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Liikenneonnettomuuksien paikkatutkinta, 
yksinkertaista ja helppoa? (Kerava 17.3.2005)
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Poliisin liikenneturvallisuusstrategia
• Valvonnan lisäksi poliisin liikenneturvallisuustyön muita osa-alueita 

ovat ainakin liikennerikostutkinta, tiedottaminen sekä 
liikennekasvatus ja -valistus. Laadukkaasti ja kattavasti 
suoritetun ja tilastoidun liikennerikostutkinnan 
avulla saadaan kerättyä tietoa jota voidaan käyttää 
hyväksi esimerkiksi valvonnan ja muiden 
liikenneturvallisuustoimenpiteiden suuntaamisessa.
Liikennekasvatus ja -valistus ovat osa laillisuuskasvatusta sekä 
muuta ennalta estävää toimintaa ja sellaisina luonteva osa 
esimerkiksi lähi- tai koulupoliisitoimintaa. Myös lupahallinnon 
keinoin voidaan edistää liikenneturvallisuutta. 
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Poliisille ilmoittaminen

TLL 59 §
Ilmoitusten tekeminen
"Liikenneonnettomuuteen osallisen tienkäyttäjän on toisen osallisen tai 
onnettomuudessa vahinkoa kärsineen vaatimuksesta ilmoitettava 
nimensä ja osoitteensa sekä annettava tietoja tapahtumasta.

Milloin onnettomuudessa on joku kuollut tai vaikeasti 
loukkaantunut, siihen osallisen on ilmoitettava siitä ensi tilassa 
poliisille.
Jos omaisuutta on vahingoittunut eikä paikalla ole ketään, joka voi 
ottaa vastaan tietoja ja selvityksiä, onnettomuuteen osallisen on 
viipymättä ilmoitettava tapahtumasta vahinkoa kärsineelle tai poliisille"
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Poliisille ilmoitetut tieliikenneonnettomuudet 
2011- 2013 (Hätäkeskuksen tietojärjestelmästä)
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Liikennevakuutuksesta korvatut/
Poliisille ilmoitetut

• Vuoden 2012 tilastossa 106 456 liikennevakuutuksesta 
korvattua liikennevahinkoa

‒ Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilasto 2012. Liikennevakuutuksesta korvatut vahingot 
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT, 2013

• Poliisille ilmoitettu vastaavana aikana 67 259 
liikenneonnettomuutta (Hätäkeskuksen tiedoista)

• Poliisipartiota ei ole lähetetty onnettomuuspaikalle näistä 14 
664:ssa tapauksessa; 

mm. tekijä poistunut, sopineet keskenään eivätkä halua poliisia 
paikalle, yksittäinen ajoneuvo suistunut tieltä, ketään ei paikalla, 
parkkipaikkakolari, tekijä poistunut, Hätäkeskus neuvonut/opastanut 
osallisia. 
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Liikennerikostutkintaohje

• Poliisihallituksen kirje numero 2020/2013/4895 
• Annettu 20.12.2013
• Korvaa 2005 ja 2009 annetut SM:n ohjeet
• Voimassa 1.1.2014 – 31.12.2018

21.11.20148



Ohjeen tarkoitus ja tavoite

Käytäntöjen yhdenmukaistaminen
• paikkatutkinta

• perustietojen kerääminen

• kirjaamismenettely

• rikospaikkapiirtäminen

• valokuvaus

• seuraamusjärjestelmän soveltaminen
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Tutkinnan perusteet

• Poliisilain (872/2011) 1 luvun 1 §
– rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan 

saattaminen

• Esitutkintalain (805/2011) 3 luvun 3 §
– tutkinnan toimittamisvelvollisuus

• Poliisilain 1 luvun 2 – 5 §:t
– yleiset periaatteet

• Esitutkintalain 4 luvun
– esitutkintaperiaatteet

• Tieliikennelain 5 §, tutkintavelvollisuus tien ulkopuolella

• Poliisilain 1 luvun 6 §, sovinnollisuuden edistäminen
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Toimenpiteet tapahtumapaikalla, 
paikantaminen (1)

Paikantaminen
• GPS

• VIRVE (Viranomaisradioverkko)

• POKE (Poliisin kenttäjärjestelmä)

• Hätäkeskus (”Mökkipaikannus”)

• N ja E koordinaatit

• "TN - näyttöön WGS84 muodossa ilman välimerkkejä"
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Toimenpiteet tapahtumapaikalla, 
paikantaminen (2)

• Tien tai kadun nimi ja kiinteistön/talon numero

• Risteys merkitään muodossa Kadunnimi x Kadunnimi
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Toimenpiteet tapahtumapaikalla, tietojen 
ottaminen ja kirjaaminen

Kenttälomake
• Paikantaminen

• Osalliset

• Tieliikenneolosuhteet

• Todistajat

• Asianomistajat ja suostumukset

• Tapahtumien kulku

• Loukkaantuneet
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Kenttälomake
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Onnettomuus-
tyyppi
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Kiitos

kari.onninen@poliisi.fi
040-5471053
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