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Suomen Autokoululiitto kannattaa asetusluonnoksessa esitettyjä keskeisiä periaatteita ja pitää tärkeänä sitä, että asetuksella aiotaan varmistaa nykyisin liikennevakuutuksen yhteydessä
perittävällä liikenneturvallisuusmaksulla rahoitettavan turvallisuustyön jatkuminen. Erityisen

merkittävää on huolehtia Liikenneturvan erinomaisen toiminnan jatkuvuudesta ja vaikuttavuudesta. Koska valtionavustuksiin tarkoitetut varat kerätään liikenneturvallisuuden nimissä,
on varmistettava, että ne myös käytetään täysimääräisesti tähän tarkoitukseen. Toiminnan
pitää olla lailla säädettyä, voittoa tavoittelematonta, valtakunnallista, kohdentua kaikkiin ikäryhmiin sekä erityisesti lapsiin ja nuoriin ennen ajokortti-ikää.
Yleisavustusten rahoituspäätökset pitäisitehdä usean vuoden aikajänteellä. Turvallisuuskam-

panjointiin ja elinikäiseen liikennekasvatukseen osoitetut riittävät voimavarat ja riittävä aika
va rm istavat toiminna n vaikuttavuuden.
Tämän lisäksi on tärkeää, että hankeavustuksiin perustuvien lyhytkestoisten hankkeiden opit
ja onnistumiset ovat hankkeiden aikana ja päättyessä yksittäisten paikkakuntien sijaan hyödynnettävissä koko maan liikenneturvallisuustyön edistämisessä. Liikenneturvallisuustyötä tulee tehdä jatkossakin tiiviisti yhteistyössä. Hankerahoitusta tulisi myöntää lähinnä vain Liikenneturvan laajaa paika llista toimintaa täydentäviin ha nkkeisiin.
Eduskunta on hyväksynyt huhtikuussa tähän asiaan liittyvän lain liikenneturvallisuusmaksusta.
Autokoululiitto korostaa sitä, että lain hyväksymisen yhteydessä päätetyt eduskunnan lausumat toteutuvat liikenneturva llisuusavustuksia jaettaessa :

Eduskunto edellytttiti, että uudello liikenneturvallisuusmaksujorjestelmdllti ja
ovustusten jokamisella mohdollisesti nykyistö loajemmalle hakiiaryhmolle ei
vdoronneto nykyisen vakiintuneen, orvostetun jo hyvin toimivon liikenneturvollis u ustyön toi mi ntaa ja jatkuv u utta.
Eduskunta edeIlyttää, että liikenneturvallisuusmoksuun \iittyvien hakemusten
kdsittelyn jo avustusten myöntdmisen jtirjestömisessii tulee huolehtia s¡¡tä, ettq

mahdolliset esteellisyyskysymykset otetoon osianmukoisesti huomioon ia toiminto jörjestetätin kaikilto osin siten, ettei liikenteen turvollisuustyön riippum

atto m u ud esta sy n ny jatkossa ka a n m itoö n

e p ä i ly

ksi ö.

O

autokoutuLiitto
13.5.2016

Tutkimusten rahoittaminen on liikenteen keskusvirastojen tehtävä. Tieliikenteen turvallisuuden tutkimusta on viime vuosina keskitetty liikennehallinnon virastoilla erityisesti Liikenteen
turvallisuusvirasto Trafille. Asetustekstiin tulisi kirjata perusteluissa todetulla tavalla, että hankerahoitettu tutkimustoiminta on paikallista. Rahoitus soveltuu näin ollen pienimuotoisiin
hankkeisiin, kun taas laajat tutkimushankkeet tulee jatkossakin rahoittaa viranomaisten
omista budjeteista.
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