
huomioitu Suomen EU:n puheenjohtajuuskauden turvaamistoimenpiteiden 
aiheuttama lisätyön tarve. EU:n puheenjohtajuuden turvallisuustehtävät ovat 
myös aikaisemminkin kuten edellisellä puheenjohtavuuskaudella 2006 vähen
täneet liikennevalvonnan määrää, koska turvaamistoimenpiteet edellyttävät 
koko poliisitoimen resurssien käyttöä.

Edellä mainittujen syiden takia poliisin liikennevalvonnan tarkastuksessa tulisi 
sisäministeriön näkemyksen mukaan käyttää vuoden 2018 alustavia toteuma- 
tietoja, ei vuoden 2019 tavoitetietoja. Lisäksi tärkeää olisi arvioida myös ras
kaan liikenteen valvonnan tuotosten kehittymistä.

Sisäministeriö kiinnittää tarkastusviraston huomiota siihen, että sivulla 10 vuo
sien 2010 ja 2015 poliisimiesten lukumäärissä on mukana myös Suojelupolii
sissa työskennelleet poliisimiehet. Vuodesta 2016 alkaen Suojelupoliisi ei enää 
ollut Poliisihallituksen alainen yksikkö. Lisäksi kuviossa mainitut poliisien mää
rät eivät vastaa valtion talousarvioesityksissä tai poliisin vuosikertomuksissa 
mainittuja henkilötyövuosien määriä.

Raskaan liikenteen valvonnan ohjaus

Tarkastuskertomuksen luonnoksessa sivulla 12 todetaan, että kun Pora III - 
uudistuksen jälkeen raskaan liikenteen valvonta ja samalla osaaminen hajau
tettiin yhdelletoista poliisilaitokselle, valvonnan yhtenäisyys valtakunnan ta
solla on vähentynyt. Aikaisemmin Liikkuva poliisi koordinoi raskaan liikenteen 
valvontaa ja huolehti muun muassa siitä, että liikennepoliiseilla oli riittävä 
osaaminen ja yhtenäinen näkemys valvonnan tavoitteista ja suuntaamisesta. 
Sisäministeriö kiinnittää tarkastusviraston huomiota siihen, että myös Liikku
vassa poliisissa liikennevalvonta ja raskaan liikenteen valvonta sekä osaaminen 
olivat hajautettuina kolmeen osastoon ja osastojen alaisiin eri puolilla maata 
sijoituttuihin valvontayksiköihin. Nämä vastasivat varsin itsenäisesti valvonnan 
toteuttamisesta ja valvonnan suuntaamisesta. Tämä osaaminen siirtyi lähtö
kohtaisesti samalla alueella olevaan poliisilaitokseen. Lisäksi on huomioitava, 
että myös osa poliisilaitoksista teki raskaan liikenteen valvontaa. On todet
tava, että Liikkuva poliisi organisaationa ei taannut valvonnan yhtenäisyyttä 
omien yksiköidensä välillä tai eri poliisilaitosten osalta.

Poliisiammattikorkeakoulu vastasi myös ennen Pora-uudistusta raskaan liiken
teen peruskoulutuksesta. Toki Liikkuvalla poliisilla oli omaa raskaan liikenteen 
jatkokoulutusta. Ennen Pora III uudistustakin Poliisihallitus vastasi kaikkien 
poliisin yksiköiden kuten Liikkuvan poliisin ja poliisilaitosten toiminnan kuten 
liikenteen valvonnan ohjaamisesta. Sisäministeriön näkemyksen mukaan tar
kastusviraston tulisikin arvioida, millä perusteella tarkastuskertomuksessa to
detaan valvonnan yhtenäisyyden vähentyneet tai yhtenäinen näkemys valvon
nan tavoitteista ja suuntaamisesta on heikentynyt Pora-uudistuksessa huomi
oiden nykyinen toiminnan ohjaaminen.

Tarkastuskertomuksen 3.3. luvussa kuitenkin todetaan, että Poliisihallituksen 
liikennevalvonnan ohjausta ja analyysitoimintaa on kehitetty tavoitteiden 
suuntaisesti. Sisäministeriön tietojen mukaan raskaan liikenteen valvojien 
osaamista on kehitetty useilla Poliisihallituksen sekä Poliisiammattikorkeakou- 
lun toimin. Valvonnan osaamista on lisätty Poliisihallituksesta saatujen tieto
jen mukaan muun muassa koulutuspäivillä, verkkokursseilla, valvontakoulu- 
tuksissa sidosryhmien kuten Turvallisuus-ja kemikaaliviraston (TUKES) kanssa
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yhteistyössä ja digitaalisten ajopiirtureiden manipuloinnin tunnistamista on 
koulutettu laajasti raskaan liikenteen valvojille.

Tarkastuskertomuksessa sivulla 13 todetaan, että Poliisihallituksen ohjauksen 
tulisi olla enemmän lainsäädännön tulkintaan liittyvää syvällistä analyysiä. On 
huomioitava, että raskaan liikenteen säännöksistä osa on Euroopan unionin 
säätelyä ja tämä sääntely ei ole aina selkeää. Samoin kansallista raskaan liiken
teen sääntelyä on muutettu viime aikoina varsin paljon. Näiden säännösten 
esitöissä tai eduskunnan kannanotoissa ei välttämättä ole säännösten tulkin
taa helpottavia linjauksia. Ei siis ole selvää, millä perusteilla näitä poliisilaitos
ten kuulemisessa toivomia syvällisiä linjauksia tai lainsäädännön tulkintaa siis 
tehtäisiin.

Pora III uudistuksen ulkopuolinen arviointi

Kuten tarkastuskertomuksessa todetaan, sisäministeriö on tehnyt eduskun
nalle selvityksen Pora III -hankkeen toimeenpanosta, muttei ole teettänyt 
hankkeen vaikutuksista ulkopuolista arviointia. Sisäisen turvallisuuden selon
teon 2015 arvioitiin täyttävän ulkopuolisen arvioinnin tarpeen myös Pora III - 
hankkeen osalta. Poliisin resurssitilanne ja yleinen turvallisuustilanne on Pora- 
tavoitteiden asettamisen jälkeen muuttunut niin paljon, ettei hankkeessa ase
tettujen yksityiskohtaisten tavoitteiden vertaaminen nykytilaan ole enää tar
koituksenmukaista, kuten tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa todetaan.

Automaattinen liikenteenvalvonta

Tarkastuskertomuksen sivulla 27 todetaan, että automaattisen kameravalvon- 
nan vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen on vaikea arvioida, koska kameroi
den vaikutuksesta liikennekäyttäytymiseen on ristiriitaista tutkimustietoa. Si
säministeriön näkemyksen mukaan nopeusvalvonnan ja automaattisen kame- 
ravalvonnan liikenneturvallisuusvaikutuksista on paljon tutkimusnäyttöä.
Muun muassa VTT on vuonna 2014 tehnyt laajan kirjallisuustutkimuksen ajo
nopeuden liikenneturvallisuus-ja ympäristövaikutuksista. Liikenteen turvalli- 
suusvirasto Trafi on puolestaan julkaissut Petra Reimin Aalto-yliopiston diplo
mityön (Trafin tutkimuksia 6/2018) kiinteän automaattivalvonnan vaikutuk
sista ja kohdentamisesta (vuosina 2007-2014 käyttöön otettujen jaksojen arvi
ointi ja uusien valvontakohteiden sijoittaminen). Sisäministeriön näkemyksen 
mukaan automaattisella kameravalvonnalla ei voida kompensoida poliisien 
määrän vähentämistä. Automaattinen valvonta onkin muuta liikenteenvalvon- 
taa täydentävä keinoja sen tuomat automatiikan sekä digitalisoinnin hyödyt 
tehostavat poliisin liikenteenvalvontaa.

Sisäministeriön näkemys tarkastusviraston alustavista kannanotoista 

Tarkastusviraston suositukset

Sisäministeriön tulisi

1. vahvistaa liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista 
ohjausta ja tulosohjausta sekä arvioida tarpeellisia liikenneval
vonnan kehittämistoimia.

Sisäministeriö yhtyy Valtion tarkastusviraston näkemykseen siitä, että liiken
neturvallisuustyön strateginen ohjaus niin valtioneuvostotasolla kuin sisämi
nisteriössäkin on vähentynyt. Sisäministeriössä asetettiin 28.5.2014 hanke 
(1.6. - 31.10.2014) poliisin liikennevalvonta ja -turvallisuusstrategian 2015 -
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2018 laatimiseksi. Valmistelu aloitettiin, mutta se ei valmistunut määräajassa. 
Vuodesta 2014 lähtien on ollut useita hankkeita, joilla on ollut vaikutusta sisä
ministeriössä poliisin liikenneturvallisuuden strategiatyöhön. Näiden hankkei
den painotusten ja sisällön vaikutusta poliisin liikenneturvallisuustyössä ei ole 
selvillä hankkeiden alkaessa. Tämä on keskeinen syy siihen, miksi aloitettua 
strategiahanketta ei saatettu loppuun.

Kuten kertomuksessa todetaan, liikenneturvallisuutta koskevia linjauksia ei ole 
sisällytetty sisäisen turvallisuuden selontekoon (2016), sisäisen turvallisuuden 
strategiaan (2017) tai muuhun vastaavan tasoiseen ohjausasiakirjaan. Perus
teena tälle on, että näihin asiakirjoihin on nostettu sellaiset keskeiset turvalli- 
suusuhkat ja kehitysnäkymät, joihin on ollut välttämätöntä puuttua. Toisin 
sanoen, näissä ohjausasiakirjoissa ei ole huomioitu edes kaikkia niitä turvalli
suuden osa-alueita, joiden kehitys jatkuu kielteisenä. Näin ollen sisäministe
riön näkemyksen mukaan ei näin jälkikäteisesti arvioitunakaan olisi pidettävä 
perusteltuna, että selontekoon tai strategiaan olisi sisällytetty linjauksia kos
kien poliisin liikennevalvontaa, johon liittyvän turvallisuuden osa-alueen kehi
tys on toisaalta jatkunut ja toisaalta ennustetaan edelleen jatkuvan myöntei
senä.

Koska ei ole tarkoituksenmukaista, että poliisin liikenneturvallisuustyön strate
gisia linjauksia olisi useissa päällekkäisissä ohjausasiakirjoissa, näin jälkikäteen 
arvioituna voidaan todeta, että poliisin liikenneturvallisuustyön strateginen 
ohjaus on tällä hetkellä puutteellista. Tämän korjaamiseksi sisäministeriön po
liisiosastolla aloitetaan poliisin liikenneturvallisuusstrategian valmistelu. Sisä
ministeriössä valmistellaan parhaillaan myös konsernistrategiaa.

Sisäministeriön tulisi

2. varmistaa, että Poliisihallitus huolehtii riittävästä keskitetystä 
liikenteen valvonnan ohjaamisesta ja osaamisen kehittämisestä 
koskien erityisesti raskaan liikenteen valvontaa.

Sisäministeriö yhtyy tarkastusviraston näkemykseen varauksin. Sisäministeriön 
näkemyksen mukaan liikennevalvonnassa on keskitettyä valvonnan ohjausta 
jo nykyisin ja osaamisen kehittämistä kuten edellä todetaan. Hyvin tarkka oh
jeistaminen kuten lainsäädännön yksityiskohtainen tulkinta ei välttämättä ole 
keskitetysti mahdollista. Lisäksi sisäministeriön tietojen mukaan raskaan lii
kenteen valvonnan henkilötyövuosimäärä on suurempi kuin tarkastuskerto
muksessa on arvioitu. Sen sijaan olisi perusteltua arvioida enemmän tuotoksia 
ja vaikuttavuutta.

Kansliapäällikkö Ilkka Salmi

Osastopäällikkö
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Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomusluonnos Poliisin liikennevalvonnasta   

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt liikenne- ja 
viestintäministeriöltä lausuntoa luonnoksesta tarkastuskertomukseksi ja 
tarkastusmuistioksi Poliisin liikennevalvonnasta.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö esittää lausuntonaan seuraavaa. 
 
Tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 4.3 todetaan, että ”automaattisen 
kameravalvonnan vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen on vaikea arvioida, 
koska kameroiden vaikutuksesta liikennekäyttäytymiseen on ristiriitaista 
tutkimustietoa.” Liikenne ja viestintäministeriö toteaa, että automaattisen 
kameravalvonnan vaikutuksia on arvioitu useissa kansallisissa ja 
kansainvälissä tutkimuksissa. Tutkimuksissa automaattivalvontaa pidetään 
yhtenä 2000-luvun tehokkaimmista liikenneturvallisuustoimenpiteistä. 
Automaattisella kameravalvonnalla on myönteisiä vaikutuksia 
ajonopeuksiin, ylinopeuksiin ja sen myötä onnettomuusmääriin. Suomessa 
noin 3 000 tiekilometriä kattavan automaattisen 
nopeusvalvontajärjestelmän on arvioitu estävän arviolta 87–100 
henkilövahinkoihin johtavaa onnettomuutta ja säästävän noin 30 
liikennekuolemaa vuosittain.  
 
Uusi 1.6.2020 voimaantuleva tieliikennelaki mahdollistaa automaattisen 
valvonnan kohdentamisen nykyistä laajemmin liikennesääntöjen 
valvontaan, mikä osaltaan parantaa liikennesääntöjen noudattamista ja 
sitä myötä liikenneturvallisuutta.   
 
Luvussa 2.1. todetaan, että ”Liikenneturva, Trafi (1.1.2019 alkaen 
Liikenne- ja viestintävirasto), Liikennevirasto (1.1.2019 alkaen 
Väylävirasto) ja esimerkiksi ammattiliikenteen järjestöt tekevät omalta 
osaltaan työtä liikenneturvallisuuden eri osa-alueiden kehittämiseksi.”  
Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, että myös kunnilla on hyvin 
merkittävä rooli varsinkin taajamien liikenneturvallisuudessa.  
 
Luvussa 3.1 todetaan että ”neuvottelukunnan tilalle muodostettiin liikenne- 
ja viestintäministeriön johdolla toimiva uusi poikkihallinnollinen 
liikenneturvallisuuden ohjausjärjestelmä” ja että ”toisin kuin verkostoa 
suunniteltaessa oli tarkoituksena, se ei ole työstänyt periaatepäätöksen 
seurannasta tulevaa liikenneturvallisuuden taustatietoa uusiksi 

 Lausunto  
   
Tieto-osasto /Turvallisuusyksikkö  LVM/335/02/2019 
 6.3.2019  
   

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 
 
 
PL 1119 
00101 HELSINKI 
 



2(2) 
 
 

 
Id  Versionumero 
 

     Liikenne- ja viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi 
 Eteläesplanadi 16  PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi 
 Helsinki 00023 Valtioneuvosto  kirjaamo@lvm.fi 
     
 

liikenneturvallisuussuunnitelmiksi.”  Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa, 
että yhteistyöverkosto toimii Liikenne- ja viestintäviraston johdolla. 
Verkoston tehtävä on määritetty Valtioneuvoston periaatepäätöksessä 
tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi 2016. Sen mukaan 
yhteistyöverkosto seuraa periaatepäätöksen toteutumista valvomalla 
hankkeiden etenemistä ja seuraamalla periaatepäätöksen vaikutuksia 
päätöksessä määriteltävillä mittareilla.  
  
 
 
 
 
Elina Immonen 
Hallitusneuvos, yksikön johtaja 
 
 
 
Mikko Karhunen 
Yli-insinööri 
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POLIISIHALLITUS  

poliisi.fi 

Asemapäällikönkatu 14, PL 22, 00521 HELSINKI  
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi  
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780  
 

1  Lausuntopyyntö 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on lähettänyt Poliisihallitukselle poliisin lii-
kennevalvontaa käsittelevän tarkastuskertomusluonnoksen ja tarkastus-
muistion ja pyytää Poliisihallitusta antamaan niistä lausunnon. Lausunto-
pyynnön tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että kertomukseen ei sisälly 
asia- tai tulkintavirheitä, joilla olisi vaikutusta tarkastuksen kannanottoihin, 
sekä kuulla Poliisihallituksen näkemys tarkastusviraston alustavista kan-
nanotoista.  
 

2  Poliisihallituksen lausunto 

Tarkastusviraston kannanotot 
 
  Liikennevalvonnan resurssit ovat vähentyneet 

 
Luonnoksessa on todettu, että liikennevalvonnan ohjaus ja koordinointi val-
takunnallisella tasolla on vähentynyt. Edellä mainittuun liittyen Poliisihallitus 
toteaa, että jää epäselväksi, mihin arvio perustuu, miten sitä on mitattu ja 
millä aikavälillä tuo vähentyminen on todettu. 
 
Edellä mainittuun liittyen Poliisihallitus toistaa saman kuin mitä se lausui 
eduskunnan hallintovaliokunnalle 5.3.2018 päivätyssä liikennevalvontaa 
käsittelevässä taustamuistiossa. Tuossa muistiossa todetaan, että ennen 
vuoden 2014 alusta voimaan tullutta poliisin organisaatiota koskenutta Po-
ra III -rakenneuudistusta poliisin liikennevalvonnasta vastasi kaksi tahoa: 
liikkuva poliisi ja paikallispoliisi. Niiden säädöksiin pohjautuvat liikennetur-
vallisuustyöhön liittyvät tehtävät olivat varsin yhtenevät. Liikenteen valvon-
taan käytetty työaika jakautui suurin piirtein tasan paikallispoliisin ja LP:n 
välillä. Liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin yhteistyön toimivuus ja koordi-
nointi liikennevalvontaa suoritettaessa oli pyritty varmistamaan erilaisilla 
tehtäväjaoilla ja yhteistyötä linjaavilla ja täsmentävillä ohjausasiakirjoilla, 
yhteistyösopimuksilla ja paikallistason yhteisillä suunnitteluryhmillä. Yhteis-
työn voitiin arvioida olleen pääosin toimivaa, mutta käytännön toiminnassa 
voitiin tunnistaa myös päällekkäisyyttä ja katvealueita. Pora III -
uudistuksessa Liikkuva poliisi lakkautettiin. Liikkuvan poliisin henkilöstö siir-
rettiin poliisilaitoksiin perustettuihin liikennesektoreihin. Poliisiorganisaatio 
virtaviivaistui. Aiemmin välttämätön yhteistyöstä sopiminen ja kahden tahon 

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
tuloksellisuustarkastus@vtv.fi 

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö Dnro 248/54/2017, 13.2.2019 
 
Poliisihallituksen lausunto valtiontalouden tarkastusviraston Poliisin liikennevalvonta - 
tarkastuskertomusluonnoksesta 
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toteuttaman liikennevalvonnan koordinoimisen tarve poistui. Poliisilaitos 
johtaa nykyisin alueellaan kaikkea poliisin liikennevalvontaa, jota liikenne-
sektoreiden lisäksi suorittavat myös hälytystehtäviin käytettävät poliisiparti-
ot. Myös aikaisemmin hajautetusti hoidetut automaattisen liikennevalvon-
nan valtakunnalliset tukitoiminnot koottiin yhteen ja keskitettiin Helsingin 
poliisilaitoksen yhteydessä toimivaan Poliisin liikenneturvallisuuskeskuk-
seen. Samoin liikennevalvonnan suunnittelua ja kohdentamista tukeva ana-
lyysityö tuotetaan nykyisin keskitetysti. 

 
  Poliisilaitosten toteuttamaa liikennevalvonnan kokonaisuutta suunnittelee, 
  ohjaa ja johtaa Poliisihallitus. Vuosittaiset valtakunnalliset liikennevalvon-
  nan painopistealueet sovitaan Poliisihallituksen ja poliisilaitosten välisissä 
  tuloskeskusteluissa. Lisäksi Poliisihallitus vahvistaa vuosittain valtakunnal-
  lisesti toteutettavat liikenteen tehovalvontajaksot, joita on noin 20. 
  Valvonnan painopisteiden määrittelyssä arvioidaan erityisesti liikenne-
  onnettomuuksissa kuolleiden, vakavasti loukkaantuneiden ja lievemmin 
  loukkaantuneiden määriä sekä onnettomuuksiin vaikuttaneita tekijöitä. Koo-
  tusti voidaan todeta, että Pora III -uudistuksen jälkeen poliisin liikenne-
  valvonnan suunnittelu ja ohjaus toimivat Poliisihallituksen käsityksen  
  mukaan hyvin.  
 
  Liikennevalvonnan ohjaus on heikentynyt viime vuosina 
 

 Luonnoksessa todetaan, että liikenneturvallisuuden ja -valvonnan ohjaus 
 on heikentynyt viime vuosina ja että tulosohjausta terävöittäisi se, että tu-
 losohjausasiakirjoissa määritettäisiin liikennevalvonnan tavoiteasettelu. 
 Poliisin liikennevalvonnan ja tulosohjauksen osalta Poliisihallitus viit- 
 taa edellä mainittuun. Lisäksi on todettava, että valtion talousarvioesi-
 tyksessä olevat liikennevalvonnalle kirjatut omat numeeriset tavoitteet jal-
 kautetaan edelleen tulossopimusneuvottelujen kautta poliisiyksiköiden ta-
 voitteiksi. 

 
2. Onko poliisin liikennevalvonta organisoitu ja resursoitu tarkoituksenmukaisesti? (s.8) 

 Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että "raskaan liikenteen  
 valvonnassa keskeistä on osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen".   

Tähän liittyen on täydentäen todettava, että osaamisen ylläpitämisen ja ke-
hittämisen lisäksi on kokonaisuuden kannalta tärkeää, että valvontaresurs-
seja ohjataan ja suunnataan tietojohtoisen poliisitoiminnan avulla valtakun-
nallisen liikenneanalyysin tukemana, jolloin tavoitteena on olla oikeassa 
paikassa, oikeaan aikaan, tekemässä oikeita asioita, oikealla osaamisella 
ja oikealla kalustolla ja välineillä. 
 
Osaamisen kehittämisen lisäksi on syytä tuoda esiin myös muu raskaan lii-
kenteen valvontaan liittyvä kehitystyö. Esimerkiksi valvontavälineitä ja -
kalustoa on kehitetty raskaan liikenteen valvonnan painopistealueiden ja 
valvojien toiveiden mukaisesti. Tämä on tarkoittanut myös uuden konseptin 
mukaisen vaaka-auton kehittämistä ja valvontavälineistön hankintoja erillis-
ten vuosisuunnitelmien mukaisesti, esimerkiksi digitaalisten ajopiirtureiden 
manipuloinnin ja AdBlue -manipulointien tunnistamiseen tarvittavien val-
vontavälineiden osalta. Lisäksi parhaillaan kilpailutetaan uutta ajo- ja lepo-
aikojen valvontaohjelmistoa. 
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 Luonnoksessa todetaan edelleen, että "itsenäiset poliisilaitokset päättävät, 
 miten liikennevalvonta alueella järjestetään ja miten sen resurssit jakautu-
 vat. Tarkastuksen perusteella liikennevalvonnan valtakunnallinen, keskitet-
 ty ohjaus ja koordinointi ovat vähentyneet". Tältä osin Poliisihallitus toteaa, 
 että lienee itsestään selvää, että poliisilaitosten omalla alueella tapahtuvas-
 ta operatiivisesta toiminnasta ja sen järjestämisestä - kohdentamisesta, 
 koordinoinnista, johtamisesta ja seurannasta - vastaavat nimenomaisesti 
 poliisilaitokset. Poliisin lainsäädäntöön pohjautuvan johtamisrakenteen  
 mukaisesti mikään muu taho ei kyseisistä tehtävistä voi vastata. Tässä 
 yhteydessä on myös todettava, ettei Liikkuva poliisi ohjannut poliisin 
 liikennevalvontaa kokonaisuudessaan, vaan vastasi siitä ainoastaan omaa 
 toimintaansa koskien. Koko poliisin liikennevalvonnan ohjaus on tullut 
 sisäministeriön poliisiosaston ja myöhemmin Poliisihallituksen kautta ja se 
 on edelleen lisääntynyt. 

 
2.2 Liikennevalvonnan resursseja on vähennetty (s.10) 

Puhuttaessa liikennevalvonnan resursseista on syytä huomata, että valvon-
ta- ja hälytyssektorin partiot tekevät noin 50 % liikennevalvonnan kokonais-
tuntimäärästä. 
 

  Etenkin raskaan liikenteen valvonta on vähentynyt  
 

 Luonnoksessa todetaan, että "valvonnan yhtenäisyys valtakunnan tasolla 
 on vähentynyt". Tähän liittyen voidaan kysyä, millä perusteella voidaan  
 luotettavasti todeta asiantila mainitun kaltaiseksi ja miten voidaan osoittaa, 
 että valvonta olisi aikaisemmin ollut valtakunnallisesti yhtenäisempää. 

 
 Edelliseen liittyen luonnoksessa todetaan, että "aikaisemmin Liikkuva  
 poliisi koordinoi raskaan liikenteen valvontaa ja huolehti muun muassa 
 siitä, että liikennepoliiseilla oli riittävä osaaminen ja yhtenäinen näkemys 
 valvonnan tavoitteista ja suuntaamisesta". Raskaan liikenteen valvontaa 
 suoritettiin kuitenkin muuallakin kuin Liikkuvan poliisin toimesta, muun 
 muassa Helsingin poliisilaitoksella. Lisäksi raskaan liikenteen koulutukses-
 ta on jo vuosien ajan vastannut Poliisiammattikorkeakoulu. 

 
 Tässä yhteydessä on tarpeen kuvata tarkemmin poliisin raskaan liikenteen 
 valvonnan ohjaamista. Poliisin raskaan liikenteen valvontaa ohjaa osaltaan 
 Poliisin valtakunnalliset valvontateemat -vuosisuunnitelma, jolla vuositasol-
 la määritellään niin sanottujen tehovalvontajaksojen ajankohdat sekä niiden 
 painopistealueet. Vuosisuunnitelmaa täydennetään kausitiedotteilla, jotka 
 julkaistaan kolmannes vuosittain. Niillä tarkennetaan vuosisuunnitelman 
 yleisen tason ohjausta teemojen osalta, jotta poliisilaitokset osaisivat ja 
 voisivat valmistautua riittävällä resurssilla ja osaamisella teemojen toteut-
 tamiseen - myös koskien raskaan liikenteen valvontateemoja.  

Kausitiedotteet sisältävät teemakohtaisesti myös analysoitua tietoa valvon-
nan tueksi.  
 
Valvontajakson ajankohdan lähestyessä Poliisihallitus toimittaa vielä erilli-
sen ohjauskirjeen yksiköille. Ohjauskirjeissä kerrotaan tarkemmin muun 
muassa valvontajakson kohdentamiseen ja tietojohtoiseen poliisitoimintaan 
liittyvistä seikoista, valvonnan painopistealueista, sekä valvontajaksoihin 
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liittyvästä ennakkotiedottamisesta sekä valvonnan tuloksista tiedottamises-
ta.  
 
Poliisihallituksen liikenneturvallisuuden vastuualueen poliisitarkastajan (jo-
ka ohjaa raskaan liikenteen valvontaa) tueksi on vuonna 2014 perustettu 
raskaan liikenteen ohjaustoiminto sekä raskaan liikenteen verkosto. Ras-
kaan liikenteen ohjaustoiminnon tehtävänä on muun muassa raskaan lii-
kenteen henkilötyövuosimäärän ja valvontasuoritemäärän seuranta ja ra-
portointi, operatiivisena asiantuntijatukena toimiminen raskaan liikenteen 
eri valvontamuodoista, operatiiviseen tiedottamiseen osallistuminen ja ras-
kaan liikenteen valvontateemojen ohjeistuksen valmistelu.  
Ohjaustoimintoon kuuluu Poliisihallituksen virkamiehen lisäksi neljä poliisi-
miestä, joilla on vahva raskaan liikenteen valvonnan osaaminen. Ohjaus-
toiminto kokoontuu noin kuuden viikon välein. 
 
Ohjaustoiminnon työtä tukee valtakunnallinen raskaan liikenteen verkosto. 
Verkostoon kuuluu jokaisesta poliisilaitoksesta ja Poliisiammattikorkeakou-
lusta kaksi jäsentä (varsinainen jäsen ja varajäsen). Lisäksi verkoston työ-
hön osallistuu kaksi jäsentä Tullista ja rajavartiolaitokselta. Raskaan liiken-
teen verkoston tehtävänä on muun muassa ottaa vastaan ja käsitellä ope-
ratiivisten yksiköiden raskaan liikenteen valvontaa koskevia ongelmakysy-
myksiä sekä tehdä Poliisihallituksen liikenneturvallisuuden vastuualueelle 
esityksiä valvonnan linjaamisesta, sääntöjen ja ohjeiden yhdenmukaisesta 
tulkinnasta, seuraamuskäytäntöjen yhdenmukaistamisesta ja säädösten 
kehittämistarpeista. 
Lisäksi verkosto tukee tarvittaessa Poliisiammattikorkeakoulua raskaan lii-
kenteen koulutusta koskevissa asioissa sekä osallistuu valtakunnalliseen 
raskasta liikennettä koskevaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään erikseen 
sovittavalla tavalla. Verkosto kokoontuu 2–3 kertaa vuodessa. 
 
Verkostoa varten on perustettu erillinen SharePoint-työtila, johon kerätään 
talteen valvonnassa hyödynnettävissä olevaa aineistoa niin koulutustapah-
tumista kuin muidenkin viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden materiaa-
leista. Sivustolla on keskusteluosio, johon lähetetty kysymys ongelmallises-
ta asiasta ratkaistaan lopulta joko ohjaustoiminnon antamana näkemykse-
nä tai tarvittavien lisäselvitysten jälkeen esimerkiksi erillisellä ohjauskirjeel-
lä tai viestillä verkoston sähköpostijakeluun. SharePoint -työtilassa on tällä 
hetkellä noin 60 asiakirjakansiota ja niissä yksittäisiä asiakirjoja kansiosta 
riippuen kymmeniä. Keskustelusivustolla on tällä hetkellä poliisitarkastajan 
aloittamia keskusteluja (kysymyksiä, tai tiedotteita) 178 kappaletta.   
 
Erilaista aineistoa jaetaan myös suoraan verkoston jäsenille henkilökoh-
taisten sähköpostien välityksellä. Lisäksi osa materiaalia toimitetaan vielä 
tiedonkulun varmistamiseksi Poliisihallituksen asiakirjahallintajärjestelmäs-
tä poliisiyksiköihin virkapostina.  
 
Tarkoituksena on, että raskaan liikenteen verkostolle ja ohjaustoiminnolle 
toimitetusta ja jaetusta materiaalista verkoston jäsenet jakavat poliisiyksik-
kötasolla tietoa eteenpäin tarvittaessa esimerkiksi työpaikkakoulutuksen 
avulla, joka on oppimisen kannalta tärkeä koulutusmuoto. 
 
Valvontahenkilöstön käytössä on myös liikenneasioiden SharePoint -työtila, 
jossa julkaistaan kaikkea liikennevalvontaa ja liikenneturvallisuustyötä kos-
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kevaa ja tukevaa materiaalia. Työtilassa on erikseen eri valvontamuodoille 
omia kansioitaan, muun muassa raskaan liikenteen valvonnalle oma osio. 
Työtilasta löytyvät muun muassa jo aiemmin mainittu vuosisuunnitelma, 
kausisuunnitelmat, ohjauskirjeet, valvontajaksojen tulokset ja muun muas-
sa poliisin valtakunnallisen liikenneanalyysin julkaisut (kuukausiseurannat, 
onnettomuusseurannat, vaikuttavuusarvioinnit).  
 
Poliisihallitus on lisäksi ohjannut raskaan liikenteen valvontaa useilla ohjeil-
la esimerkiksi ajo- ja lepoaikojen valvonnasta, raskaiden ajoneuvojen pun-
nitsemisesta ja raskaan liikenteen ammattipätevyyksien valvonnasta. 
 
Raskaan liikenteen valvonnan koulutus suunnitellaan vuosittain Poliisihalli-
tuksen ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutuksen sisältöön 
vaikuttavat etenkin linjatut valvonnan painopistealueet, mahdolliset laki- ja 
asetusmuutokset sekä valvonnassa todetut uudet ilmiöt, joihin vaaditaan 
erityisosaamista. Esimerkiksi vuoden 2018 aikana raskaan liikenteen kou-
lutus sisälsi digitaalisten ajopiirtureiden manipulointi -koulutuksen, alueelli-
sia säiliökuljetusten valvontakoulutuksia, raskaan liikenteen valvonnan pe-
ruskurssin, erikoiskuljetusseminaarin, vaarallisten aineiden maantiekulje-
tusten valvontakurssin, raskaan liikenteen neuvottelupäivät ja AdBlue -
koulutustilaisuuden. Vuonna 2019 koulutustarjontaa täydennettiin uudella 
lähes kuukausittain toteutettavalla ajankohtaisiin valvontahaasteisiin koh-
distuvalla videoneuvottelukoulutuksella. 
 
Valtakunnallisen kouluttamisen jalkauttamisessa ja tiedon välittämisessä 
keskeinen rooli on lopulta poliisilaitoksilla erilaisin työpaikkakoulutuksen 
keinoin niin kuin luonnoksen sivulla 12 todetaan. 
 
Luonnoksen sivulla 13 todetaan, "poliisilaitosten haastatteluissa korostet-
tiin, että ammattiliikennettä koskeva lainsäädäntö muuttuu nopeasti. Tällöin 
ohjauksen tulisi olla enemmän lainsäädännön tulkintaan liittyvää syvällistä 
analyysia". Tältä osin Poliisihallitus viittaa aiempaan kuvaukseen siitä, mi-
ten ohjaus toimii, tietoa jaetaan ja missä sitä säilytetään esimerkiksi ras-
kaan liikenteen verkoston käytettävissä. Viime kädessä lainsäädännön lo-
pulliset tulkinnat saadaan valvonnassa sovellettaviksi kuitenkin vasta ajan 
kuluessa tuomioistuinten ennakkopäätösten kautta.  
 

3 Toimiiko liikennevalvonnan suunnittelu ja ohjaus hyvin? (s.17) 

  Poliisihallitus katsoo, että poliisin liikennevalvonnan ohjaus ja suunnittelu 
  valtakunnan tasolla toimii hyvin. Aiemmin on jo kuvattu tarkemmin  
  ohjauksen mekanismeja ja menettelyjä. Valvontaa linjataan yleisesti ja 
  jatkuvasti, mutta itsestään selvää on se, että kentällä valvonnassa 
  esiintyvät yksittäiset moninaiset tilanne- ja olosuhdetekijöistä riippuvat  
  tapaukset ratkaistaan lähtökohtaisesti heti valvonnan yhteydessä valvojien 
  omaan osaamiseen tukeutuen tai sitten myöhemmässä vaiheessa  
  esitutkinnassa. Laajempiin tulkintaongelmiin on sitten käytössä esimerkiksi 
  aiemmin kuvattu raskaan liikenteen ohjausmekanismi. 

 
 Luonnoksessa todetaan, että "poliisilaitosten tasolla liikennevalvonnan
 kehittäminen riippuu pitkälti laitosten omasta aktiivisuudesta". Tähän liittyen  
 Poliisihallitus toteaa, että liikennevalvonnan kehittäminen käsittää myös  
 valvontavälineiden ja muun valvontakaluston sekä valvontaa tukevien  
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 tietojärjestelmien kehittämisen, jotka ovat Poliisihallituksen vastuulla.  
 
Mitä tulee luonnoksessa esitettyyn toteamukseen, että "poliisin liikenneval-
vonnan tuloksellisuustavoitteet saavutetaan, mutta tavoitteet myös asete-
taan matalalle" voidaan todeta, että tulosohjausmenettelyyn kuuluu, että tu-
lostavoitteista sovitaan ja ne sovitetaan kulloinkin osoitettuja resursseja 
vastaaviksi.  
 

3.3 Poliisihallituksen liikennevalvonnan ohjausta on kehitetty tavoitteiden suuntaisesti (s. 20) 

  Luonnoksessa mainitaan, että "ohjaustoiminto on resursoitu niukasti, 
  eivätkä ohjauksen kohteena olevat poliisilaitokset kokeneet tarkastushaas-
  tattelujen perusteella ohjausta riittäväksi erityisesti lainsäädännön tulkinnan 
  osalta".  Raskaan liikenteen valvontaan vaikuttava lainsäädäntö on 
  muuttunut viime aikoina merkittävästi ja muuttuu edelleenkin, mistä seuraa 
  haasteita valvontaan. Myös kuljetusyritysten ja muiden kuljetusketjun  
  toimijoiden kannalta saattaisi olla hyödyllistä, että ainakin osa säädösten 
  tulkintahaasteista voitaisiin yrittää ratkaista yhdessä eri toimijoiden kesken.   

 
3.4 Liikennevalvonnan tulostavoitteiden asettamisessa on puutteita (s. 20) 

  Luonnoksen mukaan "poliisilaitosten tulossopimuksissa liikenteen  
  tavoitteissa korostuvat suunnitelmallisuuden sijaan edellisen vuoden 
  tunnusluvut joiden pohjalta uudet tavoitteet asetetaan". Tähän liittyen on 
  todettava, että tavoitteet asetetaan liikenneonnettomuustietoja ja liikenteen  
  riskikäyttäytymiseen liittyvää tietoa hyväksikäyttäen. On myös huomattava, 
  että keskeiset liikenneturvallisuuteen vaikuttavat tekijät eivät ole merkittä- 
  västi viime vuosina muuttuneet. Lisäksi voidaan todeta, että strategisessa 
  ohjauksessa tavoitteidenasettelu ei yleensä voi olla nopeasti vaihtelevaa.   
 
 
4. Onko poliisin liikennevalvonta tuloksellista? (s. 25) 

 
Tällä kohtaa on huomattava myös se seikka, että noin puolet liikenneval-
vontaan käytetystä työajasta tulee valvonta- ja hälytystoiminnon suoritta-
masta liikennevalvonnasta. 
 
 

4.1 Suorite- ja työtuntimäärät eivät anna kokonaiskuvaa liikennevalvonnan 
tuloksellisuudesta ja tuottavuudesta (s. 25) 

  
 Luonnoksessa todetaan, että "tarkastuksen mukaan suoritteiden ja 
 työtuntien määrää keskeisempää olisi pyrkiä kuvaamaan sitä, millaisia  
 vaikutuksia tehdyillä suoritteilla on poliisilaitoksen alueella ollut –  
 onko saavutettu se, mitä on tavoiteltu, ja mitä asioita voitaisiin vielä  
 parantaa." Poliisihallitus pitää myös vaikutusten kuvaamista tärkeänä. 
 Valvonnan vaikuttavuutta arvioidaankin Poliisihallituksessa  
 laadittujen vaikuttavuusarviointien avulla. Poliisin liikenneanalyysiä 
 kehitetään myös jatkuvasti, jotta valvonnan vaikuttavuutta voitaisiin  
 arvioida entistä paremmin. Valvonnan tavoitteenahan on turvallinen ja  
 sujuva liikenne, jonka keskiössä on liikenneonnettomuuksien ennalta 
 estäminen. Haaste on kuitenkin siinä, että erikseen sen arvioiminen, mikä 
 on poliisin toimenpiteiden vaikutus liikenneturvallisuuteen, on erittäin 
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 vaikeaa. Liikenneturvallisuuden tilaan ja kehitykseen vaikuttavat moninaiset 
 asiat ja toimenpiteet - myös muiden kuin poliisin. 

 
 Luonnoksessa mainitaan poliisin suoritteiden kirjaamisjärjestelmät ja niiden 
 muutokset, joista on seurannut liikennevalvonnan kehityksen seuraamisen 
 vaikeutuminen. Tähän liittyen on todettava, että vuonna 2014 yhdistettiin 
 liikennevalvonnan seurantatiedot ensimmäistä kertaa. Sitä ennen seuranta-
 tietoja oli erikseen paikallispoliisilla ja Liikkuvalla poliisilla, eikä täysin 
 luotettavaa kokonaiskuvaa ollut järjestelmistä saatavilla. On myös 
 todettava, että vanha Liikkuvan poliisin käyttämä järjestelmä ei ole enää 
 käytössä.  

 
 Teemavalvonnasta todetaan, että "vaarana on valvonnan pitkäjänteisyyden 
 ja suunnitelmallisuuden puute". Tähän liittyen on todettava, että  
 teemavalvonnat toteutetaan osin Euroopan laajuisen liikennepoliisiverkos-
 ton operaatiosuunnitelmaa soveltaen. Teemavalvonnan vaikuttavuutta ja 
 ennalta estävyyttä lisäävä piirre on valvontaan yhdistetty tehokas valvon-
 nasta tiedottaminen. Teemavalvonnat ovat myös osa poliisilaitosten omaa  
 vuosittaista valvontakokonaisuutta. 

 
4.3 Automaattisella kameravalvonnalla on täydentävä rooli (s.27) 
 

Poliisihallitus toteaa, että automaattinen kameravalvonta on tärkeä osa val-
vonnan kokonaisuutta. On myös syytä huomauttaa, että kiinteän kamera-
valvonnan lisäksi poliisilla on käytössään 26 liikuteltavaa kameravalvon-
tayksikköä, joita voidaan käyttää riskipaikoissa hillitsemässä ajonopeuksia. 
Kun nopeusvalvontaa on automatisoitu, vapauttaa se poliiseja muuhun lii-
kenteen valvontaan esimerkiksi rattijuoppovalvontaan. 
 
Luonnoksessa todetaan, että "automaattisen kameravalvonnan vaikutta-
vuutta liikenneturvallisuuteen on vaikea arvioida, koska kameroiden vaiku-
tuksesta liikennekäyttäytymiseen on ristiriitaista tietoa". Tämä väite on yllät-
tävä, koska liikenteen asiantuntijat pitävät automaattista liikennevalvontaa 
nimenomaan sellaisena, jonka vaikuttavuus on voitu osoittaa tutkimuksilla. 
Yksi viimeisimmistä on viime vuonna julkaistu Petra Reimin tutkimus "Kiin-
teän automaattivalvonnan vaikutukset ja kohdentaminen - vuosina 2007 - 
2014 käyttöön otettujen jaksojen arviointi ja uusien valvontakohteiden sijoit-
taminen (Trafin tutkimuksia 6/2018)". Jo tutkimuksen kuvailulehdellä sano-
taan, että "automaattista nopeusvalvontaa voidaankin pitää yhtenä 2000-
luvun alun tehokkaimmista liikenneturvallisuustoimenpiteistä". Automaatti-
valvonnan hyödyt ja vaikutukset liikenneturvallisuudelle on voitu osoittaa 
myös useissa muissa kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimuksissa. Reimin 
tutkimuksen lähdeluettelossa näitä tutkimuksia on lueteltu lukuisia.  
 
Automaattisen kameravalvonnan lisäksi on myös muita teknisiä valvonta-
järjestelmiä, jotka on otettu käyttöön PORA III uudistuksen jälkeen ja jotka 
tehostavat merkittävästi poliisin liikennevalvontaa. Rekisterikilpiä automaat-
tisesti lukeva videovalvontajärjestelmä Revika on tärkein näistä uusista 
teknisistä keinoista tehostaa valvontaa.  
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