VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS TIELIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMISEKSI – TIEDOSTA TURVALLISUUTTA

Eduskunta edellytti keväällä 2015, että hallitus laatii uuden periaatepäätöksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi (KAA 3/2014 vp). Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeina säädöksiä sujuvoitetaan ja Suomeen rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö. Lisäksi hallitusohjelman mukaan sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon palvelutasoa parannetaan digitalisaation ja uusien teknologioiden avulla. Oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Kärkihankkeiden mukaisilla toimilla voidaan vastata liikenneturvallisuuden nopeasti muuttuviin haasteisiin ja parantaa liikenneturvallisuutta yhteiskunnan muutoksen edellyttämällä tavalla.
Pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Periaatepäätöksellä varmistetaan, että liikenneturvallisuus paranee niin kuljettajien,
ajoneuvojen kuin teidenkin osalta. Lisäksi periaatepäätös parantaa valmiutta liikenteen turvalliseen automatisaatioon.
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1.1

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
LIIKENTEEN PELISÄÄNNÖT SELKEIKSI (Miten hallitus parantaa liikennesääntöjen selkeyttä ja noudattamista?)

Hallitus huolehtii siitä, että liikenteen säännöt ovat selkeitä sekä ajanmukaisia ja että ne mahdollistavat kaikille sujuvan ja turvallisen liikenteen. Yhteisillä säännöillä luodaan edellytykset
tiellä liikkujien väliselle luottamukselle ja mahdollistetaan uudenlaisten automatisoitujen liikkumistapojen ja -välineiden sulautuminen osaksi perinteistä liikennettä. Liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot huolehtivat siitä, että liikennesääntöjä ja niiden noudattamista koskeva valistustyö on aktiivista ja kattaa kaikki tieliikenteen osalliset.
• Hallitus valmistelee esityksen tieliikennelain kokonaisuudistukseksi. HE lausunnoille 2017.
1.2

TEHOKKUUTTA LIIKENNESÄÄNTÖJEN VALVONTAAN JA SEURAAMUKSIIN (Miten hallitus tehostaa liikennesääntöjen valvontaa ja kohottaa kiinnijäämisriskiä?)

Hallitus luo edellytyksiä liikenteen automaattiselle valvonnalle ja tehostaa siten liikennesääntöjen yleisestävää vaikutusta onnettomuusriskiin. Hallitusohjelman mukaisesti sakkomenettelyn käyttöalaa laajennetaan. Päätösten yksinkertaistaminen mahdollistaa sujuvat ja nopeat menettelytavat. Sakotusmenettelyä tehostamalla voidaan viranomaisten resursseja käyttää liikenneturvallisuutta tehokkaammin edistäviin tehtäviin, kuten liikenteen valvontaan. Ajokieltojen ja muiden ajokorttilaissa olevien seuraamusten määräämistä yksinkertaistetaan siirtämällä
toimivaltaa tuomioistuimelta poliisille. Viranomaisten päätöksenteossa hyödynnetään digitalisaatiota, joka tehostaa poliisin työtä ja vapauttaa resursseja muuhun liikenteen valvontaan.
• Hallitus valmistelee esityksen tieliikennevirhemaksun käyttöön ottamiseksi ja sanktiomenettelyjen keventämiseksi. HE lausunnoille 2017 (osana tieliikennelain uudistusta)

• Sakkomenettelyn käyttöalaa laajennetaan selvissä ja yksinkertaisissa liikennerikkomuksissa.
Ajokieltomenettelyä yksinkertaistetaan, yhdenmukaistetaan ja kevennetään. Oikeusministeriön työryhmän mietintö lausunnoille 2016.
• Sisäministeriön johdolla valmistellaan sisäisen turvallisuuden strategia, jossa huomioidaan
tieliikenteen turvallisuus. Strategia valmistuu 2017.

1.3

TURVALLISEMPIA AJONEUVOJA TEILLE (Miten hallitus edistää turvallisuutta
parantavan tekniikan yleistymistä ajoneuvoissa ja teillä?)

Hallitus pyrkii pienentämään ajoneuvokannan keski-ikää, jotta kuljettajaa avustavia turvallisuusvälineitä saataisiin laajemmin käyttöön. Liikenneverkon uusien rahoitusmallien selvittämisen yhteydessä arvioidaan mm. sitä, miten liikenteen rahoitusta ja verotusta uudistamalla
voidaan edistää ajoneuvokannan uudistumista. Ajoneuvojen katsastusvaatimuksia muutetaan
siten, että katsastustoiminta painottuu liikenneturvallisuuden kannalta riskipitoisimpiin ajoneuvoihin. Raskaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan uudistamalla ajoneuvojen talvirengasvaatimukset.
• Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen kehysriihen toimeksiannosta selvitystä liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi, jotta poliittiset päätökset asiasta
voidaan tehdä alkuvuodesta 2017.
• Hallitus valmistelee esityksen katsastuslainsäädännön uudistamiseksi. HE lausunnoilla 2016.
• Hallitus valmistelee syksyllä 2016 asetuksen niistä vaatimuksista, jotka koskevat raskaan liikenteen talvikäyttöön soveltuvia renkaita.

1.4

LUOTTAMUSTA LIIKENTEEN AUTOMAATIOON (Miten hallitus parantaa automaattisten ajoneuvojen turvallisuutta ja tietoturvallisuutta?)

Hallitus luo edellytykset turvallisen ja luotettavan automaattisen liikenteen kehittymiselle.
Älyliikenteen turvallisuustiedon jakamista kehitetään siten, että ihmisillä olisi paremmat mahdollisuudet hallita liikkumistaan koskevien tietojen käyttöä ja hyödyntämistä liikenneturvallisuutta edistävällä tavalla. Liikennepalvelujen ja -järjestelmien turvallisuutta ja riskienhallintaa
koskevissa vaatimuksissa huomioidaan tietoturvallisuuden vaikutus liikenneturvallisuuteen.
• Liikenne- ja viestintäministeriö laatii vuonna 2017 tiekartan hallituskauden aikana keskeisimmistä toimenpiteistä liikenteen älykkään ja turvallisen automaation edistämiseksi. Viranomaiset ja yhteisöt kartoittavat yhdessä keinoja, joilla voitaisiin verkostomaisesti hankkia, jakaa ja hyödyntää automaattisesta liikenteestä syntyvää tietoa liikenteen turvallisuuden parantamiseksi.
• Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n tasolla yhteistyöhön verkottuneen ja automaattisen ajamisen kehittämiseksi.
• Hallitus toteuttaa tietoturvallisuusstrategiassa määritellyt toimenpiteet ja valmistelee esityksen liikennejärjestelmien tietoturvallisuutta parantavan EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin
voimaansaattamiseksi. HE lausunnoille 2017.
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1.5

KULJETTAJILLA ON OLTAVA AJANMUKAISET TAIDOT JA VALMIUDET
(Miten hallitus turvaa tehokkaasti sen, että kansalaisilla on ajanmukaiset valmiudet
turvalliseen liikkumiseen?)

Ajo-opetusjärjestelmän uudistamalla luodaan paremmat mahdollisuudet yksilölliseen opiskeluun mm. hyödyntämällä virtuaalista koulutusta ajokorttiopetuksessa tai ajokorttia suoritettaessa. Ajokorttia varten saatavan koulutuksen sijaan säänneltäisiin kuljettajatutkintoa ja siinä
vaadittavaa osaamista. Uudet opetus- ja oppimismenettelyt parantavat kansalaisten valmiuksia
turvalliseen liikkumiseen.
• Hallitus valmistelee esityksen ajokorttilain uudistamiseksi sekä kuljettajaopetus- ja ajotutkintojärjestelmän ajantasaistamiseksi. HE lausunnolle 2017.
1.6

LIIKENTEESSÄ AJOKUNTOISET AJAVAT JA MUUT KULKEVAT KYYDISSÄ
(Miten hallitus houkuttelee liikennepalveluiden asiakkaiksi kuljettajia, joiden ajokunto on heikentynyt? Miten hallitus puuttuu rattijuopumukseen sekä terveysongelmista johtuviin onnettomuusriskeihin?)

Hallitus vähentää heikentyneestä ajokunnosta johtuvien onnettomuuksien riskiä. Kehittämällä
liikennepalveluiden saatavuutta, hintaa ja asiakaslähtöisyyttä hallitus parantaa yksityisautoilulle vaihtoehtoisten liikenteen palvelujen houkuttelevuutta ja käyttöä. Alkoholin ja huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamiseen etsitään tehokkaita puuttumiskeinoja. Hallitus mm.
vaikuttaa EU:ssa siihen, että alkolukot tulisivat uusissa ajoneuvoissa pakolliseksi varusteeksi.
Liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot viestivät ja valistavat aktiivisesti päihteiden käytön tai
muutoin heikentyneen ajokunnon riskeistä liikenteessä.
• Hallitus vie kolmessa vaiheessa läpi liikennekaarihankkeen lainsäädäntöuudistukset. Uudistuksilla edistetään uusien palvelumallien syntymistä ja liikennepalveluiden käytön lisääntymistä.
• Uuden, 30.12.2016 voimaan tulevan alkolukkolainsäädännön tavoitteena on mm. lisätä laitteiden lukumäärää ja alentaa alkolukko-ohjelmien hintaa. Hallitus arvioi lainsäädännölle asetettuja tavoitteita ja vaikuttavuutta liikenneturvallisuuden kannalta vuosien 2017-2018 aikana.
• Hallitus vaikuttaa EU:ssa alkolukkojen lisäämiseksi EU:ssa vaadittavien ajoneuvovarusteiden listalle.

1.7

VÄYLIEN ON OLTAVA TURVALLISESSA KUNNOSSA (Millaisia toimia liikenneväylien turvallinen kunto edellyttää?)

Hallitus turvaa tarvittavan rahoituksen korjausvelan kasvun taittamiseksi ja vähentämiseksi
sekä edellyttää liikenneväylien kunnon kehityksen seuraamista.
• Seurataan korjausvelkatoimenpiteiden toteutusta ja vaikuttavuutta.
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• Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen kehysriihen toimeksiannosta selvitystä liikenneverkon kehittämisen ja rahoituksen uudistamiseksi, jotta poliittiset päätökset asiasta
voidaan tehdä alkuvuodesta 2017.
2

TOTEUTUS JA SEURANTA

Periaatepäätöksen toteutumista seurataan valvomalla hankkeiden etenemistä. Periaatepäätöksen vaikutuksia seurataan päätöksessä määriteltävillä mittareilla. Periaatepäätöksen hankkeiden ja mittareiden seurantaa varten Liikenteen turvallisuusvirasto kutsuu koolle yhteistyöverkoston, joka raportoi valtioneuvostolle. Periaatepäätöksessä esitetyt toimenpiteet ja säädösmuutokset edellyttävät pitkäjänteistä tiedottamista, jotta niistä saatava liikenneturvallisuushyöty olisi mahdollisimman suuri.
2.1

hankeseuranta (liikennevalo-mittarit hankkeiden etenemisestä),

2.2

liikenteen tilakuva mittareina:

• liikennesuoritteet,
• liikennepalveluiden saatavuus ja käyttö,
• ajoneuvokannan ikä,
• kuljettajaa avustavien laitteiden ja palveluiden lukumäärä sekä niiden merkitys onnettomuusriskiin
• liikenneonnettomuuksien lukumäärä aiheutumistavan ja seurauksen mukaan
eriteltynä,
• automaattisten ajoneuvojen liikennesuoritteiden sekä niiden aiheuttamien onnettomuuksien lukumäärä (ml. kokeilut),
• liikenneonnettomuuksista aiheutuneet taloudelliset vahingot ja niiden yksikköhinnat,
• rikkeiden ja seuraamusten lukumäärä
• tieverkon kunto
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