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Maamme liikenneturvallisuuden myönteinen kehitys päättyi Liikkuvan Poliisin lakkauttamiseen. 

Vielä vuosi lakkauttamisen jälkeen, eli vuonna 2014, liikenneturvallisuutemme suotuisa kehitys 

jatkui hetken, mutta sitten se valitettavasti käytännössä pysähtyi. Ilmeisesti tienkäyttäjät huomasivat 

vasta pienellä viiveellä, ettei liikenteen valvontaa teillämme enää näkynyt ja näin kiinnijäämisriski 

oli ilmeisen minimaalinen. Hieman karrikoiden voi sanoa, että ohittaa voi nyt missä ja milloin 

haluaa, eikä välttämättä tarvitse olla aina edes ajokunnossa. Kun kuljettaja vielä varustautuu 

navigaattorilla tai älypuhelimella, hän saa sopivasti varoituksen kameratolppia ennen. Riittää, kun 

hiljentää kameratolppien kohdalla, muutoin saa kukin ajaa muista välittämättä omantunnon mukaan.  

Pohjoismaista vertailua 

Suomen, Norjan ja Tanskan väkiluvut ovat melko samansuuruisia, eli runsaat viisi miljoonaa. 

Ruotsin väkiluku on pohjoismaista suurin, eli hieman yli kymmenen miljoonaa. Pohjoismaat ovat 

vuosikymmeniä tehneet tiivistä yhteistyötä mm. liikenneturvallisuuden parantamisen saralla ja jo 

pitkään olleet siinä maailman parhaita. Nyt Norja on enää ainoa Pohjoismaa, jossa vielä on 

valtakunnallinen liikennepoliisi. Norjassa on noin 5.252.200 asukasta ja meillä noin 5.503.300, eli 

väkiluvun osalta ollaan samaa kokoluokkaa. Kun Norjassa viime vuonna, eli 2016, tieliikenteessä 

sai surmansa 135 henkilöä, niin meillä vastaava määrä oli 256. Olimme valtakunnallisen 

liikennepoliisimme lakkauttamisen aikoihin Norjan kanssa melko tasoissa ja tuolloin mekin 

kuuluimme maailman liikenneturvallisimpiin maihin. Meiltä käytiin hakemassa 

liikenneturvallisuustyön oppia niin läheltä kuin kaukaa. Monesta Euroopan maasta käytiin 

hakemaassa asiantuntevaa tietoa ja operatiivista osaamista, kuinka poliisi voi toiminnallaan omalta 

osaltaan parantaa liikenneturvallisuutta. Kaukaisimmat, jopa ministeritason delegaatiot tulivat aina 

Kiinasta saakka meiltä tietoa ja osaamista saamaan. 



Nyt sekä liikenneturvallisuuteemme, sekä kansalaistemme poliisipalvelujen saatavuus on huono! 

Menetimme viime vuonna tieliikenteessämme 121 ihmishenkeä enemmän kuin Norja? 

Ei osannut Poliisiylijohtaja Mikko Paatero ennustaa tekojensa seurauksia, kun hän kiireellä ajoi 

Liikkuvan poliisin lakkauttamista. Eivät edes silloinen sisäministeri Päivi Räsänen, eikä 

pääministerinä toiminut Jyrki Katainen ymmärtäneet kuulla liikenneturvallisuuden asiantuntijoita, 

ennen sisäisen turvallisuutemme kannalta kohtalokkaan lakkauttamispäätöksen tekemistä. 

Paitsi, että valtakunnallisen Liikkuvan poliisimme pieni (noin 500 henkilöä) mutta tehokas joukko, 

edusti liikenneturvallisuustyössä maailman huippua, se myös suoritti päätehtävänsä ohessa 

vuosittain reilut 16.000 kiireellistä hälytystehtävää. Tehokkaana reservinä, poliisin päivittäisessä 

toiminnassa, LP paikkasi ja täydensi tarvittaessa paikallispoliisiemme resursseja ja auttoi näin 

nopean avun antamisessa ihmisille, jotka poliisin apua kulloinkin tarvitsivat. 

Ikävä kyllä, maamme on vallanpitäjien kannalta siinä mielessä turvallinen, etteivät he joudu 

tekemistään virheistä kantamaan vastuuta. Takaisin turvallisuuden huipulle on pitkä ja kivinen tie. 

 

Norjan tieliikenteessä surmansa saaneet tänä vuonna, tammi-syyskuun aikana  

Kolme ensimmäistä 

vuosineljännestä 

kuolleet 

kuukausittain 2016 

kuolleet 

kuukausittain 2017 

Tammikuu 13 6 

Helmikuu 10 6 

Maaliskuu 8 7 

Huhtikuu 9 7 

Toukokuu 7 11 

Kesäkuu 15 12 

Heinäkuu 22 10 

Elokuu 13 14 

Syyskuu 14 5 

Kuolleet kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2017 

Norjassa yhteensä 111 78 

Suomen vastaavan 

aikavälin luvut   

 

196 

 

182 

 

Aika lohduttomalta näyttää edelleen tämän hetken kehityksemme m.m Norjaan verrattuna! 

 



Liikenneturvallisuustilanne ja kehitys Euroopassa

 

Liikenneturvallisuus on Euroopassa parantunut varmoin askelin. Viime vuonna Euroopan komissio 

palkitsi Sveitsin saavutuksistaan liikenneturvallisuuden parantamisessa. Vuodesta 2010 vuoteen 

2016 Sveitsissä oli onnistuttu vähentämään, vuosittain liikenteessä kuolleiden määrää, peräti 34 %.  

EU-maiden vastaava keskiarvo, samalla aikavälillä on 19%. Me olemme valitettavasti hyvin 

lyhyessä ajassa romahtaneet maailman kärkimaista eurooppalaiseen keskikastiin. 

 



Toivottavasti päättäjämme saavat vihdoinkin silmänsä ja Poliisihallitus ikkunansa auki karulle 

todellisuudelle. Pelkkä yksittäisten pönttöjen palvominen ei nyt yksinkertaisesti riitä! On seurattava 

liikenneturvallisuusalan ja valvontatekniikan kansainvälistä kehitystä sekä kohdistettava rajalliset 

resurssimme mahdollisimman tehokkaasti tieliikenteemme henkilövahinkojen ehkäisemiseksi.    

On korkea aika vihdoinkin kuunnella liikenneturvallisuustyöhön perehtyneiden eri tahojen 

asiantuntijoita, kuten esimerkiksi Liikennelääketieteen professoriamme Timo Tervoa ja jatkaa 

yhdessä Liikkuvan poliisin kesken jäänyttä työtä. Tavoitteekseen LP oli asettanut Euroopan 

turvallisimman tieliikenteen saavuttamisen, joka tavoite valitettavasti yhdellä hätiköidyllä 

päätöksellä karkasi näillä näkymin ulottumattomiin. Ponnistelkaamme kuitenkin vastedes, 

vahingosta viisastuneena, yhdessä kunnianhimoisen tavoitteen suuntaan, lastemme ja heidän jälkeen 

tulevien sukupolviemme parhaaksi. 

 

  

 

ONNEA JA TURVALLISEMPAA TULEVAISUUTTA 100 VUOTIAALLE SUOMELLE! 

      

       Glenn Saloranta   

 ”Ei saa jäädä tuolillensa makaamaan! 

Kuulkaas, ei näin turvallisuutta saavuteta”. 

ps. Tämä huomautus ei koske niukoin resurssein 

raskaita töitä puurtavia poliisejamme, vaan niitä 

henkilöitä, joille on suotu valtaa ja samalla vastuu 

turvata päivittäisen, ammattimaisen liikenteen 

valvonnan toimintaedellytykset. Lakkautetulle 

valtakunnalliselle poliisireserville, jota LP myös 

edusti, olisi edelleenkin käyttöä kansalaistemme 

turvallisuuspalvelujen saatavuuden takaamiseksi. 

 


