STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM EN FÖRBÄTTRING AV VÄGTRAFIKSÄKERHETEN – TRAFIKSÄKERHETEN FRÅN INFORMATION

Våren 2015 förutsatte riksdagen att regeringen gör upp ett nytt principbeslut om en förbättring
av trafiksäkerheten (MI 3/2014 rd). Inom spetsprojekt enligt statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram ska man göra författningarna smidigare och skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet i Finland. Enligt regeringsprogrammet ska dessutom servicenivån i fråga om
den inre säkerheten och rättsvården förbättras med hjälp av digitalisering och ny teknik. Rättsprocesserna påskyndas och domstolarna ges möjlighet att koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Genom åtgärder enligt spetsprogrammen kan man bemöta de snabbt föränderliga utmaningarna inom trafiksäkerheten och förbättra trafiksäkerheten på det sätt som förändringarna i
samhället kräver.
Visionen på lång sikt är att ingen ska behöva dö eller bli allvarligt skadad i trafiken. Genom
principbeslutet säkerställer man att trafiksäkerheten förbättras när det gäller både förare, fordon och vägar. Vidare förbättrar principbeslutet beredskapen för en trygg automatisering av
trafiken.
1
1.1

MÅL OCH ÅTGÄRDER
TYDLIGARE SPELREGLER FÖR TRAFIKEN (Hur kan regeringen göra trafikreglerna klarare och göra så att de bättre följs?)

Regeringen ser till att trafikreglerna är tydliga och uppdaterade och att de möjliggör en smidig
och säker trafik för alla. Genom gemensamma regler skapar man förutsättningar för ett förtroende för medtrafikanterna och möjliggör att nya slags automatiserade färdsätt och färdmedel
smälter in i den traditionella trafiken. De som arbetar för trafiksäkerheten ser till att upplysningsarbetet kring trafikreglerna och hur de följs är aktivt och omfattar alla som deltar i vägtrafiken.
• Regeringen bereder en proposition om en totalreform av vägtrafiklagen. Propositionen på
remiss 2017.
1.2

EFFEKTIVARE ÖVERVAKNING OCH PÅFÖLJDER I FRÅGA OM TRAFIKREGLERNA (Hur effektiviserar regeringen övervakningen av trafikreglerna och höjer risken för att åka fast?)

Regeringen skapar förutsättningar för automatisk övervakning av trafiken och effektiviserar på
så sätt trafikreglernas allmänt förebyggande inverkan på olycksriskerna. I enlighet med regeringsprogrammet utvidgas tillämpningsområdet för bötesförfarandet. En förenkling av besluten möjliggör smidiga och snabba procedurer. Genom att man effektiviserar bötesförfarandet
kan myndigheternas resurser användas till uppgifter som effektivare främjar trafiksäkerheten,
såsom övervakningen av trafiken. Meddelande av körförbud och andra sanktioner enligt körkortslagen förenklas genom att befogenheten överförs från domstolen till polisen. Vid myndigheternas beslutsfattande utnyttjar man digitaliseringen för att effektivisera polisens arbete
och frigöra resurser till annan övervakning av trafiken.
• Regeringen bereder en proposition enligt vilken en ny felavgift ska införas inom vägtrafiken
och sanktionsförfarandena lättas upp. Propositionen på remiss 2017 (som en del av reformen
av vägtrafiklagen).

• Tillämpningsområdet för bötesförfarandet utvidgas vid klara och enkla trafikförseelser. Körförbudsförfarandet förenklas, harmoniseras och görs lättare. Betänkande av arbetsgruppen vid
justitieministeriet på remiss 2016.
• Under ledning av inrikesministeriet bereds en strategi för den inre säkerheten i vilken vägtrafiksäkerheten beaktas. Strategin blir klar 2017.
1.3

SÄKRARE FORDON PÅ VÄGARNA (Vilka åtgärder vidtar regeringen för att sådan teknik som förbättrar säkerheten ska bli allmännare i fordonen och på vägarna?)

Regeringen strävar efter att sänka fordonsbeståndets medelålder så att sådana säkerhetsanordningar som hjälper föraren tas i bruk i vidare utsträckning. I samband med att nya finansieringsmodeller för trafiknätet planeras ser man bl.a. över finansieringen och beskattningen av
trafik och transporter i syfte att främja en föryngring av fordonsbeståndet. Besiktningskraven i
fråga om fordon ändras så att besiktningsverksamheten lägger större vikt vid de fordon som
utgör den största risken med avseende på trafiksäkerheten. Säkerheten och smidigheten i fråga
om den tunga trafiken förbättras genom att kraven på fordonens vinterdäck förnyas.
• I anslutning till regeringens ramförhandlingar bereder kommunikationsministeriet en utredning för att förnya utvecklandet och finansieringen av trafiknätet så att politiska beslut om saken kan fattas i början av 2017.
• Regeringen bereder en proposition om en reform av lagstiftningen om besiktning. Propositionen på remiss 2016.
• Regeringen bereder hösten 2016 en förordning om kraven på de däck för den tunga trafiken
som lämpar sig för vinterbruk.
1.4

FÖRTROENDE FÖR AUTOMATISERINGEN AV TRAFIKEN (Hur förbättrar regeringen säkerheten och informationssäkerheten i fråga om automatiserade fordon?)

Regeringen skapar förutsättningar för utvecklingen av en trygg och pålitlig automatiserad trafik. Förmedlingen av säkerhetsinformation från intelligent trafik utvecklas så att människor
bättre kan kontrollera hur information om hur de rör sig används och utnyttjas för att främja
trafiksäkerheten. I kraven gällande trafiktjänsternas och trafiksystemens säkerhet och riskhantering beaktas informationssäkerhetens inverkan på trafiksäkerheten.
• Under 2017 utarbetar kommunikationsministeriet en färdplan över de viktigaste åtgärderna
under regeringsperioden i syfte att främja en intelligent och trygg automatisering av trafiken.
Myndigheter och sammanslutningar kartlägger tillsammans olika metoder med vilka man genom att nätverka kan skaffa, förmedla och utnyttja information om den automatiserade trafiken i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
• Finland deltar aktivt i samarbete på EU-nivå för att utveckla uppkopplad och automatiserad
körning.
• Regeringen genomför de åtgärder som anges i informationssäkerhetsstrategin och bereder en
proposition för att genomföra EU:s direktiv om nät- och informationssäkerhet som ska förbättra informationssäkerheten i fråga om trafiksystemen. Propositionen på remiss 2017.
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1.5

FÖRARNA SKA HA UPPDATERADE KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER (Hur
säkerställer regeringen på ett effektivt sätt att medborgarna har uppdaterade färdigheter för en trygg trafik?)

Genom att förnya körundervisningssystemet skapar man bättre möjligheter för individuell inlärning bl.a. genom att virtuell utbildning utnyttjas i körkortsundervisningen eller då körkort
avläggs. I stället för utbildning för körkort ska det föreskrivas om förarexamen och det kunnande som krävs för den. De nya undervisnings- och inlärningsförfarandena förbättrar medborgarnas färdigheter för en trygg trafik.
• Regeringen bereder en proposition om en reform av körkortslagen och om en uppdatering av
systemet med förarutbildning och förarexamen. Propositionen på remiss 2017.
1.6

I TRAFIKEN KÖR DE SOM ÄR I KÖRSKICK OCH ANDRA FÅR SKJUTS (Hur
lockar regeringen förare vars prestationsförmåga har försämrats att använda transporttjänster? Hur ingriper regeringen i rattfylleri och i olycksrisker som föranleds av
hälsoproblem?)

Regeringen minskar riskerna för olyckor som beror på försämrad prestationsförmåga hos förare. Genom att utveckla tillgången och priset på transporttjänster och göra dem mera kundorienterade gör regeringen alternativa transporttjänster mera lockande och ökar användningen
av dem som alternativ till privata fordon. Man söker effektiva sätt att förhindra körning under
påverkan av alkohol eller narkotika. Regeringen arbetar bl.a. för att alkolås ska bli obligatoriska i nya fordon i EU. De som arbetar för trafiksäkerheten informerar aktivt om riskerna med
att trafikanter använder droger eller förare av någon annan orsak har försämrad prestationsförmåga.
• Regeringen genomför lagstiftningsreformer gällande transportbalksprojektet i tre faser. Genom reformen främjas uppkomsten av nya servicemodeller och en ökad användning av transporttjänster.
• Ett av målen med den nya lagstiftningen om alkolås som träder i kraft den 30 december 2016
är att öka antalet alkolås och sänka priset på alkolåsprogrammen. Regeringen utvärderar de
mål som ställts för lagstiftningen och effekten i fråga om trafiksäkerheten under åren 2017 och
2018.
• Regeringen arbetar för att alkolås ska bli obligatorisk utrustning i fordon inom EU.
1.7

TRAFIKLEDERNA SKA VARA I TRYGGT SKICK (Hurdana åtgärder krävs för
att trafiklederna ska vara i tryggt skick?)

Regeringen säkerställer behövlig finansiering för att avbryta och minska tillväxten av det eftersatta underhållet samt förutsätter en uppföljning av utvecklingen av trafikledernas skick.
• Genomförandet och effekterna av åtgärderna i fråga om det eftersatta underhållet följs upp.
• I anslutning till regeringens ramförhandlingar bereder kommunikationsministeriet en utredning för att förnya utvecklandet och finansieringen av trafiknätet så att politiska beslut om saken kan fattas i början av 2017.
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2

GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING

Genomförandet av principbeslutet följs upp genom att det övervakas hur projekten framskrider. Effekterna av principbeslutet följs upp med hjälp av de mätare som anges i beslutet. För
uppföljningen av principbeslutets projekt och mätare sammankallar Trafiksäkerhetsverket ett
samarbetsnätverk som lämnar en rapport till statsrådet. Långsiktig information är en förutsättning för att de åtgärder och författningsändringar som presenteras i principbeslutet ska leda till
så stor nytta som möjligt för trafiksäkerheten.
2.1

projektuppföljning (trafikljusmätare för hur projekten framskrider)

2.2

trafikens lägesbild som mätare:

• trafikprestationer,
• tillgången på och användningen av transporttjänster,
• fordonsbeståndets ålder,
• antalet anordningar och tjänster som hjälper förarna och deras betydelse för
olycksrisken,
• antalet trafikolyckor specificerat enligt orsaker och följder,
• antalet trafikprestationer i fråga om automatiserade fordon samt olyckor som
de orsakat (inkl. försök),
• ekonomiska skador orsakade av trafikolyckor och priset per enhet för dem,
• antalet förseelser och påföljder,
• vägnätets skick.
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