
Tieliikenteen turvallisuus
uudessa liikenneturvalli-
suusstrategiassa

Kohti eurooppalaista liikenneturvallisuuden
nollavisiota



Liikenneturvallisuussuunnitelma 
vuosille 2001–2005
• Liikenneturvallisuustyötä on ohjattu kolme vuosikymmentä

liikenneturvallisuutta koskevilla periaatepäätöksillä

• Ensimmäiset valtakunnalliset liikenneturvallisuussuunnitelmat annettu
vuosina 1993 ja 1997

• Vuonna 2001 annetussa liikenneturvallisuussuunnitelmassa siirryttiin
visioajatteluun:

• Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla
eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä

• Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on luoda edellytykset
liikennejärjestelmän kehittämiselle siten, että vuoden 2025 paikkeilla
vuosittainen liikennekuolemien määrä on enintään 100

• Konkreettisena tavoitteena vähentää liikennekuolemia siten, että
vuonna 2005 liikennekuolemia saa olla enintään 250

• Suunnitelman painopistealueita oli muun muassa

• Liikenneturvallisuuden arvostaminen

• Taajamien liikenneturvallisuuden parantaminen

• Kuljettajiin vaikuttaminen

• Suunnitelmalla tavoiteltiin 120 liikennekuoleman vähentämistä.
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Liikennekasvatuksen roolia 
vahvistetaan päiväkodeissa ja 

kouluissa

Poliisin panostusta 
liikennevalvontaan lisätään

Porrastettua 
nopeusrajoitusjärjestelmää 

toteutetaan

Selvitetään mahdollisuudet 
kunnalliseen nopeusvalvontaan

Selvitetään mahdollisuudet 
laskea promilleraja 0,2 ‰:een ja 

ottaa käyttöön huumeiden 
nollatoleranssi

Matkapuhelimen hands free -
vaatimus

Laajennetaan automaattivalvontaa ja 
selvitetään mahdollinen haltijavastuu



Liikenneturvallisuussuunnitelma 
vuosille 2006–2010

• Suunnitelmassa vahvistettiin vuonna 2001 asetettu tavoite:

• pitkän aikavälin tavoitteena on edelleen jatkuvasti parantaa
liikenneturvallisuutta siten, että liikennekuolemien määrä on enintään 100
vuonna 2025.

• Suunnitelmassa muutettiin lyhyen aikavälin tavoitetta:

• tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden määrä saa vuonna 2010 olla
enintään 250 (toteutuma 272)

• Periaatepäätökseen sisältyneet tärkeimmät toimet olivat:

• pääteiden kohtaamisonnettomuuksien vähentäminen

• jalankulku- ja pyöräilyonnettomuuksien vähentäminen asutuskeskuksissa

• nopeuksien hallinnan kehittäminen

• päihdeonnettomuuksien vähentäminen

• ammattikuljettajien onnettomuuksien vähentäminen

• kuljettajaopetuksen ja ajokorttiseuraamusten tehostaminen

• uuden teknologian tehokas hyödyntäminen.
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Valtioneuvoston periaatepäätös 
tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta 
5.12.2012
• Vuoden 2012 periaatepäätös jatkoi liikenneturvallisuustyötä vuosina aiemmin

annettujen periaatepäätösten hengessä

• Päätöksellä oli tarkoitus panna toimeen valtioneuvoston liikennepoliittisessa
selonteossa eduskunnalle vuonna 2012 ja tieliikenteen
turvallisuussuunnitelmassa vuoteen 2014 esitetyt keskeisimmät
liikenneturvallisuustoimenpiteet

• Toimenpiteiden tavoitteena oli vähentää liikennekuolemia siten, että

• vuonna 2014 niitä on enintään 218 (toteutuma 229)

• vuonna 2020 niitä on enintään 136 (toteutuma 223)

• vuonna 2020 tieliikenteessä loukkaantuneita on enintään 5 750 (toteutuma 4 411).

• Periaatepäätös sisälsi kymmenen toimenpidettä tavoitteiden
saavuttamiseksi. Näitä oli muun muassa:

• Parannetaan valvontaviranomaisten mahdollisuutta puuttua päihtyneiden kuljettajien
toimintaan

• Ennalta estetään rattijuopumuksia ja edistetään alkolukon käyttöä

• Kehitetään ja lisätään automaattista liikennevalvontaa

• Parannetaan suojatieturvallisuutta

• Käynnistetään tieliikennelain kokonaisuudistus

• Kehitetään ajoterveyden arviointijärjestelmä



Valtioneuvoston periaatepäätös tieliiken-
teen turvallisuuden parantamiseksi
– tiedosta liikenneturvallisuutta!

• Perustana liikenneturvallisuuden nollavisio

• Liikennekuolemien puolittamistavoite pidettiin voimassa: enintään
136 liikennekuolemaa vuonna 2020

• Periaatepäätöksellä asetettiin seitsemän tavoitealuetta

 Liikenteen pelisäännöt selkeiksi

 Tehokkuutta liikennesääntöjen valvontaan ja seuraamuksiin

 Turvallisempia ajoneuvoja teille

 Luottamusta liikenteen automatisaatioon

 Kuljettajilla on oltava ajanmukaiset taidot ja valmiudet

 Liikenteessä ajokuntoiset ajavat ja muut kulkevat kyydissä

 Väylien on oltava turvallisessa kunnossa
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Tieliikennelain kokonaisuudistus

Liikennevirhemaksun käyttöönotto

Katsastuslainsäädännön uudistus

Sakkomenettelyn käyttöalan laajennus

Raskaan liikenteen talvirengasvaatimukset

Ajokorttilain uudistus HE 146/2017 vp

Liikennekaarihanke toteutui

Alkolukkolaki voimaan 2016



Valtakunnallisen liikenneturvallisuustyön 
aikajana
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Suomi sitoutui vuonna 2017 Vallettan julistuksessa tavoittelemaan tieliikennekuolemien ja
vakavien loukkaantumisten vähentämistä puolella vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030
mennessä.

Vuosi 2019
Pääministeri Marinin hallitusohjelma: Valmistellaan 
liikenneturvallisuuden periaatepäätös ohjaamaan 

tavoitteeseen pääsemistä



Liikenneturvallisuusstrategia 
vuosille 2022–2026

• Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen liikenneturvallisuus-
strategiasta maaliskuussa 2022

• Strategian tarkoituksena on ohjata kokonaisvaltaisesti
liikenneturvallisuustyötä seuraavien vuosien aikana

• Strategian tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta
kaikissa liikennemuodoissa niin tieliikenteessä,
vesiliikenteessä, raideliikenteessä kuin ilmaliikenteessäkin

• Liikenneturvallisuusstrategian visiona on, että kaikki
liikennemuodot ovat vuoteen 2050 mennessä niin turvallisia,
ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti
liikenteessä

• Strategian keskeisiä toimijoita ovat ministeriöt ja niiden alaiset
keskushallinto- ja paikallisviranomaiset sekä yhdistykset

• Valituista ja valikoituneista toimijoista riippumatta
liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia
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Strategiset linjaukset ja 
mittava toimenpideohjelma

• Liikenneturvallisuusstrategiaan sisältyy mittava toimenpideohjelma

• Toimenpideohjelmalla laitetaan toimeen liikenneturvallisuusstrategian
strategiset linjaukset, joita ovat:

1) liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia

2) päätöksenteon on perustuttava tietoon

3) eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä

4) asenteiden on muututtava liikenteessä

5) liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia

6) teknologinen kehitys tuo turvallisuutta

7) lainsäädännön on edistettävä turvallisuutta.

• Toimenpideohjelma sisältää 103 erilaista toimenpidettä

• Toimenpideohjelmaan sisältyy 20 priorisoitua toimenpidettä, jotka on
arvioitu vaikuttavimmiksi tai muutoin merkittäviksi

• Toimenpiteitä toteuttaa kaikkiaan 26 päävastuullista tahoa joko yksin tai
yhdessä muiden tahojen kanssa
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Päävastuutaho
Toimenpiteiden 

määrä
Joista 

priorisoituja

Autokoululiitto 1 0

ELY-keskukset 9 0

Eläkejärjestöt 1 0

Fintraffic oy 1 1

Harrasteilmailun organisaatiot 2 0

Ilmatieteen laitos 1 1

Julkisen sektorin tilaajat 1 0

Kunnat 12 1

Liikenne- ja viestintävirasto 26 2

Liikenneturva 11 2

LVM 18 3

Metsästäjäliitto 1 0

OM 1 1

Opetushallitus 3 1

OTI 1 1

Poliisihallitus 8 1

Raideliikenteen toimijat 1 1

Riistakeskus 2 0

SM 1 0

STM 4 2

Suomen ilmailuliitto 2 1

Suomen meripelastusseura 1 1
Suomen uimaopetus- ja 

hengenpelastusliitto 2 1

THL 2 1

Tilastokeskus 3 2

Väylävirasto 13 2



Toimenpiteiden jakautuminen 
liikennemuotoihin

67 erilaista toimenpidettä, joista 
priorisoituja toimenpiteitä 13

20 erilaista toimenpidettä, joista 
priorisoituja toimenpiteitä 5

15 erilaista toimenpidettä, joista 
priorisoituja toimenpiteitä 5

15 erilaista toimenpidettä, joista 
priorisoituja toimenpiteitä 3



Strategian toimeenpano
• Liikenneturvallisuusstrategian toimeenpano on alkanut

välittömästi strategian antamisen jälkeen

• Mikroliikkumisen verkosto, promillerajaselvitys jne.

• Nopeusrajoitusohjeen päivitys

• Poliisin liikennevalvonnan ja -turvallisuuden toiminta- ja kehittämissuunnitelma

• Vesiliikenteen turvallisuuskampanjoinnin koordinoinnin ja ohjaamisen
alatyöryhmän perustaminen

• Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

• Strategia sisältää selkeät ja konkreettiset tavoitteet
liikenneturvallisuuden parantamiseksi

• Tukee, innostaa ja konkretisoi jokapäiväistä liikenneturvallisuustyötä

• Priorisoidut toimenpiteet erityisen huomion kohteena –
painottamisella pyritty helpottamaan resurssien suuntaamista
vaikuttavimpien ja muutoin merkittävimpiin toimenpiteisiin

• Vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta päävastuutahoilla

• Liikenneturvallisuusstrategia ja sen toimenpideohjelma on valmisteltu laajassa,
poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä
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Strategian toteutumisen 
seuranta

• Strategian toimeenpanoa varten on perustettu seurantaryhmä

• Seurantaryhmän tärkeimpinä tehtävinä on seurata

 toimenpideohjelmassa olevien toimenpiteiden toteutumista

 toimenpiteiden toteuttamisen vaikutuksia.

• Seurantaryhmä myös arvioi strategian vaikuttavuutta

• Seurantaryhmän tavoitteena on osaltaan varmistaa, että
liikenneturvallisuusstrategian vaikutukset liikenneturvallisuuteen
toteutuvat

• Seurantaryhmän tehtävät voidaan nähdä myös valvovina, ohjaavina
ja kehittävinä toimenpiteinä

• Seurantaryhmä järjestää vuosittain liikenneturvallisuusfoorumin, jossa
esitellään liikenneturvallisuusstrategian toimeenpanon etenemistä
sekä keskustellaan liikenneturvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista
aiheista

• Ensimmäinen liikenneturvallisuusfoorumi järjestetään ensi keväänä



Tieliikenteen turvallisuuden 
parantaminen 

• Strategiassa on 67 erilaista tieliikenteen turvallisuuden
parantamiseen tähtäävää toimenpidettä

• Näistä 13 toimenpidettä on priorisoituja

• Toimenpiteiden jakautuminen strategisten linjausten mukaan

• Liikenneturvallisuus on koko yhteiskunnan yhteinen asia: 6 (2)

• Päätöksenteon on perustuttava tietoon: 10 (3)

• Eri toimijoiden liikenneosaamista on lisättävä: 14 (2)

• Asenteiden on muututtava liikenteessä: 11 (2)

• Liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia: 15 (2)

• Teknologinen kehitys tuo turvallisuutta: 3 (1)

• Lainsäädännön on edistettävä turvallisuutta: 9 (1)



Poikkihallinnollinen yhteistyö
 Liikenneturvallisuuden tila ja arvostus yhteiskunnassa kohenevat

 Viranomaisten välinen yhteistyö tiivistyy ja ihmiset kokevat liikenteen turvalliseksi

 Liikenneturvallisuus on sisäistetty koko yhteiskunnan tehtäväksi ja läpileikkaavaksi teemaksi

 Liikenneturvallisuustyössä hallinnonalojen välinen yhteistyö tiivistyy kaikilla tasoilla
ja liikenneturvallisuus käsitetään laajasti. Johdonmukaisuus muiden poliittisten ja
yhteiskunnallisten tavoitteiden kanssa tulee varmistaa liikenneturvallisuuden
parantamiseksi.

 Esimerkiksi hallinnonalojen strategiat ja ohjelmat: mielenterveysstrategia ja itsemurhien
ehkäisyohjelma (STM) , poliisin liikennevalvonnan ja –turvallisuuden ohjelma vuosille
2021–2030 (SM)

 Tuetaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä tekemällä tiivistä poikkihallinnollista
yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kesken sekä sovitetaan tie- ja
raideliikenteen itsemurhien ehkäisy yhdeksi näkökulmaksi muihin julkisen hallinnon
strategioihin.

 Välitön liityntä kansalliseen mielenterveysstrategiaan ja itsemurhien ehkäisyohjelmaan:
huomioidaan itsemurhavaara liikenneturvallisuustyössä ja huomioidaan itsemurhavaara
sisustusratkaisuissa erityisesti sairaaloissa, lastensuojelulaitoksissa,
vastaanottokeskuksissa ja rangaistuslaitoksissa

 Syvennetään ja lisätään eri toimijoiden välistä poikkihallinnollista yhteistyötä
tahallisten allejääntien ehkäisemiseksi raideliikenteessä. Tuetaan ja osallistutaan
yhteistyöhön Itsemurhien ehkäisyohjelman toteuttamisessa.
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Päihteet eivät kuulu 
tieliikenteeseen

• Liikenneturvallisuustyön tärkeä vaikutuskohde

• Ollut tavalla tai toisella aina mukana aikaisemmissa periaatepäätöksissä

• Päihteiden käyttöön ja sen vaikutuksiin liikenneturvallisuuteen puututaan
systemaattisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Henkilölle, jolla on
päihdeongelma ja hänen läheisilleen tarjotaan apua ja tukea, ja ohjataan
asianmukaiseen hoitoon sekä kerrotaan mahdollisuudesta ottaa alkolukko
käyttöön vapaaehtoisuuteen perustuen.

• Turvataan poliisin mahdollisuudet tunnistaa huumeiden vaikutuksen alainen
pysäytystilanneissa riittävillä huumepikatesteillä.

• Tuetaan ja kehitetään ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ja menetelmiä
huomioimaan päihteet liikenteessä.

• Ylläpidetään ja vahvistetaan yleistä kielteistä suhtautumista päihtyneenä
ajamiseen (ml. lääkkeiden vaikutuksen alaisena ajamiseen) viestinnän ja
koulutuksen keinoin. Käynnistetään laaja, valtakunnallinen rattijuopumusta ja
huumerattijuopumusta torjuva liikenneturvallisuuskampanja, joka perustuu
sosiaalisen normin vahvistamiseen ja johon yhdistyy valvonta.



Liikenneturvallisuus edellyttää 
tehokasta liikennevalvontaa

• Poliisi on liikenteenvalvojana keskeisessä roolissa huolehtimassa tehokkaasta ja
kattavasta liikennevalvonnasta.

• Liikennevalvonta on keskeinen osa liikenneturvallisuuden parantamisessa.
Poliisihallitus toimeenpanee Poliisin liikennevalvonnan ja turvallisuuden
ohjelman, siten että liikenneturvallisuus paranee.

• Poliisin osaamista ajoterveysasioissa vahvistetaan. Liikenteen valvonnassa on
keskeistä tunnistaa ne ajo-oikeuden haltijat, joiden ajoterveys ei ole
vaadittavalla tasolla.

• Poliisin liikennevalvonnan ja liikenneturvallisuuden toimintaohjelman
mukaisesti tuetaan ja kehitetään poliisin henkilöstön osaamista ja valmiutta
ohjata rattijuopumuksesta epäillyn, tai muuten alentuneessa ajokunnossa
olevan tieliikenteen käyttäjän matalan kynnyksen palvelujen piiriin tai
arviointiin.

• Jatketaan turvallisten ajonopeuksien edistämistä poliisin perinteisen
valvonnan ja turvallisuusviestinnän keinoin.

• Laaditaan suunnitelma automaattisen liikennevalvonnan kehittämisestä ja
lisäämisestä.
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Tieliikenne on uuden oppimista 
ja vanhan kertaamista

• Liikennekasvatus huomioidaan elämän jokaisessa vaiheessa

• Tuetaan varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä toisen asteen
koulutusta liikennekasvatuksen toteuttamisessa, esimerkiksi tukimateriaaleilla.

• Liikennekasvatus huomioidaan tulevien toisen asteen opetussuunnitelmien ja
tutkintojen perusteiden valmisteluissa.

• Alaikäisen lapsen suorittaessa kuljettajatutkintoa, huoltajille tarjotaan
päätöksenteon tueksi tietoa nuorten kehityksestä sekä kuljettajalta
edellytettävistä valmiuksista.

• Vanhempien merkitys liikennekasvatustyössä otetaan jatkossa paremmin
huomioon ja selvitetään tehokkaita vanhempiin kohdistuvia opastamisen ja
tiedottamisen toteutustapoja.

• Huoltajille korostetaan heidän merkitystään liikennekasvatuksessa ja heidän
oman esimerkkinsä tärkeyttä esimerkiksi turvavarusteiden käytössä. Tarjotaan
opastavia materiaaleja muun muassa lapsen turvalliseen kuljettamiseen
pyörällä.

• Kohdistetaan turvallisuusviestintää erityisesti ikääntyville miehille liittyen
ajoterveyteen ja ikääntymiseen. Hyödynnetään läheisten kautta vaikuttamista.

• Edistetään turvallista liikkumista varhaiskasvatuksessa, esi- ja
perusopetuksessa.
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Tieto lisää tusk.. turvallisuutta

• Liikenneturvallisuuden nykytilaa voidaan seurata ja liikenneturvallisuutta kehittää
tilastoituun tietoon perustuen.

• Tilastot ovat ajantasaisia, luotettavia ja ne palvelevat liikenneturvallisuuden
edistämistyötä. Tilastoja hyödynnetään myös alueellisessa
liikenneturvallisuustyössä.

• Tieto liikkuu viranomaiselta toiselle

• Vakiinnutetaan vakavien loukkaantumisten seuranta. Tämän
mahdollistamiseksi kehitetään keinoja tietojen vaihtamiseksi eri viranomaisten
välillä ja kootaan keskeiset tilastot, analyysit ja tutkimukset yhteen paikkaan
helposti saavutettaviksi. Lisäksi kehitetään vakavien onnettomuuksien
tilastointia niin, että tilastoista ilmenisi myös paikkatieto sekä liikkumismuoto.

• Tieliikenteen tilastointia kehitetään kokonaisvaltaisesti

• Kerätään systemaattisesti tietoa tienkäyttäjien asenteista ja kokemuksista eri
menetelmin tieliikenneturvallisuuden edistämiseksi.

• Alkoholin vaikutuksen alaisena ajavien määrää liikenteessä selvittävää R-
tutkimusta jatketaan.



Ajoterveys

• Liikenneturvallisuusstrategian toimenpiteillä parannetaan ajoterveyden
valvontaa

• Parannetaan tieliikenteen terveysvalvontaa tekemällä lääkäreille
mahdolliseksi tarkistaa tarvittaessa luotettavasti hoitokontakteissa potilaan
ajo-oikeus ja ajokielto.

• Jatketaan Liikenne- ja viestintäviraston terveyden ammattilaisille suunnattua
ajoterveyden arvioinnin ohjeen jalkauttamista ja edistetään ohjeen
käytettävyyttä.

• Alkolukon käyttöä edistetään edellyttämällä lainsäädännössä sen käyttöä
yhteiskunnan korvaamissa tai järjestämissä kuljetuksissa.

• Selvitetään ajoterveyden edistämiseen liittyviä muutostarpeita, esimerkiksi
mahdollisuutta laajentaa lääkärien velvollisuutta ilmoittaa poliisille lääkärin
määräämästä ajokiellosta lyhentämällä ilmoitusvelvollisuuden määräaikaa 3
kuukauteen.
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Turvalliset liikenneympäristöt
• Liikennejärjestelmän ja sen kaikkien osien on oltava turvallisia

• Liikennejärjestelmä on niin turvallinen, että ihmisestä johtuvat virheet eivät johda
ihmishengen menetyksiin tai vakaviin loukkaantumisiin

• Liikennejärjestelmä on saavutettava ja tasa-arvoinen eri käyttäjäryhmille

• Perusväylänpidolla ja katujen kunnossapidolla parannetaan
liikenneturvallisuutta.

• Tehdään valtion verkolla kävelyn ja pyöräliikenteen liikenneturvallisuutta
parantavia toimenpiteitä, jotka parantavat myös yhteyksiä kuntien verkkoon
sekä kävelyn ja pyöräliikenteen houkuttelevuutta.

• Selvitetään, ovatko maanteiden sekä taajamien nopeusrajoitukset
nopeusrajoitusohjeiden mukaisia. Päivitetään Nopeusrajoitukset-ohje. Ohjeen
päivitykseen sisältyisi, että taajamien osalta ohjeet tukisivat 30 km/h
nopeusrajoitusten laajempaa käyttöä.

• Rauhoitetaan ajonopeudet, esimerkiksi laskemalla nopeusrajoitus 30
kilometriin tunnissa sellaisilla alueilla, joilla on runsaasti pyöräliikennettä ja
jalankulkua, ja joissa myös muu infrastruktuuri tukee nopeuden laskua.
Lisäksi kiinnitetään erityishuomiota koulujen ja päiväkotien
liikenneympäristön rauhoittamiseen.

• Pyöräliikenteen- ja jalankulkuväylien kunnosta huolehditaan kaikkina
vuodenaikoina, muun muassa hyvällä suunnittelulla, ylläpitotoimenpiteillä ja
hoidolla.
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Lainsääntö
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• Liikenneturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö parantaa liikenneturvallisuutta
niin yksilön, viranomaisten kuin muidenkin toimijoiden näkökulmasta

• Selvitetään ajokorttilain mukaiseen ajokieltomenettelyyn ja ajoluvan
valvontaan liittyviä muutostarpeita kokonaisuutena.

• Selvitetään mahdollisuutta lisätä lainsäädännössä kaupunkien
toimivaltaa niin, että niillä olisi paremmat mahdollisuudet ohjata niiden
alueella olevia liikkumisen palveluja, mukaan lukien mikroliikkuminen,
jotta palvelut edistäisivät myös liikenneturvallisuutta.

• Selvitetään promillerajan asettamista pyöräilyyn ja mikroliikkumiseen
ja arvioidaan promillerajan asettamisen vaikutuksia
liikenneturvallisuuteen.

• Käynnistetään huumerattijuopumuksien seuraamusten arviointihanke,
jonka tavoitteena on nykyistä paremmin huomioida eri päihdyttävien
aineiden ja niiden pitoisuuksien vaikutukset kuljettajien riskeihin
liikenteessä. Selvitetään erityisesti Norjan ja Tanskan kokemukset
aiheesta.

• Muutetaan tieliikennelain 183 §:ä niin, että poliisilla ja muilla
lainkohdassa mainituilla olisi mahdollisuus kieltää ja tarvittaessa estää
kuljettamasta mitä tahansa ajoneuvoa, kuten pyörää tai
sähköpotkulautaa, jos päihtymys selvästi vaikuttaa kuljettajan
ajokykyyn.



Vaikutukset

• Toimenpideohjelman toimenpiteillä voidaan vaikuttaa
monipuolisesti liikenneturvallisuuden eri osa-alueilla

• Toimenpideohjelmalle on tehty vaikutusarvio, jonka perusteella
strategian toimenpiteillä voidaan laskennallisesti saavuttaa koko
strategiakaudella noin 20 liikennekuoleman vähenemä.

• Vaikutusarvioinnin kohteena olevat toimenpiteet määriteltiin sen
perusteella, oliko toimenpiteelle määriteltävissä
onnettomuusjoukko, johon toimenpiteen vaikutukset kohdistuvat
(kaikkiaan 53 erilaista toimenpidettä).

• Vaikutusarvion perusteella tehokkaimpia toimenpiteitä ovat

• laaja ratti- ja huumerattijuopumuskampanja

• lääkäreiden mahdollisuus tarkastaa ajo-oikeus ja ajokielto

• liikenneympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä nopeusrajoitusten
laskeminen
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Kiitos!

28.11.202226


