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ESIPUHE 

Vuoden 1999\okakuussa tulivat voimaan uudet sakkoaja rikesakkoa koske
vat saannokset (L 55011999). Samalla sai poliittisen ratkaisunsa pitkaan 
jatkunut kiista "bruttosakotus" vai "nettosakotus"- jalkimmaisen hyvaksi. 
Lainuudistuksen keskeisena tavoitteena oli aiempaa oikeudenmukaisemman 
jarjestelman luominenja se, etta "sakon suuruus eri tulonsaajaryhmissa 
koetaan oikeudenmukaiseksi" (HE 74/1998). 

Kyse oli suurta vaestonosaa koskettavasta rikoslain uudistuksesta. 
Uudistus vaikuttaa vuosittain lahes 350 000 sakkorangaistuksen maaraami
seen. Naista syista oikeusministeriossa katsottiin tarpeelliseksi kaynnistaa 
tutkimusprojekti selvittamaan sakkolainsaadannon uudistamisen vastaanottoa 
ja vaikutuksia. Projektille asetettiin lainsaadantoneuvos Jarmo Littusen 
puheenjohdolla toiminut ohjausryhma. Ryhmassa oli edustus oikeusministe
riosta, sisaasiainministeriosta, liikenne- ja viestintaministeriOsta, ajoneuvo
hallintokeskuksesta, tielaitoksesta, valtion teknillisesta tutkimuslaitoksesta 

(VTT) seka oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta (OPTL ). Tutkimustehtavat 
jaettiin valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ja oikeuspoliittisen tutkimuslai
toksen kesken. 

Nyt raportoitava tutkimus on oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen piirissa 
toteutettavan hankkeen ensimmainen osa. Sen paapaino on sakkorangaistuk
sia ja sakkojarjestelmaa koskevissa yleisokasityksissa seka niissa tapahtuneis
sa muutoksissa vuosina 1999-2001. Tutkimuksen haastatteluosuuksista 
vastasi I.R.O. Research Oy. Tutkimuksen rahoittivat oikeusministerio, liiken

neministerio, sisaasiainministerio, ajoneuvohallintokeskus ja tielaitos. 
Kasikirjoitusta ovat kommentoineet lukuisin parannusehdotuksin 

seuraavat tahot j a henki lot: Proj ektin ohjausryhma kokonaisuudessaan, 
erikoistutkija Tapani Makinen (VTT), tutkija Juha Tapio (VTT), tutkija Kirsi 

Pajunen (VTT), tutkimusjohtaja Janne Kivivuori (OPTL) ja erikoistutkija 
Risto Jaakkola (OPTL). Heille kaikille kiitos arvokkaasta palautteesta. 

Raportin taitosta on huolehtinut osastosihteeri Eira Mykkanen. 

Helsingissa 23. paivana lokakuuta 2002 

Tapio Lappi-Seppala 
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SISAL TO 

I JOHDANTO 
A VUODEN 1999 SAKKOUUDISTUS ...................... .. . 

Paivasakkojarjestelman paaperiaate ..................... .. . 
1.1 Paivasakon maaraamisen perusteet ................. .. . 
1.2 Paivasakon maaraamisperusteiden muutos vuonna 1999 ... 2 

2 Paivasakon vahimmaismaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3 Sakotustietojen selvittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
4 Rikesakon soveltamisalan laajentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
5 Muuntorangaistusten vahentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
6 Liikennerikoksia koskevien saannosten uudistaminen ...... ... 6 
7 Uudistuksesta tiedottaminen .......................... ... 6 

B SAKKOUUDISTUKSEN T A VOITTEET JA 
LAINUUDISTUKSEN SEURANT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
1 Yleisokasityksetja oikeudenmukaisuusarviot .............. .. 8 
2 Lainnoudattaminen ja liikennekayttaytyminen . . . . . . . . . . . . . . . 8 
3 Viranomaistoimintojen ja -kaytantojen mittaaminen . . . . . . . . . . . 9 

C HAASTATTELUTUTKlMUKSEN TAVOITTEET JA TEEMAT . 10 
D OTOKSET JA AlNEISTON ESITTELY ................... .. 15 

II SAKOTUSKAYTANNOT 1995-2000 ...... . ... .... . ....... 18 
A YLEISTA .................................. .. ... ....... 18 
B LUKUMAARATIETOJA ..................... , ........... 19 

1 Tuomittujen sakkojen lukumaara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
2 Paivasakkojen lukumaara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

C P A.IV ASAKON RAHAMAARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
D SAKKOJEN KOKONAISRAHAMMRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

1 Kokonaisrahamaarien muutokset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
2 Sakon kokonaisrahamaarat vuonna 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

E SAKKOKERTYMA, SAKKOJEN MAKSAMlNEN 
JA MUUNTORANGAISTUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

F PAATULOKSET .............................. .. . ....... 30 

III SAKKOJARJESTELMAA KOSKEY AT TIEDOT ... ....... 32 
A PAIV A.SAKKOJA.RJESTELMAN YLEISARVIO . . . . . . . . . . . . . . 32 

Brutto vai netto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
2 Minimipaivasakon suuruus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
3 Paivasakon laskusaannotja oman paivasakon suuruus . ....... 35 
4 Sakkovilppi .................................. ... .. .. 37 

4.1 Vi/pin rangaistavuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 
4.2 Vilpinyleisyys ............................... .. . .. 38 
4.3 Yhteys vastaajaominaisuuksiin ................ ....... 41 



B SUHT AUTUMINEN SAKKOUUDISTUKSEEN . . . . . . . ....... 46 
Lainuudistuksen havaitseminen ........... .. .... .... ..... 46 

2 Uudistuksen vaikutus sakotustasoon ....... ... .. .......... 47 
3 Kanta lainuudistukseen ................... . ... . . .. . .. ... 49 

3.1 Muutoksen "oikeansuuntaisuus" ....... .. . ..... . .... . . 49 
3.2 Sakotettavien tulotietojen tarkistus ... . . ........ .. ... . . 50 
3. 3 Arvio omasta liikennekayttaytymisestd ................. 51 

C YKSITTAISEN YLINOPEUSSAKON ARVIO ... . .. ... .. . .... 53 
D PAATULOKSET . ...................... ... .. .. ..... .. . .. 55 

IV SAKKOJEN OIKEUDENMUKAISUUS ................ . ... 56 

A LIIKENNESAKKOJEN OIKEUDENMUKAISUUS . . . . . . . . . . 56 
B PAIVASAKKOJARJESTELMAN OIKEUDENMUKAISUUS 59 
C KYSYMYS PAIVASAKON YLARAJASTA ............. 63 

1 Pitaisiko paivasakolle asettaa ylaraja? ................. 63 
2 Mika olisi oikea ylarajan paikka? ..................... 64 

D OMIEN SAKKOJEN OlKEUDENMUKAISUUS . . . . . . . . . . . . . 67 
E OIKEUDENMUKAISUUSARVIOT ERl VAST AAJA-

RYHMISSA ... .................. ........... ........ 70 
Liikenteeseen osallistuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

2 Sukupuoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 

3 Ika ........ .... ................. . ............... 72 

4 Tulotaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 

4.1 Vuositulojen yhteys oikeudenmukaisuusarviointeihin .. 72 

4.2 Oikeudenmukaisuuskasitysten muutokset eri 
tuloryhmissa vuosina 1999-200012001 ............ 74 

5 Muita taustatekijoita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

F PAATULOKSET . . .................... ... ........... 78 

V YKSITTAISTEN ESIMERKKITAPAUSTEN 
OIKEUDENMUKAISUUSARVIOT ...... ......... ......... 81 
A YLINOPEUS .. .......................... ... ............ 82 

1 Tyottoman ylinopeussakko .............................. 82 
2 Edustajan ylinopeussakko .............. ...... ........... 84 
3 Johtajan ylinopeussakko ................................ 85 
4 Eri tuloryhmille maarattyjen sakkojen vertailu . . . . . . . . . . . . . . . 86 

B LIIKENNEJUOPUMUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
1 Torkeii rattijuopumus ................ ..... ............. 88 
2 Rattijuopumus ........................................ 91 

C OIKEUDENMUKAISUUSARVIOIHIN VAIKUTTAVIA TEKIJOITA92 
1 Vastaajaominaisuudetja sanktioarviot ....... .. ............. 92 
2 Muut oikeudenrnukaisuuskasityksetja sanktioarviot .......... 95 

D PAATULOKSET JA KESKUSTELUA ....................... 98 



VI SAKOTUSKYNNYKSET TIELIIKENTEESSA ...... ..... 101 
A JARJESTELMA.N JA SllHEN TEHTYJEN MUUTOSTEN 

PAAPIIRTEET ................................... ... .. 101 
B OT AKSUTTU SAKOTUSKYNNYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

Taajama rajoituksena 50 km/t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
2 Maantie rajoituksena 80 km/t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
3 Vertailuja aiempiin tutkimuksiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 

C SOPIVAKSI KOETTU SAKOTUSKYNNYS . . . . . . . . . . . . . . . . 114 
Yleinen sakotuskynnys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

2 Sopiva sakotuskynnys eri tilanteissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
2.1 Taajama 50 km/t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
2.2 Taajama 80 km/t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 
2.3 Vertailu vuoden 1995 tilanteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 

3 Oletettu ja oikeaksi todettu sakotuskynnys . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
D PMTULOKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

VII LIIKENNETURV ALLISUUSTYO JA KONTROLLIN 
KOHDENTAMINEN ................................ ... . 124 
A SUHTAUTUMINENPOLIISIVALVONTAAN ........... ... . 124 

Valvonta eri aloilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 
2 Valvontaodotusten muutokset 1999-2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 
3 Vastaajatja valvontaodotukset ..................... .... 127 

B KAMERA VAL VONT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 
C LIIKENNETURV ALLISUUSTYO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 

1 Eri toimenpiteiden tarkeys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 
2 Toimenpiteiden suosio 1999-2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
3 Liikenneturvallisuustoimia koskevien kasitysten yhteys eri 

taustatekijoihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
D PMTULOKSIA ................................... .... 138 

VIII KESKEISET TULOKSET 140 

IX LOPUKSI 145 

LAHTEET ... . ....... . . .............. . ................... ' . . 147 

LIITE 1 Haastattelukysymyksetja vastausjakaumat eri otoksissa ....... . 149 

LIITE 2 Oikeudenmukaisuusarviointien yhteys vastaajien ominaisuuksiin 173 

LIITE 3 Aineiston perustietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 



I JOHDANTO 

A VUODEN 1999 SAKKOUUDISTUS 

Lokakuun 1. paivana vuonna 1999 tulivat voimaan uudet sakkoa ja rikesak
koa koskevat saannokset (L 550/1999, HE 7411998, jaljempana "vuoden 
1999 uudistus"). Periaatteellisesti merkittavin muutos oli siirtyminen sako
tuksen "bruttoperiaatteesta nettoperiaatteeseen". Muita tarkeita uudistuksia 
olivat paivasakon vahimmaismaaran korotus seka rikesakon soveltamisalan 
laajentaminen. Vuoden 1999 sakkouudistuksen keskeiset muutokset, niiden 
taustat ja tavoitteet voidaan tiivistaa seuraavasti (ks . myos Rikosoikeus/ 
Lappi-Seppala 2002, 223 ss). 

1 Paivasakkojarjestelman paaperiaate 

1.1 Paivasakon maaraamisen perusteet 

Sakko kohdistuu rikoksentekijan varallisuuteen. Tuomitun taloudellinen 
asemaja tulot vaikuttavat siten koetun rangaistuskarsimyksen suuruuteen. 
Tasta syysta sakkorangaistuksen tuomitsemisessa onjo vanhastaan pyritty eri 
tavoin ottamaan huomioon rikoksentekijoiden varallisuusasemassa olevat 
erot. Maksukyvyssa olevia eroja tasoittamaan pyrkivista jarjestelmista on 
osoittautunut etevimmaksi Pohjoismaissa 1900-luvun alkuvuosikymmenina 
kehitetty ja kaytt66notettu paivasakkojarjestelma. Sen mukaan rikoksen 
torkeys maaraa paivasakkojen lukumaaran, ja rikoksentekijan maksukyky 
paivasakon rahamaaran. Erilaisessa varallisuusasemassa oleville tekijoille 
maarataan yhta torkeista rikoksista sakkorangaistukset, joiden paivasakkojen 
lukumaara on sama, mutta rahamaarat eroavat. Nain varallisuusaseman ja 
maksukyvyn erot heijastuvat lopulta sakon kokonaissummaan siten, etta 
rangaistus muodostuu periaatteessa eri rikoksentekijoille yhta ankaraksi. 

Paivasakon rahamaaran laskennan perustana olevat tulot voidaan 
maarittaa eri tavoin. Vuonna 1977 toteutettiin edellinen jarjestelman perustei
ta koskeva uudistus. Samail a kun paivasakon rahamaaraa korotettiin otettiin 
kaytt66n ns. bruttoperiaate. Siina paivasakon rahamaaran vahvistamisen 
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perustana pidettiin sakotetun kokonaistuloja ennen veroja. Paivasakon suu

ruus oli tuolloin kolmannes sakotettavan kokonaispaivatulosta. 

1.2 Pdivdsakon mddrddmisperusteiden muutos vuonna 
1999 

Vuonna 1977 kayttoonotettua jarjestelmaa arvosteltiin aika-ajoin kohtuutto

maksi, koska se ei ottanut huomioon verotuksen vaikutusta sakotettavan 

tuloihin. Verotuksen progression seurauksena sakkojen katsottiin nousevan 
suurissa tuloluokissa kohtuuttoman korkeiksi. Epakohta miellettiin poliittisel

la tasolla niinkin merkittavaksi, etta paaministeri Lipposen I hallitusohjelmas

sa lainvalmistelulle asetettiin velvoite "selvittaa mahdollisuuksia siirtya 
sakotuksessa nettotuloihin pohjaavaan sakotusjarjestelmaan". Nain menetel

tiinkin. Uudistuksella pyrittiin myi:is siihen, etta "sakon suuruus eri tulonsaa
jaryhmissa koetaan oikeudenmukaiseksi". (HE 74/1998, 20.) Tavoitteena oli 

aiempaa oikeudenmukaisempi sakkojarjestelma. Tata voi pitaa uudistuksen 

selkeana paatavoitteena. 
Nettoperiaatteeseen siirtymisen yhteydessa muutettiin myi:is sakon 

laskentasaanti:ia. Varhempi "kolmasosasaanti:i" korvattiin uudella laskukaa

valla, jossa pohjana siis olivat sakotettavalle verojen ja maksujen jalkeen 

jaava nettotulo. Paivasakon suuruus on yksi kuudeskymmenesosa sakotetta

van keskimaaraisesta kuukausitulosta, josta on vahennetty asetuksella maari

teltavat verotja maksut seka kiintea peruskulutusvahennys (vuonna 1999 

1 500 markkaa, SakkoA 2 §, 609/1999 ja 255 euroa vuonna 2001 V 
Peruskulutusvahennyksen merkitys on suurempi pieni- kuin suuritu

loisille, mika tuo myi:is nettosakotukselle rakentuvaan jarjestelmaan lievan 
progressiovaikutuksen. Uudessa jarjestelmassa paivasakon suuruus saadaan 

siten seuraavan kaavan mukaan. 

Paivasakko Kuukausitulo verojen j alkeen- 1500 mk (25 5 E) 

60 

t RahamiHirat ilmaistaan kaikissa yhteyksissa markkoina (=tutkimuksen tarkoittamana 
aikana kaytiissa ollut rahayksikko). 
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Wiin miUiriteltyyn paivasakon rahamaaraan tehdaan vie\ a varallisuuden ja 

elatusvelvollisuuden edellyttiimiit tarkistukset. Varallisuus voi nostaa pai

vasakon rahamaaraii, elatusvelvollisuus vuorostaan laskee paivasakon raha

maariia (sakotettavan elatuksen varassa olevasta puolisosta tai lapsesta tai 

ottolapsesta vahennetiian paivasakon rahamaariista jokaisen osalta 15 mark

kaa, ja sittemmin 3 euroa, SakkoA 3 §). 

2 Paivasakon vahimmaismaara 

Laissa vahvistetaan myos paivasakon yleinen vahimmiiismaara (ns. minimi

paivasakko ). Vuonna 1977 vahimmaispaivasakoksi vahvistettiin 8 mk. 

Vuonna 1983 summa korotettiin 20 markkaan. Vuonna 1999 minimipai

viisakon rahamiiarii korotettiin 40 markkaan. Paiviisakon laskentaperusteiden 

mukaan tiimii vastaa 3 900 markan nettotuloja Ua 5 100 bruttotuloja) kuukau

dessa ( edellyttaen, etta sakotettavalla ei ole elatettavia). Koska huomattava 

osa sakoista maarataan kaytannossa minimipaivasakoin ( osuus vaihtelee 

rikostyypeittain 30-60 o/o:n vaiheilla), on vahimmaissakon nostamiselle 

ennalta arvioiden ehkii hyvinkin suuri merkitys. Paivasakolle ei sen sijaan 

saiidetty ylarajaa, vaikka sellaisesta keskusteltiinkin eduskunnassa lakiehdo

tusta kasiteltaessa. 

Rahauudistuksen vaikutuksesta paivasakon vahimmaismaaraksi 

vahvistettiin vuoden 2002 alusta 6 euroa (eli 35,67 mk). Summan pyoristys 

alaspain lievensi nain korotuksen aiheuttamaa muutosta. 

Siirtyminen nettosakotukseen lievensi kaytannossa sakkoja sita enem

miin, mita korkeammat tulot sakotettavalla oli. Kaytannossa uudistus merkitsi 

hyvatuloisten sakkojen pienenemista. Pienituloisimpien sakot taas ankaroitui

vat, osin merkittavastikin. Seikka todettiin myi:is hallituksen esityksessa (HE 

7411998, 21). 

3 Sakotustietojen selvittaminen 

Valtaosa sakoista annetaan tieliikennerikkomuksistaja ne maaratiiiin yleensa 

valittomasti rikkeen tapahtumapaikalla. Vanhassajarjestelmassa poliisi joutui 

vahvistamaan paivasakon rahamiiaran jokseenkin aina sakotettavan oman 

ilmoituksen perusteella, ja syyttaja perusti ratkaisunsa yleensa rangaistus

vaatimukseen merkittyihin tietoihin sellaisenaan. Tietojen tarkistamiseen 

ryhdyttiin yleensa vain, jos syntyi perusteltu epaily, etta annetut tiedot ovat 
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olennaisesti vaaria. Seurauksena oli varsin laajalle levinnyt kaytanto ilmoittaa 

tulot todellista pienemmiksi. 
Sakkovilppi heikensi paivasakkojarjestelman uskottavuutta ja loi 

mielikuvan siita, etta vaarien tietojen ilmoittaminen viranomaisille oli ainakin 
jossain maarin ymmarrettavaa ja hyvaksyttavaa. Uudistuksella pyrittiinkin 

luomaa aiempaa paremmat takeet sille, etta sakotus perustuu oikeisiin tulotie

toihin. Tassa tarkoituksessa poliisille annettiin mahdollisuus selvittaa sakotet
tavan tulot verottajalta jo heti " tien paalla" . Kaytannossa tiedot saadaan 

suojattuna tekstiviestina. Toinen keino rajoittaa vaarien tulotietojen ilmoitta

mista oli jo edellisvuonna toteutettu sakkovilpin kriminalisointi (RL 16:6 

563/1998). 
Vaikka sakkouudistuksella ei sinansa ole suoraa vaikutusta kiinnijaa

misriskiin, siirtyminen jarjestelyyn, joka eliminoi suureksi osaksi ns. sakko
vilpin mahdollisuuden, lisaa eri tavoin uskottavuuttaja sanktioriskia. Nain 

vannennetaan, etta sakko maarataan oikeiden tulotietojen pohjalta- eika niita 

pienempien tekaistujen tietojen perusteella. Sakkovilpin karsimisen voisi 

siten otaksua tehostavan jarjestelman yleisestavaa vaikutusta. Myos resurs

sien vapauttamisen myota tihentyneen liikennekontrollin ajateltiin tehostavan 

jatjestelman yleisestavaa vaikutusta (HE 74/1998, 21 ). 

4 Rikesakon soveltamisalan laajentaminen 

Sakkojarjestelmaa on pyritty eriyttamaan luomalla lievempien rikkeiden 

varalta paivasakkojarjestelmaa yksinkertaisempia seuraamuksia. Yhtena 

askeleena tahan suuntaan oli markkamaaraltaan kiintean rikesakon kayt
toonotto vuonna 1983. Rikesakko on samansuuruinen kaikille tuloryhmille. 

Sen ylivetiaisesti merkittavin sovellutusalue ovat liikennerikkeet, erityisesti 
ylinopeudet. Ennen vuotta 1999 rikesakko tuli sovellettavaksi korkeintaan 

15 km/t ylinopeuksissa. Vuonna 1999 raj aksi tuli 20 km/t. 
Osa sakkojarjestelman arvostelusta on liittynyt erityisesti ylinopeus

sakkoihin ja epailyihin siita, onko paivasakkojarjestelma ylipaataan sovelias 
ylinopeuden kaltaisten massarikkeiden rankaisemiseen. Tuo arvostelu otettiin 

huomioon vuoden 1999 sakkouudistuksessa laajentamalla rikesakon sovelta

misalaa ylinopeuksissaja korottamalla suurimman sallitun rikesakon markka

maaraa. Rikesakkojarjestelman laajentaminen merkitsi sakkojen lievenemista 
ylinopeusrikkeissa. Talta osin lainmuutos perustui osin samoihin nakokohtiin, 

joilla perusteltiin siirtymista nettosakotukseen: Taustalla oli tarve kohtuullis
taa liian ankaraksi koettua paivasakkojarjestelmaa. Lain esitOissa muutosta 
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perustellaan kuitenkin lahinna prosessiekonomisin syin. Rikesakko on pai
vasakkoa mutkattomampi ja se vaatii vahemman viranomaisresursseja. 

Rikesakkorajan korottamista perustellaankin ennen kaikkea nain saavutetuin 
resurssieduin. Samalla uudistusta perusteltiin myi:is kontrollin tehostamisella, 
koska vapautetut resurssit voitaisiin sijoittaa tehostuneeseen liikennekontrol
liin. (HE 74/1998, 21.) 

Rikesakon soveltamisalan laajentamisen myi:ita korotettiin myi:is 
korkeimman kayti:issa olevan rikesakon rahamaara 400 markasta 700 mark
kaan (115 euroon). Uusi maksuluokka tuli kaytti:ii:in 16-20 km/t ylinopeuksis
sa. 

5 Muuntorangaistusten vahentaminen 

Neljas tavoite liittyi muuntorangaistusten luomiin pulmiin. Vaikka muunto
rangaistusta koskeviin maarayksiin ei tehty asiallisia muutoksia, lisattiin eri 
viranomaisportaitten harkintavaltaa jattaa muuntorangaistus maaraamatta. 
Lakiin otettiin tuomioistuimia koskevat saanni:ikset muuntorangaistuksen 
maaraamatta jattamisesta (RL 2a:6) seka syyttajia koskevat maaraykset 

muuntorangaistuksen vaatimatta j attamisesta (R TL 6: 1 Oa ). Muuntorangais
tuksen maaraamistaja sen pituutta koskevat muut saanni:ikset sen sijaan 

sailyivat paaosin ennallaan. 

Muuntorangaistus voidaan uuden rikos1ain 2a luvun 6 §:n mukaan 
jattaii maaraamatta, jos sakkoon johtanutta rikosta sen haitallisuus 
huomioon ottaen on kokonaisuutena pidettava vahaisena. Toisena 
perusteena mainitaan sakotetun nuori ika, eli sakkoon johtanut 
rikos on tehty aile 18-vuotiaana. Kolmanneksi tuomioistuin voi 
jattaa muuntorangaistuksen maaraamatta, "jos muuntorangaistusta 
on pidettava kohtuuttomana tai tarkoituksettomana ottaen huo
mioon sakotetun henki1i:ikohtaiset olosuhteet, rikoksesta hanelle 
aiheutuneet muut seuraukset, sosiaali- ja terveyshuollon toimet tai 
muut seikat." Vuoden 1999 sakkouudistuksella luotiin myos syyt
tajalle mahdollisuus olla vaatimatta muuntorangaistusta maksamat
toman sakon sijaan. Perusteet ovat pitkalle yhtenevat muuntoran
gaistuksen maaraamatta jattamisperusteiden kanssa. (ks. RTL 6 
luvun 1 Oa § ja Rikosoikeus/Lappi-Seppala 2002, 238 ss ). 
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6 Liikennerikoksia koskevien saannosten 
uudistaminen 

Jokseenkin samaan aikaan sakkoa koskevien saannosten kanssa eduskunnan 
kasiteltavana olivat myos liikennerikoksia koskeva uudistusesitys (HE 
32/1997). Molemmat uudistukset tulivat voimaan samanaikaisesti. Rikoslain 
kokonaisuudistuksessa noudatettujen linjausten mukaisesti kaikkia liikenne
muotoja eli tie-, vesi-, raide- ja ilmaliikennetta koskevat vankeusuhkaiset 
rangaistussaannokset keskitettiin rikoslakiin. Sakkouhkaiset rikkomustyyppi
sia tekoja koskevat rangaistussaannokset jaivat kutakin liikennemuotoa 
koskevaan erityislainsaadantoon. Uudistuksen myota rikoslakiin otettiin oma 
Juku liikennerikoksia varten RL 23 Juku (L 545/1999). Uudistuksella ei 
tavoiteltu keskeisten soveltamiskaytantOjen muutoksia, eika ole odotettavissa, 

etta tama suureksi osaksi teknisluontoinen uudistus olisi valittomasti vaikutta
nut yleison liikennekayttaytymiseen (uusien saannosten tutkinnasta ks . 
Rikosoikeus 2002/Lappi-Seppala & Nuutila 2002, 817 ss ). Naista syista ei 
myoskaan vaikuttanut tarkoituksenmukaiselta sisallyttaa seurantatutkimuk
seen liikennerikosuudistusta nimenomaisesti koskevia osioita. Tutkimukseen 
sisaltyva j a myohemmin raportoitava itseilmoitettua liikennekayttaytymista 
koskeva analyysi kertoo kuitenkin myos mahdollisista muutoksista liiken
nesaantOjen seuraamisessa uudistusta valittomasti seuranneen puolentoista 
vuoden aikana. 

7 Uudistuksesta tiedottaminen 

Sakko on rikoslain kaytetyin rangaistus. Sakkojarjestelma ja sen perusteisiin 
tehdyt muutokset koskettavat eri tavoin huomattavaa osaa maan aikuisvaes
tosta. Joka vuosi runsaat 350 000 suomalaista-lahes 10% maan aikuisvaes
tOsta- saa sakon. Sakkorangaistuksista selvasti suurin osa maarataan liiken
nerikoksista. Kaikista sakoista (rikesakot mukaan lukien) on liikennesakkoja 
80 %. Tuomioistuimissa maaratyista sakoista erilaisten liikennerikosten osuus 
on 40%. 

Uusista saannoksista oli tiedotettu uudistuksen eri vaiheissa paikoin 
varsin nakyvastikin. Oikeusministerion, sisaasiainministerion, ajoneuvohal
lintokeskuksen seka liikenneturvan toimesta tienkayttajille suunnattiin viela 
erillinen tiedotuskampanja. Esitteitajaettiin tienkayttajille kaikkiaan 200 000. 
Esite oli jaossa mm. kaikissa katsastuspisteissa seka poliisin toimipisteissa. 
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Tiedotteeseen tiivistettiin sakkolainsaadannon seka samaan aikaan toteutetun 
liikennerikoksia koskevan uudistuksen keskeinen sisaltO. Sen keskeinen 
viesti oli "Sakotus selkeammaksi -liikennerikokset rikoslakiin". 

Keskustelu sakkouudistuksesta kytkeytyi ennen kaikkea liikennesak
koihin. Tama on yrnmarrettavaa, silla lahes 4/5 sakoista maarataan liikenneri
koksista. Se, etta sakkouudistuksen yhteydessa uudistettiin myos liikenneri
koksia koskevat saannokset, lienee osaltaan vahvistanut mielikuvaa siita, etta 
vuoden 1999 sakkouudistuksessa oli kysymys nimenomaan liikennerikosten 
rangaistusjarjestelman uudistamisesta. Mutta samalla kun sakko on liikenne
rikosten kaytetyin seuraamus, on se yleisimmin kaytetty rangaistus myos 
muissa rikoksissa. Muista kuin liikennerikoksista langetetaan karajaoikeuk
sissa vuosittain runsaat 60 000 rangaistusta, joista sakkoja vajaat 40 000. 
Taman ohella muista kuin liikennerikoksista maarataan 30 000-40 000 
rangaistusmaarayssakkoa. 

Lainmuutoksen vaikutukset muista rikoksista tuomittaviin rangais
tuksiinjaivat uudistuksen yhteydessa kaydyssa mielipiteen vaihdossa vahem

malle. Ennakolta oli odotettavissa, etta sakot ankaroituvat minimipaivasakon 
korotuksen seurauksena useissa perinteisen rikollisuuden lajeissa. Itse asiassa 
luvassa oli eraiden rikostyyppien osalta suhteellisesti mitaten hyvinkin iso 
rangaistustason korotus - parhaimmassa tapauksessa rangaistusten kaksinker

taistuminen. Jos tasta sanktioiden ankaroitumisesta olisi tahdottu ottaa irti 
siita mahdollisesti saatava yleisestava hyoty, olisi muutoksesta ollut syyta 
tiedottaa ennakolta. Se, ettei nain kuitenkaan menetelty, lienee jossain maarin 
ymmarrettavaa. Uudistuksen poliittisena motiivinahan oli epakohdaksi 
koettu, suurituloisia liian ankarasti kohtelevan bruttoperiaatteen purkaminen. 
Tahan muutokseen olisi ollut melko hankala yhdistaa painotuksia, joissa 

korostetaan pienituloisten sakkojen samanaikaisesti ankaroituvan. Tasta 
huolimatta tarjoaisi vuoden 1999 sakkouudistus- eritoten muissa kuin 
liikennerikoksissa- mahdollisuuden arvioida myos rangaistusten ankaroitta
misen vaikutuksia rikosten maariin. 
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B SAKKOUUDISTUKSEN TAVOITTEET 
JA LAINUUDISTUKSEN SEURANTA 

Uudistuksen vaikutukset voivat ilmetii usealla eri tasolla. Kyse voi olla 
yleison omista kasityksista; siita, mita ihmiset sakkojarjestelmiista ajattelevat 
ja millaiseksi he tuon jarjestelman kokevat. Uudistuksen vaikutuksia olisi 
mahdollista mitata lainnoudattamisen tasolla, jolloin selvitettavana olisi, 
mika vaikutus uudistuksella on ollut rikollisuuden maaraan j a kehityssuun
taan. Kolmas tapa mitata uudistuksen vaikutuksia on kartoittaa viranomais
kaytantojd ja niiden muutoksia. 

1 Yleisokasitykset ja oikeudenmukaisuusarviot 

Vuoden 1999 sakkouudistuksen keskeisia tavoitteita oli aiempaa oikeuden
mukaisemmanjarjestelman luominen. Tama oli "nettosakotukseen" siirtymi
sen keskeisin peruste. Yksi seurannan keskeisia kysymyksia onkin, mita 
ihmiset sakkojarjestelmasta ajattelevat: kuinka oikeudenmukaisena sakkojar
jestelmaa pidetaan, miten oikeudenmukaisuuskiisitykset ovat muuttuneetja 
pitaako yleiso uutta sakkojarjestelmaa aiempaa oikeudenmukaisempana. 

Arviot jarjestelman oikeudenmukaisuudesta tai epaoikeudenmukai
suudesta perustuvat aina maaratyille tiedollisille kasityksille. Tutkimukseen 
on sen vuoksi tarpeen sisallyttaa myos asenteita mittaavan (volitiivisen) 
ulottuvuuden lisaksi vaestOn tietoja ja uskomuksia kartoittava tiedollinen 
ulottuvuus. Tassa tarkoituksessa tutkimukseen liitettiin useita osioita, joilla 
mitattiin vastaajien tiedon tasoaja kasityksia siita, kuinkajarjestelma heidan 
kasityksena mukaan todellisuudessa toimii. 

2 Lainnoudattaminen j a liikennekayttaytyminen 

Vuoden 1999 sakkouudistuksen paatavoitteet liittyivat sakkojarjestelman 

sisaisiin rakenteisiin, eivat niinkiian liikenteen saantelyyn. Toki liikennesak
kojen kayttO itsessaan perustuu viime kiidessa ajatukseen naiden kayttayty
mista ohjaavasta (yleis- ja erityisestaviista) vaikutuksesta (naista vaikutusme
kanismeista ks. lahemmin Lappi-Seppala 2000, 49 ss). Sakkouudistuksen 
yhteydessa toteutettiin myos liikennerikoksia koskeva laajempi rikoslain 
uudistus, jonka tavoitteisiin kuului myos liikenneturvallisuuden kohentami-



9 

nen. Nain myos liikennekayttaytymisessa havaittavien muutosten kartoittami

sen voi katsoa kuuluvan osaksi vuoden 1999 lainuudistusten seurantaa. 

Liikennekayttaytymista voidaan mitata esim. yleisen rikostilaston 

pohjalta, seuraamalla keskinopeuksia ja nopeuden ylityksia muilla keinon, 

seka mittaamalla kuljettajien omia asenteitaja liikennekayttaytymista. Tassa 

tutkimuksessa selvityksen kohteena ovat asenteet ja itse ilmoitettu liikenne

kayttaytyminen. Menetelmana on ns. piilorikollisuustutkimuksista tuttu 
tekniikka, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan omista tekemisistaan. Var

sinaisten liikennerikostenja -rikkeiden obelia pyrittiin hahmottamaan myos 

vastaajien yleisia liikenneasenteita. 

Tamankaltaisten mittausten pulmana on sen selvittaminen, missa 
maarin mahdolliset kayttaytymismuutokset ovat seuraus juuri lakiin tehdyista 

muutoksista, ja missa maarin niiden syyt ovat muualla. Preventiotutkimuksen 

piirissajoudutaan suorien vaikutusyhteyksien sijasta tyytymaan usein valilli
sempien mekanismien ka1toitukseen. Niinpa esim. rangaistuksen yleisestavan 

vaikutuksen syntyyn vaikuttavat ennen kaikkea yleison kasitys sanktioriskis

ta, sanktioiden ankaruudestaja naissa tapahtuneista muutoksista (subjektiivi

nen sanktio ja -kiinnijaamisriski). Lain ohjausvaikutusten saavuttamista 

voidaankin selvittaa valillisesti tiedustelemalla vastaajien kasityksia 

kiinnijaamis- ja sanktioriskista seka seuraamusten ankaruudesta. Rangaistuk

sen erityisestava vaikutus liittyy kuljettajan omiin kontrollikokemuksiin. Tata 
ulottuvuutta voidaan taas tarkastella kartoittamalla vastaajien omia sakotus

ja kontrollikokemuksia. Nain saatu tieto kertoo- jos ei muuta- ainakin sen, 

onko lainuudistuksella edes periaatteessa voinut olla vaikutusta kuljettajien 

liikennekayttaytymiseen. 

Rangaistusjarjestelma on vain yksi liikennekayttaytymiseen mahdol

lisesti vaikuttavistajarjestelmista. SaantOjen noudattamiseen voivat motivoi

da muutkin syyt, esim. yksinkertaisesti huoli omasta turvallisuudesta. Tasta 

syysta tutkimukseen sisaltyi myos yleisempi lainnoudattamisen motivointi

malleja kartoittava osio. 

3 Viranomaistoimintojen ja -kayHintOjen 
mittaaminen 

Kolmas ulottuvuus uudistuksen vaikutusten arvioinnissa on kuvata viran

omaiskaytantOjen muutoksia. Tata koskevat perustiedot saadaan oikeushallin

non tietojarjestelmista seka tilastokeskuksen julkaisemista oikeustilaston 

luvuista. Vaikka taman tutkimuksen paapaino on yleisokasitysten mittaami-
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sessa ja Iainnoudattamisen motiivien kartoituksessa, on raportin alkuun 

Iiitetty myos tiivis katsaus sakotuskaytannon muutoksista 1995-2000. Tiedot 

ovat tarpeen mm. arvioitaessa yleisokasitysten j a todellisten sakotuskaytantO

jen valisia suhteita. 

C HAAS TA TTELUTUTKIMUKSEN 
TAVOITTEET JA TEEMAT 

Yleisokasityksia mittaavan haastattelututkimuksen keskeisena tavoitteena oli 

selvittaa sakkojarjestelmaa koskevan tiedon taso seka kartoittaa yleison 

kasityksia sakkojarjestelman oikeudenmukaisuudesta. Haastattelututkimuk

sen myohemmin raportoitava toinen paateema koskee Iiikennekayttaytymista 

ja siina vuonna 1999-2001 mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Haastattelu 
koostui useista osateemoista, mika teki haastattelusta paikoin varsin raskaan 

(ks. kysymyspatteristoa tutkimuksen Iiitteena). Toisaalta useat kysymyksista 

olivat sellaisia, etta niihin vastasi vain pieni osa vastaajista, eika kenenkaan 
tehtavaksi tullut vastata kaikkiin kysymykseen. Osateematja niita mittaavat 

kysymykset jakaantuivat seuraavasti (kysymysten esittamisjarjestyksen 

mukaan). Myohemmin raportoitavat teemat on merkitty tahdella (*). 

* 1. Liikennesaantdjen noudattaminen ja noudattamisen perusteet (q21-40) 
seka kontrollikokemukset (q105-216).- Vastaajien Iiikennekayttaymistaja 

siihen vaikuttavia seikkoja mitattiin haastattelun eri vaiheissa usein erityyppi

sin kysymyksin. 

Haastattelun alkuun oli Iiitetty kysymykset, joilla mitattiin nopeusra

joitusten noudattamista (q21). Taman ohella vastaajia pyydettiin kertomaan 

syistaja perusteista, joiden vuoksi he noudattavat/eivat noudata asetettuja 

rajoituksia (q30-40). Hieman myohemmassa vaiheessa vastaajille lueteltiin 

joukko erilaisia liikennerikkeitaja pyydettiin kertomaan, ovatko he syyllisty

neet naihin edeltaneen 12 kuukauden aikana. Lisaksi tiedusteltiin oliko 

rikkeista aiheutunut seuraamuksia Ua millaisia nuo seuraamukset olivat, 

qlOS-216). Teemoihin palataan alia osioissa 4 ja 12-13. 
Osio mittaa erilaisten liikennesaantOjen noudattamisen/rikkomisen 

yleisyytta, kontrollijarjestelmasta saatuja kokemuksia seka kontrollijarjestel

man osuutta Iainnoudattamisen motiivina. Lainnoudattamisen motiiveihin 

palattiin viela myohemmin osateeman 13 kysymyksissa. 
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*2. Arvio liikennerikkeisiin liittyvasta kiinnijaamisriskista (q50-53, 80-91). 
- Vastaajia pyydettiin esitUimi:Uin arvio siiUi todenniikoisyydestii, jolla 
ylinopeuteen eri vuorokauden aikoina taajamassaja maanteille syyllistyneet 
jaaviit kiinni (qS0-53). Hieman myohemmiissii vaiheessa arviot ulotettiin 
koskemaan ylinopeuksien lisiiksi myos muita liikennerikkeitii (q80-91).
Osio mittaa subjektiivista kiinnijaamisriskiii. Tulokset ovat yhdistettiivissii 
lainnoudattamista koskeviin muihin tietoihin. 

*3. Havainnot kontrollijarjestelman toiminnasta (q60-71, q100).- Tiissii 
mitattiin vastaajien omia kokemuksiaja havaintoja poliisin suorittamasta 
nopeustarkkailusta seka muusta liikennevalvonnasta eri alueilla.- Edellisen 
tapaan tiimiikin osio mittaa subjektiivista kiinnijiiiimisriskiii (tiillii kertaa 
omien kokemustenja havaintojen kautta). 

*4. Kontrollikokemusten vaikutusarvio (q250-273, 280-294).- Liikennerik
keistiiiin kiinnijiiiineiltii (ks. yllii 1) vastaajilta tiedusteltiin, missii miiiirin 

teosta aiheutuneet seuraamukset olivat heidiin omasta mielestaan vaikuttaneet 
heidiin liikennekiiyttiiytymiseensii ( q250-273 ). Tiihiin liittyi myos omien 
sakkojen oikeudenmukaisuusarvio (q270). Viranomaisten maaraamien 
seuraamusten ohella tiedusteltiin myos onnettomuuskokemuksia ( omat ja 
lahiomaistenjoutuminen onnettomuuteen) seka arviota siita, kuinka onnetto
muus on vaikuttanut omaan kiiyttaytymiseen (q280-294).- Osio antaa pohjaa 
arvioille teon eri seurausten merkityksestii lainnoudattamiselle. 

5. Liikennesakkojen yleinen oikeudenmukaisuusarvio (q300, 360). - Sakkojen 
oikeudenmukaisuusarviota kartoitettiin useassa eri vaiheessa. Ensimmiiisenii 

teemaa kartoittavana kysymyksenii pyydettiin vastaajien kantaa kysymykseen 
"ovatko liikennerikkomuksista annettavat sakot yleisesti ottaen oikeudenmu
kaisia, liian lieviii tai liian ankaria" (q300). Teemaan palattiin uudelleen 
osioissa 11 ja 14 alia. 

6. Poliisivalvonnan maara (q310-318).- Vastaajia pyydettiin esittamiiiin 
kasityksensii liikenteeseen eri tavoin suunnatun poliisivalvonnan riittiivyydes
ta. Vertailutietoina mitattiin kasityksiii myos muuta rikollisuutta koskevan 

valvonnan tasosta (q310-318). Erityiskysymyksenii tiedusteltiin kantaa 
automaattiseen kameravalvontaan (q360).- Tiimii osa valaisee vastaajien 

kantaa ja tyytyviiisyyttii tapaan, jolla poliisi suuntaa nykyiset resurssit liiken
nevalvonnan eri muotojen sekii muun rikollisuuden torjunnan viilillii. 
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7. Sakotus- ja puuttumiskynnys liikenteessd (q320--356) . - Kontrollijarjestel
man toimintaa koskevana erityisteemana mitattiin vastaajien kasityksia ja 
kantoja ns. sakotuskynnykseen (siihen, missa vaiheessa kontrollijarjestelman 
eri pmtaat reagoivat nopeuden ylityksiinja kuinka ankarasti). Osa kysymyk
sista oli tiedollisesti suuntautuneita, eli selvitettiin millaisista ylinopeuksista 
vastaajien mielesta kaytdnnossd sakotetaan ja kuinka ankarasti. Osa mittasi 
vastaajien (normatiivisia) kasityksia siita, milloin taas pitdisi sakottaa ja 
kuinka paljon ( q320--q3 56). - Osio mittasi oletetun ja oikeaksi koetun sako

tuskaytannon valista suhdetta yhden keskeisen osakysymyksen osalta. 

*8. Eri seuraamusten kokeminen (q371-382).- Kasityksia liikennerikkeiden 
seuraamusten ankaruudesta mitattiin myos kysymalla kuinka kiusallisena 
vastaajat pitivat tekoihin liittyvia eri seuraamusvaihtoehtoja (q371-382).
Osio mittaa seuraamusten subjektiivista sanktioankaruutta. 

9. Liikenneturvallisuustyon suuntaaminen (q390--399). - Vastaajille lueteltiin 
joukko liikenneturvallisuuden edistamiseksi tehtavia toimia seka tiedusteltiin, 
kuinka tarkeina he naita pitivat (q390-399).- Osateema valaisee mm. vastaa
jien suosimia priorisointeja tilanteessa, jossa olisi paatettava miten painottaa 
liikenneturvallisuuden kohentamiseen tahtaavia toimia. 

10. Tiedot ja kdsitykset pdivdsakkojdrjestelmdstd ja sen soveltamisesta 

(q410-444).- Paivasakkojarjestelmaa koskevaa tiedon tasoa mitattiin kysy
myksilla, jotka koskivat sakotuksen perustaksi asetettavia tuloja (brutto vai 
nettotulot, q41 0) seka sovellettavaa minimipaivasakkoa ( q411 ). Lisaksi 
pyydettiin arviota sakkovilpin yleisyydesta ( q443--444) ja rangaistavuudesta 
(q440) seka oman paivasakon suuruudesta (q442).- Osio kartoittaa sakkojar
jestelman perusteita koskevan normitiedon tasoa. 

11. Pdivdsakkojdrjestelmdn oikeudenmukaisuusarvio (q446--447).- Haastat

telussa nahtiin aika lailla vaivaa, jotta vastaajat kykenisivat esittamaan 
informoidun kantansa paivasakkojarjestelman perusajatuksen oikeudenmu
kaisuuteen ( eritoten liikennesakoissa). Tassa tarkoituksessa vastaajille kerrot
tiin nykyisen sakotusjarjestelman perusajatus ja soveltamistulokset esimer
kein valaistuna. Sitten heita pyydettiin kertomaan, pitivatko he tatajarjestel
maa oikeudenmukaisena ( q445). Tama jalkeen tiedusteltiin vie Ia pitaisiko 

paivasakolle maarata enimmaisraja, ja jos, niin mille tasolle taman enimmais
sakon tulisi asettua (q446--447).- Osio tarkensi yleison oikeudenmukaisuus
arviota paivasakkojarjestelman perusrakenteen osalta. 
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* 12. Liikenneasenteet ja -kayttaytymismallit (q500-517). - Vastaajille luetel

tiin joukko liikenteeseen liittyvia tilanteita ja toimintatapoja, ja pyydettiin 

arvioimaan, kuinka usein he itse ovat osallisena kuvauksen mainitsemassa 

tilanteessa.- Osio Hiydensi aiempaa varsinaisiin liikennerikkomuksiin syyl

listymista koskevia mittauksia. Tassa tavoitteena oli mitata, paitsi suoranaista 

liikennerikkomuksiin syyllistymista, myos muita liikenteeseen liittyvia ei 

rangaistavia riskiasenteita ja -toimintamalleja ( q500-517). 

* 13. Lainnoudattaminenja lainnoudattamisen motiivit (q601-652). - Edelli

sen sarjan kysymyksiin liitettiin jatkokysymykset, joilla tiedusteltiin vastaa
jien omia arvioita niista syista ja perusteista, joiden vuoksi he joko syyllistyi

vat tai jattivat syyllistymatta lueteltuihin rikkeisiin (q601-652).- Osio 

tarkentaa haastattelun alussa (1) kartoitettuja liikennesaantOjen seuraamisen/ 

seuraamatta jattamisen syita ja motiiveja. 

14. Liikennerikosrangaistusten yksittdistapauksellinen oikeudenmukaisuusar

vio (q700-721).- Yleisten oikeudenmukaisuusarviointien ohella vastaajia 

pyydettiin arvioimaan yksittaisista liikennerikoksista (30 km ylinopeus, 

rattijuopumus seka tOrkea rattijuopumus) maarattavien seuraamusten oikeu

denmukaisuus. Vastaajille luettiin suppeat tapausselosteet. Taman jalkeen 

heille kerrottiin teosta seuraavan rangaistuksen suuruus, jonka jalkeen he ita 

pyydettiin arvioimaan 5-portaisella asteikolla seuraamuksen oikeasuhtaisuus 

( oliko seuraamus heidan mielestaan aivan Iii an lieva, Iii an lieva, sopiva, 

ankara vai aivan liian ankara, q700-721).- Osateema tarkentaa liikenneri

kosten seuraamusj arj estelman oikeudenmukaisuusarviota yksittaistapausten 

ja niista kaytannossa langetettavien tyypillisten seuraamusten tasolle. 

15. Tiedotja havainnot vuoden 1999 sakkouudistuksesta (q750-758).
Vuoden 2000 otokseen kuu1uneilta vastaajilta kysyttiin erikseen tietojaja 

havaintoja vuoden 1999 sakkouudistuksesta; missa maarin vastaajat olivat 

tietoisia uudistuksesta, mika oli lainuudistuksen sisalto, oliko uudistus oi

keaan osunut j a oliko sill a ollut vaikutusta heidan kayttaytymiseensa 

(q750-758).- Osio tarkentaa teeman 10 antamaa kuvaa normitiedostaja sen 

tasosta. Se kertoo erityisesti, kuinka hyvin yleiso seuraa lakien muutoksia (ja 

sita, kuinka hyvin lainuudistuksen sisallosta tiedottamisen voidaan katsoa 

onnistuneen). 

Vastaajien taustatietoja. - Vastaajien taustatietoina kerattiin mm. tiedot iasta, 

sukupuolesta, tyossakaynnista, koulutuksesta, ammatista, ajokortista, ajokor-
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tin menettamisestii., perhesuhteista, talouteen kuuluvista autoista, ajomaarista 
ja auton kaytOsta, vastaajien omista seka talouden kokonaisvuosituloista, 
asuinpaikasta seka -laanista (q900-3020). 

Osateematja esityksenjasentaminen.- Nyt raportoitavat osateemat on koottu 
alalukuihin seuraavasti (luvut sulkeissa viittaavat osateemojen numerointiin 
edella): 

Johdanto 
II Sakotuskaytannot 1995-2000 
III Sakkojarjestelmaa koskevat tiedot (10, 15) 
IV Sakkojen oikeudenmukaisuus ( 4,5,6,7, 11) 
V Yksittaisten esimerkkitapausten oikeudenmukaisuusarviot ( 14) 
VI Sakotuskynnykset tieliikenteessa (7) 
VII Liikenneturvallisuustyo ja kontrollin kohdentaminen (9) 

VIII Keskeiset tulokset 

IX Lopuksi 

Teemaosiot hajautuvat osin limittain eri lukuihin. Samoja kysymyksia ja 
niihin annettuja vastauksia voidaan tarkastella useammaltakin kannalta. 
Raportin eteneminen ei myoskaan vastaa haastattelun etenemisjarjestysta, 
silla kysymysten esittamisjarjestyksen ovat maaranneet usein muut syyt kuin 
teeman sisainen logiikka. 
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D OTOKSET JA AINEISTON ESITTEL Y 

Tutkimuksen perustavoitteena oli kartoittaa liikenteeseen osallistuvien 
kuljettajien kasityksiaja kayttaytymista. Yksi tapa olisi haastatella kuljettajia 
suoraan "tien paalla". Menetelma asettaa talloin kuitenkin rajoituksia kysy
mysten maaralle, eika tullut sovellettavaksi taman tutkimuksen yhteydessa. 
Toinen tapa olisi kerata otokset ajokorttirekisterista. KiintiOtekniikan yhdista
minen tahan menetelmaan olisi taas lisannyt liiaksi kustannuksia. Taman 
vuoksi paadyttiin normaaliin kiintiopoimintaan, kuitenkin siten, etta otokseen 
varattiin miehille 60 %:n ja naisille 40 %:n edustus. Nain taattiin se, etta 
kuhunkin otokseen tuli riittavan paljon kuljettajia. Sukupuolen vaikutus 
annettuihin vastauksiin tarkistettiin ja kommentoitiin kunkin osateeman 
osalta viela erikseen. 

Alkuperaisen suunnitelman mukaan otoksia oli tarkoitus kerata 
kaksi: ennenjajalkeen vuoden 1999 sakkouudistuksen. Ennen sakkouudis
tuksen voimaantuloa haastateltiin toukokuussa 1999 kaikkiaan 1 000 vastaa
jan otos. Sarna piti toistaa uudistuksen jalkeen toukokuussa 2000. Kun 
kevaan 2000 haastattelut olivat alkamassa, saatiin kuitenkin tieto, etta karaja
oikeus olisi antamassa paatoksensa suurta huomiota herattaneessa tunnetun 
jaakiekkoilijan liikennerikosta koskevassa syyteasiassa. Kyseessa oli yksi 
kevaan 2000 suuria mediatapahtumia ja tuon kohun arveltiin vaikuttavan -
ainakin lyhytaikaisesti- vastaajien kasityksiin tavalla, joka vahentaisi tulos
ten kayttokelpoisuutta vahankin pysyvampien yleisokasitysten kuvastajana. 
Naista syista paadyttiin j arj estelyyn, jolla vuoden 2000 otos ositettiin kahteen 
osaan: Yleisokasityksiin "ennen kesan 2000 suursakkoja" ja "kasityksiin 
suursakkojen jalkeen". Edellinen haastattelu tehtiin toukokuun puolivalissa. 
Kovin lyhytaikaisten vaikutusten sulkemiseksi toinen osio paatettiin toteuttaa 
vasta kesan jalkeen elokuun loppupuolella. 

Tehty ratkaisu osoittautui onnistuneeksi senkin vuoksi, etta kesan 
kuluessa langetettiin toinenkin poikkeuksellisen suuri sakko, joten loppu
kesan 2000 otoksen voi hyvin sanoa kuvastavan niita kasityksia, joita ihmisil
la on senjalkeen, kun heille on valjennut, etta paivasakkojarjestelma mahdol
listaa myos satoihin tuhansiin markkoihin nousevien sakkorangaistusten 
langettamisen. - Nain tutkimuksen kannalta alun alkaen harmilliseksi koettu 
valiepisodi toi tutkimusasetelmaan kiinnostavan lisaulottuvuuden, joka 
osaltaan auttaa arvioimaan sakkojarjestelman perusratkaisujen saamaa "kan
salaistukea." 
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Kesan 2000 sakkotapaukset.- Ikaalisten karajaoikeus tuomitsi 2. 
kesakuuta tunnetun jaakiekkoilijan 257 220 markan sakkoihin 
liikenteen vaarantamisesta. Kuljettaja Wrmasi kesalla 1999 toiseen 
ajoneuvoon ralliajoa harjoitellessaan. Harjoittelu oli tapahtunut 
suljetulla yleisella tiella ilman viranomaisten lupaa. Uhri loukkaan
tui kolarissa. Syytetty ilmoitti oikeudelle nettotuloikseen 121 000 
dollaria kuukaudessa eli silloisen kurssin mukaan 774 400 mark
kaa. Omaisuuden arvoksi oikeudelle ilmoitettiin yli miljoona 
markkaa. Tekija tuomittiin 120 paivasakkoon. Paivasakon suuruu
deksi vahvistettiin 21 435 mk ja sakon kokonaismaaraksi kertyi 
nain tuolloin ennatykselliset 257 220 mk. 

Loppukesalla langetettiin toinenkin ylinopeudesta mil
joonatulojen perusteella maaraytynyt sakkorangaistus (kokonais
summa yli 230 000 markkaa). Sakko annettiin elokuussa 2000, ja 
senkin voi otaksua ehtineen vaikuttaa ainakin osaan vastaajista. 
Samana vuonna maarattiin naitakin suurempi sakkorangaistus. 
Sakkosumma aleni sittemmin asian myohemmassa oikeuskasitte
lyssa. 

Vuoden 2000 otoksen osituksesta seurasi, etta osa-otokset, joissa kussakin oli 
noin 500 vastaajaa, kavivat tarkempien analyysien kannalta melko pieniksi. 
Taman vuoksi paatettiin otoksia taydentaa keraamalla elokuussa 2001 viela 
yksi 1 000 vastaajan otos. Vuoden 2001 otosta keraWiessa tutkimuksen 
paatulokset oli jo saatu analysoiduksi. Nain esitettavien kysymysten maaraa 
voitiin rajoittaaja samalla ottaa mukaan muutamia uusia teemoja. Saatiin siis 
taulukosta ilmenevat nelja otosta. 

Otokset N % 

Toukokuu 1999 1 000 33,7 
Toukokuu 2000 482 16,3 
Elokuu 2000 484 16,3 
Elokuu 2001 1 000 33,7 
Yhteensa 2 966 100.0 

Vuoden 2000 otosten ositus ja kiintiOinti jouduttiin tekemaan tulossa olevan 
paatoksen vuoksi kiireessa, minka seurauksena vastaajien profiilit eivat aivan 

kaikilta osiltaan vastanneet vuoden 2000 kahdessa otoksessa toisiaan. Profii
livertailu ja otosten tasoitus tehtiin jalkikateen karsimalla kummastakin 
osaotoksesta muutamia yliedustetuiksi tulleiden ryhmien vastauksia (yhteensa 
34 tapausta). Kokonaisotoksen suuruudeksi tuli nain taulukon kertoma 2 966 
vastaajaa. 
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Raportoitaessa pidetaan silmalla vastausjakaumien muutoksia eri 
otoksissa. Ajanjakso "toukokuu 1999- toukokuu 2000" kuvaa ennen kaikkea 
muutoksen vastaanottovaihetta. Ajanjakso "toukokuu 2000- elokuu 2000" 
kertoo kesan suursakkojen mahdollisesti aikaansaamista muutoksista. VeJtai
lu otosten "toukokuu 1999 - elokuu 200 I" valilla taas kuvaa tilannetta sen 
jalkeen, kun uusi jarjestelma on jo tullut opituksi. 

Kysymykset ja vastausten suorat jakaumat kussakin osa-otoksessa 
ilmenevat liitteesta A. Liilleeseen Con koottu eraiU1 vastaajia koskevia 
perustietoja. 



II 
SAKOTUSKAYTANNOT 

1995-2000 

A YLEISTA 

Sakkouudistus sisalsi useita eri suuntiin vaikuttavia osamuutoksia. "Netto
periaatteeseen" siirtyminen alensi paivasakon laskennallista rahamaaraa 

suuremmissa tuloluokissa. Minimipaivasakon korotus vuorostaan kovensi 
pienituloisten ja tulottomien sakkoja. Tulotietojen selvittaminen verottajan 
rekistereista suoraan tien paalla taas kavensi vilpin mahdollisuuttaja korotti 
tata kautta sakkosummia. Samaan suuntaan vaikutti myos vuoden 1999 alusta 
voimaan tullut sakkovilpin kriminalisointi (RL 16:6). Rikesakon sovelta
misalan laajentaminen taas alensi suurempituloisten ylinopeussakkoja kun 
ylitys oli suuruudeltaan 16-20 km/t. Sen sijaan tata pienempien rikesakoin 
ratkaistavien ylinopeuksien sakot ankaroituivat jonkin verran rikesakon 
rahamaarien korotuksen seurauksena. 

Seuraavassa selvitetaan naiden lainmuutosten vaikutuksia paivasakko
jen luku- ja rahamaariin vuosina 1995-2000. 



19 

B LUKUMAARATIETOJA 

1 Tuomittujen sakkojen lukumaara 

Vuosina 1996-2000 maarattyjen sakkorangaistusten lukumaarat ilmenevat 

taulukosta 1. 

T I kk 1 S kk . k aJ !i!i a au u 0 a 01en a_QQ~ em r t vuosma 1995 2000 -

Sakkojen lukumaar!i, kappaletta 

Oikeudenkavnniss!i tuomitut Rangaistusmaaravkset Rikesakko 

1995 38 027 277 530 52 009 

1996 36 323 269 501 63 478 

1998 33 889 264 930 62 006 

1999 34212 232 873 69 210 

2000 37 503 196 156 103 499 

Laskettu Tilastokeskuksen tiedoista 

Vuosittain on maaratty noin 35 000 tuomioistuinsakkoa. Maara on pysynyt 
verraten vakaana (ks. Rikollisuustilanne 2000, 194). Rangaistusmaarayssak
koja maarattiin ennen lainuudistusta runsaat 260 000. Lukumaarat olivat 
laskussa jo ennen uudistusta, ja uudistuksen jalkeen rangaistusmaarayssakko
ja maarattiin vuonna 2000 jo aile 200 000. Rikesakkojen maara pysyi vuosina 
1995-1998 50 000-60 000 vaiheilla, mutta nousi vuonna 2000 jo yli 
100 OOO:n. 

Osa muutoksista heijastelee selvitettyjen rlkosten lukumaaramuutoksia. 

Rikesakkojen lisaantyminen vuonna 2000 Ua osin jo vuonna 1999) seka 
samaan aikaan tapahtunut rangaistusmaarayssakkojen vaheneminen on 
kuitenkin seurausta nimenomaan rikesakon soveltamisrajan nostamisesta. 
Muutoksen myota noin 35 000-40 000 sakkoa siirtyi rangaistusmaaraysten 
puolelta rikesakoiksi. 
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2 Paivasakkojen lukumaara 

Taulukosta 2 ilmenee tuomittujen paivasakkojen keskilukumaara. 

Taulukko 2 Paivasakko jen lukumaara vuosina 1996-2000 
Paivasakkojen lukumaara, keskiarvo 

OK RM Kaikki 
1996 33 II 14 
1997 34 12 14 
1998 34 II 14 
1999 
I -ennen 1.10.1999 34 12 15 
II - 1.10.1999 alkaen 37 13 14 
2000 33 13 16 

OK= oikeudenkaynnissa tuomitut Lahde: Tilastokeskus 
RM= rangaistusmaaraykset 
Kaikki=oikeudenkaynnissa tuomitutja rangaistusmaaraykset yhteensa 

Varsinaisessa oikeudenkaynnissa tuomittujen paivasakkojen lukumaaran 

keskiarvo oli ennen uudistusta vuonna 1998 34 ja uudistuksenjalkeen vuonna 

2000 33 paivasakkoa. Rangaistusmaarayksin tuomittujen sakkojen maara 

nousi 12 paivasakosta 13 paivasakkoon. Rangaistusmaarayssakkoj en muutok

sen voi hyvin arvella olevan yhteydessa siihen, etta vuoden 1999 uudistuksen 

yhteydessa paaosa lievemmista ylinopeusrikkeista siirrettiin paivasakkojarjes

telman puolelta rikesakkoihin. 1 

Oikeudenkaynnissa tuomittujen paivasakkojen lukumaran vaihtelu 
vuoden 1999 eri otoksissa (ennen jaja jalkeen 1.1 0.) liittyy mita luulta
vimmin lievemman lain periaatteen aiheuttamaan satunnaisvaihteluun. 
Vuoden 1999 loppupuolella tuomituista rikoksista osaan on sovellettu 
uutta lakia ja osaan vanhaa. Lisaksi ne tapaukset, jotka ehdittiin tehda ja 
tuomita viela vuoden 1999 puolella lienevat niinikaan eri tavoin poik
keuksellisia. Luotettavin vertailutieto (myos rahamaarien osalta) perus
tuu nain vuosien 1998 ja 2000 vertailuun. 

1 Se, etta kaikkien sakkojen keskiarvo Iaski vuoden 1999 aikana 15 paivasakosta 14 
paivasakkoon selittyy silla, etta l.IO.jalkeen tehdyista teoista huomattavasti suurempi osa 
ratkaistiin rangaistusmaarayksin. Nain lahinna siksi, etta 1.10.1999 jalkeen tehdyista 
teoista vain pieni osa ehdittiin kasitella oikeudessa. 
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C PAIV ASAKON RAHAMAARA 

Taulukosta 3 ilmenee maarattyjen paivasakkojen rahamaara seka minimipai

vasakkojen osuus. 

T I kk 3 P . au u 0 atv!isa kk . h . .. ' liskk' 01en ra amaara 1a mmtmtp!ltv a 'Oiei1 osuus vuosma 1996 2000 -

Paivasakon rahamaara (mk) Minimipaivasakkoja 
Keskiarvo Osuus% 

OK RM Kaikki OK RM Kaikki 
1996 38 48 46 51,0 33,0 35,1 
1997 39 49 48 52,3 32,7 35,1 
1998 40 52 51 53,4 32,0 34,4 
1999 
I - ennen 1.10.1999 42 58 56 52,4 30,9 33,8 
II- 1. I 0. 1999 alkaen* 56 63 62 65,6 58,3 58,6 
2000 52 67 64 72,3 55.2 58,1 

OK= oikeudenkaynnissii tuomitut Lahde: Tilastokeskus 
RM= rangaistusmiUiraykset 
Kaikki=oikeudenkaynnissii tuomitutja rangaistusmaaraykset yhteensa 
• Minimipaivasakon rahamaiira 40 mk. Minimipaivasakkojen osuuksia laskettaessa on minimipai
vasakoiksi luettu uudistuksen jalkeen myos vanhaa lakia soveltaen tuomitut aile 40 mk suuruiset 
paivasakot. 

Paivasakkojen rahamaari:i.t ovat uudistusten myota kohonneet. Sakkovilppia 
koskevan kriminalisoinnin tultua voimaan paivasakon keskiarvo rangaistus

maaraysmenettelyssa kohosi 52 markasta 58 markkaan (1998-> 1999 1). 
Oikeudenkaynnissa tuomittujen sakkojen muutos oli paljon pienempi ( 40 mk 
-> 42 mk), mika onkin ymmarreWi.vaa. Houkutus antaa tuloistaan vaaraa 

tietoa lienee selvasti suurempi tien paalla kuin oikeussalissa. 

Sakkouudistuksen voimaantulon jalkeen paivasakkojen keskiarvot 

nousivat entisestaan. Oikeudenkayntisakkojen ryhmassa paivasakon keskiar
vo kohosi 42 markasta 52 markkaan ja rangaistusmaarayssakkojen keskiarvo 

58 markasta 67 markkaan (1998-2000). 

Samat muutokset nakyvat minimipaivasakkojen osuuksien muutoksina. 

Ennen sakkouudistusta 20 markan minimipaivasakkoja maarattiin tuomiois
tuimissa vuonna 1999 52 % ja rangaistusmaaraysmenettelyssa 31 %. Vuonna 

2000 oikeudenkayntisakoista oli 40 markan mukaisia minimipaivasakkoja 
72 %. Rangaistusmaarayssakkojenkin ryhmassa minimipaivasakon osuus 

nousi lahes kaksinkertaiseksi (31 o/o:sta 55 o/o:iin). Tdlla hetkelld siis valtaosa 
kaikista sakoista (58 %) madrdtddn minimipdivdsakkoina. Oheisesta kuviosta 

ilmenee oikeudenkaynnissa ja rangaistusmaaraysmenettelyssa maarattyjen 

paivasakkojen rahamaaran jakauma vuonna 2000. 
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Kuvio 1 Paivasakon rahamaaran jakauma vuonna 2000 

Pylvaikko osoittaa sakkojen voimakkaan keskittymisen minimipaivasakon 
alueelle (vuonna 2000 oikeudenkaynnissa maaratyista sakoista viela 24 % 
maarattiin aiempien lievempaan lopputulokseen johtaneen lain nojalla 20 
markaksi). Paivasakkojen rahamaaria koskevat yksityiskohtaiset tiedot 
nakyvat taulukosta 4. 

Korkeiden paivasakkojen osuus on niiden herattamaan julkiseen 
kohuun nahden huomattavan pieni. Vuonna 2000 Suomessa maarattiin 124 
rangaistusta, jossa paivasakon rahamaara oli vahintaan tuhat markkaa. Siis 
0,05 % kaikista sakoista. 
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Tnulukko 4 Pitivl!sakkoien raham!l!irliluokal vuonna 2000 
Oikcudenk!i.ymtissa Rangaistusml!arays Ybteensli 

MK N % N % N % 
40 tai aile 27 460 73 3 108 296 55 2 135 756 58,1 

41-49 I 222 3,3 10 018 5,1 11 240 4,8 
50--59 I 658 4,4 II 699 60 13 357 5,7 
60--69 l 327 3,5 10 406 5,3 II 733 5,0 
70--79 1 313 3,5 10 623 5,4 11 936 5,1 
80--89 920 25 8 097 4 I. 9 017 3,9 
90--99 788 2,1 7 488 3,8 8 276 3,5 

100-109 683 18 5 908 3 0 6 591 28 
110--119 380 1,0 4 411 22 4 791 2, 1 
120--129 314 08 3 521 1,8 3 835 1,6 
130- 139 234 06 2 569 1,3 2 803 1,2 
140--149 230 06 2 387 1 2 2 617 1,1 
150--199 496 I 3 5 851 3,0 6 347 2,7 
200--299 264 07 3300 17 3 564 l 5 
300-399 79 02 817 0,4 896 0,4 
400-499 33 0,1 323 0,2 356 0,2 
500--999 54 0,1 341 0,2 395 0,2 
1000-yli 23 0,1 101 0 I 124 0,1 

37 478 100,0 196 156 100,0 233 634 100,0 

Ulhde: Tilastokcsku~ 



24 

D SAKKOJEN KOKONAISRAHAMAARA 

1 Kokonaisrahamaarien muutokset 

Seuraavaan taulukkoon on keratty tiedot tuomittujen sakkojen kokonaisraha
maarien muutoksista. 

Taulukko 5 Sakon kokonaisrahamiUirat 1995-2000 

Keskiarvo, mk 

OK RM Kaikki 
Liik. Muut Liik. Muut. Liik. Muut 

1995 930 I 244 588 275 594 757 
1996 893 I 272 592 281 597 755 
1997 1 024 I 315 628 291 635 775 
1998 I 192 I 396 670 305 678 796 
1999 I 219 I 450 787 344 795 826 
2000 1 707 I 649 I 022 521 I 042 I 034 
- muutos% 
1999- 2000 +40% +14% +30% +51% +31% +25% 

OK= oikeudenkaynnissa m!Uiratyt Lahde: Tilastokeskus 
RM= rangaistusmaaraykset 
Kaikki=oikeudenkaynnissa tuomitutja rangaistusmaaraykset yhteensa 
Liik.= liikennerikokset (TLLja RL, pois lukien liikennejuopumus) 

Rikesakot 
Liik. 
189 
191 
192 
196 
264 
432 

+64% 

Vuoden 1999 sakkouudistus korotti selvasti sakkojen kokonaissummia. 
Liikennerikoksista langetettujen kaikkien sakkojen keskimiii:irainen koko

naisrahamaara ali vuonna 1998 678 rnk, vuonna 1999 795 rnkja vuonna 2000 
1 042 mk. Vuonna 2000 nousua edellisvuodesta oli 31 %. Muiden kuin 

liikennesakkojen nousuprosentti vuonna 2000 ali hieman tata pienempi 
(25 %). Kaikkein suurin suhteellinen muutos (rikesakot poislukien) tuli 

muista kuin liikennerikoksista langetettuihin rangaistusmaarayssakkoihin. 

Wiiden keskiarvo kohosi perati 51 %. 

Muutoksen nettovaikutusta laskettaessa on toisaalta otettava huomioon 
kokonaisrahamaaraltaan pienempien rikesakkojen volyymin kasvu, seka 

paivasakoin maarattyjen rangaistusmaarayssakkojen lukumaaran lasku (ks. 

edella jakso 2.1.). Muutoksen kokonaisvaikutus sakkojen rahamaaraan on 
saatavissajakamalla kaikkien vuosittain maksettavaksi maarattyjen sakkojen 

yhteenlaskettu rahamaara rangaistusten lukumaaralla. Tilastokeskuksen 
tietojen pohjalta saadaan seuraava asetelma: 
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Taulukko 6 Keskimi:Hirtiisen sakon suuruus 1998 ia 2000· sakkouudistuksen nettovaikutus 
Vuosi Sakkokertymii Sakkoja kaikkiaan Sakko keskimaiirin Muutos 

mi1j.mk kpl markkaa % 

1998 232 370 381 626 

2000 295 344 368 857 37% 

Laskettu Tilastokeskuksen tiedoista 

Vuonna 1998 kaikkien sakkojen keskimaarainen rahamaara oli 626 mkja 
vuonna 2000 857 mk. Kokonaissummat kohosivat siten 37 %. 

2 Sakon kokonaisrahamaarat vuonna 2000 

Kuviosta 2 ilmenee tuomittujen sakkojen kokonaisrahamaaran jakauma 

vuonna 2000. 

30 ,----------------------------.--------------, 
~ Liikenne • Muut 
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Kuvio 2 Sakkojen kokonaisrahamaaran jakauma vuonna 2000 

Liikennesakot keskittyvat selvasti 600-1 500 markan vaiheille. Muissa 
rikoksissajakauma on kaksihuippuinen. Toinen huipuista sijoittuu 400 rnk:n 
ja toinen 1 000-1 500 mk:n vaiheille. Suuret sakot ovat harvinaisia. Yli 5 000 
markan sakkoja maarattiin liikenteessa 0,8 % ja muissa rikoksissa I ,5 %. 
Suurimmat tuomitut kokonaissakot vuonna 2000 olivat 257 220 mk seka 
513 720 mk (jalkimmainen sakko a!eni sittemmin hovioikeudessa). 
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Taulukko 7 Sakon kokonaisrahamaarat 1995-2000- maksimisakot 

Maksimi, mk 

OK RM Kaikki 

Li ik. Muut Liik. Muut Liik. 
1996 17 136 69 990 16 704 9 510 17 136 

1997 56 000 48 000 23 175 8 125 56 000 

1998 29 100 100 000 22 060 6 860 29 100 

1999 32 650 50 640 33 512 21 644 33 512 
2000 257 220 240 800 513720 75 236 513 720 

OK= oikeudenkaynnissa maiiriityt Liihde: Tilastokeskus 
RM= rangaistusmaiiraykset 
Kaikki=oikeudenkaynnissa tuomitutja rangaistusmaaraykset yhteensa 
Liik.= liikennerikokset (TLL ja RL, pais luk.ien liikennejuopumus) 

Muut 
69 990 

48 000 
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Lainuudistusten seurauksena valtiolle maksettavaksi tuomittujen sakkojen 
kokonaissumma kohosi 250 miljoonasta markasta 300 miljoonaan markkaan. 
Kuviosta 3 ilmenee sakkokertyman muutos vuosina 1996-2000 seka eri 
sakkolaj ien osuus tuossa kertymassa. 
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Kuvio 3 Valtiolle maksettavaksi miUiratyt sakot (sakkokertyma) vuosina 
1996-2000 
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Valtaosa sakoista maksetaan ilman suurempia ongelmia. Taulukosta 8 seka 
kuviosta 4 ilmenevat oikeusrekisterikeskuksen ilmoittamat tiedot tuomituista 

ja muunnettaviksi maaratyista sakoista vuosina 1995-2000. 

"kk Taulukko 8 Kat 9 . 2000 i vuonna I 98 Ja k mtl!lrlilyt sa ot 
Snkkojen maksaminen: Kaikki vuonna 1998 ja 2000 mli!irlltyt sakot 

1998 2000 
Kpl % Kpl % 

Tuomittu 369 161 345 094 
Ennakko 259 593 70,3 231 041 67,0 
Ulosotto 77 421 21,0 67 380 19,5 

Muunto 23 536 6,4 28 151 8,2 
Muut 8 611 2,3 18 522 5,4 

Milj. mk % Milj . mk % 

Tuomittu 226 287 
Ennakko 159 70,4 188 65,5 
Ulosotto 52 23,0 61 21,3 
Muunto 12 5,3 24 8,4 
Muut 3 1,3 14 4,9 
Ulosotto: Sisaltiiii ulosotossa peritytja ulosottomiehellii vireillii olevat 
Muunto: Sisaltaa muUI111etutja muuntomenettelyssa vireilla olevat 
Muut: Sisa!Uiii etsinttlkuulutetut, ORK:ssa olevat sekii kuolemanjohdosta rauenneet 
Liihde: Oikeusrekisterikeskus 

Sakotja sakkojen maksaminen 
1998 ja 2000 ( k pi) 
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Kuvio 4 Maksetutja muunnetut sakot vuosina 1995-2000 
Uihde: Oikeusrekisterikeskus 

Kuviosta havaitaan sakkojen lukumaaran laskeneen (laskua 6 %), mutta 
kokonaismarkkamaarien kohonneen (nousua 27 %). Ennakkoon maksettujen 
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sakkojen osuus on niinikiHin hieman laskenut. Vuonna 1998 maksettiin 
ennakkoon sakkoja kaikkiaan 159 miljoonaa markkaa (70% tuomituista 
sakoista ja sakkosumrnista). Ulosotossa perittiin lisaksi 42 miljoonaa (21 % 
maaratyista sakoista ja 23 % sakkosummista). Muuntomenettelyyn paatyi 
runsaat 23 000 sakkoa (6% sakoistaja 5% sakkosummista). Vuonna 2000 
maksettiin ennakkoon sakkoja 188 miljoonaa markkaa (67% tuomituista 
sakoistaja 66% sakkosummista). Ulosotossa perittiin 61 miljoonaa (20% 
maaratyista sakoista ja 21 % sakkosummista). Muunnettavaksi tuli lahes 
30 000 sakkoa, mika oli 8% sakoistaja sakkosumrnista. Vuonna 2000 viela 
noin 5 o/o:ssa tapauksia kasittely oli sikali kesken, ettei sakotettua ollut 
tavoitettu. On luultavaa, etta naista ainakin osa paatyy muuntomenettelyyn, 
mika entisestaan nostaa muuntoon paatyneiden sakkojen osuutta. 

Vaikka sakoista aiempaa suurempi osa nayttaa paatyvan muuntoon, on 
ennakkoon maksaminen edelleen paasaantO (67% vuonna 2000 ja 70% 
vuonna 1998). Ennakkoon maksamisen yleisyys vaihtelee selvasti eri sakko
ryhmissa, kuten seuraavasta kuviosta nakyy. 

Rikesakko 

Rangaistusrrnarays 

Oikeudenkayntisakko 

Kaikki 

0 20 40 % 60 80 100 

Kuvio 5 Sakkojen maksaminen ennakkoon eri sakkoryhmissa 1998 ja 2000 

Oikeudenkaynnissa maaratyista sakoista vain 41-42% maksetaan ennak
koon. Rangaistusmaarayssakoissa luku on 65-73 o/oja rikesakoissa 80-81 %. 
Vaikka rikesakkojen osuus kasvoi vuoden 1999 uudistuksen yhteydessa, ei 
talla ollut vaikutusta ennakkomaksujen yleisyyteen. Selityksena on maksu
innokkuuden lasku ennen kaikkea rangaistusmaarayssakkojen ryhmassa. 
Vuonna 1998 naista maksettiin ennakkoon 73 %, mutta vuonna 2000 enaa 
67%. 

Kaikkiaan vuonna 2000 tuomituista 287 miljoonasta sakkomarkasta oli 
maaliskuuhun 2002 mennessa maksettu noin 235 miljoonaa markkaa, eli 
runsaat 80% (luvussa eivat ole mukana sakot, joiden ulosmittaus on kesken). 
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Muunnettujen sakkojen lukumaari:i 2000 oli runsaat 28 000. Muunto

rangaistusta suorittamaan naisti:i pi:iatyi kuitenkin vain murto-osa. Sakkovan

keja oli vuonna 2000 121 (vuoden keskilukumi:ii:iri:i). Vuonna 2002lukumlliiri:i 
oli kasvanut 149:i:ii:in. Tiedot sakkovankien mi:ii:iristi:i vuodesta 1990 li:ihtien 

ilmenevi:it kuviosta 6. 
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--+- Keskimaalin 

-1.10. 

0 +--.-.~.--r-,--.-~~--~~~--~~ 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

--Keskimiirin 95 137 189 245 221 173 132 119 96 102 121 149 

- 1. 111 . 248 197 137 127 122 71 130 180 205 

Kuvio 6 Sakkovankien lukumiHira 1990-2002 
Lahde: Rikosseuraamusvirasto 

Sakkovankien mi:iari:i oli korkeimmillaan Iaman aikoihin 1990-luvun alku

vuosina. Mi:ii:irat kai:intyiviit laskuun vuonna 1994 ja olivat alimmillaan 

vuosina 1998 ja 1999. Taman jalkeen sakkovankien maara on kohonnut 
kaksinkertaiseksi. Tami:i nousu ni:iyttaa edelleenjatkuvan. 

Kun otetaan huomioon muuntorangaistuksen ti:iyti:intoonpanon vaatima 
viive, tapahtunut muutos on mitii ilmeisimmin yhteydessa vuoden 1999 
uudistukseen ja sen tuomiin sakotusmuutoksiin. Nayttiiii myos silta, ettei 

uuden lain myontamia joustomahdollisuuksia ( syyttaj an mahdollisuus j i:itti:ii:i 

vaatimatta muuntorangaistusta ja tuomioistuimen mahdollisuus jattiiii muun

torangaistus tuomitsematta) kiiyteti:i lain tarkoittamassa laajuudessa. Ki:iytan

nosti:i ei ole saatavilla tilastotietoja, mutta epiisystemaattiset havainnot viittaa

vat siihen, etta ratkaisut, joissa syyttiija onjattanyt vaatimatta muuntorangais

tusta tai tuomioistuin on jattiinyt muuntorangaistuksen tuomitsematta, ovat 
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jaaneet kovin harvalukuisiksi.2 Hajatiedot viittaavat myos siihen, ettei jousto

mahdollisuuksien kiiytOn ehtona oleva tieto maksukyvyttomyyden syistii 

kulkeudu riittiiviisti viranomaisten viilillii. 3 

F PAATULOKSET 

Vuoden 1999 sakkouudistuksella ei ollut sanottavaa vaikutusta piiiviisakkojen 

lukumiiiiriin, eikii tiimii ollut tarkoituskaan. Liikennesakkojen piiiviisakkolu

kumiiiirien viihiiinen kohoaminen on seurausta siitii, etta lievimmiit aiemmin 

piiiviisakoin rangaistuista teoista siirtyiviit rikesakon puolelle. 

Uudistus on selviisti nostanut piiiviisakkojen rahamiiiiria. Paivasakko

jen keskimaaraiset rahamiiariit ovat kohonneet noin 30 %. Minimipaiviisakko

jen osuus seka sakkojen kokonaissummat ovat nousseet paikoin tatakin 
enemman. Muutoksen suuruus kuitenkin vaihtelee eri sakkoryhmissa. Kay

tannossa suurimman yksittaisen sakkotyypin- liikenteessa annetut rangais

tusmaarayssakot- paivasakon rahamaara on kohonnut noin 30 %. Oikeuden

kaynnissa tuomittujen liikennesakkojen paivasakon rahamaara on noussut 

enemmiin (noin 40 %). Kaikkiaan sakkojen keskimaaraiset kokonaissummat 

eri sakkoryhmissa olivat kohonneet 15-50 %. Uudistuksen nettovaikutuksek

si, kun otetaan huomioon myos siirtymiit eri sakkolajien valilla, voidaan 

mitata 37 o/o:n nousu: Vuonna 1998 sakon yleinen keskiarvo oli 626 markkaa 

ja vuonna 2000 857 markkaa. 

2 Tieto Helsingin osalta kertoo olevan erittain harvinaista, etta syyttaja jattaa vaatimatta 
muuntorangaistuksen maaraamista (Rautio 2002). Muuntamattajattaminen tuomioistui
messa olisi Raution mukaan Helsingin karajaoikeudessa saantiina, kun sakko on maaratty 
aile 18-vuotiaana tehdyista teoista tai kun paivasakkoja alun perin tai osamaksunjalkeen 
on aile kahdeksan. Aiemman lain mukaista muuntamattajattamista Uudenmaan laanissa 
vuonna 1989 selvittaneen tutkimuksen mukaan hieman yli l% maksamattomista sakoista 
jatetti in muuntamatta. Naista puolestaan yli 90 % oli aile kahdeksan paivasakon suuruisia 
(Kuivajarvi 1992). 

3 Osittaista helpotusta tilanteeseen tuonevat lokakuussa 2002 voimaan tulleet uudet 
saannokset sakon taytantOonpanosta. Uudistuksen yhteydessa poistettiin sakon viimesijai
suus ulosotossa. Ulosottomiehilla on siten aiempaa paremmat mahdollisuudet osoittaa 
ulosotossa kertyvia varoja sakkoihin muiden velkojen asemesta. Muutoksen merkitysta 
rajoittaa kuitenkin se, etta uusi laki voi vaikuttaa vain niissa tapauksissa, joissa sakkoon 
tuomitulla ylipaataan on ulosmitattavaa varallisuutta tai tuloja, jajoissa hanella on myos 
muuta kuin sakkovelkaa. Muutos ei alenna sita osaa muuntorangaistusten "liikakaytosta", 
jonka syina ovat tarpeettoman kaavamainen laintulkinta seka vajavaiset tiedot maksamatto
muuden syista. 
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Uudistus ei ole lisannyt sakotettujen maksuhalukkuutta. Painvastoin 

nayttaisi silta, etta rangaistusmaarayssakoista entista pienempi osa maksetaan 

suoraan ennakkoon. Myos muuntoon saatettujen sakkojen lukumaaratja 
prosenttiosuudet ovat kasvaneet. Nousua nakyy myos muuntorangaistusta 

suorittamaan maarattyjen sakkovankien lukumaarissa vuosina 1999-2002. 
Muuntorangaistusta suorittavien vankien maara on kaksinkertaistunut. Muu

tokset lienevat ennen kaikkea yhteydessa paivasakon vahimmaismaaran 
korotukseen. Uudistuksen tavoitteista muuntorangaistusten karsiminen ei 

siten ole toteutunut. Muuntorangaistuksen maaraamisessa kayttoonotettujen 

uusien joustomahdollisuuksienhan toivottiin vahentavan muuntorangaistusten 

kayttOa. Kehitys nayttaa kulkeneen pikemminkin painvastaiseen suuntaan. 
Viranomaiskaytantojen kannalta uudistuksen paatuloksena on siis 

sakkojen ankaroituminen kaytannossa. Syyna on yhtaalta se, etta nyt sakot 
maarataan todellisten tulojen mukaan. Toiseksi muutoksen syyna on minimi

paivasakon korotus. 
Tulosten mukaan kohua herattavat "suursakot" ovat sakkojen lukumaa

riin nahden marginaalinen ilmio. Vuosittain maarataan 100-200 yli 1000 
mk:n paivasakkoa. Kokonaissummista ylittaa 10 000 mk:n rajan noin 0,2% 
sakoista. Sadantuhannen mk:n ylittavat sakot ovat yksittaistapauksia. 



III 
SAKKOJARJESTELMAA 

KOSKEY AT TIEDOT 

Sakkojarjestelmaa koskevaa tiedon tasoa mitattiin aluksi paivasakkojarjestel
man perusteita koskevilla kysymyksilla Uakso A). Toiseksi kartoitettiin 
tietoja ja havaintoja lainuudistuksesta Uakso B). Taman jalkeen pyydettiin 
arvio yksittaisen ylinopeussakon suuruudesta ennen ja jalkeen lainuudistuk
sen Gakso C). 

A P AIV ASAKKOJARJESTELMAN 
YLEISARVIO 

Vastaajille selostettiin aluksi lyhyesti paivasakkojarjestelman perusajatus. 
Selosteeseen liitettiin myos kysymys sakotuksen pohjaksi asetettavista tulois
ta, seuraavaan tapaan: "Pdivdsakot mddritellddn tuomitun tulojen mukaan. 
Onko tdlloin las kennan perusteena henkilon bruttotulot, joista ei ole vdhen
netty veroja, vai henkilon kdteen verotuksenjdlkeenjddvdt tulot eli nettotu
lot? (q410) ". Tulokset ovat taulukossa 9. 



1 Brutto vai netto? 
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Kuvio 7 Maarataanko sakot brutto- vai nettotulojen mukaan? 
X2=25,2; P=,OOO 
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Vuonna 1999 kaytOssii oli vielii bruttosakotus. Suurin osa vastaajista arveli 

kuitenkin sakotuksen perustuvan nettotuloihin. Liihes joka kymmenes oli 

asiasta epiitietoinen. Nettosakotukseen siirryttiiessa vuoima 2000, niiden 

vastaajien osuus, jotka otaksuivat jiirjestelmiin perustuvan nettosakotukseen 

kasvoi jonkin verran (49% ->56%). Muutos on kuitenkin melko viihainen. 

Ehkii ylliittiivinta oli, etta vastaajien kiisitykset palasivat alkupisteeseen 

runsaan kahden vuoden kuluessa. Trendi niikyi jo vuoden 2000 puolella. 

Yleisokiisitysten j a todellisen til an teen suhteen voi tiivistiiii seuraavas

ti: Vuonna 1999 42% vastaajista arveli sakotuksen perustuvan bruttotuloihin, 

ja oli Uissii kiisityksessaiin oikeassa. Ne 49 %, jotka uskoivat jiirjestelmiin 

perustuvan nettosakotukseen, olivat vuorostaan viiiiriissii. Vuonna 2001 44% 
on sillii kannalla, etta sakko perustuu edelleen bruttotuloihin. Nyt tiimii osa 

vastaajista on kiisityksessiiiin viiariissii. Ne 49 %, jotka "iiiinestivat nettosako

tuksen puolesta" olivat tiillii kertaa vuorostaan oikeassa. 

Tulos on monella tavoin kiintoisa. Tilanteessa, jossa kansan oletetusti 

epiioikeudenmukaiseksi kokemaa bruttosakotukseen perustuvaa j iirj estelmiiii 

pidettiin suuren luokan poliittisena epiikohtana, valtaosa vastaajista oli siinii 
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luulossa, etta sakot maarataankin nettotuloista. Nettosakotukseen sitten 

siirryttaessa taman vaihtoehdon osuus vastauksissa kasvoi - mutta vain 

muutaman prosenttiyksikon. Sittemmin kasitykset palasivat vanhoille raiteil

le. Vuonna 2001 viiestOstajalleen puolet oli silla kannalla, etta sakotus 

perustuu nettotuloihin. Kaiken kaikkiaan lopputuloksena on, etta nyt jarjestel
ma vastaa paremmin yleison kasityksia sen sisallosta. Tiima saavutettiin tosin 

sillii, etta yleiso piti kasityksensa ennallaan, muttajarjestelmiin sisalto muu
tettiin. 

2 Minimipaivasakon suuruus 

Seuraavaksi selvitettiin mikii kiisitys ihmisillii on pienimmiin piiivasakon 

rahamiiiiriista (ns. minimipaivasakosta). Asiaa tiedusteltiin suoraan kysymal

la, millainen sakko voidaan maiiriitii henkiiOIIe, jolla ei ole lainkaan tuloja 

(q411). 

Tau lukko 9 los henki/ol/d ei ole tuloja lainkaan, rnikd on pdivdsakko, joka hiinelle 
voidaan tuornita? (Q411) 

Tulottoman Toukokuu 1999 Toukokuu 2000 Elokuu 2000 Elokuu 2001 
paivasakko 
10 mk 4,2% 1,5% 1,0% 3,3% 
20 mk 13,4% 10,8% 11,0% 9,7% 
30mk 5,3% 4,4% 3,7% 4,4% 
40mk 1,8% 5,0% 3,9% 4,4% 
50 mk 6,8% 4,8% 4,6% 8,0% 
60 mk- yli 2,6% 11,4% 8,8% 9,7% 
Muu 15,5% 9,8% 10,4% 12,2% 
Ei voi sakottaa 5,0% 3,3% 2,9% 3,2% 
Ei mitaan kasitysta 45,4% 49,2% 53,9% 45,1% 
Yhteensa 100,0% 100,0% 100,0% 1000% 

X2= 1966,6; P=,OOO 

Vain puolella vastaajista oli ylipiiiitiian jokin kiisitys yleisesta minimipai

viisakosta. Tamiikin kasitys oli siiiinnonmukaisesti vaarii. Ennen sakkouudis

tusta 13 %:1la oli asiasta oikea kiisitys (= 20 rnk). Sakkouudistuksen jiilkeen, 
jolloin minimipaivasakko nousi 40 markkaan, oikeiden vastausten osuus 

putosi 4-5 %:iin. Aikaisemman minimipiiivasakon "kannalle" jiii edelleen 

noin 10% vastaajista. Kasitykset ovat sailyneet samoina vuosina 2000-2001. 
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Tieto lainmuutoksesta on tamankin yksityiskohdan osalta valittynyt varsin 

kehnosti. 

3 Paivasakon laskusaannot ja oman paivasakon 
suuruus 

Vuosien 2000 ja 2001 otokseen kuuluneilta tiedusteltiin olivatko he selvilla 

paivasakon maaraamisessa noudatettavasta laskusaannosta? 

Taulukko 10 Oletteko selvilld pdivdsakon laskusddnnostd? (Q444) 

Toukokuu 2000 Elokuu 2000 Elokuu 2001 
Ky!Hi 2,6% 3,1% 2,8% 
Luultavasti 2,8% 2,9% 3,0% 
Tiedan periaatteen, en sisaltoa 8,5% 8,3% 9,1% 
En tieda I Ei osaa sanoa 84,5% 85,7% 85,1% 
Yhteensa 100,0% 100,0% 100,0% 
x2=25,9; P=,l68 

Paivasakon laskusaant6 (selostettu edella jaksossa I.A. I) lienee useimmille 

juristeillekin vaikeasti muistettavissa. Kaikissa otoksissa 3 % kertoi tietavan

sa, miten paivasakon rahamaara vahvistetaan. Luultavasti tamakin lukema on 

ylakanttiin. 

Kaikkiin otoksiin kuuluneita vastaaJia pyydettiin arvioimaan myos 

oman paivasakon suuruus ( q442). 

Taulukko 11 Jos Te saisitte liikennerikkomuksen vuoksi sakot, mikd olisi oman pdi-
vdsakkonne suuruus? Kuinka monta markkaa? (Q442) 

Aineisto Keskiarvo mk Mediaani mk N Ei osaa sanoa % 
Toukokuu 1999 284 376 62,4 
Toukokuu 2000 265 100 179 62,9 
Elokuu 2000 267 150 160 66,9 
Elokuu 2001 263 100 389 61,1 

Vain runsas kolmannes vastaajista uskaltautui ottamaan kantaa oman pai

vasakon suuruuteen. Keskiarvot olivat huomattavan korkeita. Mediaanit 

antavat tassa tapauksessa arvioista luotettavamman kuvan. Ohessa vuoden 

2000 arviot luokitettuna. 
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Arvio omasta paivasakosta 

Kuvio 8 Arvio omasta paivasakosta 

Vastausten jakautuma poikkeaa selvasti paivasakkojen markkamaarien 
yleisesta jakautumasta, jota on hallinnut minimipaivasakkojen suuri osuus 
(ks. edella II.C). Tavallisin arvio liikkuu 100-200 markan vaiheilla. Joka 
kymmenes arvioi paivasakkonsa pienemmaksi kuin lain sallima minimimaa
ra. Nayttaa silta, etta arviot paivasakon suuruudesta olivat kesan 2000 aikana 
hieman kohonneet. Tama viittaisi siihen, etta yleiso uskoi sakkojarjestelman 
pikemminkin ankaroituneen (teemaan palataan tarkemminjaksossa C). 

Aineisto antoi mahdollisuuden verrata arviota paivasakon maarasta 
vastaajien ilmoittamiin tuloihin. Kuvioon on merkitty tiedot eri tuloluokkien 
todellisista laskennallisista paivasakoista seka vastaajien antamien arvioiden 
keskiarvot ja mediaanit. 
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Kuvio 9 Arvioitu ja todellinen paivasakko eri tuloluokissa vuonna 2000 

Sakon suuruutta koskevilla arvioilla oli lievasti systemaattinen yhteys ilmoi
tettuihin tuloihin (ks . etenkin mediaaniarvot) . Kaikkein pienimmissii.ja 
korkeimmissa tuloluokissa mediaaniarvio pii.ivasakon maarastii. on myos 
varsin lii.hellii. todellista paivasakkoa. Yleisimmissii. tuloluokissa (80 000-
120 000 mk/v) pii.ivasakot arvioidaan todellista suuremmiksi. Valtaosa tii.hii.n 
kysymykseen vastanneista piti jarjestelmii.ii. toisin sanoen ankarampana kuin 
mita se tosiasiassa on. 

4 Sakkovilppi 

4.1 Vi/pin rangaistavuus 

Yksi keino rajoittaa vaii.rien tulotietojen ilmoittamista oli sakkovilpin kri
minalisointi. Lakiin vuonna 1998 otetun sii.ii.nnoksen (RL 16:6 56311998) 
mukaan sakkovilpista rangaistaan sitii., joka "hankkiakseen itselleen taloudel
lista hyotyii. antaa viranomaiselle sakon mii.ii.raii.mistii. varten tuloistaan, varal
lisuudestaan, e!atusvelvollisuudestaan tai muusta maksukykyynsii. vaikutta
vasta seikasta o!ennaisesti totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon". 
Rangaistukseksi on sii.ii.detty sakkoa tai enintaii.n kolme kuukautta vankeutta. 
Sii.ii.nnos tuli voimaan 1.1.1999. 

Kriminalisointiin liittyi j oukko periaatteellisia onge!mia. Yleisesti 
hyvii.ksyttyjen oikeusperiaatteiden mukaan rikoksesta epailyii. ei voida velvoit-
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taa toimiin oman rikoksensa selvitttimiseksi. Vaikka tulojen ilmoittaminen ei 

(plHi.saantOisesti) koske rikoksen selvittamista, on kyse kuitenkin rangaistuk

sen suuruuteen suoraan vaikuttavista toimista. Seuraavassa selvitetaan, miten 

yleiso on taman tilanteen kokenut. 

Vastaajilta pyydettiin ensin kantaa kysymykseen, onko sakkovilppi 

ylipaataan rangaistavaa (q440). Koska tata koskeva saannos oli tullut voi

maan jo vuoden 1999 alusta, oli myontava vastaus kaikkien haastattelujen 
tekohetkella asiallisesti "oikea". 

Taulukko 12 Jos liikennerikkomuksesta epailty ilmoittaa tulonsa vddrin, siis valehte-
lee, onko seurauksena lain mukaan rangaistus vai ei? (Q440) 

Toukokuu 1999 Toukokuu 2000 Elokuu 2000 Elokuu 2001 
Kylla 84,6% 88,6% 89,0% 84,7% 
Ei 11,1% 7,7% 6,0% 9,7% 
Ei osaa sanoa 4,3% 3,7% 5,0% 5,6% 
Yhteensa 1000% 100.0% 100 .. 0% 100,0% 

Selva enemmisto vastaajista (85-89 %) osui kannanotossaan oikeaan. Seuraa

vaksi tiedusteltiin myontavasti vastanneiden kantaa rankaisemisen oikeuden

mukaisuuteen. 

Taulukko 13 Onko rankaiseminen Teidan mielesldnne tallaisessa tilan/eessa oikein 
vai vddrin? (Q441) 

Rankaiseminen on Toukokuu 1999 Toukokuu 2000 Elokuu 2000 Elokuu 2001 
Oikein 94,2% 93,2% 94,7% 93,4% 
Vaarin 4,7% 5,2% 3,0% 4,4% 
Ei osaa sanoa 41,1% 1,6% 2,3% 2,2% 
Yhteensa 100,0% 100.0% 100,0% 100,0% 

t=3,1; P=,546 

Sakkovilpin kriminalisointi sai jokseenkin varauksettoman tuen. 

4.2. Vi/pin yleisyys 

Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan sakkovilpin yleisyys. Vastatta

vaksi esitetty kysymys kuului: "Kuinka moni viime vuonnaylinopeudesta 
sakon saaneista on Teidan mielikuvanne mukaan ilmoittanut tulonsa poliisil
le oikein? Moniko henkilo sadasta? (Q443)" Kaanteinen kysymysmuotoilu 
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osoittautui hankalaksi raportoida, minkii vuoksi vastaukset kiiiinnettiin 
kuvaaman- ei toden puhumisen astetta- vaan sakkovilpin yleisyyttii. Vas
tausvaihtoehdot koodattiin uudelleen siten, etta esim. luokka "1-9 sadasta 
kertoi tulonsa oikein" muunnettiin vastaukseksi "95 % kertoo tulonsa viiii
rin", "50-59 henkil6ii kertoi tulonsa oikein" kiiiinnettiin vastaukseksi "45% 
kertoo tulonsa viiiirin" jne. (ks. alkuperiiiset ja muunnetut vastaukset liitteen 
kohdista q443 ja q443a). 4 Vastausten jakauma koko aineistossa uuden kiilin
netyn luokituksen mukaan ovat kuviossa 10 Uakautumatja summaprosentit) . 
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5% 25% 45% 65% 85% 100% 

Moniko kertoo mielestanne tulonsa vaarin (Vilppi·%) 

5% 25% 45% 65% 

Moniko kertoo mieleslanne tulonsa vaarin (Vilppi·%) 

Kuvio 10 Arvio sakkovilpin yleisyydesta 

2 Kayttamalla alun alkaen vilppia mittaavaa luokitusta vastausten jakaumat olisivat 
saattaneet hieman poiketa nyt saaduista. On kuitenkin vaikea paatelHi, kumpaan suuntaan 
muotoilumuutos olisi vaikuttanut. Eri otosten valilla havaittaviin muutoksiin seikalla ei 
kuitenkaan ole vaikutusta. 
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Tulotietojen valehtelua pidettiin varsin tavanomaisena. Puolet vastaajista 
uskoi, etta kolmannes sakotettavista valehtelee tulotietonsa. 

Laskelmalla vastausten keskiarvo, saadaan vi! pin otaksuttua yleisyytta 
lyhyesti kuvaava "keskimaarainen vilppiarvio". Kaikkien otosten yhteenlas
kettu luku (=otaksuttu vilpin harjoittajien osuus kaikista sakotettavista) oli 
39 %. Keskiarvon muutos kertoo myos, kuinka kasitykset sakkovilpin ylei
syydesta ovat muuttuneet vuodesta 1999. Muutokset on tiivistetty oheiseen 
taulukkoon seka summakiiyria kuvaavaan kuvioon. 

Taulukko 14 Arvio sakkovilpin ylcisyydestil eri otoksissa_(_kuinka moni va(ehtelee?) 
Keskiarvo% N Keskihaionta 

Toukokuu 1999 45,7 954 25,9 
Toukokuu 2000 42,1 429 28,1 
Elokuu 2000 34,6 451 25,0 
Elokuu 2001 32J 953 23,9 
Yhteensa 38 8 .2 787 26.1 

P=,OOO 
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Toukokuu 2000 -20 Elokuu 2000 
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5% 25% 45% 65% 85% 100% 

Vilppi-% 

Kuvio 11 Arvio sakkovilpin yleisyydesta 

Sakkovilpin yleisyyden arvellaan hieman laskeneen. Ennen uudistusta vi! pin 
yleisyydeksi arveltiin 46 %. Valittomasti uudistuksenjalkeen luku oli pudon
nut 42 %:iin. Ta.takin suurempi muutos tapahtui kesan 2000 aikana, jolloin 
vi! pin maaran arveltiin laskeneen 35 %:iin. Lasku jatkui sitten lievempana 
niin, etta elokuussa 2001 keskimaarin enaa 32 %:n sakotettavista arveltiin 
valehtelevan tulotietonsa poliisille. Jakaumatiedot on tiivistetty myos tauluk
koon 15. 



41 

Taulukko 15 Arvionne siila, moniko kertoo poliisille vaarin sakotustietonsa? 

Toukokuu Toukokuu Elokuu Elokuu 
1999 2000 2000 2001 

- ei kukaan valehtele 0% 2% 3% 3% 

- korkeintaan 15 % valehtelee 18% 31% 37% 39% 
- korkeintaan 55% valehtelee 72% 73% 83% 87% 
- korkeintaan 85 % valehtelee 94% 94% 97% 95% 
Kaikki 100% 100% 100% 100% 
(Ei osaa sanoa) 5% 7% 7% 5% 

Vilpin harioittajia keskimaarin 46% 42% 35% 32% 

Kun toukokuussa 18 % uskoi, etta korkeintaan 15 % valehtelee, Juku kohosi 

toukokuussa 2000 31 %:iin ja elokuussa 2000 37 %:iin. Vastaavasti ennen 

uudistusta 72 % uskoi, etta korkeintaan 55 % valehtelee. Tama osuus pysyi 
toukokuussa 2000 samana, mutta nousi sittemmin vuonna 2001 jo 87 %:iin. 

Siita huolimatta, etta sakkovilpin arvellaan laskeneen, merkitsee tulos, 

ettei yleiso selvastikaan ole oivaltanut vuoden 1999 uudistuksen tuomaa 

kaytannon muutosta. Ennen vuoden 1999 sakkouudistusta riski j aada sakko

vilpistii kiinni oli perin vahiiinen. Uudistuksen jiilkeen tiedot saadaan suoraan 

verottajalta, eika sakotettavalla ole edes kaytiinnon mahdollisuutta vilppiin. 

Mikali vastaajat olisivat tiista erosta tietoisia, olisi sen tullut vaikuttaa merkit

tavasti vastauksiin. Kasityksissa tapahtui kuitenkin verraten verkkainen 

asteittainen muutos, jota nayttaa vauhdittaneen erityisesti kesan 2000 sakko

keskustelu. 

4. 3 Yhteys vastaajaominaisuuksiin 

Seuraavasta taulukosta nakyy eraiden vastaajaominaisuuksien yhteys sakko

vilpin yleisyytta koskeviin kasitysiin. 
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Taulukko 16 Vastaajaominaisuudet ja ki!si_tys sakkovilpin yleisyydesta 
Miehet Naiset Kaikki p 

Kaikki 40% 38% 39% ,000 
~jaako itse ,000 

Kuljettajat 41% 39% 40% 
Muut 32% 35% 34% 

Ikii ,000 
aile 25 v 30% 31% 30% 
25-39 v 43% 38% 41% 

40-49 v 43% 39% 41% 
50-59 v 41% 39% 40% 
60- yli 40% 38% 39% 

Vuositulot ,000 
aile 30 000 mk 32% 34% 33% 
100 000-150 000 mk 40% 36% 38% 
yli 200 000 mk 47% 51% 48% 

Uudistuksen havaitseminen ,002 
Tiesi uudistuksesta 38% 40% 39% 
Ei havainnut uudistusta 33% 35% 34% 

Sakotuksen peruste ,020 
Bruttotulot 38% 36% 37% 
Nettotulot 40% 40% 40% 

Aineisto ,000 
Toukokuu 1999 48% 42% 46% 
Toukokuu 2000 44% 41% 42% 
Elokuu 2000 34% 36% 35% 
Elokuu 2001 32% 33% 32% 

Miesten ja naisten arvioissa ei ollut suurta eroa. Kuljettajat pitivat vilppia 
tavallisempana kuin muu vaesto. Nuorimmat ikaluokat taas arvelevat vi! pin 
hieman harvinaisemmaksi kuin vanhemmat. Vuosituloilla nakyisi olevan 
selvin yhteys vilppiarvioihin. Nain etenkin miesten ryhmassa. Tulojen kas
vaessa myos vilpin arvellaan yleistyvan. Yhteys nakyy seuraavasta kuviosta. 
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Kuvio 12 liin ja vilppiarvioiden yhteys 

Myos sakkojarjestelmaa koskevilla muilla kasityksillaja havainnoilla tuntui 
olevan yhteys vilppiarvioihin: Uudistuksen havainneet arvelivat vilpin 
tavallisemmaksi kuin ne vastaajat, jotka eivat olleet uudistuksesta tietoisia 
(39 % verr. 34 %). Tulos on sikali paradoksaalinen, etta uudistus itsessaan 
vahensi vilpin mahdollisuutta. 

Myos kasitys sakotuksen perustasta tuntuu olevan jossain maarin 
yhteydessa vilppiarvioihin: Ne, jotka uskoivat sakotuksen perustuvan brutto
tuloihin pitivat vilppiii hieman harvinaisempana kuin ne vastaajat, jotka 

arvelivat sakotuksen pohjaavan nettotuloihin. Tamakin tulos on jossain 
maarin yllattava: Sakkojarjestelma ts. koettiin jossain maarin toimivammaksi 
siina ryhmassa, joka arveli sakotuksen pohjaavan bruttotuloihin. 

Vastaajaominaisuuksia ristiintaulukoimalla saadaan valaistusta kysy
mykseen siita, missa ryhmissa kasitykset sakkovilpin yleisyydesta muuttuivat 
eniten. Tiedot sukupuolen mukaan nakyvat kuviosta 13. 

100,0 

90,0 

80,0 

70,0 

~ 60,0 
·a. 50,0 
.9-
> 

30,0 ----
20,0 Mies 
10,0 

0,0 Nainen 
Toukokuu 1999 Elokuu 2000 

Toukokuu 2000 Elokuu 2001 

Kuvio 13 Arviot sakkovilpin yleisyydesta sukupuolen mukaan 
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Miesten arviot niiyttiivat muuttuneen hieman enemmiin kuin naisten. Kuviois
sa 14-15 on vielii. tiedot tulojenja liikenteeseen osallistumisen mukaan. 
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Kuvio 14 Arviot sakkovilpin yleisyydesta tulojen mukaan 

Kasitykset muuttuivat melko tasaisesti kaikissa tuloryhmissii, joskin muutos 
on suuremmissa tuloluokissa ehkii hieman keskimaiiraistii isompi. 
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Kuvio 15 Arviot sakkovilpin yleisyydesta liikenteeseen osallistumisen mukaan 

Nayttaisi myos silta, etta kuljettajat ovat muuttaneet asiassa kiisityksiaan 

hieman enemmiin kuin muu yleiso 
Seuraavasta taulukosta ilmenee, mika merkitys uudistuksen havaitse

misella on ollut vilpin yleisyyttii koskevien kasitysten muuttumiseen. 
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Taulukko 17 Arvio vi! pin yleisyydesta kuljettaja-aineiston eri otoksissa sen mukaan, 
k k I" . h kk d' k ovat o u ljetta1at avamneet sa ouu tstu sen 

Havaitsi Ei havainnut Erotus Kaikki 
Toukokuu 1999 .. .. .. 48% 
Toukokuu 2000 46% 37% 9% 43% 
Elokuu 2000 37% 35% 2% 36% 
Elokuu 2001 36% 31% 5% 34% 
Muutos 2000- 2001 - 10% -6% -9% 
P=,OOI 

Sakkovilppia pidettiin uudistuksen havainneiden kuljettajien ryhmassa 
yleisempana kuin ryhmassa, joka ei ollut uudistusta havainnut. Kasitykset 
vii pin yieisyydessa muuttuivat siten, etta uudistuksen havainneiden ryhrnassa 
vilpin yleisyyden arveltiin laskeneen I 0 %-yksikkoa. Ryhmassa, joka ei 
uudistusta ollut havainnut, arvio vilpin laskusta oli 6 %-yksikkoa. Yhta 
kaikki, viela vuonna 2001 vi! pin arveltiin olevan tavallisempaa siina ryhmiis
sa, jolla oli jonkinlainen havainto tapahtuneesta lainuudistuksesta. 

Kuviossa 16 on viela arviot vilpin yleisyydesta ryhmitettyna sakotuk
sen perustetta koskevien kasitysten mukaan aineiston eri otoksissa. 
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Kuvio 16 Arvio vi! pin yleisyydesta ja kasitykset sakotuksen perusteesta 

Molemmissa ryhmissa vilppia koskevat arviot ovat muuttuneet samassa 
tahdissa. Nettosakotuksen "kannalla" olevat pitavat vilppia hieman tavalli
sempana kuin ne, jotka arvelevat sakotuksen perustuvan bruttotuloihin. 
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B SUHTAUTUNITNEN 
SAKKOUUDISTUKSEEN 

1 Lainuudistuksen havaitseminen 

Sakkouudistus tuli voimaan 1.1 0.1999. Ensivaiheessa vastaajilta tiedusteltiin, 
olivatko he lainkaan havainneet sakkojarjestelman muuttuneen. Kysymyspat
teriston muokkausvaiheessa uudistuksen oli kaavailtu tulevan voimaan 
vuoden 2000 alusta. Uudistusta pidettiin kuitenkin siina maarin tarkeiina, etta 
sen voimaantulo aikaistettiin vuoden 1999 lokakuun alkuun. Tama muutos ei 
ehtinyt valittya haastatteluorganisaatiolle, joten vastaajille esitetty kysymys 
jai ensimmaisissa otoksissa muotoon, "oletteko tietoinen siitii, etta sakkolain

saadantO uudistui vuoden 2000 alusta". Vaikka yleinen sakkojarjestelmaa 
koskeva tiedon taso on heikko ja etta vain harva vastaaja lienee ollut selvilla 
lainmuutosten tarkasta ajankohdasta (sikali kuin ylipaataiin havaitsi lainmuu
tosta), on mahdollista, etta virheellinen paivamaara voisi jonkin verran laskea 
muutoksen havainneiden osuutta. (Osa muutoksen havainneestaja tarkan 
paivamaaran tietaneista vastaajista on ts. saattanut ajatella, ettei kysymys 
koskenut hanen havaitsemaansa uudistusta, vaan jotakin muuta, josta han ei 
ole ollut selvilla.) Tilannetta paikattiin osittamalla vuoden 2001 otos siten, 
etta puolelta vastaajia (osio A) kysyttiin vertailun mahdollistamiseksi alkupe

rainen voimaantulokuukauden sisaltanyt kysymys, kun taas toiselle puolelle 
( osio B) esitettiin vertailumielessa oikean voimaantulopaivamaaran sisaltiinyt 

kysymys (otos B). Tulokset niikyvat taulukossa 18. 

Taulukko 18 Tietiiiiko sakkolainsiiiidiinnon muuttuneen? (Q750) 

Toukokuu 2000 Elokuu 2000 Elokuu 2001 Elokuu 2001 
A- vuosi 2000 B - vuosi I 999 

Kylla 59,5% 49,4% 45,5% 50,4% 
Ei 36,5% 46,3% 49,6% 45,8% 
Ei osaa sanoa 3,9% 4,2% 4,9% 3,8% 
Yhteensa 100,0% 100.0% 100,0% 100.0% 

X2=21,5; P=,OOO 

Toukokuussa 1999 yli puolet vastaajista kertoi havainneensa lainuudistuksen. 
Kesalla 2000 uudistuksen havainneiden osuus Iaski 1 0 %-yksik.koa. Vuotta 
myohemmin laskua oli tapahtunut viela 4 %-yksikkoa (otos A). Muutos on 
ymmarrettava, silla ajan myota vanhat lainuudistukset halvenevat vahitellen 
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mielesti:i. Toisaalta vuoden 2000 otosten vi:ilissi:i toteutettiin verraten laaja 

tiedotuskampanja, joka ei kyennyt ki:ii:inti:imi:ii:in uudistuksesta tietoisten 

osuutta nousuun. 
Vuoden 2001 otosten osioiden (A ja B) vertaaminen ti:iydenti:ii:i nyt 

saatua kuvaa. Tulokset ovat taulukon kahdessa viimeisessi:i sarakkeessa. Kun 
vastaajille ilmoitettiin oikea paivi:imi:ii:iri:i, muutoksen havainneiden osuus 

nousi 5 %-yksikkoi:i. Olisi siis luultavaa, etta myos vuoden 2000 otoksissa 
kylli:i-vastausten osuus oikean pi:iivi:imi:ii:iri:in sisi:ilti:ineeseen olisi ollut hieman 

korkeampi. 
Vastaajilta kysyttiin myos, misti:i he olivat saaneet tiedon lainuudistuk-

sesta. 

Taulukko 19 Misld saitle tiedon uudistuksesla? (Q751) 

Toukokuu 2000 Elokuu 2001 
Lehdistli 64,5% 60,0% 

TV:stii 55,4% 44,6% 
Radiosta 17,4% 12,7% 
Tuttavilta 4,9% 7,3% 

Muualta 2,4% 4,2% 
Ei osaa sanoa 3,1% 4.0% 

Tietoa saadaan useista eri li:ihteisti:i. Ti:irkeimmi:it tietoli:ihteet ovat lehdet ja 

TV. llmoituskampanjan osuus ni:iytti:iiiji:ii:ineen kovin vahaiseksi. 

2 Uudistuksen vaikutus sakotustasoon 

Seuraamusjarjestelman muutoksia tarkastellaan usein silta kannalta, tulivatko 

rangaistukset "ankarammiksi tai lievemmiksi". Sakkouudistuksen arviointi 
tasta nakokulmasta on kuitenkin hankalaa, silla uudistus sisalsi erisuuntaisia 

muutoksia. Nettosakotukseen siirtyminen lievensi hyvatuloisten sakkoja. 
Myos rikesakkomenettelyn laajentamisen voi arvioida lieventaneen yli

nopeussakkoja suuressa osassa tapauksia. Minimisakon korottaminen taas 

nosti pienituloisten rangaistuksia. Sakkoja korotti myos se, etta uudistuksen 

jalkeen sakot maarataan todellisten tulojen mukaan. Lopputuloksena tasta 

kaikesta oli sakkojen kokonaissummien kohoaminen 37 %:iin (ks. edella 

jakso 11.0). 
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Vastaajien omaa arviota muutoksen suunnasta tiedusteltiin kysymiilHi 
tulivatko liikennesakot nykyistd ankarammiksi vai lievenivdtkd ne (Q752)? 
Lopputuloksen kannalta oikea vastaus olisi rangaistusten koveneminen. 
Lainsiiiitiijiin tavoitteiden kannalta ja jarjestelmiiiin sisiiltyvien erisuuntaisten 
ratkaisujen kannalta oikea vastaus olisi "seka etta". Vastausjakauma ilmenee 
kuviosta 17. 
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Kuvio 17 Kasitys liikennesakkojen tasomuutoksista 

Puolet vastaajista oli sillii kannalla, etta lainuudistus kovensi sakkoja. Tiimii. 
vastasikin todellista tilannetta. Joka kymmenes oli sillii kannalla, etta sakot 

lievenivat. Tamii on oikea vastaus, jos liihtOkohdaksi otetaan uudistuksen 
tavoite lieventiia suurituloisten sakkoja. Enemmiston vastaus oli asiallisesti 
oikea, sen perusteet lienevii.t kuitenkin piiiiosin virheelliset. Sakkojen ankaroi
tumisen perussyyna oli minimipaivii.sakon kohoaminen sekii sakkovilpin 
mahdollisuuksien loppuminen Ua se, etta nyt sakot mii.ii.ratii.iin todellisten 
tulojen mukaan). Kuten edella ilmeni, kummastakaan muutoksesta yleiso ei 
ole ollut selvilla. Neljannes vastaajista ei osannut ottaa kantaa kysymykseen 
- mika on varsin ymmarrettavaa. Seuraava kuvio kertoo myos vastausja

kauman eri otoksissa. 



49 
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Kuvio 18 Kasitys sakkojen tason muutoksesta eri osaotoksissa 

Kasitykset lainmuutoksen vaikutuksista muuttuivat jonkin verran kesiin 2000 

aikana. Epiitietoisten osuus kasvoi selviisti (20 % -> 30 %) ja jarjestelmiin 
ankaroitumiseen uskoneiden osuus aleni . Vuotta myohemmin kiisitykset 
olivat palaneet aiemmille linjoille. 

3 Kanta lainuudistukseen 

3.1 Muutoksen "oikeasuuntaisuus" 

Vastaajilta kysyttiin myos heidiin kantaansa muutosten oikeasuuntaisuuteen. 
Kysymys (Q755) kuului: "Oliko sakkolainsaadannon muutos mielestanne 
oikeaan osunut?" Tulokset ovat taulukossa 20. 

Taulukko 20 Oliko muutos oikeaan osunut (q7SS) 
Kvlla Ei Eos 

Koko aineisto 58,7% 14,5% 26,8% 

Toukokuu 2000 62,0% 13,6% 24,4% 
Elokuu 2000 63,2% 8,5% 28,2% 
Elokuu 2001 54.6% 17,9% 27.5% 

X2=13,4; P=,OIO 

Valtaosa koko aineiston vastaajista (59%) piti muutosta (rnillaiseksi se sitten 
koettiinkaan) oikeaan osuneena. Kielteisesti suhtautuneiden osuus niikyi 
hieman laskeneen kesiin 2000 aikana (14 -> 9 %). Vuotta myohemmin 
kriittisten osuus oli kuitenkin kasvanutjo kaksinkertaiseksi (9% -> 18 %). 
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Tiedot on luokitettu vastaajaominaisuuksien mukaan taulukossa 21. 
Tulokset on eritelty myos sen mukaan, mihin suuntaan vastaajat uskoivat 
rangaistusten muuttuneen. 

Taulukko 21 Vastaajaominaisuudetja muutoksen oikeasuuntaisuus? (Q 755) 

Kvlla Ei 
Sukupuoli Nainen 55,5% 10,3% 

Mies 60,5% 16,7% 

Koulutustausta Perusaste 62,0% 11,3% 
Keskiaste 57,9% 15,1% 
Ylioppilas 56,4% 23,1% 
Opistotaso 54,2% 13,9% 
Korkea-aste 62,9% 14,0% 

Ajaako itse Ajaa 59,0% 15,2% 
Ei aja 57,0% 15,2% 
Ei autoa 58,4% 9,6% 

Liikennesakot tulivat Ankarammiksi 65,0% 21,8% 
Lievenivat 69,6% 10,9% 
Pysyivat samoina 78,6% 7,1% 
Osin kovenivat osin lievenivat 69,4% 10,8% 

Vastaajan sukupuolella, koulutustaustalla sen enempaa kuin ajoon osallistu
misella ei nakynyt olevan merkittavampaa vaikutusta vastauksiin. Kasitykset 
uudistuksen suunnasta ja muutosten oikeasuuntaisuudesta olivat sen sijaan 
yhteydessa toisiinsa: Ne, joiden mielesta sakot sailyivat samalla tasolla olivat 
"muutokseen" kaikkein tyytyvaisimpia. Se osa, joka katsoi sakkojen ankaroi

tuneen oli uudistukseen kaikkein kriittisin. 

3.2 Sakotettavien tulotietojen tarkistus 

Vastaajilta tiedusteltiin erikseen myos, onko heidan mukaansa oikein, etta 
poliisi saa tarkastaa tulotiedot suoraan tien paalla (Q756). Tulokset ovat 
kuviossa 19. 
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Tulotietojen tarkistaminen rekisterista on 

Kuvio 19 Tulotietojen tarkistaminen rekisterista on .. . 

Vastaukset ovat yksisuuntaiset. Ehdoton valtaosa (95 %) on si!Hi. kannalla, 
etta on oikein tarkistaa tulotiedot verottajan rekistereistii, eika tassa suhtautu
misessa ole myosk~Ui.n tapahtunut muutoksia. Se, etta sakotuksen pohjalla 
tulee olla oikeat tiedotja, etta viranomaisilla tulee olla myos mahdollisuus 
nuo tiedot selvittaa, koetaan yleisesti tarkeaksi. 

3.3 Arvio omasta liikennekayttaytymisestd 

Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin, oliko uudistus heidan oman kasityksena 
mukaan vaikuttanut heidan liikennekayttaytymiseensa. Kysymys (Q757) 
kuului: "Onko uusi lainsaadanto vaikuttanut mitenkaan kayttaytymiseenne 
liikenteessa? ". 
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Kuvio 20 Onko uusi laid vaikuttanut liikennekaytUiytymiseenne? 

Vastaukset ovat varsin yksisuuntaiset. Nelji:i. prosenttia kertoi uudistuksen 

vaikuttaneen toimintaansa. Vastaavasti yhdeksan kymmenesta oli sita mieltii, 
ettei lainsiiadannolla ole ollut muutosta heidan omaan kayttaytymiseensa. 
Osuus ni:i.ytti vielii. kasvaneen vuonna 2001, jolloin uudistuksestakin oli jo 
kulunut enemmi:i.n aikaa (X2=29,2; P=,OOO). Lainnoudattamiseenja siina mah
dollisesti tapahtuneisiin muutoksiin palataan myohemmin julkaistavassa 
erillisessi:i. raportissa. 



C YKSITTAISEN YLINOPEUSSAKON 
ARVIO 
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Vastaajien tiedon tasoa selvitettiin lopuksi myos pyytiimalla arviota siita, 
millaisiin seuraamuksiin 30 km/t ylinopeus kaytiinnossajohtaa. Arvioitavaksi 
annettu tapaus oli seuraava (Q420): "0/etetaan, etta henkilo ajaa 80 km/t 
alueella, jossa nopeusrajoitus on 50 kilometria tunnissa. Han siis ylittaa 
suurimman sallitun nopeuden 30:/la kilometrilla tunnissa. Henkilon palkka 
veroja vahentamatta on 8 000 markkaa kuukaudessa. Millaiset ovat seurauk
set?" 

Kaytiinnossa kyse olisi tavallisena liikenteen vaarantamisena rangaista
vasta ylinopeudesta, jossa seuraamus maiirattiiisiin rangaistusmiiiiriiysmenet
telyssii. Vuonna 1999 2% arveli seuraamukseksi huomautuksen, 67% "polii
sin an taman sakon" ja 31 % uskoi asian joutuvan tuomioistuimeen. Vastaus
vaihtoehto ei sisaltiinyt kantaa siihen, millaisen rangaistuksen tuomioistuimen 
arveltiin antavan. Niiistii syistii vastausvaihtoehtoja tarkennettiin vuoden 2000 
otoksessa. Tulokset ovat seuraavassa tau1ukossa. 

Taulukko 22 Mitii seuraa 30 kmlt ylinopeudesta? (q420) Touko Elo Elo 
2000 2000 2001 

Poliisi antaa huomautuksen eika muuta 1,6 I, 1 0,7 

Poliisi antaa rikesakon, mutta asia ei mene tuomioistuimeen 37,8 35,6 34,4 
Asia menee oikeuteen, jossa ajajalle sakko 56,4 59,1 60,2 

Oikeus tuomitsee ehdolliseen 1,6 1,8 1,4 
Oikeus tuomitsee ajajan suorittamaan yhdyskuntapalvelua 2,0 2,2 3,1 

Oikeus tuomitsee ehdottomaan 0,7 0,2 0,5 

Yhteensa 100,0 100.0 100,0 

Vuosina 2000-2001 eri rangaistusten osuus on pysynyt samana. Vuoteen 
1999 verrattuna tuomioistuimeen viedyiksi uskottujen tapausten osuus 

kasvoi, mutta syy lienee kysymykseen tehdyssii muutoksessa. Suosituin 
seuraamus - sakko - mainittiin vuonna 1999 vain poliisin maariiamiina 
seuraamuksena. Kun sakko mainittiin myos tuomioistuimen vaihtoehtona, 
tuomioistuinmenettelyn osuus kasvoi. Sen jiilkeen jakaumat ovat pysyneet 
ennallaan. Tiima ja tutkimuksen muut tulokset huomioonottaen vuosien 
1999-2000 viililla tapahtunut muutos lienee luettavissa jokseenkin yksin
omaan kysymystekniikan aiheuttamaksi. 

Vuonna 1999 vastaajia pyydettiin arvioimaan erikseen poliisin anta

man sakon seka tuomioistuimessa miiiiriittiiviin sakon suuruus. Vuosina 2000 
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ja 2001 sakon suuruutta tiedusteltiin vain niilta vastaajilta, jotka uskoivat 

asian paatyvan tuomioistuimeen. 

Kaytannossa kyse olisi tavallisena liikenteen vaarantamisena rangaista

vasta ylinopeudesta, jossa seuraamus maarattaisiin rangaistusmaaraysmenet

telyssa. Esimerkkitapauksen mukaisesta 30 km/t:n ylinopeudesta maarattai

siin poliisin ohjeiden mukaan 18 paivasakon rangaistus (vuonna 2000). Tassa 

tuloluokassa kokonaissakko olisi vuoden 1999 vanhassa jarjestelmassa ollut 

1 600 mkja vuonna 2000 1 400 mk. Vastausten keskiarvot ilmenevat taulu

kosta 23. 

Taulukko 23 Mika on sakon suuruus? Kuinka manta markkaa? ( Q421) 

Poliisin antama. mk Tuomioistuimessa maaratty, mk 
Toukokuu 1999 993 1741 
Toukokuu 2000 .. 1721 
Elokuu 2000 .. 1861 
Elokuu 2001 .. 1717 
P=,OOO 

Vuonna 1999 poliisin antaman sakon keskiarvo oli 993 rnk ja tuomioistuinsa

kon 1 742 mk. Todellisuudessa silla, kummassa menettelyssa sakko maara

taan ei sinansa ole merkitysta, joskin tuomioistuimiin ajautuvat tapaukset 

ovat keskimaaraista vakavampia. Molempien yhteinen keskiarvo vuonna 

1999 oli 1 187 rnk. 
Vuonna 2000 tuomioistuinsakon suuruutta koskeva arvio on pysynyt 

ennallaan. On ilmeista, etta yleison arvio liikennesakkojen suuruudesta on 

uudistuksesta huolimatta sailynyt jokseenkin samalla tasolla. Havainto saa 

vahvistuksen myos sakotuskynnysta koskevista tuloksista jaljempana (Juku 

V). 
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D PAATULOKSET 

Yleisolla on ilmeisen hataraja osin virheellinenkin kuva paivasakkojarjestel
man perusteista. On samalla luultavaa, etta bruttojarjestelman ruokkiman 
epaluottamuksen maaraa on poliittisessa keskustelussa liioiteltu. Ihmiset eivat 
ylipaataan ole olleet selvilla sakotuksen perusteista siten, etta he olisivat 
voineet ollajarjestelmaan silla tavoin tyytymattomia, kuin sakkojarjestelman 
kritiikissa on otaksuttu. 

Jarjestelman yksityiskohtia koskevat kasitykset olivat vielakin epatar
kempia. Aniharvalla oli oikeaa tietoa todellisen paivasakon suuruudesta. 
Valtaosa vaestosta arvioi oman paivasakkonsa suuremmaksi kuin mita ne 
todellisuudessa olivat. 

Sakkovilppia koskeva saantely saa sen sijaan vastaajien varauksetto
man tuen. Selva enemmistO tietaa, etta tulotietojen valehtelu on rangaistavaa 
ja he myos hyvaksyvat sakkovilpin rankaisemisen. Sakkovilppia pidettiin 
myos varsin yleisena. Valehtelun kuitenkin uskottiin uudistuksen jalkeen 
jonkin verran vahentyneen. Muutos oli hieman suurempi ryhmassa, joka 
havaitsi uudistuksen ( -10 % verr --6 % ). Kovin suurta vaikutusta uudistuksen 
havaitsemisella ei kuitenkaan ollut sakkovilpin yleisyytta koskeviin kasityk
siin. Ennen kaikkea sakkovilppi arvioidaan edelleen yleisimmaksi niiden 
keskuudessa, jotka havaitsivat uudistuksen ( erotus 5 % vuonna 2001 ). Kui
tenkin sakkouudistus teki menestyksekkaan sakkovilpin tosiasiassa lahes 
mahdottomaksi. Tata uudistuksen tuomaa muutosta ei selvastikaan ole 
havaittu. 

Tieto jarjestelman sisallon muutoksista ei juurikaan nay saavuttaneen 
suurta yleisoa. Noin puolet vastaajista kylla kertoi havainneensa lainmuutok
sen. Kasitykset muutoksen sisallosta olivat sen sijaan monella tapaa epatark
koja. Tama ei sinansa ole yllattavaa. Kysehan oli varsin mutkikkaasta lainuu
distuksesta. Valtaosa vastaajista otaksuu uudistuksen koventaneen sakkoran
gaistuksia. Nain on myos kaytannossa tapahtunut, mutta mita ilmeisimmin eri 
syista, kuin yleiso otaksuu. Sakkojen koventuminen on seurausta siita, etta 
nyt sakot maarataan todellisten tulojen perusteella. Tasta vastaajat eivat nay 
olleen juurikaan selvilla. Kun vastaajilta kysyttiin arviota konkreettisen 
liikennesakon suuruudesta, pysyivat vastaukset samanlaisina kaikissa otoksis
sa. Toisin sanoen sakkojen arveltiin yhtaalta keskimaarin koventuneen, mutta 
toisin tavoin kysyttaessa, sakon suuruutta koskevat arviot pysyivat samalla 
tasolla. 

Siihen, kuinka oikeudenmukaiseksi sakkojarjestelma on kulloinkin 
koettu palataan lahemmin seuraavassa jaksossa. 



IV 
SAKKOJEN 

OIKEUDENMUKAISUUS 

Ki:isityksia sakotuksen oikeudenmukaisuudesta mitattiin usealla eri kysymyk
sella. Aluksi selvitettiin kuinka oikeudenmukaisena yleiso pitaa kii.ytossa 
olevia liikennesakkoja yleisesti Gakso A). Seuraavaksi tarkasteltiin vastaajien 
suhtautumista paivdsakkojarjestelman peruspiirteisiin Gaksot B--C). Kolman
tena teemana oli vastaajien suhtautuminen sakkojarjestelmaan silloin, kun 
sitd sovelletaan heihin itseensd Gakso D). Myos vastaajien taustapiirteidenja 
-ominaisuuksien (mm. ika, sukupuoli, osallistuminen liikenteeseen, koulutus

ja tulostaso seka asuinpaikkakunta) vaikutus vastauksiin kontrolloitiin Gakso 
E). 

A LIIKENNESAKKOJEN 
OIKEUDENMUKAISUUS 

Aluksi vastaajilta tiedusteltiin kantaa liikennesakkojen oikeudenmukaisuu
teen. Vastattavaksi esitetty kysymys kuului "Ovatko liikennerikkomuksista 
annettavat sakot yleisesti ottaen mielestdnne oikeudenmukaisia, liian lievia 
vai liian ankaria? (Q300)". Otosten yhteenlasketut tulokset ilmenevat seuraa
vasta kuviosta. 
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Liian lievia Liian ankaria 

Oikeudenmukaisia Eos 

Kuvio 21 Ovatko liikennesakot oikeudenmukaisia? (otokset 1999-2001 yhdessa) 

Kaikista vastaajista vajaa 60 % piti liikennesakkoja oikeudenmukaisina, 
viidennes liian lievina ja vajaa kuudennes Iiian ankarina. Lahes joka kym

menennella ei ollut asiaan kantaa. 
Taulukosta 24 ilmenee oikeudenmukaisuuskasitysten muutokset 

vuosina 1999-2001. 

Taulukko 24 Ovatko liikennerikkomuksista annettavat sakot yleisesti ottaen 
mielestiinne oikeudenmukaisia, liian lievia vai liian ankaria? (Q300) 

Toukokuu 1999 Toukokuu 2000 E1okuu 2000 Elokuu 2001 
Liian lievia 23,6% 17,8% 19,1% 14,0% 
Oikeudenmukaisia 55,5% 56,2% 60,8% 59,6% 
Liian ankaria 11,6% 16,6% 11 ,6% 17,2% 
Ei osaa sanoa 9,3% 9,3% 8,5% 9,2% 
Yhteensa 100,0% 100,0% 100,0% 100.0% 
X~1,5; P=,OOO 

Vuonna 1999 runsas puolet (56%) piti sakkoja oikeudenmukaisina, neljiinnes 
liian Iievinaja 12% liian ankarina. Keviiii.lla 2000 jarjestelmaa Iiian ankarina 
pitavien osuus kasvoi (12% -> 17 %) ja liian lievina pitiineiden osuus Iaski 

(24% -> 18 %). Elokuussa 2000 sakkoja liian ankarina pitaneiden osuus 
palasi taas alkulukemiin, mutta jarjestelmiiii liian lievinii pitiineiden osuus 
pysyi samana. 
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Elokuussa 2001 jarjestelmaa liian ankarina pitaneiden osuus onjalleen 

kasvanutjajarjestelmaa liian lievina pitaneiden osuus vahentynyt. Tata voi 

pitaa myos runsaan kahden vuoden tarkasteluperiodin paatuloksena. Tulok
seen on kuitenkin liitettava myos havainto, jonka mukaan sakkoja oikeuden

mukaisina pitaneiden osuus kasvoi vuoden toukokuun 1999 ja elokuun 2001 

val ilia 56 %:sta 60 %:iin. 

Siirtyminen nettosakotukseen perusteltiin oikeudenmukaisuussyin. 
Olisi siten otaksuttavissa, etta ne vastaajat, jotka arvelivat sakotuksen perus

tuvan bruttotuloihin olisivat myos arvioissaan kriittisempia. Taman kysymyk
sen selvittamiseksi esitetaan seuraavassa viela vastausjakautumat sen mu

kaan, kumpaan tulojen laskemistapaan vastaajat arvelivat sakotuksen perustu
van. 

Taulukko 25 Liikennesakkojen oikeudenmukaisuus sen mukaan perustuuko sakotus 
. I b I .h. vastaa an m1e esta rutto- va1 nettotu 01 m 
Bruttotulot Nettotulot Yhteensa 

Liian lievia 19,0% 18,2% 18,7% 
Oikeudenmukaisia 59,6% 57,1% 57,7% 
Liian ankaria 12,9% 16,4% 14,4% 
Ei osaa sanoa 8.5% 8.3% 92% 
Kaikki 1000% 100.0% 100.0% 

X2 = 37,8, P=,OOO 

Vastaajat, jotka otaksuivat sakotuksen perustuvan bruttotuloihin pitivat 

liikennesakkoja hieman oikeudenmukaisempina (60% verr . 57%). Tassa 

ryhmassa myos sakkoja liian ankarina pitavien osuus oli pienempi kuin 

ryhmassa, joka uskoi sakotuksen perustuvan nettotuloihin (13 % verr. 16 %). 

Kasitys sakotuksen perustumisesta bruttotuloihin ei ole yhteydessa tuntemuk

siin sakotuksen epaoikeudenmukaisuudesta ( eivatka etenkaan kasityksiin 
sakkojen kohtuuttomuudesta). 

Sakotuksessa todellisuudessa noudatettava peruste vaihtui vuoden 

1999 otoksen jalkeen. On siten syyta viela tarkistaa, miss a maarin nyt mitatut 
oikeudenmukaisuuskiisitykset vaihtelivat aineiston eri otoksissa. Kuviossa 22 

on selvitetty, kuinka sakkoja liian ankarina pitaneiden vastaajien osuus 

vaihteli eri otoksissa sen mukaan, millaiseksi sakotuksen perusta kulloinkin 
otaksuttiin. 
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Kuvio 22 Kasitys sakotuksen perusteestaja liikennesakkojen oikeudenmukaisuu
desta aineiston eri otoksissa 

Kasitykset sakkojen liiallisesta ankaruudesta vaihtelivat eri otoksissa molem
missa vastaajaryhmissa hyvin samansuuntaisesti. Silla, katsoiko vastaaja 
sakotuksen perustuvan brutto- vai nettotuloihin ei tassa ollut itsenaista 
merkitysta. Eri otosten valilla havaittavaan vaihteluun- siihen, etta sakkoja 
liian ankarana pitavien osuus Iaski syksylla 2000 -lienevat siten vaikuttaneet 
muut syyt. Lahinna mieleen tulee kesan suursakotja naiden herattama reak
tio. Tuo reaktio vain oli toisensuuntainen kuin ennalta arvellen olisi saattanut 
otaksua. 

B PAIV ASAKKOJARJESTELMAN 
OIKEUDENMUKAISUUS 

Seuraavaksi selvitettiin suhtautumista paivasakkojarjestelman perusajatuk
seen. Sen varmistamiseksi, etta vastaajat tietavat mihin vastaavat, haastatelta
ville selvennettiin ensin paivasakkojarjestelman perusteet. Ennen oikeuden

mukaisuusarviointia koskevia kysymyksia vastaajille luettiin seuraava seloste 
(Q 445): 
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"los autoilija ajaa 80 alueella 102 kilometrid tunnissa, poliisi mddrdd siild 10 
pdivdsakkoa. Nykyisessdjd1jestelmdssd sakon markkamddrd riippuu kuljettajan nettotuloista. 

los ne ovat kuukaudessa 10 000 markkaa, pdivdsakon suuruus on no in 150 
markkaa, ja mainitussa ylinopeustapauksessa sakoksi tulee 1 500 mk. 

los nettotulo kuukaudessa on 40 000 markkaa, pdivdsakon suuruus on noin 650 
markkaaja sakoksi tu/ee 6 500 mk. 

los nettotulo kuukaudessa on 150 000 markkaa, pdivdsakoksi mddrdtddn noin 
2 500 markkaaja sakon mdardksi 25 000 markkaa. 

los nettotulot oval miljoona markkaa k.uukaudessa, pdivdsakon suuruus on noin 
16 500 markkaaja sakon mddrii on 165 000 markkaa. 

Onko tdmd jiirjestelmd mielestdnne oikeudenmukainen?" 

Kysymys sisallytettiin tutkimukseen vasta vuoden 1999 haastattelukierroksen 

jalkeen. Vuosien 2000 ja 2001 otosten yhteenlasketutjakaumat olivat seuraa

vat: 

Taulukko 26 Onko paiv}lsakkojl!rjestelma oikeudenmukainen (v. 2000 ja 2001 yhteens!l)'? 
N % 

On oikeudenmukainen 1 370 69,7 
Ei ole oikeudenmukainen 524 26,6 
Ei osaa sanoa 72 3.4 
Kaikki I 966 100.0 

Valtaosa vastaajista (70 %) hyvaksyi paivasakkojarjestelman perusajatuksen 

(liikennesakkoihin sovellettaessa). Neljannes vastaajista ei pitanytjarjestelya 

oikeudenmukaisenaja 3% ei osannut ilmaista kantaansa. 

Seuraavasta taulukosta ilmenee vastausjakaumien muutokset aineiston 

eri otoksissa. 

T I kk 2 0 k au u 0 7 n o p!ltvasa kk ' . 'k d k' k Olanesle rna ot eu enmu amen- en oto set? 
Touko 2000 Elo 2000 Elo 2001 

On oikeudenmukainen 63,7 75,0 70,0 
Ei ole oikeudenmukainen 29,5 21,9 27,6 
Ei osaa sanoa 68 3 I 2.4 
Kaikki 1000 100.0 100.0 

x2= 9,7; P=,oos 

Jarjestelmaan myonteisesti suhtautuneiden osuus kasvoi kesan 2000 kuluessa 

yli 10 %-yksikkoa. Kevaalla 2000 paivasakkojarjestelmaa piti oikeudenmu

kaisena 64% vastaajista, elokuussa osuus oli noussut 75 %:iin. Samalla 

epatietoisten osuus vaheni. Kohusakot eivat siis murentaneet luottamusta 

paivasakkojarjestelmaan, pikemminkin painvastoin. Vuonna 2001 arvioissa 

oli kuitenkin palattu hieman lahemmas aiempia linjoja. 
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Suhtautumista paivasakkojarjestelman perusajatukseen tarkennettiin 
viela uudella kysymyksella vuoden 2001 otoksessa. Siinajarjestelman perus
ajatus selostettiin hieman lyhyemmin, mutta asian kirkastamiseksi paivasak
kojarjestelman vaihtoehdoksi asetettiin kiintea tuloista riippumaton sakko. 
Kysymys kuului seuraavasti: "Kysyisin vie/a kantaanne tulojen mukaan 
mddrattavien pdivasakkojen soveltuvuuteen ylinopeustapauksissa. Onko 
mielestanne oikein, etta ylinopeussakkojen suuruuteen vaikuttavat myds 
sakotettavan tulot, vai pitdisikd sakkojen olla kaikille samansuuruiset tuloista 
riippumatta? Eli oletteko sita mielta, etta (1) eri tuloryhmille tulisi maarata 
erisuuruiset sakot samasta ylinopeudesta vai (2) kaikille tuloryhmille tulisi 
maarata samat sakot samasta ylinopeudesta? (q499) ". 

T I kk 28 p· .. 'k 1" k l . k ? au u 0 I tillS I o y 1 mopeussa ot maarata tu OJ en mu aan. 
N % 

Eri tuloryhmille erisuuruiset sakot 797 79,2 
Kaikille tuloryhmille samat sakot 181 18, I 

Ei osaa sanoa 22 22 
Yhteensa 1 000 100,0 

Nain muotoiltuna tulojen mukaan porrastettuja sakkoja kannatti nelja viidesta 
vastaajasta. 

Keskustelua paivasakkojarjestelman oikeudenmukaisuudesta on kayty 
ennen kaikkea osana vaittelya "bruttosakot vai nettosakotus". Vuoden 1999 
uudistuksen paasisaltoja oli juuri siirtyminen epaoikeudenrnukaisena pidetys

ta bruttosakotuksesta oikeudenmukaisemmaksi katsottuun nettosakotukseen. 
On siksi kiintoisaa verrata, miten oikeudenmukaisuuskasitykset j akautuvat 
niiden valilla, jotka uskoivat sakotuksen perustuvan bruttotuloille verrattuna 
vastaajiin, joiden mielesta sakotus perustuu nettotuloihin. Tulokset ovat 
kuviossa 23. 
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Kuvio 23 Paivasakkojarjestelman oikeudenmukaisuus bruttosakotukseen ja 
nettosakotukseen perustuvassa jarjestelmassa 
x2=4,1; P=,I3o 

Eri ryhmien valilHi ei ollut tilastollisesti merkitsevia eroja. Kuitenkin ne, 
jotka eivat olleet selvilla sakotuksen perustasta olivat jarjestelmaan kaikkein 
tyytyvaisempia. 

Yleisokasitykset tuntuvat taipuvan huonosti poliittista keskustelua 
hallinneisiin otaksumiin. Paivasakkojarjestelmaa pidetaan yleisesti oikeuden
mukaisena. Luottamus jarjestelmaan tuntui pikemminkin kasvaneen kesan 
2000 kohusakkojen jalkeen. Yleiso ei juurikaan ole ollut selvilla siita, perus
tuuko sakotus brutto- vai nettotuloihin. Ne, jotka otaksuivat sakotuksen 
pohjaavan bruttotuloihin, eivat pida jarjestelmaa sen epaoikeudenmukaisem
pana kuin vastaajat, joiden mukaan sakko maarataan nettotuloista- ehka 
pikemminkin painvastoin. 
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C KYSYMYS PAIV ASAKON YLARAJASTA 

Paivasakolle ei ole siiiidetty ylarajaa. Sellaisesta tosin keskusteltiin eduskun
nassa lakiehdotusta kiisiteltiiessii. Ajatus "sakkokatosta" nousee keskusteluun 
etenkin tilanteissa, joissa sakotettavalla on ollut miljoonaluokan tulot. Kesiillii 
2000 Suomessa maarattiin kaksi tallaista sakkoa (ks. edellii 1.0.1.). Sikali kun 
kesiin 2000 suursakoilla voisi olettaa olevan jokin vaikutus paivasakkojiirjes
telmiiii koskeviin kasityksiin, voisi sen otaksua koskevan nimenomaan 
paivasakon ylarajaa. 

1 Pitaisiko paivasakolle asettaa ylaraja? 

Vastaajille esitetty kysymys (Q446) kuului: "Enta pitaisiko tulojen mukaan 
maarattavalle sakkorangaistukselle asettaa jakin enimmaisraja, josta alkaen 

paivasakko olisi tuloista riippumaton?" 
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Kuvio 24 Pitaisiko paivasakolla olla ylaraja- eri otokset 
X2=35,5; P=,OOO 

Sekii keviiiillii etta syksyllii 2000 valtaosa vastaaj ista oli sita mieltii, ettei 
erillistii yliirajaa tarvita. Hieman yllattiiviisti, niiden vastaajien osuus, jotka 
pitivat ylarajaa tarpeettomana kasvoi heti kesiin 2000 suursakkojen jalkeen 
(55%-> 67 %). Kohusakot eivat kaikesta piiiittiien ole "loukanneet oikeusta

juntaa", pikemminkin painvastoin. 
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Vuotta myohemmin kasitykset olivatjalleen muuttuneet. Nyt vastaajis
ta tasan puolet kannatti ylarajaaja toinen puoli vastusti. 

Tarkastcltaessa Uihemmin vastaajien taustaominaisuuksia havaittiin, 
etta ylaraja on hieman suositumpi miesten kuin naisten keskuudessa. Miehista 
kannatti yliirajaa 46% ja naisista 43 %. Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti 
merkitseva (P=,205). Myoskaan ajoon osallistumisella ei ole vaikutusta 
tuloksiin. Vuositulot olivat sen sijaan- odotetustikin- yhteydessa annettui
hin vastauksiin. 

IOOr---------------------~ 
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Kuvio 25 Paivilsakon ylilraja ja vuositulot, x2:29,9; P=,OO I 

Tulojen vaikutus nakyy systemaauisemmin vasta suurissa tuloluokissa. Kun 
tulot yliWivatjo 250 000 mklvuodessa, 60 %:n enemmisto kannattaa ylarajan 
asettamista. 

2 Mika olisi oikea yHirajan paikka? 

Niilti:i. vastaaj ilta,joiden mielestajokin ylaraja olisi paikallaan tiedusteltiin 
seuraavaksi sopivaksi koettua paivasakon enimmaismaaraa. Jalleen oli 
varmennettava, eWi vastaajat ymmartavat, mihin vastaavat. Taman vuoksi 
heille selvennettiin konkreettisten esimerkkien avulla, mika vaikutus mahdol
lisella ylarajalla olisi eri tulonsaajaryhmissa. Vastaajille luettiin seuraava 
selosteja siihen liittyva kysymys (Q460): 
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"Mikii mielestiinne on enimmiiisraja, josta alkaen tulojen vaikutus {piiivii)sakon 
miiiiriiiin tulisi poistaaja {piiivii)sakko olisi kaikille saman suuruinen? Luettelen vaihtoeh

dot: 
(I) Enintiiiin 5 000 mk. Tiillaisen piiiviisakon saajan nettokuukausitulot verojen 

maksamisenjiilkeen olisivat noin 300 000 mk. Jos rangaistus on IO piiiviisakkoa, sakon 
kokonaismiiiirii on 50 000 mk. 

{2) Enintiiiin I 0 000 mk. Tiillaisen piiiviisakon saqjan nettokuukausitulot verojen 
maksamisenjiilkeen olisivat noin 600 000 mk. Jos rangaistus on IO piiiviisakkoa, sakon 
kokonaismiiiirii on 100 000 mk. 

(3) Eninti:iiin 20 000 mk, nettokuukausitulot olisivat I 200 000 mkja sakon koko
naismi:iiiri:iksi tulisi 200 000 mk. 

(4) Eninti:iiin 30 000 mk, nettokuukausitulot olisivat I 800 000 mkja sakon koko
naismiii:iriiksi tulisi 300 000 mk. 

(5) Eninti:iiin 50 000 mk, nettokuukausitulot olisivat 3 miljoonaa markkaaja sakon 
kokonaismi:ii:iriiksi tulisi 500 000 mk. 

(6) Enemmi:in kuin 50 000 mk, 
(7) jakin muu raja, mikii?" 

Vuoden 2000 otoksen tultua keratyksi, havaittiin kysymyksen muotoilussa 
epatarkkuus, jolla saattoi olla vaikutus vastauksiin. Alkuperaisessa kysymyk
sessa puhuttiin "sakosta", vaikka tarkkaan ottaen kyse oli "paivasakon" 
suuruudesta. Vuoden 2001 otoksessa tehtiin tata vaativa muutos. Vastausten 
jakautumat ilmenevat kuviosta. 
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Kuvio 26 Paivasakon oikea ylaraja, X2=19,2; P=,084 

Kevaan ja syksyn arviot poikkeavat jonkin verran toisistaan. Kasitykset 
sopivasta ylarajasta nakyvat kohonneen (esim. 5 000 markan kannatus aleni 
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20 %:sta no in 10 %:iin ja vahintaiin 30 000 mk:n kannatus nousi vajaasta 
50 %:sta 60 %:iin). 

Vuonna 2001 oli palattu jalleen lahemmas kevaan 2000 arv101ta. 
Arviot soveliaasta paivasakostajaivat tosinjonkin verran kevaan 2000 lukuja 
korkeammiksi .1 

Seuraavaan kuvioon on merkitty arvioita kuvaavat summakayrat eri 

otoksissa. Mita loivemmin kayra nousee, sita korkeammalle asettuu suositettu 
enimmaispaivasak:ko. 
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Kuvio 27 Paivasakon enimmaismaara 

Elokuun 2001 arviot asettuivat vuoden 2000 arvioiden valiin (saman kertoi 
myos edella esitetty pylviiskuvio ). 

Suositetun paivasakon enimmaismaara vaikuttaa huomattavan korkeal
ta. On kuitenkin mahdollista, etta tarjotut vastausvaihtoehdot ovat jossain 
maarin ohjanneet vastaajien kiisityksia. Alin ehdotettu paivasakko oli melko 
korkea, ainakin korkeampi kuin eraat keskusteluissa esitetyt vaihtoehdot. 
Vastausvaihtoehtojen ohjausvaikutuksen testaamiseksi vuoden 2001 otos 
ositettiin siten, etta vastaajille tarjottiin erilaisia vaihtoehtoja. Edella on 

1 Tarkkaan ottaen kysymyksen muotoilun muutos vuonna 2001 olisi edellyttanyt otoksen 
osittamista. Tahan otoskoko ei kuitenkaan antanut mahdollisuuksia. Jakaumien muoto 
viittaa kuitenkin siihen, ettei muotoilumuutoksella ollut juurikaan vaikutusta tuloksiin. 
Muutosten profiili on sama kuin muissakin mittauksissa: Elokuussa 2000 kasitykset 
erosivat jonkin verran saman vuoden toukokuun tilanteesta, mutta palasivat aiemmille 
linjoille elokuussa 2001. 
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raportoitu alkuperii.istii luokitusta seuranneen B-osion vastaukset. A-osion 
vastaajille tarjottiin vaihtoehdot, jossa vaihtoehdot alkoivat 5 000 markan 
sijasta 300 markasta (ks. tarkemmin kysymykset q460 ja q470, liite A). 
Jakaumat ilmenevii.t taulukosta 29. Tulosten vertaamiseksi taulukkoon on 
merkitty myos korkeammalta alkaneen luokituksen (B-osio) mukaiset tiedot. 

Taulukko 29 Paivasakon sopivaksi koettu enimmaismaara (kaksi eri luokitusta) 2001 

Paivasakko saisi olla enintaan ... Alempi luokitus A Korkeampi luokitus B 
% Summa% % Summa% 

-300 mk 13,9 .. .. 
-1 000 19,4 33,3 .. .. 
-5 000 15,4 48,7 34,3 
-10 000 21,4 70,1 15,4 49,7 
-30 000 7,4 77,5 19,9 69,6 
-50 000 5,5 83,0 10,9 80,5 

Yli 50 000 3,4 86,4 6,0 86,5 
Muu 13,5 100,0 13,4 100,0 

Vastausvaihtoehtojen aloitustasoa alennettaessa laskivat myos vastaajien 
suosittamat piiivii.sakon enimmiiisrahamiiiirii.t. Alemman luokituksen (A) 

mukaan kolmannes oli sitii mieltii, etta enimmiiispiiiviisakko voisi olla enin
tiiiin 1 000 mk ja puolet sitii mieltii, etta sakon tulisi olla enintiiiin 5 000 mk. 

Korkeammassa luokituksessa (B) kolmannes piti soveliaana 5 000 mk:n 
enimmiiispiiiviisakkoaja puolet asettaisi rajaksi korkeintaan 10 000 mk. 

D OMIEN SAKKOJEN 
OIKEUDENMUKAISUUS 

Vastaajia pyydettiin kertomaan myos omista sakkokokemuksista. Kysymyk
sen sisiilto vaihteli eri otoksissa. Vuosina 1999 ja 2000 mitattiin sitii, kuinka 
moni oli saanut erikseen nimetyistii. liikennerikkeistii. sakon viimeisen 12 
kuukauden aikana. Runsas puolet niiistii sakoista oli pysiikointivirhemaksuja. 
Vuonna 2001 kysymys muotoiltiin uudelleen jiittiimiillii. pysiikointivirhemak
sut pois. Nyt tiedusteltiin kaikkia muita liikennesakkoja viimeisen kahden 
vuoden aikana. Kaikilta sakon saaneilta tiedusteltiin myos heidiin kiisitystiiiin 
sakon oikeudenmukaisuudesta. Vuosien 1999-2000 ja 2001 vastauksia 
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verrattaessa on siis huomattava, etta kyse oli koostumukseltaan hieman 
toisistaan poikkeavista sakoista. 

Taulukko 30 Ajate/kaa nyt saamaanne sakkoa- taijos olette saanut useampia sakkoja, 
ajatelkaa niistd viimeisintd- ja arvioikaa, oliko sakko leon vakavuus ja o/osuhteet 

huomioon ottaen omasta mielestiinne .. . (Q270) 

Toukokuu Toukokuu Elokuu Yhteensa Elokuu 
1999 2000 2000 1999-2000 2001 

Varsin 1ieva 5,8% 7,7% 6,7% 6,5% 7,6% 
Melka lieva 5,8% 1,9% 2,2% 4,1% 4,3% 
Oikean suuruinen 35,0% 28,8% 42,2% 35,0% 37,0% 
Liian suuri 19,2% 28,8% 28,9% 23,5% 30,05% 
Kohtuuton 30,8% 26,9% 17,8% 27,2% 18,5% 
Ei osaa sanoa 3,3% 5,8% 2,2% 3.7% 2.2% 
Yhteensa 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

120 52 45 217 92 
t=12,3; P=,655 

Sakon saaneista noin puolet piti sakkoaan liian suurena. Lievaksi sen arvioi 

kovin harva. Sakkonsa kohtuuttomaksi kokeneiden maara nakyisi hieman 
laskeneen a jan myi:ita: (31 % -> 27 % -> 18 % -> 18 % ). 

Lopuksi vastaajilta kysyttiin suhtautumista sakotuksen perusteeseen 

(aiheellinenlaiheeton). Tulokset ovat taulukossa 31. 

Taulukko 31 Oliko tuon sakon peruste mielestdnne ... (Q271) 

Toukokuu Toukokuu Elokuu Yhteensa Elokuu 
1999 2000 2000 1999-2000 2001 

Aiheellinen 54,2% 59,6% 57,8% 56,2% 68,5% 
Jossain maarin aiheeton 25,8% 17,3% 22,2% 23,0% 22,8% 
Taysin aiheeton 16,7% 17,3% 20,0% 17,5% 7,6% 
Ei osaa sanoa 3,3% 5,8% 3,2% 1,1% 
Yhteensa 100,0% 100.0% 100,0% 100,0% 100,0% 
xl:: 12,s; P=, 186 

Enemmisti:i vastaajista hyvaksyi sakotuksen perusteen. Taysin aiheettomana 

sita piti noin viidennes. Se, etta vuonna 2001 sakotuksen peruste sai keski
maaraista laajemman hyvaksynnan (vain 7, 6% piti sakkoa taysin aiheetto

mana), lienee yhteydessa tuloksia hallitsevien pysakointivirhemaksujen 
poissuljentaan vuoden 2001 otoksesta. Vuosina 1999-2000 vi idennes pysa

kointivirhemaksun saaneista piti maksuaan taysin aiheettomana. TyytymattO-
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myyteen saattaa osaltaan vaikuttaa se, etta pysakointivirhemaksu maarataan 
ilman, etta maksun saajalla on valitanta mahdollisuutta esittaa asiassa omaa 
kantaansa 

Taulukossa 32 on ristiintaulukoitu omien sakkojen hyvaksyntaa mittaa
vat vastaukset seka liikennesakkojen yleista oikeudenmukaisuutta kuvaavat 
arviot (Q270 ja Q300). 

Taulukko 32 Liikennesakkojen oikeudenmukaisuus yleensii - ja omalle kohdalle 
osuneena 

Liikennesakot ovat yleensii ... . 
Omat sakot olivat ... 

Liian lieviii Oikeudenmukaisia Liian ankaria 
Varsin tai melko lievii 28,4% 12,2% 7,4% 
Oikean suuruinen 41,1% 44,6% 19,8% 
Liian suuri tai kohtuuton 39,5% 42,6% 72.8% 
Kaikki% 100,0 % 100,0% 100,0 % 
Kaikki N 33 147 81 
x 2=3s,s; P=,oo2 

Vaikka tapauslukumaaratjaivat vahaisiksi, erot ovat tilastollisesti merkitsevia 

(P=,002). Vastaukset ovat siina johdonmukaisia, etta lahes puolet ( 45 %) 
niista, joiden mukaan liikennesakot ovat yleensa oikeudenmukaisia piti myos 

omaa sakkoaan oikeudenmukaisena. Niista taas, joiden mielesta liikennesakot 
ovat liian ankaria, selva enemmistO (73 %) piti omaa sakkoaan liian suurena 

tai kohtuuttomana. Toisaalta niistakin, joiden mielesta liikennesakot ovat 
yleisesti liian lievia, 40 % piti omaa sakkoaan liian ankarana tai kohtuuttoma
na. 
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E OIKEUDENMUKAISUUSARVIOT 
ERI V ASTAAJARYHMISSA 

Seuraavassa tarkastellaan paivasakkojarjestelmiin ja liikennesakkojen oikeu

denmukaisuuskasitysten yhteytta eraisiin vastaajaominaisuuksiin. Paatulokset 
on koottu oheisiin taulukoihin ja kuvioihin. Tarkemmat tiedot ilmenevat 
liitteesta (ks. liite B). 

1 Liikenteeseen osallistuminen 

Silla, ajaako itse autoa vai ei, voisi hyvin otaksua olevan vaikutusta sakotus

kasityksiin. Vastaajatjaettiin liikenteen osallistumisen perusteella kolmeen 

ryhmaan: (1) ne, joiden taloudessa on auto, ja jotka myos ajavat tuolla autolla 
liikenteessa, (2) ne joiden taloudessa on auto, mutta jotka eivat aja talouden 

autolla seka (3) ne, joiden taloudessa ei ole autoa Gajotka otaksuttavasti eivat 
ainakaan vakituisesti aja autolla). 
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Kuvio 28 Liikenteeseen osallistuminen ja liikennesakkojen oikeudenmukaisuus 
X2=88,5 ; P=,OOO 

Autoa kayttavista 18 % ja muista 22-32 % piti sakkoja liian lievina. Liian 
ankarina sakkoja piti autoilijoista 19% ja muista 6-10% (liite B.I.3.). 

Ne, jotka eivat itse aja autoa pitivat myos paivasakkojarjestelmaa 
oikeudenmukaisempana kuin autolla ajavat. Kuitenkin kuljettajistakin 70% 

piti jarjestelmaa oikeudenmukaisena Ct=13,9; P=,001, ks.liite B.I.3.). 
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Myos ajokilometrien mlUiran voisi otaksua olevan yhteydessa vastaaja
kasityksiin. Paivasakkojarjestelmaa koskevat tulokset ovat kuviossa 30. 

100 -r-P-....... -...-.,.,....-,.--..,.,..... ..... ,.....,..,.., 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

";/!. 0 

PS-jarjestelma 

DEi ole oik.mukainen 

Kuvio 29 Ajokilometritja paivasakkojarjestelman oikeudenmukaisuus 

Ajokilometrien kasvaessa kasvaa paivasakkojarjestelmaan kriittisesti suhtau
tuvien osuus. Sarna koski liikennesakkoja liian ankarina pitavien vastaajien 
osuutta (liite B.I.4.). Molemmissa arvioissa tapahtuu kuitenkin kaanne kun 
ajokilometreja kertyy yli 50 000 km/v. 

2 Sukupuoli 

Taulukko 33 Sukupuolcn ja ajoon osallistumiscn yhtcys oikeudenmukaisuusarvioihin 

A.iaa Ei aja 
Mies Nainen Mies Nainen 

% % % % 

Pai vasakkoj arj estelma Oikeudenmukainen 66,3 76,6 73,2 77,9 
on ... (q445) Ei ole oikeudenmukainen 33,7 23,4 26,8 22,1 

Liikennesakot ovat .. . Oikeudenmukaisia 54,9 60,8 65,5 65,1 
(q300) Liian lievia 15,0 19,1 17,5 22,9 

Liian ankaria 20,9 10,1 13,0 6,8 

Ei osaa sanoa 9,2 10,0 4,0 5,2 

Kaikki 100,0 100,0 100,0 100,0 

Miehet suhtautuvat naisia kriittisemmin paivasakkojarjestelmaan. Tosin 
autoilevista miehistakin 66 % piti paivasakkojarjestelmaa oikeudenmukaise
na. Naisilla vastaava luku oli 77% (X2=16,3; P=,OOO). 
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Sukupuoli on yhteydessa myos liikennesakkojen oikeudenmukaisuus
arvioihin. Naiset olisivat valmiita vaatimaan ankarampia liikennesakkoja kuin 
miehet. Autoa ajavista miehista 21 % mutta naisista vain 10% piti liiken
nesakkoja liian ankarina (X2=41,0; P=,OOO). Erot olivat molempien kysymys
ten subteen samansuuntaiset, mutta pienemmat (ja tilastollisesti ei-merkitse
vat) ei-autoilevien vastaajien ryhmassa. 

3 Ika 

lalla ei nayttanyt olevan yhteytta paivasakkojarjestelman perusrakennetta 
koskeviin kasityksiin (ks. liite B.I.2.). Sen sijaan niiden vastaajien osuus, 
jotka pitivat liikennesakkoja liian lievina kasvoi ian myota. Muutos on selvin 
60 ikavuoden j alkeen. 
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Kuvio 30 Liikennesakkojen oikeudenmukaisuus ja ikii t=115,6 ; P=,OOO 

4 Tulotaso 

4.1 Vuositulojen yhteys oikeudenmukaisuusarviointeihin 

Kolmas tuloksiin otaksuttavasti vaikuttava seikka ovat vastaajan tulot. Itse 
asiassa yksi sakkouudistuksen keskeisia lahtokohtia oli juuri eri tulonsaaja
ryhmien kohtelun oletettu epasuhtaisuus. Pyrkimyksena oli aiempaa oikeu
denmukaisemmanjarjestelman luominenja se, etta "sakon suuruus eri tulon-
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saajaryhmissa koetaan oikeudenmukaiseksi" (HE 74/1998, 20). Aluksi tiedot 
paivasakkojarjestelman koetusta oikeudenmukaisuudesta eri tulonsaajaryh
missa. 
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Kuvio 31 Vuositulot ja paivasakkojarjestelman oikeudenmukaisuusarviot 
X2=52,3; P=,OOO 

Vastaajan omien tulojen kohotessa kasvoi myos kriittisyys paivasakkojarjes
telmaa kohtaan. Alimmissa tuloluokissa nelja viidesta piti piiivasakkojarjes
telmiia oikeudenmukaisena. Korkeimmassa tuloluokassa tatii mielta olevien 
osuus Iaski jo alle 50 %:n. Tulos on sikiili odotettu, etta jiirjestelmii lohkaisee 
markkamaariiisesti suuremman osan suurituloisen kaytettavissa olevista 
varoista. 

Seuraavassa kuviossa on vertailtu vuosituloja ja liikennesakkojen 
oikeudenmukaisuuskasityksia. 

Liikennesakol ovat 

llaliian ankaria 

moikeudenmukaisia 
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Sarna yhteys patee myos taalla. Tulojen kasvaessa kasvaa niiden vastaajien 
osuus, jotka pitavat liikennesakkoja liian ankarina. 

4.2 Oikeudenmukaisuuskdsitysten muutokset eri 
tuloryhmissd vuosina 1999 - 2000/2001 

Liikennesakkojen oikeudenmukaisuutta koskeva kysymys esitettiin kaikille 
otoksille. Se antaa siten mahdollisuuden tarkistaa myos, ovatko eri tuloryh
miin kuuluvien vastaajien oikeudenmukaisuuskasitykset muuttuneet uudis
tuksen myota. Lainsaatajan tavoitteiden mukaisena hypoteesina olisi, etta 
korkeampiin tuloluokkiin kuuluvien vastaajien tyytyvaisyys olisi uudistuksen 
myota kasvanut. Etenkin olisi odotettavissa, etta niiden osuus, jotka pitavat 
sakkoja liian ankarina, olisi vahentynyt siirryttaessa nettojarjestelmaan. 

Tulokset on tiivistetty seuraavaan kuvioon. Kuvioon on merkitty 
erikseen eri tuloryhmiin kuuluvien vastaajien osuudet sen mukaan, pitavatko 
he liikennesakkoja oikeudenmukaisina, liian lievina vai liian ankarina. 
Asetelman "ennen- jalkeen" teravoittamiseksi uudistuksenjalkeisten otosten 
vastaukset on laskettu yhteen (vuoden 200o-2001). 
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Kuvio 33 Liikennesakkoja oikeudenmukaisina, liian lievina ja liian ankarina 
vuonna 1999 ja 2001 pitiineet eri tuloryhmissa (1999: t=28,9; P=,Ol7, 
2000-2001: t=90,2; P=,OOO) 

Sakkoja oikeudenmukaisina pitavia (ylin kuvio) oli ennen uudistusta (vuonna 
1999) alemmissa tuloryhmissa hieman vahemman kuin uudistuksen jalkeen 
(vuodet 2000-2001). Korkeimmassa tuloryhmassa (200 000 mkja yli) tilanne 
kaantyi uudistuksenjalkeen painvastaiseksi. Nyt sakkoja oikeudenmukaisina 
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pitavia oli tassa tuloryhmassa uudistuksen jalkeen vahemman kuin ennen 

uudistusta. 

Sakkoja liian lievdnd pitdneitd (keskimmainen kuvio) oli ennen uudis

tusta systemaattisesti enemman kuin uudistuksen jalkeen. Tama pati kaikkiin 

tuloryhmiin, korkeintaja alinta tuloluokkaa lukuun ottamatta. Muutoksen voi 

tiivistaa havaintoon, jonka mukaan ennen sakkouudistusta tuloilla oli yhteys 

lievyysarviointiin siten, etta tulojen kohotessa sakkoja liian lievia pitavien 

osuus supistui. Poikkeuksena kaikkein pienin tuloryhma Uohon kuuluvat mm. 

opiskelijat). Uudistuksenjalkeen sakkoja pitaa liian lievana tuloihin katso

matta jokseenkin saman suuruinen joukko (15-20 % ). 

Tarkein muutos nakyy sakkoja liian ankarina pitdvien ryhmdssd (alin 

kuvio ). Tassa uudistusta edeltava ja sita seurannut til anne eroaa toisistaan 

siina, etta sakkoja liian ankarina piUivien osuus on noussut suurimmassa 

tuloryhmassa. Tulos viittaa vahvasti siihen, ettei uudistus ole lisdnnyt koettua 
oikeudenmukaisuutta suurimmissa tuloryhmissd- siis juuri siina ryhmassa, 

jossa pahimpien epakohtien oletettiin olevan. Nayttaisi pikemminkin kayneen 

painvastoin. 

Muutos on vaikeasti seliteWivissa. Yksi mahdollinen selitys on, etta 

"korkeammassa sakotusluokassa" olevat ovat kiinnittaneet huomion uudis

tukseen ja/tai sen jalkeisiin suursakkoihin, ja tehneet tasta paatelman, etta 

heille maarattavat sakot ovat koventuneet. Oletusta voi testata tarkistamalla, 

mika vaikutus uudistuksen havaitsemisella on vastauksiin. Kuvioon 34 on 

merkitty sakkoja liian ankarina pitavien vastaajien osuudet sen mukaan, 

ovatko he havainneet uudistuksen vai ei. 

40,0 

35,0 

30,0 

25,0 

~ 20.0 

15,0 

10,0 

5,0 

Liian ankaria 

--+- Tiesi 
uudistuksesta 

-11- Ei tiennyt 

0,0 -l---r-------,r----..----,.------, 
aile 30 30 000- 60 000- 100 000- 150 000- 200 000 -

000 mk 

Kuvio 34 Sakkoja liian ankarina pitavien osuus eri tuloryhmissli sen mukaan, 
ovatko vastaajat havainneet lainuudistuksen, t=35,8; P=,002 
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Suuriin tai keskisuuriin tuloryhmiin kuuluvat vastaajat, jotka havaitsivat 
uudistuksen, pitivat sakkoja ankarampina kuin ne, joilta uudistus jai havaitse
matta. Jalkimmaisessa ryhmassa sakkoja liian ankarana pitaneiden osuus 
kasvaa vasta suurimmassa tuloryhmassa, mutta jaa talloinkin pienemmaksi 
kuin vertailuryhmassa. 

Paatelmat voidaan tiivistaa seuraavasti: Uudistuksenjalkeen sakkojen 
ankaruutta paljoksuttiin hyvin ansaitsevissa tuloryhmissa enemman kuin 
ennen uudistusta. Suhtautumismuutos on sakkouudistuksen tavoitteiden 
kannalta paradoksaalinen. Se nakyy kuitenkin olevan yhteydessa uudistuksen 
havaitsemiseen: Ne, jotka havaitsivat uudistuksen, paljoksuvat sakkojen 
ankaruutta enemman kuin ne, jotka uudistusta eivat havainneet. Talle on 
tarjolla kaksi vaihtoehtoista selitysta: Joko uudistuksen havaitseminen yhdis
tyi tulkintaan sakkojen kovenemisesta, tai uudistuksen havainneet ovat 
paremmin tietoisia siita, etta sakot maarataan nyt verottajalta saatujen tulotie
tojen nojalla, ja vilpin mahdollisuus olisi siis aiempaa pienempi. Niin tai nain, 
nettojarjestelmaan siirtyminen ei nayta "tyynnytelleen" sakkoja paljoksuvia 
suurituloisia- painvastoin. 

5 Muita taustatekijoita 

Liitekuviossa on selvitetty lisaksi eraiden muiden vastaajaominaisuuksien 
yhteyksia annettuihin oikeudenmukaisuusarvioihin. 

Paivasakkojarjestelman suosio on korkeasti koulutettujen piirissa 
muita vahaisempi (X:2=11,1 P=,025). Lievasti samansuuntainen yhteys nakyi 
myos suhtautumisessa liikennesakkoihin (liite B.I.6.). Sakkoja liian lievina 
pitavien osuus on suurin perusasteen ja pienin korkea-asteen ryhmissa. 
Havaintojen voi otaksua olevan yhteydessa tulotasoon. Ylimman koulutusas
teen tulotaso ali selvasti muita korkeampi. 

Asuinpaikkakunnan ja annettujen vastausten valilla ei ollut tilastolli
sesti merkitsevia yhteyksia. Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueella pai
vasakkojarjestelman suosio nayttaa kuitenkin olevan muita alueita kehnompi. 
Toisaalta myos tulotaso ylittaa naissa kunnissa selvasti maan keskitason 
(kaytetyn luokituksen mukainen keskiarvo Espoon, Vantaan ja Kauniaisen 
alueella oli 6,4 ja koko maan keskiarvo 5,6). Sarna havainto toistui liiken
nesakkojen yleisessa arviossa (liite B.l.7.). 

Kuviossa 35 tulokset on eritelty viela vastaajan asuinlaanin mukaan. 
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PS-jarjestelma 

~Ei ole oik.mukainen 

.On oik.mukainen 

Uudet laanit 

Kuvio 35 Asuinlaani ja oikeudenmukaisuuskasitykset, X2=4,25; P=,372 

Asuinlaanilla j a annetuilla vastauksilla ei ollut merkittavampaa yhteytta. 
Kuitenkin aiemmista tutkimuksista saatu tieto, jonka mukaan suhtautuminen 
oikeuslaitokseenja sen instituutioihin on Ita-Suomessa keskimaaraista kriitti
sempaa nakyisi toistuvan myos tassa (ks. Lappi-Seppala et al. 1999, 33 ja 
64--65). Nyt havaitut vahaiset erot eivat kuitenkaan ole tilastollisesti merkit
sevia. 

F PAATULOKSET 

Liikennesakkojen oikeudenmukaisuus. - Vastaajista vajaa 60 % piti liiken
nesakkoja oikeudenmukaisina, vajaa viidennes liian lievinaja vajaa kuuden
nes liian ankarina. Tulos vastaa aiempien selvitysten tietoja. Vuosina 1996 ja 
1997 toimitetun kyselyn mukaan no in 60 % vastaaj ista piti lievasta 
ylinopeudesta (tuolloin maarattavaa 300 mk:n) rikesakkoa suuruudeltaan 
sopivana (liian lievana sakkoj a piti 12-15 % seka turhan ankarana 24-28 % 
vastaajista, ks. Hatakka et al. 2000, 26-27). 

Tilanne pysyi vuosina 1999-2001 paapiirteissaan samana, vaikka eri 
ryhmien valilla havaittiinkin erisuuntaista liiketta. Sakkoja liian ankarina 
pitavien osuus hieman kasvoi, samalla kun sakkoja liian lievana pitavien 
osuus aleni. Sakkoja oikeudenmukaisina pitaneiden osuus kasvoi vuosina 
1999-2001 56 %:sta 60 %:iin. 
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Paivasakkojarjestelman oikeudenmukaisuus. - Kolme neljasta asiaan kantan
sa ilmoittaneesta vastaajasta piti paivasakkojarjestelmaa oikeudenmukaisena 
(70 % kaikista vastaajista). Paivasakkojarjestelmaa ei myoskaan tunnuta 
pitavan suurituloisia syrjivana. Pikemminkin nayttaisi silta, etta yleiso olisi 

valmis vaatimaan nykyistakin ankarampaa "sakotuksen progressiota". Jarjes
telmaan myonteisesti suhtautuneiden osuus kasvoi kesan 2000 kuluessa. 
Vuonna 2001 arvioissa oli kuitenkin palattu hieman lahemmaksi vuoden 
1999 vastauksia. Kesan 2000 kohusakot eivat muuttaneet yleison kasityksia 
suurituloisia paremmin "ymmartavaan" suuntaan - pikemminkin painvas
toin.2 

Paivasakon ylaraja. - Seka kevaalla etta syksylla 2000 valtaosa vastaajista 
oli sita mielta, ettei erillista paivasakon ylarajaa tarvita. Niiden vastaajien 
osuus, jotka pitivat ylarajaa tarpeettomana, jopa kasvoi heti kesan 2000 
suursakkojenjalkeen. Vuotta myohemmin kasitykset olivatjalleen muuttu
neet. Nyt vastaajista tasan puolet kannatti ylarajaa jato in en puoli vastusti. 

Kun tulot ylittavat 250 000 mklvuodessa kasvoi myos ylarajan suosio. 
Se mille tasolle tuo ylaraja tulisi asettaa vaihteli hieman sen mukaan, 

millaisia vaihtoehtoa vastaajille tarjottiin. Kun vaihtoehdot aloitettiin alem
mista summista, soveliaaksi koetun paivasakon ylaraja sijoittui 5 000 mk:n 
vaiheilla. Korkeammalta alkaneen luokituksen mukaan raja siirtyi 10 000 
rnk:n vaiheille. 

Oman sakon suuruus. - Sakon saaneista vastaajista noin puolet piti omaa 
sakkoaan liian suurena. Lievaksi sen arvioi kovin harva. Sakkonsa kohtuutto
maksi kokeneiden osuus on hieman laskenut ajan myota, joskin tapausten 
vahaisen lukumaaran perusteella paatelmissa on oltava varovainen. 

2 Vahvistusta talle antaa myos Ilta-Sanomien tammikuussa 2002 laatima nettikysely. 
Nokian johtajalle maarattyjen 690 000 mk:n liikennesakkojen innoittamana lehti esitti 
lukijoilleen vastattavaksi kysymyksen, "Ovatko satojentuhansien markkojen liikennesakot 
kohtuuttomat?" Annetut vastaukset (7 0 14) j akaantuivat j okseenkin tasan: 5 1 % vastasi 
"kylla" ja 49% "ei". Lukijakommenteissa heijastui vahvana mm. kasitys taman luokan 
tulojen kohtuuttomuudesta ("Onko 80 milj. mk:n vuosipalkka kohtuuton" ; "Sakkoihin 
katot, ja tuloihin myos. Samassa suhteessa"), kannettiin huolta Suomen saamasta kansain
valisesta huomiosta ("Kylla havetti eilen aamulla, kun CNN:n uutisissa naureskeltiin") ja 
palautettiin mieliin, etta sakkojen saaminen on vapaaehtoista ("Jos sakkojen maarat 
ahdistavat, noudattakaa saiinttija. Ja rahaahan se vaan on. Ei muuta kun nappi, lautaan, 
lompsa auki ja turpa kiinni", I-S, arkisto 16.1.2002). 
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Vastaajaominaisuuksien merkitys. - Ne vastaajat, jotka eivat itse aja autoa, 

pitivat paivasakkojarjestelmaa oikeudenmukaisempana kuin autoa ajavat. 

Mutta kuljettajistakin 70 % piti jarjestelmiia oikeudenmukaisena. Kuljettajista 

19 % piti liikennesakkoja Iii an ankarina. Muista tall a kannalla oli 10 %. 
Molemmissa ryhmissa noin kaksi kolmesta (63--68 %) piti sakkoja oikeuden

mukaisena. 

Miehet suhtautuvat naisia kriittisemmin paivasakkojarjestelmaan. 

Tosin miehistiikin 69% piti jarjestelmaii oikeudenmukaisena (autoja ajavista 

66% ja muista 73 %. Naisilla vastaava Juku oli 77% (autoa ajavat 77% ja 

muut 78 %). Naiset olisivat miehia useammin valmiita vaatimaan ankarampia 

liikennesakkoja. Autoa ajavista miehista 21 % mutta naisista vain 10 % piti 

liikennesakkoja liian ankarina. Niiden osuus, jotka pitivat sakkoja liian 

lievina, kasvoi myos ian myota. Muutos on selvin 60 ikavuodenjalkeen. 

Kuten odotettua, tulojen ja vastaajakasitysten valilla oli selva yhteys: 

Vastaajan omien tulojen kohotessa kasvoi myos kriittisyys paivasakkojarjes

telmaa kohtaan. Samalla kasvoi myos niiden osuus, jotka pitivat sakkoja liian 

ankarina. Tarkasteltaessa oikeudenmukaisuuskasitysten muutoksia eri tulo

ryhmissa ennenjajalkeen uudistuksen, havaittiin seuraavaa: Ennen sakkouu
distusta sakkoja liian lievind pitdvien osuus supistui tulojen kasvaessa; 
uudistuksen }a/keen pit ad sakkoja Iii an lievdnd tuloihin katsomatta jokseen
kin saman suuruinenjoukko (15-20 %). Tatakin kiintoisampi oli havainto, 

jonka mukaan uudistuksenjalkeen sakkoja liian ankarina pitavien osuus on 
kasvanut suuremmissa tuloluokissa. Uudistus ei siten liene lisannyt koettua 

oikeudenmukaisuutta suurimmissa tuloryhmissa. Suhtautumismuutos niikyi 

myos olevan yhteydessa uudistuksen havaitsemiseen: Ne, jotka havaitsivat 

uudistuksen, paljoksuvat sakkojen ankaruutta enemman kuin ne, jotka eivat 

sita havainneet. Mahdollisia selityksia on useampiakin: Joko uudistuksen 

havaitseminen yhdistyi tulkintaan sakkojen kovenemisesta tai uudistuksen 

havainneet ovat paremmin tietoisia siita, etta sakot maarataan nyt verottajalta 

saatujen tu\otietojen nojalla Ga vilpin mahdollisuus olisi siis aiempaa pienem

pi). 



v 
YKSITTAISTEN ESIMERKKI

TAP AUSTEN OIKEUDEN
MUKAISUUSARVIOT 

Edella saatujen tulosten mukaan 60% vastaajista oli tyytyvaisia liikenneri
kosten yleiseen rangaistustasoon. Sakkoja liian lievina tai ankarina pitavia 
vastaajia oli jokseenkin yhta paljon. Yleison rangaistuskasityksia mittaavien 
oikeustajuntatutkimusten toistuvia perustuloksia toisaalta on, etta kanta 
seuraamusten oikeudenmukaisuuteen on yhteydessa kysymysten yleisyys
tasoon: Yleisluontoisiin kysymyksiin vastattaessa ollaan valmiita vaatimaan 
ankarampia rangaistuksia, annettavien tapaustietojen lisaantyessa rangaistus
vaatimukset lievenevat (ks. lahteita luvussa IX). On sen vuoksi tarpeen 
tarkentaa nyt saatua arviota konkreettisin esimerkkitapauksin. 

Tulosten tarkentamiseksi vastaajille luettiin konkreettiset tapausku
vaukset niihin liittyvine rangaistuksineen. Tapauskuvauksetja niihin liitetyt 
rangaistukset oli muotoiltu vastaamaan todellisia tyyppitilanteitaja yleista 
rangaistuskaytantOa. Haasteltavien tehtavana oli ottaa kantaa rikkeeseen 
syyllistyneelle maaratyn rangaistuksen oikeudenmukaisuuteen. Jotta pai
vasakkojarjestelman vaikutus sakon maariian tulisi myos arvioiduksi, kuvit
teellisten rikoksentekijoiden tulotasoa vaihdeltiin. Nain eri haastateltaville 
esitettiin vastattaviksi saman tapauksen eri variaatioita. Rikostapauksista 
mukaan valittiin tavallinen 30 km/t ylinopeusrikkomus, tOrkea rattijuopumus 
ja rattijuopumus. 

Nyt raportoitavat kysymykset sisaltyivat vain vuosien 2000 ja 2001 
otoksiin. 
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A YLINOPEUS 

Ylinopeussakkoa koskevia arviointia edelsi seuraavan selosteen (Q700) 
lukeminen: 

"Kuvailen Teille nyt ylinopeustilanteenja pyyddn Teitd arvioimaan ylinopeudesta 
tuomitun sakon oikeudenmukaisuutta kolmessa tapauksessa. Annan myos tiedot kolmen eri 
henkilon tuloista. Til anne on siis a ina sama, mutt a ylinopeutta ajava henkilo vaihtuu. 

Teiddn tehtdvdnne on arvioida annetun rangaistuksen oikeudenmukaisuutta henkilon tulot 
huomioon ottaen. 

Tilanne on tdllainen: Autoa ajava henkilo on kiirehtimi:issd kauppaan ennen sen 
sulkemista. Hanjoutuu poliisin ylinopeusvalvontaan. Tutka mittaa hdnen nopeudekseen 80 
kilometrid tunnissa paika/la, )ossa nopeusrajoitus on 50 kilometrid tunnissa. Henki/on 
veressd ei ole alkoholia eikd hdntd ole aikaisemmin rangaistu rikoksista." 

Taman jalkeen vastaajat jaettiin kolmeen ryhmaan, joilta tiedusteltiin 

eri tuloluokkaan kuuluvien kuljettajien saamien sakkojen oikeudenmukai
suutta.3 

1 Tyottoman ylinopeussakko 

Ensimmaisen vastaajaryhman tapauskuvaus kysymyksineen (Q701) oli 

seuraava: 

Tyoton Matti M (ansiosidonnainen piiiviiraha 6 000 mk/kk- sakkoa 900 mk) 
"Ajatelkaa nyt, etta tdssd kuvatussa tilanteessa autoa ajoi Matti M. Han onjddnyt 

tyottomdksija hdnelle maksetaan ansiosidonnaista pdivdrahaa 6 000 markkaa kuukaudes
sa. Vdlttdmdttomyysmenojenja asumiskulujenjdlkeen yksin asuvan Matin kdyttoonjdd 

kuukaudessa 1 500 markkaa. Rangaistuksena Matille mddrdtddn 18 pdivdsakkoa, yhteensd 
noin 900 markkaa. Muita seurauksia ei tule. 

3 Tutkimusasetelmassa vastaaj ille siis esitettiin arvioitavaksi valmis rangaistusvaihtoehto. 
Toinen tapa olisi ollutjoko antaa vastaajille "vapaat kadet" maarata rikoksesta heidan 
oikeudenmukaiseksi kokemansa seuraamus, tai mahdollisuus valita oikeaksi kokemansa 
seuraamus eri vaihtoehtojen joukosta. Eri menettelytavoilla on hyvatja huonot puolensa. 
Nyt valitun menetelman pulmana saattaa olla, etta osa vastaajista on taipuvaisia hyvaksy
maan minka hyvansa tarjotun vaihtoehdon. "Vapaat kadet" -malli toisi analysoitavaksi 
varsin kirjavan joukon vaihtoehtoja Uoilla ei valttamatta ole mitaan tekemista kayt6ssa 
olevien seuraamusten kanssa). J os vastaaj ille annetaan harkittavaksi "rangaistuslista", 
Iistan sisal tO ja vaihtoehtojen esitysjarjestys ohjaa sekin saatuja tuloksia.- Taman tutki
muksen menetelmaa voi pitaa perusteltuna ennen kaikkea tilanteessa, jossa yritetaan 
selittaa mita mielta vastaajat ovat nykyisestd rangaistuskdytdnnostd. Talloin luontevin tapa 
on kertoa vastaajille nykyisen kaytannon mukainen lopputulos, kun se kerran tutkijoilla on 
tiedossa (aina kayHinnon sisallosta ei nain tarkkaa tietoa ole saatavilla); ja tamanjalkeen 
kysya, mita mieltii he tasta kiiytannosta ovat. 
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Onko Matin saarna 900 rnarkan sakko liisti:i 30 kilornetrin ylinopeudesta 50:n 
alueella mie/esti:inne 1 aivan /iian lievi:i, 2 /iian lievd, 3 sopiva, 4 liian ankara tai 5 aivan 
/iian ankara?" 

Vuosien 2000-2001 otosten yhteenlaskettu vastausjakauma on taulu

kossa 34. 

Taulukko 34 Ylinopeus 30 krn (raioitus 50 kml t), tyt)/on Matti M- 900 rnk sakko 
2000-2001 

Aivan liian lieva 0,8% 
Liian lieva 4,2% 
Sopiva 54,0% 
Liian ankara 32,9% 
Aivan liian ankara 8,2% 
Yhteensa 100,0% 

Runsas puolet (54%) piti Matin saamaa 900 mk:n sakkoa sopivana. Silta osin 

kuin sakon oikeudenmukaisuutta epailtiin, sita pidettiin pikemminkin liian 

ankarana tai aivan liian ankarana ( 41 %) kuin liian lievana tai aivan liian 

lievana (5 %). 4 Kuviossa 36 on vastausjakaumat eri otoksissa. 
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Kuvio 36 900 mk:n ylinopeussakon oikeudenmukaisuus, X2=7,4; P=,497 

4 "Ei osaa sanoa" vastausten osuus vaihteli piiiisiUintaisesti 1-2 o/o:n vaiheilla (ks. liite A 
jakaumat q700-720). 
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Sakkoa ankarana piHivien osuus nakyi hieman kasvaneen vuoden 2000 
aikana. Vuoden 2001 arviot pysyivat samalla tasolla. Muutokset ovat kuiten
kin vahaisia. Ne eivat myi:iskaan ole tilastollisesti merkitsevia. 

2 Edustajan ylinopeussakko 

Myyntiedustaja Jarmo J. (tu/ot 15 000 mklkk- sakkoa 2 200 mk) 
"Q702- Ajatelkaa sitten, etta tass a samassa tilanteessa autoa ajoi myyntiedustaja 

Jarmo J Hanen bruttotulonsa oval kuukaudessa no in 15 000 markkaa. Han on naimisissa 
ja htinella on kaksi alaiktiista lasta. Vaimon bruttopalkka on 7 500 markkaa kuukaudessa. 
Valttamattomyysmenojenja asumiskulujenjalkeen nelihenkisen perheen kiiytettavaksijaa 
kuukaudessa 5 000 markkaa. Rangaistuksena Jarmo saa 18 paivasakkoa, yhteensa noin 
2 200 markkaa. Muita seurauksia ei tule . 

Onko Jarmon saama 2 200 markan sakko tasta 30 kilometrin ylinopeudesta 50: n 
alueella mielestanne ... " 

Taulukko 35 Ylinopeus 30 km (rajoitus 50 kmlt), myyntiedustaja Jarmo J 
- 2 200 mk sakko 

2000-2001 
Aivan liian lieva 0,7% 
Liian lieva 7,7% 
Sop iva 59,0% 
Liian ankara 28,8% 
Aivan liian ankara 3.7% 
Yhteensa 100,0% 

Edellista hieman suurempi osa (59%) piti Jarmon saamaa sakkoa oikeuden
mukaisena. Liian ankarana tai aivan liian ankarana sakkoa piti 33% ja 
lievana 8%. 
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Elokuu 2000 
Kuvio 37 2 200 mk:n ylinopeussakon oikeudenmukaisuus, t=l8,3; P=,Ol9 

Sakkoa oikeudenmukaisena piHi.vien osuus kapeni vuonna 2001. Samalla 

sakkoa liian ankarana piUi.vien vastaajien osuus kasvoi. 

3 Johtajan ylinopeussakko 

Johtaja Tarmo T. (tulot 50 000 mklkk- sakkoa 7 500 mk) 
"Q703 - Ja vieli:i kolmas henkilo. Tass a samassa tilanteessa autoa ajaa johtaja 

Tarmo T. Hi:inen bruttotulonsa ovat kuukaudessa noin 50 000 markkaa. Han on naimisissa, 
mutta hi:ine/la ei ole lapsia. Vaimon bruttopalkka on 12 000 markkaa kuukaudessa. 
Valttamattomyysmenojenja asumiskulujenjalkeen Tarmonja vaimon kaytettavaksijaa 
kuukaudessa 20 000 markkaa. Rangaistuksena Tarmo saa 18 paivasakkoa, yhteensa no in 

7 500 markkaa. Muita seurauksia ei tule. 
Onko Tarman saama 7 500 markan sakko tasta 30 kilometrin ylinopeudesta 50: n 

alueella mielesti:inne ... " 

Taulukko 36 Ylinopeus 30 km (rajoitus 50 kmlt), johtaja Tauno T. - 7 500 mk sakko 

200(}-2001 
Aivan liian lievii 4,4% 
Liian lievii 16,9% 
Sop iva 57,0% 
Liian ankara 18,1% 
Aivan liian ankara 3,5% 
Yhteensii 100,0% 
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Myos johtajalle maarattya sakkoa pidettiin voittopuolisesti (57%) oikeuden
mukaisena. Erona edellisiin kuitenkin on, etta nyt sakkoa liian ankarana tai 
liian lievana pitavia onjokseenkin yhta paljon (21 % verr. 22 %). 
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Kuvio 38 7 500 mk:n ylinopeussakon oikeudenmukaisuus, t=16,8 ; P=,032 

Vuoden 2000 aikana johtajan sakkoja liian ankarana pitavien a suus Iaski. 
Kasityksissa palattiin vuonna 2001 kuitenkin kevaan 2000 tasolle. 

4 Eri tuloryhmille maarattyjen sakkojen vertailu 

Tulokset antavat myos mahdollisuuden vertailla eri tulonsaajille langetettujen 
sakkojen oikeudenmukaisuusarviointia. Vastauksetjakautuivat vuoden 2001 
otoksessa seuraavasti. 
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Taulukko 37 Ylinopeus 30 km (rajoitus 50 kmlt). Oikeudenmukaisuusarviot eri tulo-
luokkien sakoista vuonna 2001 (elokuu) 

Tyotan Edustaja Johtaja 
900 mk sakk.o 2 200 mk sakk.o 7 500 mk sakko 

Liian lievii. tai aivan liian lievii. 4,7% 9,1% 20,5% 

Sopiva 53,3% 54,8% 55,7% 

Liian ankara tai aivan liian ankara 41,9% 36,1% 23,6% 

Yhteensii. 100,0% 100,0% 100.0% 

Samasta teosta tyottomalle annettu 900 mk:n sakko sekajohtajalle annettu 
7 500 markan sakko saivat varsin erilaisen arvion. Sakkoja sopivana pitavien 
osuus olijokseenkin saman suuruinen (53% verr. 56%). Sakkoon tyytymat
tOrnien osuudet jakautuvat sen sijaan toisistaan poikkeavasti: Tyottoman 
sakkoa piti liian lievana tai aivan liian lievana 5 %, kun taas johtajan sakkoa 
piti liian lievana 21 %. Liian ankarana tyottOman sakkoa piti 42 %, mutta 
johtajan saamaan sakkoon suhtautui talla tavoin vain 24 %. 

Oikeudenmukaisuusarviointien erot ja niissa tapahtuneet muutokset 

ilmenevat tiivistetysti vastausten pistekeskiarvoista (aivan liian lieva = 1; 
aivan liian ankara = 5). 
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Edustaja, 2200 mk -· 
::J 2,0+-------.----------" Johtaja, 7500 mk 

Elokuu 2001 Toukokuu 2000 Elokuu 2000 

Kuvio 39 Tapausten oikeudenmukaisuusarvio eri otoksissa 

Johtajan sakkoa pidetaan kaikissa otoksissa "keskimaarin sopivana" (arvo = 

3). Muiden saamia sakkoja pidettiin hieman ankarana. 
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Kovin kriittisena yleisi:in kasityksia suhteessa nykyiseen sakotuskay
tanti:ii:in voi tuskin pitaa. Sen kuvio 39 kuitenkin yksiselitteisesti osoittaa, etta 

sakotettavan tulotason laskiessa sakkoja aletaan pitaa yha ankarampina. 
Kuviosta nakyy elokuulle 2000 osuva notkahdus johtajien sakkojen osalta. 
Niita pidettiin (kesan suursakkojen jalkeen) syksylla 2000 hieman lievempina 
kuin kevaalla. Vuoden paasta tilanne oli kuitenkin palautunut ennalleen. 

B LIIKENNEJUOPUMUS 

Ylinopeuksien ohella toinen kaytanni:issa merkittava liikennerikosten ryhma 
on liikennejuopumus. Liikennejuopumusten rangaistukset sivuavat myi:is 
sakkojarjestelmaa siina, etta rattijuopumuksen lievemman muodon (ratti
juopumus RL 23 :3) normaalirangaistus (yli 95 % tapauksista) on sakko. 
Ti:irkeasta tekomuodosta (RL 23:4) seuraa sen sijaanjoko ehdollista vankeut
ta Ga oheissakko), yhdyskuntapalvelua tai ehdotonta vankeutta. Molemmista 
rikoksista kuljettaja maarataan saanni:inmukaisesti myi:is ajokieltoon. 

Kysymys rattijuopumusrangaistusten oikeudenmukaisuudesta on 
jatkuvan keskustelun kohde. Tutkimusasetelma antoi mahdollisuuden kartoit
taa myi:is rattijuopumusrangaistusten oikeudenmukaisuusarvioita. Tata 

koskevat kysymykset sisallytettiin vain vuoden 2000 otoksiin. Niissa haasta
teltavat ositettiin kahdeksi ryhmaksi. Toiselle ryhmalle esitettiin arvioitavaksi 
ti:irkeana rattijuopumuksenaja toiselle ryhmalle tavallisena rattijuopumukse
na rangaistava tapaus. 

1 Torkea rattijuopumus 

Vastaajien arvioitavaksi esitettiin ti:irkeaan rattijuopumukseen toistuvasti 
syyllistyneelle tuomittavan yhdyskuntapalvelurangaistuksen oikeudenrnukai
suus. Tapauksessa tekijan aikaisempi rikollisuus riitti siis esteeksi ehdollisen 
kayti:ille, mutta ei viela sulkenut pois mahdollisuutta yhdyskuntapalvelun 
tuomitsemiselle. 

Torketi rattijuopumus, tyOton Ville V. 60 tuntia yhdyskuntapalvelua ja 10 kk:n ajokielto 
"Q7 10 - Kysyn Tei/td vield toisen rangaistuksen oikeudenmukaisuutta koskevan 

kysymyksen, joka liittyy rattijuopumukseen. 
Ville V ali istunut pubissaja nauttinut kuusi olutta. Ville pddtti kuitenkin lahtea 

kotiin, koska tuttuja ei ndkynyt. Siella hanjoi vie/a muutaman oluenja pddtti sitten 
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nukkua. Parin tunnin kuluttua Ville herasija Iahti autolla kaymaan laheisessa kauppakes
kuksessa. Matkalla hanjoutui ratsiaan. Osoittautui, etta Vi/len veressa ali alkoholia 1,5 
promillea. Pari vuotta aikaisemmin Ville oli tuomittu tarkeasta rattijuopumuksesta. Ville 
oli tyO/on. Rangaistukseksi hiinet mtiariittiin suorittamaan yhdyskuntapalvelua 60 tuntia 
seuraavien kahden kuukauden aikana viikonloppuisinja iltaisin. Lisaksi han menetti 
ajokorttinsa 10 kuukauden ajaksi. Muita rangaistuksia ei tullut. 

0/iko yhdyskuntapalvelu rangaistuksena mielestanne ... " 

Molempien otosten yhteistulos on taulukossa 38. Kuviosta 40 nli.kyvatjakau
tumat molemmissa otoksissa. 

Taulukko 38 Torkea rattijuopumus 1,5 %o, TyotOn Ville V (60 tuntia ykp) 

60 tuntia vhdyskuntapalvelua 
Aivan liian lieva 
Liian lieva 

Sop iva 

Liian ankara 
Aivan liian ankara 

Yhteensa 

60r---------------------------~ 

50 

40 

~ 30 

20 

10 

0 
Aivan Iii an liavli Sopiva 

Liian lieva 

Aineisto 

~T oukokuu 2000 

--""""""-..._.......,___, .Eiokuu 2000 

Liian ankara 

Torkea rattijuopumus 1,5 o/oo, Tyoton Ville V (60 tuntia ykp) 

Kuvio 40 Torkea rattijuopumus ja yhdyskuntapalvelu 

Yhteensa 
14,7% 
30,2% 
51,6% 

3,1% 
0,4% 

100,0% 

Valtaosa (52%) piti tOrkean rattijuopumuksen perusmuodosta seuraavaa 
yhdyskuntapalvelua oikeudenmukaisena, silloinkin kun tekija on aikaisem
min tuomittu samasta rikoksesta. Eri mielta olevat pitivat sita pikemminkin 
liian lievana ( 45 %) kuin Iii an ankarana ( 4 % ). Elokuussa yleison rangaistus
vaatimukset olivat hieman lievempia kuin toukokuussa. 
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Toiseksi vastaajilta kysyttiin kantaa Villelle tuomitun ajokiellon 
pituuteen. 

Taulukko 39 Torkea rattijuopumus 1,5 %o, Ty6ton Ville V (ajokielto 10 kk) 

Ajokielto 10 kk 
Aivan liian lieva 

Liian lieva 

Sopiva 

Liian ankara 

A ivan liian ankara 

Yhteensa 

+"' c 
Q) 

~ 
Q) 

ll. 

Aivan liian lieva 

Liian lieva 

Sopiva 

Vi lien ajokielto 10 kk 

Aineisto 

~Toukokuu 20C 

-=-___, .Eiokuu 2000 

Aivan Iii an ankara 

Liian ankara 

Kuvio 41 Torkea rattijuopumus ja ajokiellon kesto 

Yhteensa 

8,8% 
16,4% 
67,2% 

6,9% 
0,6% 

100,0% 

Ajokiellon pituuteen oltiin varsin tyytyvaisia. Kaksi kolmesta piti sita sopiva
na, 25% liian lyhyenaja 8% liian pitkana. 
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2 Rattijuopumus 

Rattijuopumuksen esimerkkitapaukseksi valittiin kaytannossa tavallinen 
"krapulatapaus", eli tilanne, jossa ajokunnon esteena on ollut edellisiltana 
nautittu alkoholi. 

Rattijuopumus, myyntiedustaja Heikki H. Sakkoa 6 000 mk, ei ajokieltoa. 
Q720 - "Myyntiedustaja Heikki H. ali nauttinut myyntikakausillallisilla ta

vanamaiset ruakajuamatja senjiilkeen illan aikana viisi annasta alkahalia. Ilta venyi 
kella kahteen yollii. Aamulla Heikki tunsi a[ ansa melka huteraksi, mutt a arveli kuitenkin 
pystyviinsii ajamaan autallaan aiemmin sapimaansa asiakastapaamiseen. Kesken tyomat
kaa hiinjautui ratsiaan. Osaittautui, ettii hanellii ali veressiiiin 0,6 pramillea alkahalia. 
Heikkiii ei altu aiemmin rangaistu rattijuapumuksesta eikii muistakaan rikaksista. Ran
gaistukseksi Heikki sai nain 6 000 markan sakan, kaska hiinen bruttatulansa alivat nain 
15 000 markkaa. Muita rangaistuksia ei tullut. 

Olika sakka mielestanne rangaistuksena ... ? " 

Tulokset kerrotaan taulukossa 40 ja kuviossa 42. 

Taulukko 40 Rattijuapumus 0.6 %o, myyntiedustaja Heikki H (6 000 mk sakkaa) 

Nain 6 000 mk:n sakka 
Yhteensa 

Aivan liian Iievli 4,8% 
Liian lieva 14,0% 
Sop iva 60,6% 
Liian ankara 18,2% 
Aivan liian ankara 2,4% 
Yhteensa 100,0% 
Heikille ei ajokieltoa 

Yhteensa 
Oikein 65,4% 
Vaarin 34,6% 
Yhteensli 100,0% 
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Aivan liian lieva Sopiva 

Aineisto 

~Toukokuu 200 

.Eiokuu 2000 
Aivan liian ankara 

Liian lieva Uian ankara 

Rattijuopumus 0.6 o/oo, myyntiedustaja Heikki H (600C 

Kuvio 42 Rattijuopumus, myyntiedust~a Heikki H ja 6 000 mk:n sakko 

Valtaosa (61 %) piti tavallisen rattijuopumuksen normaalirangaistusta oikeu
denmukaisena. Sakkoa liian ankarana tai liian lievana pitavia oli molempia 
no in viidennes vastaaj ista. 

Tapauksessa tekija jai poikkeuksellisesti ajokieltoon maaraamatta. 
Tamankin ratkaisun olisi valtaosa vastaajista (65 %) hyvaksynyt. 

C OIKEUDENMUKAISUUSARVIOIHIN 
V AIKUTTA VIA TEKIJOITA 

Lopuksi tarkastellaan viela ylinopeussakkoja ja rattijuopumusrangaistuksia 
koskevien oikeudenmukaisuusarvioiden yhteyksia eri vastaajaominaisuuksiin. 
Tulokset ilmoitetaan pistekeskiarvoina (1 = aivan liian lieva; 5 aivan liian 
ankara). Yksityiskohtaiset tiedot ilmenevat liitekuvioista (liite B.II.). 

1 Vastaajaominaisuudetja sanktioarviot 

Sukupuolella oli heikko yhteys arvioihin siten, etta naiset pitivat hieman 
miehia useammin tyottoman sakkoa turhan ankarana. 
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Kuvio 43 Ylinopeussakkojen oikeudenmukaisuusarviot ja sukupuoli 

SilHi osallistuuko liikenteeseen kuljettajana ei ollut vaikutusta ylinopeus

sakkojen arviointiin. Rattijuopumusarviot olivat sen sijaan hivenen ankaram
pia kuljettajien keskuudessa (ks. liite B.II.l .). Myoskaan ajokilometreilla ei 
ollut yhteytta nopeussakkojen arviointiin. Rattijuopumusarvioinnit sen sijaan 

kiristyivat ajokilometrien myota. 
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Kuvio 44 Rattijuopumusrangaistusten oikeudenmukaisuusarviot ja ajokilometrit 

Ikajakauman aaripaat olivat suhtautumisessaan muuta vaestOa ankarampia. 
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Kuvio 45 Ylinopeussakkojen oikeudenmukaisuusarviot ja ika 

Koulutustason kasvaessa kasvaa niiden vastaajien osuus, joiden mielesUl 
jobtajan sakko on ollut turban ankara ja tyottoman taas turhan lieva. Vastaa
vasti vahan koulutet ut vastaajat pitavat johtajan sakkoa Jiian lievana ja 
tyottoman sakkoa liian ankarana (kuvio 46). Rattijuopumussanktioiden 
arvioon koulutuksella ei nay olevan systemaattista vaikutusta (liite B.II.S.). 
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Kuvio 46 Oikeudenmukaisuusarvio ja koulutus 
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Hyvin ansaitsevat pita vat johtajan ylinopeussakkoa selvasti ankarampana 
kuin pienituloiset. Vastaavat erot koskevat myos tyottOman sakkoa, joskin 
pienempina (kuvio 47). Rattijuopumussanktioiden osalta punitiivisuus tuntuu 
sen sijaan hieman kasvavan tulojen kohotessa (liite B.II.6.). 

"' ~ 4,0,---- ---- --, 
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"' c 
.~ 
::i 

-
Tyoton, 900 mk 

2,5 
Edustaja, 2200 mk 

1\lti p 

Johtaja, 7500 mk 

Kuvio 4 7 Oikeudenmukaisuusarviot ja tulot 

Asuinpaikkakunnalla ei ollut systemaattista yhteytta rangaistusarvioihin (liite 
B.II.7.). 

2 Muut oikeudenmukaisuuskasitykset ja sanktio
arviot 

Seuraavissa kuvioissa on verrattu nopeussakkojenja rattijuopumusrangaistus
ten arviointeja sen mukaan, mika on ollut vastaajien kanta paivasakkojarjes
telman ja liikennesakkojen yleiseen oikeudenmukaisuuteen. Vertailuilla 
etsitaan vastausta rnm. siihen, arvioivatko ne, jotka pitavat sakkojarjestelmaa 
yleisesti epaoikeudenmukaisena, eri tavoin konkreettisten tapausten saamat 
rangaistukset verrattuna ryhmaiin, jotka pitavatjarjestelmaa yleisesti oikeu
denmukaisena. 
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Yksityiskohtaiset tulokset on koottu liitteeseen (liite B.II.S-1 0). 
Kuviossa 48 on ylinopeussakkojenja paivasakkojarjestelman oikeudenmu
kaisuutta koskeva vertailu. 
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Paivasakkojarjestelma on ... 

Kuvio 48 Paivasakkojarjestelman oikeudenmukaisuus ja ylinopeussakkojen arvio 

Kanta paivasakkojarjestelman oikeudenmukaisuuteen heijastuu eri tuloryh
mien saamien nopeussakkojen arvioon: Ne, joiden mielesta paivasakkojarjes
telma oli oikeudenmukainen olivat samalla silla kannalla, ettajohtajan sakko 
oli liian lievaja tyottoman sakko liian ankara (vasen puoli). Ne, joiden 
mielesta paivasakkojarjestelma ei ole oikeudenmukainen pitivat kaikille 
maarattyja sakkoja samassa maarin (hieman) liian ankarina (oikea puoli). 

Sarna toistui verrattaessa liikennesakkojen ja esimerkkitapausten 
oikeudenmukaisuusarviointeja: Liikennesakkoja liian lievina pitavat ovat 
erityisesti sita mielta, etta johtajan sakko oli liian lieva. Liikennesakkoja taas 
liian ankarina pitavien ryhmassa juuri johtajan sakkoa koskevat arviot muut
tuivat eniten (liite B.II.8.). 

Kuviossa 49 vertailukohteina ovat rattijuopumusrangaistuksia koske
vat kasitykset seka liikennesakkojen oikeudenmukaisuus. 
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Kuvio 49 Oikeudenmukaisuusarviot ja esimerkkitapauksen ratkaisut 

Myos rattijuopumusrangaistuksia seka liikennesakkojen yleista tasoa koske
vat kasitykset ovat keskenaan yhteydessa. Ne, joiden mielesta liikennesakot 
ovat liian ankaria ovat samalla valmiimpia pitamaan myos annettuja ratti
juopumusrangaistuksia riittavan ankarina. Sen sijaan paivasakkojarjestelmaa 
koskevilla kasityksilla ei nakynyt a levan yhteytta rattijuopumusrangaistusten 
arvosteluun (ks. liite B.II.9.). 

Kuviosta 50 ilmenee viela paivasakon enimmaismaaraa koskevien 
kannanottojen ja annettujen rangaistusten oikeudenmukaisuusarvioiden suhde. 
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Kuvio 50 Oikeudenmukaisuusarviotja paivasakon ylaraja 
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Tulos oli odotettu: Ne, jotka toivovat paivasakolle ylarajaa pitavat johtajalle 

maarattya sakkoa ankarampana kuin ne, joiden mielesta tallaista ylarajaa ei 

tarvita. Muutoin yhteydet ovat varsin heikot. 

D PAATULOKSET JA KESKUSTELUA 

Tassajaksossa vastaajilta tiedusteltiin kantaa konkreettista rikostapauksista 
maarattyihin rangaistuksiin. Rikostapauksista mukaan valittiin tavallinen 30 

km/t ylinopeusrikkomus, tOrkea rattijuopumus ja rattijuopumus. 

Ylinopeussakon oikeudenmukaisuus.- Konkreettisiin ylinopeustapauksiin 
annetut vastaukset osoittivat, etta vastaajien valtaosa piti annettuja sakkoja 

oikeudenmukaisina. Silta osin kuin ylinopeusakkoihin oltiin tyytymattomia, 

pidettiin niita pikemminkin liian ankarina kuin liian lievina. 
Havaittiin edelleen, etta sakkoja liian ankarina pitavien osuus kasvoi 

sita mukaan kuin sakotetun esimerkkikuljettajan tulotaso aleni: Samasta 
teosta tyottomalle annettu 900 mk:n seka johtajalle annettu 7 500 mk:n sakko 

sai lopulta melko erilaisen arvion. Tyottoman sakkoa piti liian lievana tai 

aivan liian lievana 5 %, johtajan sakkoa piti lievana 21 % vastaajista. Liian 

ankarana tyottoman sakkoa piti 42 %, muttajohtajan saamaan sakkoon 

suhtautui talla tavoin enaa 24 %. Havainto antaa aiheen epailla, ettei uudis

tuksen pyrkimys lieventaa suurituloisten sakkoja sittenkaan saa suuren yleison 

hyvaksyntaa. Sen tarkastelu myos kertoo, etta sakkoihin ollaan suurelta osin 

tyytyvaisia. 
Sukupuolen vaikutus oikeudenmukaisuusarvioihin oli vahainen. Juuri 

liikenteeseen mukaan tulleet nuoret pitivat sakkoja selvasti muita ankarampi

na. Kannat kuitenkin tasoittuivat nopeasti, ja ikaryhma 20-24-vuotiaat piti 

sakkoja kaikkein ankarimpana. Tamanjalkeen sakkojen ankaruuden "paljoksu

minen" kasvoi vahitellen ian myota, kunnes suunta muuttui jalleen 60 ikavuo

den j alkeen. 
Koulutus- ja etenkin tulostaso olivat selvassa yhteydessa annettuihin 

vastauksiin. Vahatuloiset ja perusasteen koulutuksen saaneet pitivat johtajan 

sakkoa Iii an lievana ja tyottoman sakkoa liian ankarana. Tulotason kohotessa 

kasvoi niiden osuus, jotka pitivat johtajalle maarattya sakkoa turban ankarana. 
Sakon oikeudenmukaisuusarviot heijastavat vastaajien omaa elamantilannetta 

ja maksukykya. 
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Rattijuopumusrangaistusten taso- keskusteluaja vertailuja.- Ylinopeus
seuraamusten ohella mitattiin vastaajien kantaa kahteen konkreettiseen 
rattijuopumusrangaistukseen. Tulosten mukaan todellisuudessa tuomitut 
rattijuopumusrangaistukset olivat varsin hyvin linjassa yleison rangaistusodo
tusten kanssa. Rattijuopumuksen perusmuodon rangaistukset vastasivat 
hyvinkin tarkasti yleisokasityksia. Lieva enemmistO piti myos tOrkeasta 
rattijuopumuksesta uusijalle tuomittua yhdyskuntapalvelua sopivana rangais
tuksena, vaikka Hi.hes yhta suuri osa piti tuomiota liian lievana. Sen sijaan 
ajokiellon pituuteen oltiin paaosin tyytyvaisia: Kaksi kolmesta piti aikaa 
sopivana, 25 % Iii an lyhyena ja 8 % liian pitkana. 

Tulos ei vastaa niita mediagalluppien tuloksia, joiden mukaan selva 
valtaosa yleisosta pitaa tuomittuja rangaistuksia liian lievina. Valittujen 
Palojen Taloustutkimus Oy:lta tilaaman selvityksen (Taloustutkimus 1996) 
mukaan kolme neljasta suomalaisesta pitaa rattijuopoille annettuja rangaistuk
sia liian lievinaja vain yksi prosentti liian ankarina. Runsas viidennes olisi 
ollut tuomioihin tyytyvainen. 

Tulosten ero liittyy ennen kaikkea kyselytekniikkaan ja kaytettyjen 
kysymysten yleistasoon. Kun vastaajia pyydetaan arviomaan rattijuopon 
rangaistuksen oikeudenmukaisuutta yleisesti, kertomatta, millaisesta tapauk
sesta on kyse, ovat vastaajien mielessa rikoksen torkeimmat ilmenemismuo
dot (median raportoimat kuolemaan johtaneet rikokset)- eivat rikoksen 
normaalimuodot. Kun yleiso suhteuttaa naihin mielikuviin (niin ikaan mieli

kuviin perustuvat) kasityksensa rangaistuksista ("rattijuopot selviavat sakoilla 
tai ehdollisilla"), saadaan yllakuvattu tulos. Alan tutkimuksissa on naista 
syista toistuvasti painotettu tarvetta muotoilla kysymykset riittavan tarkoiksi. 
Yleisluontoisiin kysymyksiin annetut vastaukset eivat valttamatta kuvaa 
todellisia yleisokasityksia. Asian merkitys selviaa, kun vertaa toisiinsa taman 
tutkimuksen konkreettisten tapauskuvausten ja Taloustutkimuksen yleisluon
teisen kysymyksen tuottamia vastauksia. 
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Taloustutkimus 1996: OPTL: 
"Rattijuoppojen rangais- "Konkreettisesta rattijuopumusrikoksesta annettu 

tukset ovat paaosin. .. " normaalikavtannon mukainen ranKaistus on ... " 

Rattijuopumus Tiirkeii rattijuopumus 
60 tuntia yhdyskun-

6000 markan sakko tapalvelua aikaisem- 1 0 kuukauden 
"aamukrapulaiselle min rangaistulle ajokielto samalle 

rattijuopolle" rattijuopolle tekijalle 
(0.6 %o) (1.5 %o) 

- liian ankaria 1% 20% 4% 8% 

- oikeudenmukaisia 21% 59% 51% 66% 
- liian lievia 74% 18% 45% 25% 
- ei osaa sanoa 3% 3% 1% 1% 

Taloustutkimuksen kysymykseen vastanneista 74% piti rangaistuksia liian 
lievina ja 21 % oikeudenmukaisina. Konkreettisen tapauksen rangaistusta 
arvioivista rangaistuksia liian lievina pitavien osuus taas vaihteli 18-45 %:n 
valilla. Rangaistuksia piti oikeudenmukaisena vuorostaan 51--66 %. 

Tavallisen rattijuopumuksen sakkoa piti nyt saatujen tulosten mukaan 
liian ankarana viidennes vastaajista, kun Taloustutkimuksen mukaan talla 
kannalla oli vain prosentti vastaajista. Jos vertailukohteeksi otetaan tOrkeii.sta 
rattijuopumuksesta uusijalle maarattavat rangaistukset, tulokset osuvat 

lahemmas toisiaan. Nyt saadun tuloksen mukaan vain 4% piti uusijalle 
tuomittua yhdyskuntapalvelua liian ankarana rangaistuksena. Eroksi tassajaa, 
etta 51 % piti rangaistusta oikeudenmukaisena verrattuna taloustutkimuksen 
saamaan 21 %:iin. 

Erot havainnollistavat erhetta, joka syntyy kun vastattavaksi asetetaan 
liian yleisluonteisia kysymyksia. Yleisluonteiset kysymykset tuottavat yleis
luonteisiaja epatarkkoja vastauksia; niista ei sellaisenaan voi paatella vastaa
jien kantaa rikoksista todellisuudessa langetettujen konkreettisten rangaistus
ten oikeudenmukaisuuteen. Ne kertovan sen sijaan yleison perusasennoitumi
sesta mitattavaan kysymykseen. Tassa tapauksessa niista ilmeni yleison 
tuomitseva asenne rattijuopumukseen ilmiona. Vastauksista voidaan lukea 
myos huoli siita, ettei yhteiskunta ole vastaajien mielesta tehnyt riittavasti 
rattijuopumusongelman hoitamiseksi. Sen sijaan niista ei voi paatella, etta 
vastaajat olisivat konkreettisissa tapauksissa valmiita vaatimaan rikoksesta 
ankarampia rangaistuksia, kuin mita naista rikoksista kaytannossa tuomitaan 
(eikii. niista voi myoskaan paatella, mita asian hoitamiseksi olisi tehtava

jollei tutkimus sitten poikkeuksellisesti ole esitellyt eri toimintavaihtoehtoja 
vastaajien arvioitaviksi, ks. oikeustajuntatutkimusten tulosten tulkinnasta 

Balvig 1999 jajaljempana luku IX). 



VI 
SAKOTUSKYNNYKSET 

TIELIIKENTEESSA 

A JA.RJESTELMAN JA SIIHEN TEHTY
JEN MUUTOSTEN P AAPIIRTEET 

Suurin osa sakoista maarat1Uin summaarisessa rangaistusmaaraysmenettelys
sa. Siina syyttaja vahvistaa poliisin esittaman vaatimuksen pohjalta tekijalle 
maarattavan sakon. Rangaistusmaaraysmenettely tulee sovellettavaksi maara
ehdot tayttavissa lievissa rikoksissa, joista laki kayttaa termia rikkomus. 
Rajankaynti rangaistusmaarays- ja tuomioistuinmenettelyn valilla ratkaistaan 
kaytannossa poliisin sakkokasikirjan ohjeiden mukaan. Sakotuksen kasikirja 
sisaltiia taulukot eri rikkeiden paivasakkojen lukumaarista seka laskentaohjeet 
paivasakon rahamaaran vahvistamisesta. Vuoden 1999 uudistus ei tuonut 
muutoksia rangaistusmaaraysmenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn valiseen 
rajanvetoon. Kaytannossa tuomioistuinkasittely tulee harkittavaksi, kun 
ylinopeutta on noin 50 km/t. 

Kaikkein lievimmissa rikkeissa on kaytossa rikesakko. Eri rikkomuk
sista maarattavien rikesakkojen suuruus saadetaan asetuksella. Tieliikenteessa 
rikesakko voi periaatteessa tulia sovellettavaksi vain sellaisesta tieliiken
nelain tai sen nojalla annettujen saannostenja maaraysten rikkomisesta, josta 
aiheutuvaa vaaraa on yleensa pidettava vahaisena. Rikesakkoa ei voida myos
kaiin maarata, jos rikkoja on osoittanut piittaamattomuutta tieliikennelainsaa
dantaon sisaltyvia si:i.annoksiaja maarayksia kohtaan. Rikesakon maaraa 
poliisimies tai muu laissa saadettya valvontaa suorittava virkamies (ks . 
lahemmin edellajakso LA). 

Ennen vuotta 1999 autoilijoille maaratyt rikesakot vaihtelivat 140-300 
markan valilla. Rikesakko tuli sovellettavaksi vain, jos nopeuden ylitys oli 
enintaiin 15 km/t. Vuonna 1999 rikesakon soveltamisalaa laajennettiin koske
maan myos enintaan 20 km/t ylinopeuksia. Ylinopeudesta annettavat ri
kesakot porrastettiin myos rajoitusalueen mukaan. Korkein rikesakko on 700 
markkaa (50 km/t rajoitusalueella nopeus 70 km/t). 
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Kaikista havaituista rikkeista ei sakoteta. Pienimmat nopeudenylitykset 
johtavat kaytannossa ainoastaan huomautukseen. Tiedot poliisin kussakin 

tilanteessa noudattamista puuttumiskynnyksista ovat hajanaisiaja osin puut
teellisia. Kynnys mita ilmeisimmin myos vaihtelee olosuhteidenja alueiden 
mukaan. Poliisin tulostavoitteena on vuodesta 1993 ollut "vahintaan 10 km/t 
ylinopeutta ajavien maaran vahentaminen". Tama lienee vaikuttanutjossain 
maarin yleison keskuuteen kasityksenii, etta ylinopeuden ratkaiseva raja olisi 
kaytannossa 10 km/t. SisaasiainministeriOn vuoden 1997 lopulla antama 
suositus tasmentaa puuttumiskynnysta eri nopeusalueilla normaaliolosuhteis
sa seuraavasti (ks. sisaasiainministerio 22.12.1997, Dnro 29/011/97). 

Asetelma: Pu uttumiskynnys ennen 1.10.1999 

A B c 
Sallittu nopeus Kirjallinen huomautus: Rikesakko: Rangaistusvaatimus: 
km/t ylitys km/t ylitys km/t ylitys km/t 
120 14-15 16-
100 tai 80 10-12 13-15 16-
70 tai 60 8-11 12-15 16-
50 tai 40 6-10 11-15 16-

Suosituksen mukaan pienin sakkoonjohtava ylitys olisi 11 km/t (B). Kynnys 

kuitenkin kohoaisi nopeuksien myota 15 km/t vaiheille. Suositus on annettu 
ajalle 1.1.1998-31.12.2002 ja on muodollisesti edelleen voimassa. Vuoden 
1999 sakkouudistus kuitenkin siirsi rikesakon ja rangaistusmaarayksen valista 
rajaa siten, etta talla hetkella rangaistusvaatimusten kirjoittaminen alkaa, kun 
ylitys on 21 km/t (C). Alempaan puuttumiskynnykseen (A/B) uudistus ei 
tuonut muutosta, olkoonkin, etta vuoden 1999 uudistuksenjalkeen on poliisin 
puolelta korostettu tarvetta puuttua aiempaa pienempiin nopeuden ylityksiin. 
Uusimmassa poliisin liikenneturvallisuusstrategiassa vuosille 2002-2005 
todetaankin poliisin kayttavan taajamissa 5 km/tja muiden nopeusrajoitusten 

osalta 10 %:n puuttumisrajaa. Tosin kaytannon syyt "saattavat pakottaa 
poliisin soveltamaan korkeampaakin puuttumisrajaa" (Poliisin liikenneturval
lisuusstrategia 2002-2005, 5, SM Poliisiosaston julkaisuja 2/2002). Maara
tyilla alueilla poliisi on toisaalta noudattanut tata selvasti alempiakin puuttu
misrajoja. 

Siita, toiko vuoden 1999 uudistus muutoksia poliisin puuttumiskiiytiin
tOon vuosina 2000-2001 ei ole tarkkaa tietoa. Monet syyt puhuvat sen puo
lesta, etta kaytantO on sailynytjokseenkin ennallaan. Poliisille annetut ohjeet 

ovat pysyneet samana, eivatka liikennevalvontaan suunnatut resurssit ole 
aiemmasta kasvaneet (pikemminkin painvastoin). 
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Oheen on tiivistetty viela kertauksen vuoksi ylinopeusrikkomuksissa 
noudatettavat sakotuskynnykset ennen ja jalkeen vuoden 1999 sakkouudis
tuksen. 

Asetelma: Ylinopeuden miHira (km/t) ja sovellettu sakotusmuoto 
Ennen 1.1 0.1999 J alkeen 1.10.1999 

0 -noin 10 0- noin 10 Huomautus 
noin 10- 15 noin10- 20 Rikesakko 
16-noin 50 21- noin 50 Rangaistusmaarayssakko 
no in 50-> noin 50-> Tuomioistuinsakko 

Seuraavassa tarkastellaan lahemmin, millaiseksi yleiso nama kynnykset 
otaksuu Uakso B) ja millaisia kynnyksia vastaajien mukaan kaytiinnossii 
pitdisi soveltaa Uakso C). 

B OTAKSUTTUSAKOTUSKYNNYS 

Vastaajille selostettiin alkuun jarjestelmiin peruspiirteet seuraavasti: "Osa 
ylinopeusrikkomuksista rangaistaan pdivdsakkojdrjestelmdn mukaan. Silloin 
myos tulot vaikuttavat sakon suuruuteen. Lievemmistd rikkomuksista sen 
sijaan mddrdtddn niin sanottu rikesakko, jonka suuruuteen vaikuttaa vain 
rikkomuksen vakavuus, eivatkd tulot lainkaan. Nopeuden ylittdmisen maard 

vaikuttaa siihen, sovelletaanko kaytdnnossa rikesakotusta vai antaako poliisi 
sakon rangaistusmddrdykselld vai joutuuko poliisi viemddn rikkeen tuomiois
tuimeen sakon mddrddmiseksi. 

Seuraavaksi haluaisimme tietdd, milld tavalla arvelette sakotuksen 
nykyisin toimivan taajamassa ja maantielld. Luettelen erilaisia tilanteita ..... " 

Vastaajille arvioitaviksi annetut tilanteet eroteltiin yhtiiiiltii sen mukaan 
onko kyseessa taajama vai maaseutu. Kussakin ryhmiissa tehtiin viela ero eri 
nopeusrajoitusalueiden valillii. Rajoitusalueita oli kolme: Taajama rajoitukse
na 50 km/t, maantie rajoituksena 80 km/t ja maantie rajoituksena 100 km/t. 
Tulokset kussakin ryhmiissii ilmaistaan ohessa taulukoinja kuvioin. Ensim

mainen taulukko kertoo viimeisimmiin otoksen mukaiset vastausjakautumat 
ja arvioiden keskiarvon. Vastausten keskiarvon lisiiksi taulukoon on merkitty 

todellisuudessa noudatetut rajat. Kuvioihin on merkitty tarkemmatjakautu
matiedot kussakin osa-aineistossa. 
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1 Taajama rajoituksena 50 km/t 

Ensimmainen kysymys koski taajamaa,jossa nopeusrajoituksena on 50 
kilometria tunnissa. Kysymys kuului: "Mika on pienin ajonopeus, josta a) 
po/iisi jo (tall a alueella) antaa rikesakon, b) syyttaja antaa rangaistusmaa
raykset, ja c) asia viedaan oikeuteen? (Q341) ". Taulukossa ovat tulokset 

viimeisesta otoksesta elokuulta 2001. 

Taulukko 41 Arvioidut sakotuskynnykset elokuussa 2001 

Elokuu 2001 Rikesakko Rangaistusmiiiiriiyssakko Tuomioistuin 
Ylinopeus % Summa-% % Summa-% % Summa-% 

1-5 32,9 3,7 0,7 
6-10 49,8 82,7 17,5 21,2 1,2 1,9 
11-15 11,0 93,7 29,3 50,5 3,0 4,9 
16-20 5,0 98,7 29,2 79,7 15,8 20,7 
21-25 0,2 98,9 5,2 84,9 11,4 32,1 
26-30 0,9 99,8 10,1 95,0 33,9 66,0 
31-40 0,0 99,8 1,8 96,8 14,4 80,4 
41-yli 0,2 100,0 3,2 100,0 19,6 100,0 

Keskiarvo 59 km/t 67 km/t 83 km/t 
Todellinen raia 61 km/t 71 km/t 100 km/t 

Elokuussa 2001 rikesakon soveltamisrajan arveltiin alkavan tilanteessa, joss a 

50 km/t alueella ajetaan 59 kmlt. Kasitys on hyvin lahella ohjeiden mukaista 

kaytantoa. Vajaa puolet vastaajista arvioi raj an jokseenkin tarkalleen oikein, 

kolmannes todellista alemmas ja vajaa viidennes todellista korkeammaksi. 

Rangaistusmaaraysmenettelyyn j a paivasakkoihin siirtyminen tapahtui

si vastausten mukaan kun nopeus on 67 kmlt. Kaytannossa raja vuonna 2001 

(uudistuksen jalkeen) oli 71 km/t. Tassakin keskiarvo osui lahelle, mutta 

arviot hajaantuivat selvasti edellista laajemmalle alueelle. Aile 30 % antoi 

oikean vastauksen, puolet arvioi raj an todellista alemmas ja viidennes todel

lista korkeammaksi. 

Tuomioistuimiinjuttu vietaisiin vastaajien mukaan kun ajonopeus olisi 

83 km/t (ylinopeutta olisi siis runsaat 30 km/t). Todellisuudessa raja on tata 

selvasti korkeammalla (ylinopeutta tulisi olla noin 50 km/t. Kuudennes 

vastaajista arvioi tuomioistuinrajan jokseenkin oikein, viisi prosentti liian 

korkeaksi ja loput nelja viidesosaa otaksuivat tuomioistuinkynnyksen olevan 

todellista alempana. 
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Rikesakon ja rangaistusmaarayssakon osalta vastaajien kasitykset 
vastaavat varsin hyvin todellista tilannetta. Tuomioistuinmenettelyn osalta 
kynnys otaksutaan todellista alhaisemmaksi. 

Taulukkoon 42 seka kuvioon 51 on merkitty kutakin osa-otosta koske
vat tiedot. Vastausten keskiarvot ovat taulukossa 42 ja arvioiden tarkat 
jakautumat kuviossa 51. 

Taulukko 42 Arvioidut sakotuskynnykset vuosina 1999-2001 (kesk iarvot) 
Rikesakko Rangaistusm1Hiriivs Tuomioistuimeen 

Arvio/Todellinen Arvio/Todellinen Arvio/Todellinen 
km/t km/t km/t 

Toukokuu 1999 60/61 69/66 83/100 
Toukokuu 2000 59/61 68171 83/100 
Elokuu 2000 60/61 67171 811100 
Elokuu 2001 59/61 68171 83/100 
Yhteensii 59/61 68/71 83/100 

Keskiarvot ovat pysyneet lahes muuttumattomina. Tama merkitsee myos, 
ettei uudistuksen tuoma muutos rikesakon ja rangaistusmaaraysmenettelyn 
soveltamisalueisiin ole vaikuttanut ihmisen kasityksiin. Arvioinneissa mah
dollisesti tapahtuneista muutoksista saa paremman kuvan tarkastelemalla 
vastausten jakautumia. Kuvioista 51-53 ilmenee, kuinka suosittuja "arvauskoh

teita" eri nopeuspisteet ovat olleet kussakin osa-aineistossa. 
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Taajamassa alueella 50 km/t /rikesakko 

Kuvio 51 Rikesakon soveltamisraja ylinopeustapauksissa (taajama 50 km/t) 
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Rikesakon sove1tamiskynnysta koskevissa arvioissa nakyy kolme piikkia. 
Selvasti suosituin arvio oli 60 km/t: 40 % vastaajista arveli, etta rikesakko 
tulee kayttoon, kun nopeutta on 60 km/t. Neljannes oli toisaalta silla kannalla, 
ettajo 55 km/tjohtaa rikesakkoon Ua runsaat 10% sita mielta, etta tahan 
paadytaan, kun nopeutta on 65 km/t). Keskiarvojen samansuuntaisuus sai 
kuviosta vakuuttavan selityksen. Arviot ovat eri osa-otoksissa pysyneet 
jokseenkin identtisina. 

Vastaavat tiedot rangaistusmaaraysmenettelyn soveltamiskynnyksesta 
ovat kuviossa 52. 
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Elokuu 2000 
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53 58 62 66 70 75 85 101 

Taajamassa alueella 50 km/t /rangaistusmaarays 

Kuvio 52 Rangaistumaaraysmenettelyn soveltamisraja ylinopeustapauksissa 
(taajama 50 km/t) 

Tassa erottuu nelja piikkia. Suosituin arvio (30 %) on 70 km/t (eli 20 km/t 
ylinopeus). Se vastaa myos todellista kaytantoa. On myos huomattava, etta 
viidennes otaksui rikesakon soveltamisen loppuvan jo 10 km/t ylityksissa. 
Tulokset kertovat, ettei yleis6 ole havainnut rikesakon ja rangaistusmaarays
menettelyn valisen kynnyksen muuttuneen. 

Tuomioistuinkynnysta koskevat arviot ilmenevat kuviosta 53. 
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~ ~ V\J .A Elokuu 2001 

55 66 71 76 81 88 92 101 110 140 180 

61 68 73 79 85 90 99 103 125 160 210 

Taajamaassa alueella 50 km/t ITI:een 

Kuvio 53 Tuomioistuinmenettelyn soveltamisraja ylinopeustapauksissa (taajama 
50 km/t) 

Arviot hajaantuivat edellisia selvasti laajemmalle alueelle. Suosituin arvio oli 
80 km/t (35 %). Keskenaan yhta suosittuja arvioita olivat 70 km/t seka 100 
kmlt (n. 15 % kumpikin). Naista jalkimmainen vastaa todellista tilannetta. 

2 Maantie rajoituksena 80 km/t 

Sarna kysymys toistettiin myos korkeammilla nopeusrajoitusalueille (maantie 

rajoitus 80 kmltja 100 kmlt). Keskeiset tulokset rajoitusalueella 80 km/t ovat 
oheisessa taulukossa. 
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Taulukko 43 Arvioidut sakotuskynnyksel maantiella 80 krn/t raj oitusalueella 

Rikesakko Rangaistusmaarayssakko Tuomioistuin 
% Summa-% % Summa-% % Summa-% 

1-5 14,9 0,9 0,2 

6--10 51,6 66,5 11,3 12,2 0,8 1,0 
11-15 19,2 85,7 19,7 31,9 1,7 2,7 

16--20 12,3 98,0 37,7 69,6 13 ,6 16,3 
2I-25 0,2 98,2 7,0 76,6 5,6 2I ,9 

26--30 0,5 98,7 10,3 86,9 23,9 45,8 
3 I--40 1' 1 99,8 10,4 97,3 32,I 77,9 
41-yli 0,2 100,0 2,7 100,0 22,1 100,0 

Keski-arvo 92 krnlt 102 krnlt 117 krnlt 
~odellinen ra,ja 93 krnlt 101 krnlt 117 krnlt 

Elokuussa 2001 rikesakon soveltamisrajan arveltiin alkavan tilanteessa, jossa 

80 km/t alueella ajetaan 92 km/t. Kasitys vastaa melko tarkkaan noudatettua 
kaytantOa ( ohjeiden mukainen kynnys 93 kmlt). Tassakin no in puolet vastaa
jista arvioi raj an lahes oikein (n. 10 kmlt ylitys ), 15 % sijoitti sen todellista 
alemmas ja loput todellista korkeammaksi. 

Rangaistusmaaraysmenettelyyn siirryttaisiin kun nopeutta on hieman 
paalle 100 kmlt, mika sekin vastaa todellista tilannetta. Vaikka keskiarvo osui 
kohdalleen, arviot hajaantuivat nyt aiempaa laajemmalle alueelle. 

Tuomioistuirniinjuttu vietaisiin vastaajien mukaan kun ajonopeus olisi 
117 km/t ja ylinopeutta olisi siis vajaat 40 km/t. Todellinen raja on hieman 
korkeammalla (ylinopeutta tulisi olla noin 50 kmlt). 

Taulukkoon 44 seka kuvioon 53 on merkitty kutakin osa-otosta koske
vat tiedot edellisessa jaksossa kaytetyn mall in mukaan. 

Taulukko 44 Arvioidut sakotuskynnykset maantiella rajoitusaiueella 80 krn/t vuosina 
1999- 200I (keskiarvot) 

Maantie 80 krn/t Rikesakko Rangaistusmaarays Tuomioistuimeen 
arvio/todellinen arvio/todeiiinen arvio/todellinen 

Toukokuu I 999 92/93 krn/t 102/96 km/t 1171130 krnlt 
Toukokuu 2000 92/93 krn/t 1 02/1 0 1 km/t I 171130 krn/t 
Elokuu 2000 91/93 krnlt 101/101 km/t 116113 0 krn/t 

Elokuu 200I 92/93 km/t 1 02/1 0 I krnlt 1171130 krnlt 
Yhteensa 92/93 krn/t 102/101 1171130 

Tulokset noudattavat jo havaittua linjaa. Keskiarvot ovat pysyneet lahes 
muuttumattomina. Rikesakon ja rangaistusmaaraysmenettelyn soveltamis
alueiden muutokset eivat nay vuoden 2000 ja 2001 vastauksissa. Kuviosta 54 
ilmenevat tarkemmat arviot toukokuussa 1999 ja elokuussa 2001. 
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Kuvio 54 Rikesakko seuraa, kun nopeus 80 km/t maantiealueella on .. . 

Liihes puolet arveli kynnyksen sijaitsevan 90 km/t vaiheilla runsas I 0% 
uskoi sen olevan taUi alempanaja Hihes 40% otaksui sen Uita korkeammaksi. 
Jakautumat sailyivat kalkissa otoksissa jokseenkin identtisina. 

Ohessa viela rangaistusmiiaraysmenettelyn ja tuomioistuinmenettelyn 
soveltamista koskevien tulosten jakaumat. 
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Maantiellii alueella 80 km/t ITI:een 

Kuvio 55 Rangaistusmaarayssakko/tuomioistuinmenettely seuraa, kun nopeus 80 
km/t maantiealueella on ... 

Profiilit sailyvat identtisina. Rangaistusmaaraysmenettelyn selvasti suosituin 
raja oli 100 krn/t ( 40 % vastaajista). Tuomioistuinrnenettelyn rajaksi arvioitiin 
useirnrninjoko 100 tai 110 krnlt (molempien osuus n. 30% vastauksista). 

Ohessa viela arviot 100 km/t nopeusrajoitusalueella (taulukko 45 ja 
kuvio 56). 

Taulukko 45 Arvioidut sakotuskynnykset maantiellii rajoitusalueella 100 km/t vuosina 
1999-2001 (keskiarvot) 

Maantie I 00 km/t Rikesakko Rangaistusmiiiiriiys Tuomioistuimeen 
Toukokuu 1999 112/110 km/t 122/116 km/t 136/150 km/t 
Toukokuu 2000 112/110km/t 123/121 km/t 137/150 km/t 
Elokuu 2000 113/110 km/t 122/121 km/t 135/150 km/t 
Yhteensii 112/110 km/t 122/122 km/t 136/150 km/t 

Tulokset noudattavat keskeisilta osiltaanjo saatuja: Rikesakonja rangaistus
maarayssakon raj an muutosta ei olla havaittu ja tuomioistuinkynnyksen 
oletetaan sijaitsevan todellista alempana. 
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3 Vertailuja aiempiin tutkimuksiin 

Nyt saatuja tuloksia voidaan verrata eraisiin aiempiin mittauksiin. Vuonna 
1995 tehdyssa haastattelututkimuksessa vastaajilta kysyttiin, "palj onko 
arvelette poliisin sallivan ylinopeutta 80 km/t nopeusrajoitusalueella?" 
Vastausten mukaan vain 5% uskoi poliisin sallivan yli 10 km/t ajonopeudet 
(Lahdeniemi 1995, 11 ). Nyt saatujen tulosten mukaan runs as kolmannes 
(36 %) vastaajista oli sita mielta, etta rikesakko seuraa vasta kun ylinopeutta 
on yli 10 krn/t. Erilaisesta muotoilusta huolimatta kysymykset saadaan osin 
mittaamaan samaa asiaa kaantamalla vuoden 1995 tutkimuksen vastaukset 
myonteisista kielteisiksi Nain saadaan tieto, jonka mukaan no in 95 % oli sita 
mielta, etta poliisi sakottaa ("ei salli") yli 10 km/t ylinopeuksia. Tama olisi 
selvasti korkeampi kuin nyt saatu tieto, jonka mukaan kolmannes oli sita 
mielta, etta rikesakko seuraa vasta kun ylinopeutta on yli 10 krn/t. Vertailu 
viittaisi siihen, etta tanaan kuljettajat uskovat sakotuskynnyksen sijaitsevan 
korkeammalla kuin aikaisemmin. Tutkimusten toteutustapojen erojen vuoksi 
(ks. alias. 119-120) paatelmissa on kuitenkin syyta olla varovainen. 

Vuonna 1988 julkaistussa tutkimuksessa (Makinen 1988 ja 1990) 
2 500 ajoneuvohaltijalle lahetettiin kysely, jossa tiedusteltiin muun ohessa 
"mika on pienin rangaistukseen johtava nopeusrajoituksen ylitys", joka 
vastaajien kasityksen mukaan johtaa rikesakkoon, (rangaistusmaarays) 
sakkoon ja asian viemiseen tuomioistuimeen. Toisin kuin kasilla olevassa 
tutkimuksessa tassa ei eroteltu eri nopeusrajoitusalueita, mika hieman vai
keuttaa vertailuja. Seuraavassa on verrattu molempien tutkimusten tuottamia 
tuloksia eri sakotusryhmassa. Taulukoiden yleinen lukuohje on: Mita no
peammin summaprosentit nousevat, sita alempana kulloinkin mitattavaa 
kynnysta yleisesti pidetaan. 

Taulukko 46 Kasitykset pienimmasta rikesakkoonjohtavasta nopeudenylityksesta 
vuonna1988 ja 1999-2001 
Rikesakko 1988 (Makinen) Rikesakko 1999-2001 (OPTL) 

Nopeuden- 50 km/t taajama 80 km/t maantie 
tylitys km/t % Summa-% % Summa-% % Summa-% 

1-5 35 32 14 
6--10 49 84 48 80 50 64 
11-15 12 96 14 94 21 85 
16-20 2 98 5 99 13 98 
21-25 2 100 0 99 0 98 
26-30 1 100 I 99 
31-40 0 1 100 
41-vli 0 100 
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Vuonna 1988 84 % uskoi saavansa rikesakon jo tilanteessa, jossa ylitys on 
korkeintaan 10 km/t. Vuoden 1999-2001 tulosten mukaan 80 % uskoi saa
vansa rikesakon vastaavassa tilanteessa, milloin ajo tapahtui taajamassa 50 
km/t rajoitusalueella. Sen sijaan 80 km/t rajoitusalueella (maantie) sakon 
arvioi saavansa enaa 64 %. Varovainen tulkinta on, etta sakotusraja arvioitiin 
vuonna 1999-2001 jonkin verran korkeammaksi kuin vuonna 1988. 

Rangaistusmaarayssakon rajaa koskevien kasitysten muutokset ovat 
taulukossa 47. 

Taulukko 47 Kasitykset pienimmasUi rangaistusmaarayssakkoonjohtavasta nopeudenyli-
ks 1988 . 1999 2001 Lyl' esta vuonna ja -

Salow 1988 (Makinen) Rangaistusmaarays sakko 1999-2001 (OPTL) 

Nopeuden- 50 km/t taa;ama 80 km/t maantie 
ylitys krn/t % Summa-% % Summa-% % Summa-% 

I-5 2 3 I 

6-IO I8 20 I9 22 10 I1 

II-15 33 53 27 49 18 29 

16-20 38 91 31 80 40 69 

21-25 3 94 5 85 7 76 
26-30 5 99 11 96 12 88 
31--40 I 100 2 98 9 93 
4I-yli 100 2 100 3 100 

Vuonna 1998 53 % uskoi saavansa rangaistusmaarayssakon kun ylitys on 

korkeintaan 15 km/t. Vuonna 1999-2001 osuudet olivat 50 % (50 km/t 
taajama) ja 29% (80 km/t maantie). Tassakin varovainen tulkinta siis olisi, 
etta rangaistusmaaraysraja arvioitiin vuonna 1999-2001 korkeammaksi kuin 
vuonna 1988. Taulukosta 48 ilmenevat viela tuomioistuinkynnysta koskevien 
kasitysten muuttuminen. 

Taulukko 48 Kasitykset pienimmasta tuomioistuimeen johtavasta nopeudenylityksesta 
vuonna 1988. 1999 2001 Ja -

Tuomioistuin 1988 (Makinen Tuomioistuin 1999-2001 (OPTL) 
Nopeuden- 50 km/t taa;ama 80 km/t maantie 
ylitys km/t % Summa-% % Summa-% % Summa-% 

1-5 0 0 0 

6-10 1 2 2 1 1 
11-IS 2 3 3 5 2 3 
16-20 10 13 16 21 13 I6 
21-25 4 I7 11 32 6 22 
26--30 25 42 35 67 26 48 
31--40 I8 60 14 81 31 79 
4I-vii 40 100 19 100 21 100 
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Vuonna 1988 42% vastaajista uskoi joutuvansa tuomioistuimeen vasta kun 
ylitys on enintiUin 30 km/t. Vuonna 1999-2001 osuudet olivat 67 % (taajama 
50 km/t) ja 48 % (maantie 80 km/t). Edellisistii tuloksista poiketen niiyttaisi 
silta, etta tuomioistuinkynnyksen olisi arveltu vuosien kuluessa pikemminkin 
laskeneen kuin nousseen. Todellisuudessa kynnys on pysytellyt samalla 
tasolla, ja olennaisesti korkeammalla kuin ihmiset ajattelevat. Vastaajien 
kasitykset olivat siten vuonna 1988 liihempiinii totuutta. 

Piiatuloksena voinee pitiiii havaintoa, jonka mukaan vastaajat niiyttiiviit 
otaksuvan sakotuskynnysten vuosien varrella pikemminkin kohonneen kuin 

laskeneen. 

C SOPIV AKSI KOETTU 
SAKOTUSKYNNYS 

Seuraavaksi asiaa tarkastellaan vaatimustenja odotusten niikokulmasta. Kyse 
on siita, millaista sakotuskynnystii pidettiiisiin kiiytiinnossii sopivana ja 
perusteltuna. Kantoja myos tarkennettiin eri ajo- ja nopeusalueita koskevilla 
kysymyksillii. 

1 Yleinen sakotuskynnys 

Tarkastelu aloitettiin tiedustelemalla aluksi vastaajien kantaa siihen, kuinka 
poliisin tulisi ylipaiitiiiin menetellii ylinopeustilanteissa. Esitettiivii kysymys 
(Q320) kuului: "Millii tavalla poliisin tulisi toimia ylinopeuksia koskevissa 
sakotustilanteissa? Pitdisiko poliisin sakottaa kaikista, vain vaaran aiheutta
neista vaiko vain tietyn kynnyksen ylittdvistd ylinopeuksista? ". 



115 

40 

Aineisto 
30 

OToukokuu 1999 

20 
l!liiDToukokuu 2000 

10 8881 Elokuu 2000 

Poliisin tulisi sakottaa ylinopeuksista 

Kuvio 57 Miten poliisin tulisi sakottaa ylinopeustapauksissa? 

Viidennes oli sita mielta, etta sakko on paikallaan kaikista ylityksista. Vastaa
vasti nelja viidesta kannattijonkinlaisen sakotuskynnyksen kayttoa. Kolman
nes sakottaisi vain vaaran aiheuttaneista ylityksista. Runsas 40 % kannatti 
nopeusrajoitusten soveltamista vain tietyn kynnyksen jalkeen. Seuraavasta 
kuviosta ilmenee vastausten yhteys sukupuoleen. 

40 

Sukupuoli 

lli!Nainen 

Poliisin tulisi sakottaa ylinopeuksista 

Kuvio 58 Sukupuoli ja sakotusvaatimukset 
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Sukupuoli vaikutti suhtautumiseen: Naisista 28% mutta miehista vain 14% 
oli sita mie1ta, etta kaikista ylityksista tulisi sakottaa. Taulukosta ilmenee 
viela vastausten yhteys autolla ajamiseen seka sukupuoleen. 

Taulukko 49 Sakoruskynnys, sukupuoli ja ajoon osallistuminen 
Ajaako itse Poliisin tulisi sakottaa Nainen Mies 
Ajaa Kaikista 21,6% 11,1% 

Vain vaaraa aiheuttaneista 29,4% 40,1% 
Vain tietyn kynnyksen ylittiivistii 47,4% 46,9% 

Ei aja Kaikista 33,7% 18,6% 
Vain vaaraa aiheuttaneista 26,1% 36,7% 
Vain tietyn kynnyksen ylittiivistii 36,1% 44,1% 

Ei autoa Kaikista 40,9% 29,1% 
Vain vaaraa aiheuttaneista 21,3% 30,2% 
Vain tietvn kvnnvksen vli ttiivi stii 34.0% 36.0% 

Taustamuuttujien ristiintaulukointi toi esiin aaripaat. Naisista, joilla ei ole 
autoa 41 % kannattaa ylinopeussakotuksen nollatoleranssia. Autoilevista 
miehista talla kannalla oli vain 11 %. 

2 Sopiva sakotuskynnys eri tilanteissa 

2.1 Taajama 50 km/t 

Seuraavaksi vastaajilta tiedusteltiin, mika olisi sopivaksi koettu sakotuskyn
nys eri nopeuksillaja -ajoalueilla. Vastattavaksi esitetyn kysymyksen (Q330) 
perusmuoto oli: "Mika olisi se ajonopeus, jonkajalkeen sakko olisi paikal
laan taajamassa, ja mika olisi tallainen ajonopeus maantiella? Luettelen 
ne/ja erilaista til annetta ... ". Tulokset kerrotaan taulukko- ja kuviomuodossa. 
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Taulukko 50 Taajaman (raj . 50 k.Jnlt) sakolusrajan tulisi olla 
Otokset 1999-2001 % Summa-% 

55 kmlt 14,5 14,5 
56-60 km/t 29,3 43,7 
61-65 km/t 32,9 76,7 
66-70 kmlt 12,9 89,6 
71-75 km/t 4,9 94,5 
76-80 kmlt 1,9 96,4 
81-90 km/t 0,7 97,2 

91-100 km/t 0,2 97,3 
101-110 km/t 0,1 97,4 
Yli 110 km/t 0,1 97,5 

Ei osaa sanoa 2,5 
Yhteensa 100,0 100,0 

40,------------------------, 

Taajamaan (raj. 50 km/t) sakotusrajan tulisi olla 

Kuvio 59 Mika oli oikea sakotusraja taajamassa 50 km/t rajoitusalueella? 

Selvasti suosituin sakotuskynnys 50 km/t taajama-alueella olisi 65 kmlt, eli 
jonkin verran todellista korkeampi. Jakautumat eri otoksissa olivat varsin 
samansuuntaiset. 

2.2 Taajama 80 km/t 

Tulokset 80 km/t nopeusalueelle (taajama) ovat taulukossa 51 ja kuviossa 60. 
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Taulukko 51 Sakotusraj an maantiellli (raj . 80 kmll) tulisi olla 
Otokset 1999-200 I % Summa% 

85 km/t 6,2 6,2 
86--90 km/t 24,0 30,2 
91-95 km/t 31,8 62,0 

96-100 km/t 19,3 81,4 
101-105 km/t 11,0 92,3 
106-110 km/t 2,6 94,9 
111-120 km/t 1,8 96,7 
121-130 km/t 0,4 97,1 
yli 140 km/t 0,3 97,5 

Ei osaa sanoa 2,5 
Yhteensa 100,0 100.0 

40 r-----------------------, 

Sakotusrajan maantiella (raj. so km/t) tulisi olla 

Kuvio 60 Sakotusrajan maantiella (80 km/t) tulisi olla ... 

Nyt suurin ryhma sijoittuu 15 km/t (91-95 km/t) vaiheille. 30% vastaajista 
kannatti tata alempaa kynnysHi.ja 16% oli sita mielta, etta sakotettaessa 
nopeutta tulisi olla yli 100 kmlt. Myos nopeusrajoitusalueella 80 kmlt tahdot
taisiin sovellettavaksi nykyista hieman korkeampaa sakotuskynnysta. 

2. 3 Vertailu vuoden 199 5 tilanteeseen 

Edellii viitatussa vuoden 1995 selvityksessii Uakso B.3) tiedusteltiin niinikiiiin 
kuljettajien kantaa sopivaan puuttumiskynnykseen. Vastaajille esitetty kysy
mys kuului: "Mista nopeudesta alkaen poliisin pitaisi puuttua ylinopeuksiin 
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esimerkiksi 50 km/t I 80 km/t rajoitusalueella?" Vuoden 1995 ja nyt saatuj en 
tulosten vertailu nayttaa seuraavalta: 

T I kk 52 S . k . k au u 0 op1va s1 . I k k oettu puuttUJms- sa ·oLus cynnys 1995 . 2001 1a 
Alue 50 km/t Alue 80 krnlt 

1995_(_* 2001_(_** 1995(* 2001 (** 
- enintaan 55 km/t 67% 18% .. .. 
-56-60 krnlt 25% 28% .. .. 
- yli 60 krnlt 5% 52% .. .. 
- enintaan 85 km/t .. .. 32% 6% 
-86-90 krnlt .. .. 48% 24% 
- yli 90 km/t .. .. 13% 68 % 

- muu/eos 4% 2% 7% 2% 
.. . .. . . 

*) Lahdemem1 1995, 11: "Polusm p1tiilSI puuttua ylmopeuksun" 
**) OPTL: "Sakko olisi paikallaan" 

Tulosten mukaan suhtautuminen ylinopeuksiin olisi "!Oyhentynyt" siten, etta 
poliisilta toivottaisiin aiempaa suurempaa toleranssia. Vuonna 1995 kaksi 
kolmannesta oli sita mielta, etta poliisin pitaisi puuttuajo 5 km/t ylityksiin 50 
km/t alueella j a kolmannes kannatti samaa 80 km/t a! ueella. Vuonna 2001 
naihin ryhmiin kuului vain 18 % ja 6 % vastaajista. Yli kymmenen kilometrin 
puuttumiskynnysta puollettiin vuonna 1995 vain 5 %:ssa tai 13 %:ssa vas
tauksia, kun vuonna 2001 lukemat olivat 52% ja 68 %. 

Edella havaittiin myos, etta vuonna 1995 todellisen sakotuskynnyksen 
otaksuttiin olevan matalammalla kuin vuosina 1999-2001. Tanaan yleiso 
pitaa poliisia sallivampana kuin aiemmin. Taman ohella toivotaan, etta 
sakotuskynnys olisi nykyistakin joustavampi. Vuonna 1995 poliisin linjaa 
pidettiin tiukempana. SamaHa vastaajat toivovat, etta nopeuksiin puututaan 
selvasti herkemmin (verrattuna vuosien 1999-2001 vastauksiin). 

Nayttaisi siis silta, etta tilanteessa, jossa poliisin otaksuttiin puuttuvan 
nopeuksiin tiukasti, silta myos tallaista kaytosta odotettiin. Ja kun poliisin 
otaksuttiin noudattavan sallivampaa !injaa, silta myos odotettiin jopa viela 
suurempaa j oustoa. Tulkinnassa tulee kuitenkin ottaa huomioon tutkimusten 
toteutustapojen erot. Vuoden 1995 haastattelussa puhuttiin vain "po!iisin 
puuttumisesta". Talla lienee tarkoitetun nimenomaan sakottarnista, eika esim. 
poliisin antamaa huomautusta. Tasta huolimatta osa vastaajista on saattanut 
tarkoittaa puuttumisella myos pelkkaa poliisin huomautusta tai puhuttelua. 
Myos silla voi olla merkitysta, etta vuoden 1995 tutkimuksessa kuljettajia 
haastateltiin suoraan tien paalla. Tielaitoksen liikenteen ohjaajat pysayttivat 
ajoneuvot ja liikenneturvan haastattelijat haastattelivat kuljettajat. On mah
dollista, etta tallaisessa tilanteessa kuljettajat ottavat helposti tavanomaista 
"tiukemman" kannan liikenneturvallisuuskysymyksiin, kuin vahemman 
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henkilokohtaisessa puhelinhaastattelussa. Yhtakaikki tulokset viittaavat 
siihen, etta liikennekontrollin otaksutaan olevan tanaanjoustavampaa kuin 
ennen, ja etta yleiso myos kaipaa kontrolliin tamankaltaistajoustoa. Yksi tapa 
lukea tuloksia olisi paatella, etta yleiso antaa tukensa sille tavalle, jolla se 
otaksuu poliisin toimivan, mutta niin se teki myos otaksuessaan poliisin 
toimivan toisella tavalla. 

3 Oletettu ja oikeaksi koettu sakotuskynnys 

Lopuksi voidaan viela verrata vastaajien olettaman ja sopivaksi koetun 

sakotuskynnyksen valista suhdetta. Tulokset on esitetty oheisessa kuviossa. 
Kayrien vertailu osoittaa, etta yleiso pitaa otaksumaansa, ja suureksi osaksi 
myos kiiytannossa sovellettua sakotuskynnysta noin 5 km/t liian alhaisena. 
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122 

D PAATULOKSET 

Suhtautumista liikenteen sakotuskaytantOon selvitettiin tiedustelemalla 
vastaajien tietoja ja kantaa ns. sakotuskynnyksiin. Ensivaiheessa selvitettiin 
mita haastateltavat asioista tiesivat, eli milloin heidan kasityksensa mukaan 
jarjestelman eri portaat- rikesakko, rangaistusmaarayssakko ja tuomioistuin
menettely- tulevat kaytannossa sovellettaviksi. Taman jalkeen tiedusteltiin 
vastaajien kantaa siihen millaisia kynnyksia vastaajien mukaan kaytannossa 
pitaisi soveltaa. 

Yleiso on verraten hyvin selvilla sovellettavista sakotuskynnyksista. 
Erityisesti tama patee rikesakon alimpaan soveltamisrajaan, eli vaiheeseen, 
jossa ylinopeudesta kaytannossa ryhdytaan "kirjoittamaan sakkoja". Vajaa 
puolet vastaajista arveli sakkorajan ylittyvan, kun ylinopeutta on 10 kmlt, 
mika lieneekin ollut melko vakaa kaytantO. Yleisokasitysten keskiarvo 
sijoittuu rangaistusmaaraysrajan osalta niinikaan oikealle kohdalle. Keskiarvo 
mittaa kuitenkin huonosti todellista tilannetta. Vaikka keskiarvo osui kohdal
leen, niin valtaosa vastaajista oli vaarassa. Tama patee viela selvemmin 
tuomioistuinmenettelyn soveltamisalaan. Nelja viidesta uskoi rajan todellista 
alemmas. 

Ehka merkittavin havainto koski arvioiden pysyvyytta. Vastausja
kaumat sailyivat lahes identtisina kaikissa otoksissaja kaikilla nopeusrajoi
tusalueilla. Ennen kaikkea, uudistuksen tuoma muutos rikesakon ja rangais
tusmaaraysmenettelyn soveltamisalueisiin ei nay millaan tavoin vastaajakasi
tyksissa. 

Tulosten pohjalta on mahdollista tehda varovaisia paatelmia kasitysten 
muuttumisesta pidemmalla aikavalilla. Rikesakon j a rangaistusmaarayssakon 
raja otaksutaan nyt hieman aiempaa korkeammaksi. Sen sijaan nayttaisi silta, 
etta tuomioistuinkynnysta pidetaan aiempaa hieman alempana. 

Tiedusteltaessa, millaista sakotuskaytantoa vastaajat itse olisivat 
valmiita suosittamaan, viidennes kannatti ylinopeuksien "nollatoleranssia". 
Selva enemmistO- nelja viidesta- suositti jonkinlaisen sakotuskynnyksen 
kayttoa. Kolmannes sakottaisi vain vaaran aiheuttaneista ylityksista j a vaj aa 
puolet kannatti nopeusrajoitusten soveltamista vain tietyn kynnyksen jalkeen. 

Naiset suhtautuivat miehia tiukemmin sakotuskynnysten soveltami
seen. Se vaestOnosa, joka ei itse aja autoa, oli arvioissaan odotetusti kaikkein 
tiukin. Naisista, joilla ei ole autoa 41 % kannattaa ylinopeussakotuksen 
nollatoleranssia. Autoilevista miehista talla kannalla oli vain 11 %. 

Vastaajilta kysyttiin myos tarkkaa suositusta sovellettavasta sakotus
kynnyksesta. Selvasti suosituin sakotuskynnys 50 kmlt taajama-alueella oli 65 
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km/tja alueella 80 km/t 95 km/t. Vastauksia voitiin verrata vastaajien omiin 

kasityksiin siita, mika on todellinen puuttumiskynnys. Yleiso pitaa otaksu

maansa, ja suureksi osaksi myos kaytannossa sovellettua sakotuskynnysta 

noin 5 km/t liian alhaisena. 
Suhtautuminen sakotuskynnyksiin on pysynyt vuosina 1999-2001 

samana. Kaytossa ei ole taman tutkimuksen kanssa suoraan vertailukelpoisia 

mittauksia, joiden perusteella voitaisiin pitavasti arvioida tata pidemman 
aikavalin muutoksia. Vuonna 1995 suoritetun mittauksen mukaan kaksi 

kolmannesta oli sita mielta, etta poliisin pitaisi "puuttua" jo 5 km/t ylityksiin 
50 km/t alueellaja kolmannes kannatti samaa 80 km/t alueella. Vuonna 2001 
18 % ja 6 % vastaajista toivoi poliisin "sakottavan" vastaaville ajoalueilla 5 
km/t ylinopeudesta. Vaikkei puuttuminen ja sakottaminen valttamatta tarkoita 

aivan samaa, voinee tulosta tulkita siten, etta vuonna 2001 sakotukselta 

toivottiin suurempaa joustoa kuin vuonna 1995. 



VII 
LIIKENNETURV ALLISUUSTYO JA 
KONTROLLIN KOHDENTAMINEN 

A SUHTAUTUMINEN 
POLIISIV AL VONTAAN 

1 Valvonta eri aloilla 

Yleison suhtautumista liikennevalvonnan maarii.iin on selvitetty 1990-luvulla 
usein eri kyselyin. Perustulos on, etta suomalaiset suhtautuvat liikenneval
vontaan positiivisesti. Makisen tutkimuksen mukaan nelja viidesta piti 
liikennevalvonnan lisaamista tarkeana tai erittain tarkeana (Makinen 1990). 
Lahdeniemen selvityksessa no in puolet vastaajista katsoi, etta poliisin tulisi 
lisata liikennevalvontaaja runsas kolmannes piti valvonnan tasoa sopivana. 
Nopeusvalvonnan osalta vastaajat jakaantuivat tasan siten, etta noin puolet 
piti tasoa sopivana ja vajaa puolet olisi valmis lisaamaan nopeusvalvonnan 
maaraa (Lahdeniemi 1995). Aiempien selvitysten mukaan yleiso toivoi 
valvontaa kohdistettavan nykyisestaan enemman erityisesti rattijuopumuk
seen, ylinopeuksiinja ohitusrikkomuksiin (Makinen 1990). 

Samaa teemaa selvitettiin tassa tutkimuksessa kysymalla vastaajilta 
aluksi, kuinka sopivana he pitavat poliisivalvonnan maaraa eri tilanteissa 
(onko valvontaa liian vahan, sopivasti vai liikaa). Valtaosa tilanteista liittyi 
liikenteeseen. Vertailukohteeksi kysymykseen liitettiin myos eraita perintei
sen rikollisuuden muotoja. Vastaajille luettu kysymys kuului: "Luettelen 
erditd tilanteita, joita poliisin odotetaan valvovan. Sanokaa, onko poliisin 
valvonnan mddrd naissd tilanteissa mielestdnne riittdvdd (aivan Wan vahais
td, liian vahdistd, sopivasti, hieman liikaa, aivan liikaa)? (Q310)" 

Vastausjakaumat ovat taulukossa 53. Taulukkoon on lisaksi merkitty 
vastausten pistekeskiarvot (1 =valvontaa aivan liian vahan; S=aivan liikaa). 
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Taulukko 53 Poliisivalvonnan riittavyys eri tilanteissa 
Aivan Hi em an Sopi- Hieman Aivan Ei Piste-
Iii an Iii an vasti liikaa liikaa osaa keski-
viihlin viihtln sanoa arvot 

Huumausaineiden myyminen? 53,1% 24,6% 12,9% 0,5% 0,5% 8,4% 1,6 
Autovarkaudet? 46,2% 31,3% 16,9% 0,3% 0,3% 5,0% 1,7 
Ajo humalassa tai paihteissii eli 

rattijuopumus? 42,4% 33,5% 21,4% 0,6% 0,3% 1,8% 1,8 
Katuvakivalta? 38,0% 34,8% 18,2% 0,3% 0,3% 8,4% 1,8 
Ohitustilanteet maantiella? 29,7% 43,2% 22,5% 0,9% 0,4% 3,3% 2,0 
Jalankulkijoiden liikkuminen 

liikennevalo iss a? 25,0% 29,8% 39,4% 1,2% 0,3% 4,4% 2,2 
Ajotavat liikennevaloissa? 22,8% 35,3% 35,5% 0,9% 0,3% 5,2% 2,2 
Ylinopeusvalvonta maantei!Hi? 21.2% 35 9% 38 2% 2.6% 16% 0.5% 23 

Tulokset ovat samansuuntaiset aikaisempien selvitysten kanssa. Taman 
mukaan yleiso tuntuisi kaipaavan kaikille alueille lisaa poliisivalvontaa. 
(Pistekeskiarvot liikkuvat alueella 1,6-2,3, jolloin arvo 2 vastaa luokkaa 
"hieman liian vahan"). Eniten kaivataan huumevalvontaa ja viihiten liikenne
valvontaa. Yhdensuuntaisesti aikaisempien tutkimusten kanssa yli puolet 

vastaajista olisi kuitenkin halunnut myos ylinopeusvalvontaa lisiittiiviin. Lisiiii 
ohitustilanteiden valvontaa kaipasi sen sijaanjo yli 70 %. Rattijuopumusval
vonnan IisaamisHi toivoi 75 %. Tata korkeammat lukemat osuivat autovar
kauksien (77 %) ja huumausaineiden myynnin (88 %) osalle. 

Tulosten mukaan ylinopeus on liikennerikoksista kaikkein "riittavim
min" valvottu. Tavanomaisia liikennerikoksia korkeammalle tasolle asettuvat 
rattijuopumus, katuvakivaltaja autovarkaudet. Nama olivat keskeniiiin suurin 
piirtein samalla tasolla. Huumekauppaan toivottiin eniten lisavalvontaa. 

2 Valvontaodotusten muutokset 1999-2001 

Valvonnan maaraa ja suuntaamista koskevien kasitysten muutokset eri 
otoksissa ilmenevat taulukoista 54-56. 

T I kk 54 YJ" au u 0 mopeusva vonnan miHlra 1999 2001 -
Toukokuu 1999 Toukokuu 2000 Elokuu2000 Elokuu 2001 

Aivan liian vahan 20,8% 20,5% 23,3% 23,0% 
Hieman liian vahan 35,0% 39,5% 34,9% 34,8% 
Sopivasti 39,1% 36,3% 39,1% 37,7% 
Hieman liikaa 2,8% 2,5% 2,3% 2,3% 
Aivan liikaa 2,3% 1,3% 04% 2,2% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
t=14,0; P=,299 
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Ylinopeusvalvontaa koskevat odotukset ovat pysyneet varsin samalla tasolla. 

Taulukko 55 Ohitustilanteiden valvonnan maara 1999-200 I 
Toukokuu 1999 Toukokuu 2000 Elokuu 2000 Elokuu 2001 

Aivan liian vahan 30,5% 30,2% 31,4% 31,3% 
Hieman liian vahan 44,6% 42,8% 46,7% 43,4% 
Sopivasti 23,5% 25,1% 21 ,1% 23,6% 
Hieman liikaa 0,8% 1,7% 0,4% 1,1% 
Aivan liikaa 0.5% 0,2% 0.4% 0,6% 

1000% 100,0% 100,0% 100,0% 
X2=8,2; P=,765 

Myos ohitustilanteiden valvontaa koskevat kasitykset ovat pysyneet samoina. 
Ohessa vielii rattijuopumusvalvonnan osalta. 

T I kk 56 R .. au u 0 alllJuopumusva vonnan maara 1999 2001 -
rr oukokuu 1999 Toukokuu 2000 Elokuu 2000 Elokuu 2001 

Aivan liian vahan 45,4% 41,9% 39,8% 40,9% 
Hieman liian vahan 32,2% 33,1% 39,1% 36,4% 
Sopivasti 21,5% 24,4% 19,8% 21,8% 
Hieman liikaa 0,8% 0,4% 0,4% 0,9% 
Aivan liikaa 0,1% 0,2% 0,9% 0,1% 

100,0% 100,0% 100.0% 100,0% 
t=22,1; P=,037 

Tamankin rikostyypin osalta kasitykset ovat sailyneet samalla tasoilla. Eri 
rikkeitii koskevat tulokset on tiivistetty vielii kuvioon 62 (pistekeskiarvot). 

2,4,..--------------, 
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Jalankulkijat 

Ajotavat liikenne· 

valoissa 

Ohituslilanteet 

maantiella 

c: Rattijuopumus· 
.!!! 
:.:::; 1.7 valvonta 

Toukokuu 1999 Toukokuu 2000 Elokuu 2000 Elokuu 2001 

Aineisto 

Kuvio 62 Liikennevalvonnan maaraa koskevien kasitysten muutokset 1999-2001 
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Kontrollin suuntaamista koskevissa kasityksissa ja toiveissa ei juurikaan ole 
tapahtunut muutoksia. Ylinopeusvalvonnan suosio laski hieman vuosina 
1999-2000, mutta on pysynyt senjalkeen samalla tasolla. 

3 Vastaajat ja valvontaodotukset 

Seuraavassa tarkastellaan valvonnan miiaraa ja suuntaamista koskevien 
kasitysten yhteyttii eriiisiin vastaajaominaisuuksiin. 

2,8,.------------, 

(1l 2 ,6 
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~ 
:::i 
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- II ... e llo 

1,8 
c: 
'nl .c 
'Ill > 1,6 
c: 
.!!! 

......... . .. ...... __ . Jalankulkijat ..... 
Ajotavat valoissa 

Ohitustilanteet maan -Rattijuopumusvalv. :::i 1,4 ,1---------- ---,1 
Mies Nainen 

Kuvio 63 Sukupuoli ja valvonnan miiiira 

Naiset toivoivat intensiivisempaa ylinopeus- ja rattijuopumusvalvontaa kuin 
miehet. 
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Kuvio 64 Valvonnan mlilirlija ika 

Myos ika vaikuttaa valvontakasityksiin. Noin 20 ikavuoden vaiheilla valvon
taa kaivataan kaikkein vii.hiten. Ian kohotessa valvonnan suosio kasvaa 

kaikilla liikennekayttaytymisen alueilla. 
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Rattijuopumusvalv. 

Suhtautuminen ylinopeusvalvontaan ja rattijuopumusvalvontaan vaihtelee eri 
tuloryhmissa. Tulojen kasvaessa kasvaa myos sen vaestOnosan suuruus, jonka 
mielesta ylinopeusvalvontaa on turhan paljon. Rattijuopumuksen suhteen 
tilanne on taas painvastainen: Mita korkeammat tulot, sita valmiimpia ollaan 

lisaii.rnaan rattijuopumusvalvontaa. 
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Seuraavassa samat tulokset perinteisen rikollisuuden puolelta. 

Ill 2,6 
Ill 
~ 
:.:J 2,6 

2,4 

2,2 

Katuvakivalta 

Autovarkaudet 

Huumemyynti 

Tulotasonja muun rikollisuusvalvonnan maariiii koskevien kasitysten viilillii 
on selva yhteys. Tulottomien tai pienituloisten ryhmiissa (alle 60 000 mk/v) 
valvonnan taso koettiin selvasti riittavammaksi. Muissa tulonsaajaryhmissa 
kasitysten valillii ei ollut eroja. Samaa akselia kaytettaessii, kuvioista kay ilmi 
myos valvontaodotusten ero perinteisen rikollisuuden ja liikennerikollisuuden 
val ilia. 

B KAMERAVALVONTA 

Suhtautuminen liikenteen automaattiseen kameravalvontaan on aiempien 
selvitysten mukaan ollut varsin myonteista: Yhdeksan kymmenesta vastaajas
ta hyvaksyy Uillaisen valvonnan (ks. tuloksista Tolvanen 1999, 148). Tahan 
tutkimukseen osallistuneilta tiedusteltiin suhtautumista kameravalvontaan 
valineena, joka mahdollistaa myos liikennesakkojen antamisen. Kysymys 
kuului seuraavasti: "Osa liikennesakoista maiiratadn niin sanotun automaat

tisen kameravalvonnan perusteella, jolla tarkoitetaan jdrjestelmad, }ossa 
liikennevaylien varrella kaupungeissa ja maanteilla on kameroita. Ne ottavat 

rikkomuksen tehneestii autosta valokuvan ylinopeus- tai muissa liikennetilan

teissa. Milia tavalla Te suhtaudutte tallaiseen automaattiseen kameravalvon
taan? Kameravalvonta on mielestanne ... (Q360) ". 
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Suositeltavaa Yhdentekevaa Hylattavaa 

Hyvaksyttavaa Arvelluttavaa Eos 

Kameravalvonta 

Kuvio 67 Suhtautuminen kameravalvontaan 

Selva enemmisto hyvi:iksyi kameravalvonnan: 39% piti sita suositeltavanaja 

35 % hyvaksyttavana. Hylattavana valvontaa piti vain 6 %. Taulukosta 57 
ilmenee vastaajien kanta eri otoksissa. 

Taulu l<ko 57 Suhtautuminen kameravalvontaan eri otoksissa 
Toukokuu 1999 Toukokuu 2000 Elokuu 2000 E1okuu2001 

~uosite ltavaa 39,6% 33,3% 38,2% 40,8% 
Hyv1iksyttavall 35,8% 37,7% 33,8% 34,9% 
Yhdcntekev1ili 6,1% 7,5% 7,3% 6,3% 
IA rveluttavaa 12,8% 16,1% 15,1% 11,6% 
-Jylliltliv!ill. 5,7% 5,4% 5,6% 6.4% 

100 0% 100,0% 100,0% 100,0% 
x~14,7; P=,258 

Suhtautumisessa ei juuri ole tapahtunut muutoksia. Suhtautuminen kamera

valvontaan sukupuolenja liikenteen osallistumisen mukaan ilmenee kuviosta 

68. 
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Kuvio 68 Suhtautuminen kameravalvontaan sukupuolen mukaan 

Miehet suhtautuvat valvontaan selvasti naisia kriittisemmin. Ero sailyi, 
vaikka ajoon osallistuminen vakioitiin. Lopuksi viela tiedot eri kuljettajaryh
mien osalta. 

Kameravalvonta 

oArveluttavaa 

OYhdentekevM 

oHyvaksyttavaa 

'#. o ..____..~....-...._"'-=.,.......,:--'--=~....--'-----' os uositeltavaa 
Ajaa Ei aja Ei autoa 

Kuvio 69 Suhtautuminen kameravalvontaan liikenteeseen osallistumisen mukaan 
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Autoa ajavat ovat- odotetustikin selvasti muita vastaajia kriittisempia. 

C LIIKENNETURV ALLISUUSTYO 

1 Eri toimenpiteiden Hirkeys 

Vastaajilta tiedusteltiin myos kantaa siihen, kuinka Ui.rkeinli he pitivat eri 

toimenpiteita liikenneturvallisuuden kannalta. Toimenpiteita listattiin kaik
kiaan 9. Osa liittyi liikennekontrolliin, osa opetukseen ja ajoturvallisuuden 
parantamiseen. Tulokset ovat taulukossa 58. Eri toimenpiteet on jarjestetty 

pistekeskiarvon antamaan tarkeysjarjestykseen (1 = ei lainkaan tii.rkeii.a; 4 = 
erittain tii.rkeaa). 

Taulukko 58 Seuraavaksi luettelenjoitakin toimenpiteitii. Sanokaa, miten tiirkeinii 
pidiitte niitii, kun tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen (Q390) 

Erittain Melko Yah em- Ei Piste-
tarkea tarkea mant. 1ainkaan keskiarvo 

Liikenneturvallisuusasioiden kasitte1y 77,4 19,8 2,3 0,3 3,8 
kouluissa? 

Ajamistaja 1iikennetta koskevien 71,5 25,1 2,6 0,5 3,7 
asenteiden opettaminen autokou1uissa? 

Ajotaitojen kehittaminen? 64,0 30,5 4,4 0,7 3,6 

Liikenneturvallisuusasioiden kasittely 52,9 41,7 4,3 0,9 3,5 
tiedotusva1ineissa? 

Poliisin liikennevalvonnan 1isaaminen? 53,5 38,3 6, 1 1,8 3,4 

Liikenneymparistbn, kuten katujen, teiden, 40,9 44,8 10,9 2,9 3,2 
risteysten j a va1aistuksen parantaminen? 

Autojen teknillisten turvallisuus- 34,0 41,2 18,3 5,4 3,1 
ominaisuuksien parantaminen? 

Liikennerikkomuksista koituvien 13 ,5 34,0 31 ,3 19,4 2,4 
rangaistusten koventaminen? 

Nopeusraioitusten alentaminen? 3.5 14 7 37.9 42,9 1,8 

Liikenneturvatyon kehitHimisessa tarkeimmaksi arvioitiin koulussa tehtava 

liikenneturvatyo, asenneopetus autokouluissa seka ajotaitojen kehittii.minen. 

Naita selvasti alemmat suosituimmuussijat saivat rangaistusten koventaminen 

ja nopeusrajoitusten alentaminen. Liikenneturvallisuudessa merkitykseltaan 
kaikkein korkeimmalla asetettiin liikenneturvallisuusasioiden kii.sittely 
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kauluissa (77% piti Uita erittain tarkeana). Kaikkein vahamerkityksisimpana 
pidettiin napeusrajaitusten alentamista (4% piti erittain tarkeana). 

Saatuja tulaksia voidaan verrata LINTU-prajektin yhteydessa tateutetun 

Intemet-kyselyn tulaksiin. Siina vastaajilta pyydettiin kantaa mm. siihen, 
kuinka merkittavana he pitavat eri liikenneturvallisuuden parantamiseen 

tahtaavia taimia ja aihealueita (vastauksia saatiin 579, jaista miehia 67 % ja 

naisia 33 %, ks. Tapia 2000). Tata teemaa sivuava kysymys mittasi kasityksia 
siita, tulisika jaihinkin liikenneturvallisuustyon alueisiin kiinnittaa vastaajien 

mielesta aiempaa enemman tai vahemman huamiata (1 "selkeasti vahem

man"; 10 "selkeasti enemman"). Kysymyslista sisalsi 24 eri vaihtaehtaa. 
Vastaajatjaateltiin viela sen mukaan, milla alalia he taimivat. Ohessa liiken
nealalla toimivien asiantuntijaiden vastausjakaumien vertailua nyt saatuihin 

tulaksiin (ks. lahemmin Tapia 2000). 

Lintu 1999 OPTL 
Huomiota enemman Tarkeysaste 

Koului ssa tapahtuva liikennekasvatus 8,7 3,8 

Liikenneympii.rist<Sn parantaminen 7,8-8,4(* 3,2 
Poliisin liikennevalvonta kentalla 7,6 3,4 
Liikenueturvall isuusasioista tiedottaminen 7,4 3,5 

Lai nsliiidllnto 7,1(** 1,8-2,4*** 
(max 10) (max 5) 

*) UseJta en tOJmJa 
**) Useita esimerkinomaisia toimia samassa kysymyksessa 
***) Nopeusrajoitusten alentaminen; rangaistusten koventaminen 

Vastaukset ovat hyvin samansuuntaiset. Korkeimmalle arvostettiin kauluissa 

tapahtunut liikennekasvatus. Matalimmat pistemaarat osuivat lainsaadannon 
pualelle. OPTL:n kyselyssa paliisin liikennevalvanta sai tasin hieman "asian

tuntijakasityksia" karkeamman pistesijan. 

Taisen vertailukahteen tmjoaa liikenneturvan syksylla 1999 suarittama 
liikenneturvallisuuden mielipidemittaus. Siina vastaajia pyydettiin mm. 
nimeamaan kolme tarkeinta keinaa lisata liikenneturvallisuutta. Nyt haastatel

taville ei tarjattu vastausvaihtaehtaja, vaan he kertaivat itse seka hualenai

heensa seka keinonsa. Suurimmat hualenaiheet alivat rattijuapumus ja muista 

piittaamattamuus, liikennesaantojen laiminlyonti ja ylinapeudet (Vehmas et 

al. 2000, 14-15). Nelja tarkeinta vastaajien nimeamaa karjauskeinoa olivat 

(asetelmassa vastaajakasityksia on verrattu myos edella esitellyn Lintu

rapartin "alalla toimivien" antamiin vastauksiin (sarake B)): 
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A B c 
Mitkli ovat tlirkeimmlit liikenneturvallisuu- Vastaajat Alalia toimivat OPTL 
den korjauskeinot? osuus iariestys jarjestvs 
- poliisin liikennevalvonnan lisaaminen 38% 7 5 
- liikennekasvatuksen lisaaminen 23% 1 1 
- lainsaad!innon kehittaminen 16% 18 
- kuljettajakoulutuksen kehittaminen 13% 11 2 
Liihde (Aja B): Vehmas et al. 2000 

Vastauksissa on yhtaHiisyyksiaja eroja. Avoimeen kysymykseen annetuissa 
vastauksissa (A) poliisivalvontaan luotettiin huomattavasti enemman verrat
tuna tilanteeseen, jossa vastaajille lueteltiin erilaisia vaihtoehtoja (C). Kun eri 
vaihtoehdot olivat esilla, yleisokasitykset ( C) lahenivat myos alalia toimivien 
ns. asiantuntijoiden nakemyksia eri toimien tarkeysjarjestyksestii. (B verr. C). 
Yhteista kaikille ryhrnille oli eri yhteyksissa annettavan liikennekasvatuksen 
korostaminen. 

2 Toimenpiteiden suosio 1999-2001 

Taulukoista 59 ja 60 nakyvat vastausjakautumien muutokset vuosina 
1999-2001 nopeusrajoitusten alentamisen j a rangaistusten koventamisen 
osalta. 

T I kk 59 N au u 0 !l k 1999 2001 opeusra1o•tus t r eys -

Toukokuu 1999 Taukakuu 2000 Elakuu 2000 Elakuu 2001 
Ei lainkaan tarkeli 37,7% 48,5% 47,1% 44,5 % 
Vahemman tarkea 42,4% 36,1% 32,7% 38,0% 
Melka tarkea 15,7% 11,8% 17,3% 14,4% 
Erittain tarkea 4.3% 3.6% 29% 3,1% 

100,0% 100,0% 1000% 100,0% 
X~9, 1; P=,001 

Nopeusrajoitusten suosio nayttaisi alentuneen vuonna 2000 edellisvuodesta. 

Taulukko 60 Ranga1stusten kaventamisen suas10 1999-2001 
T oukokuu 1999 Taukakuu 2000 Elakuu 2000 Elokuu 2001 

Ei lainkaan tarkea 15,6% 23,6% 22,9% 20,5% 
Vahemman tarkea 32,9% 31,8% 30,5% 31,5% 
Melka Uirkea 36,0% 33,3% 32,8% 34,8% 
Erittain tarkea 15,5% 11,3% 13,7% 13,2% 

100.0% 100,0% 100,0% 100,0% 
t =21 ,1; P=,012 
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Rangaistusten koventamista koskevat muutokset noudattavat samaa rakennet

ta. 
Kuviosta 70 ilmenevat eri toimintatapojen suosion pistearvot vuosina 

1999-200 I. Vastausvaihtoehdot on pisteytetty arvoin yhdesta ( ei lainkaan 
tarkea) neljaan ( erittain tarkea). 
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Kuvio 70 Eri liikenneturvatoimien suosio vuosina 1999-2001 

Kuvio vahvistaa jo saadut tulokset. Muut muutokset eri toimenpiteiden 
arvostuksessa ovat olleet vahaisia. 

3 Liikenneturvallisuustoimia koskevien kasitysten 
yhteys eri taustatekijoihin 

Seuraavissa kuvioissa vastaajien kasitykset eri liikenneturvallisuustoimien 
tarkeydesta on suhteutettu eraisiin keskeisiin taustamuuttujiin. 
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J<uvio 71 Sukupuoli ja liikenneturvallisuuskasitykset 

Miehet ja naiset olivat samaa mielta eri toimien tarkeysjatjestyksesta. Erona 
sen sijaan on etta naiset arvostavat kaikkia liikenneturvallisuutta koskevia 
toimia enemman kuin miehet. 

.,0.,.----------, 
,. .... ._. ........ ,.,. 

I ,. . . .... 
• # 

.; ~ ,~--· · ...... -#' , 
L.lurva koulussa 

Asonnoopetus autokou 

Pollislvalv. lis33m. 

• Lnk.ymp. parantam. 

2..0 .. ·' .. -
~ , , •' Rangalstusten kovenl 
~ "tte-.. ,,,,.•''.''' 1 ,_,.,

11
..,.,• 

!il 1.6 Nope us raj. alent: 
15-17v. 30-34v. 50·54v. 70-74v. 

20-24v. 40-44v. 60-64v. 

Kuvio 72 lkaja liikenneturvallisuuskasitykset 

Liikenneturvallisuutta edistavien toimien arvostus nousee ian mukana. Tama 
koskee eritoten rangaistusja1jestelmaa ja kontrollia. 
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Kuvio 73 Koulutustausta ja liikenneturvallisuuskasitykset 
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Koulutustasolla ei tuntunut olevan juurikaan vaikutusta arviointeihin. Ran
gaistusjarjestelman merkitys nahtiin sita vahaisemmaksi, mita korkeammin 
koulutetuista vastaajista oli kyse. 

4,0 

'"' .~--..,.-·~ Q) 
..>< 

3.6 .... .. .. g ------c -i(ij 
L.turva koulussa ~ 

L!j 3,0 

Asenneopetus autokou ---- -· 
2,5 ~' Poliisivalv. lisaam. ,,. 

Liik.ymp. parantam. 

'2.0 11 • t 'I I I I I I I II ..... ,. -· Rangaistusten kovent 
Ill 

w 1 .s .l------:::::"""'::-----::~ Nopeusraj . alent. 
Ajaa Ei aja Ei autoa 

Kuvio 74 Ajoon osallistuminenja liikenneturvallisuuskasitykset 

Liikenteeseen kuljettajina osallistuvat ja osallistumattomat ovat asioista 
jossain maarin eri mielta. Kuljettajat pitavat liikenneturvallisuuden kasittele
mista koulussa ja mediassa muita vastaajia tarkeampana. Vastaavasti "ei-
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kuljettajat" pitavat rangaistusten koventamistaja nopeusrajoitusten alentamis
ta tarkeampina kuin kuljettajat. 

D PAATULOKSIA 

Suomalaiset suhtautuvat liikennevalvontaan positiivisesti. Laajennettaessa 
tarkastelu myos perinteisiin rikollisuuden muotoihin havaittiin toisaalta, etta 
yleiso tuntuisi kaipaavan Iisaa poliisivalvontaa kaikilla alueilla. Vahiten sita 
kuitenkin kaivattiin liikenteen puolella. Runsas puolet vastaajista olisi halun
nut ylinopeusvalvontaa lisattavan. Lisaa ohitustilanteiden valvontaa kaipasi 
yli 70 %, rattijuopumusvalvonnan ja autovarkauksien valvonnan lisaamista 
toivoi kolme neljastaja lahes 90% toivoi huumausaineiden myyntia valvotta
van nykyista enemman. 

Valvonnan suuntaamista koskevat kasitykset ovat pysyneetjokseenkin 
samoina vuosina 1999-200 I. Ylinopeusvalvonnan suosio Iaski hieman 
vuosina 1999-2000, mutta on pysynyt sen jalkeen samail a tasolla. 

Naiset toivoivat intensiivisempaa liikennevalvontaa kuin miehet. Ian 
kohotessa lisaantyi myos valvonnan suosio kaikilla liikennekayttaytymisen 
alueilla. Suuremmissa tuloluokissa oltiin yha useammin sita mielta, etta 
ylinopeusvalvontaa on turhan paljon. Rattijuopumuksen suhteen tilanne oli 
taas painvastainen: Mita korkeammat tulot, sita valmiimpia ollaan lisaamaan 
rattijuopumusvalvontaa. Sarna havainto patee yleiseen rikosvalvontaan. 
Tulottomien tai pienituloisten ryhmassa (alle 60 000 mk/v) valvonnan taso 
koettiin selvasti riittavimmaksi. Muissa tulonsaajaryhmissa kasitysten valilla 
ei ollut eroja. 

Tutkimuksessa tiedusteltiin suhtautumista kameravalvontaan valineena, 
joka mahdollistaa myos liikennesakkojen antamisen. Tama jarjestely sai 
yleison selvan tuen. Vastaajista 39% piti kameravalvontaa suositeltavana, 
35% hyvaksyttavana, 7% yhdentekevanaja 13% arveluttavana. Hylattavana 
valvontaa piti 6 %. Suhtautuminen sailyi vuosina 1999-2001 muuttumatto
mana. Autoa ajavat olivat- odotetustikin- selvasti muita vastaajia kriittisem
piii. Heistakin 70 % suhtautui kameravalvontaan myonteisesti ja neljannes 
kielteisesti. 

Lopuksi vastaajilta tiedusteltiin kantaa eri liikenneturvallisuustyon 
muotojen tarkeysjarjestykseen ja merkitykseen. Tarkeimmaksi arvioitiin 
koulussa tehtava liikenneturvatyo, asenneopetus autokouluissa seka ajotaito
jen kehittaminen. Naita selvasti alemman suosituimmuussijan saivat rangais-
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tusten koventaminen ja nopeusrajoitusten alentaminen. MerkitykseltiUin 
korkeimmalle asetettiin liikenneturvallisuusasioiden kasittely kouluissa. 77 % 
piti tata erittain tarkeana. Vahamerkityksisimpana pidettiin nopeusrajoitusten 
alentamista. Vain 4 % nimesi taman erittain tarkeaksi. 

Kasitykset sailyivat jokseenkin samoina vuosina 1999-2001. Rangais
tusjarjestelmaja nopeusrajoitusten alentaminen nayttivat menettaneen hieman 
suosiotaan vuonna 2000. 

Liikenneturvallisuutta edistavien toimien arvostus nousee ian mukana. 
Tama koskee eritoten rangaistusjarjestelmaaja kontrollia. Koulutustasolla ei 
tuntunut olevan juurikaan vaikutusta arviointeihin. Kuitenkin seka rangaistus
jarjestelman etta ajoneuvoturvallisuuden merkitys nahtiin sita vahaisemmak
si, mita korkeammin koulutetuista vastaajista oli kyse. Liikenteeseen kuljetta
jina osallistuvat pitavat liikenneturvallisuuden kasittelemista koulussa ja 
mediassa muita vastaajia tarkeampina. Vastaavasti muut kuin kuljettajat 
pitivat rangaistusten koventamista ja nopeusrajoitusten alentamista tarkeam
pana kuin kuljettajat. 



VIII 
KESKEISET TULOKSET 

Viranomaiskaytiinnot. - Vuoden 1999 sakkouudistus on nostanut paivasakko
jen rahamaaria, ja sen myota myos sakkojen kokonaisrahamaaria keskimaarin 
kolmanneksella. Rangaistusmaarayssakoista entista pienempi osa maksetaan 
suoraan ennakkoon. Muuntoon saatettujen sakkojen maara, ja sittemmin 
myos muuntorangaistusta suorittavien vankien maara, on uudistuksenjalkeen 
kasvanut merkittavasti. 

Uudistuksen paatuloksena on siis sakkojen ankaroituminen. Syyna on 
yhtaalta se, etta nyt sakot maarataan todellisten tulojen mukaan. Toinen syy 
on minimipaivasakon korotus. Kohua herattaneet "suursakot" ovat koko
naisuuden kannalta harvinaisia. Vuosittain maarataan 100-200 yli 1000 mk:n 
paivasakkoa. Kokonaissummista ylittaa 10 000 mk:n rajan noin 0,2% 
sakoista. Sadantuhannen mk:n ylittavat sakot ovat yksittaistapauksia. 

Yleisokiisitysten kartoitus. - Vuoden 1999 sakkouudistuksen keskeisia 
tavoitteita oli hallituksen esityksen mukaan aiempaa oikeudenmukaisemman 
jarjestelman luominen ja se, etta "sakon suuruus eri tulonsaajaryhmissa 
koetaan oikeudenmukaiseksi" (HE 7411998, 20). Seurannan paatehtavaksi 
asetettiinkin yleison oikeudenmukaisuuskasitysten ja niissa tapahtuneiden 
muutosten mittaaminen. Taman ohella tavoitteena oli sakkojarjestelmaa seka 
sakotuskaytantOja koskevan tiedon tason kartoitus. Edelleen selvitettavana 
olivat yleison kasitykset liikennevalvonnastaja liikenneturvallisuustyosta. 
Myohemmin raportoidaan liikennekayttaytymista, kontrollikasityksia seka 
lainnoudattamista koskevat tulokset. 

Taman raportin paatulokset voidaan tiivistaa teemoittain seuraavasti: 

Yleison tiedot sakkojarjestelmiistd.- Yleisolla on hataraja osin virheellinen
kin kuva paivasakkoj arjestelman perusteista. Poliittisessa keskustelussa 
periaatteelliseksi kysymykseksi nostettu vaittely "brutto- vastaan nettosako
tus", nayttaajaaneen yleisolle melko vieraaksi. Silla, kumpaa perustetta 
noudatettiin, ei ollut vaikutusta siihen, kuinka tyytyvaisia tai tyytymattomia 
sakkojarjestelmaan oltiin. Aniharvalla oli tarkka kuva paivasakon laskentape-
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rusteistaja todellisen paivasakon suuruudesta. Valtaosa vaestosta arvioi oman 
paivasakkonsa suuremmaksi kuin mita ne todellisuudessa olivat- silloin kun 
osasivat ottaa asiaan kantaa. 

Selva enemmistO tietaa, etta tulotietojen valehtelu on rangaistavaa, ja 
myos hyvaksyy sakkovilpin rankaisemisen. Sakkovilppiii pidetaiin toisaalta 
varsin yleisenii. Vaikka valehtelun arveltiin uudistuksen jalkeen hieman 
viihentyneen, edelleen arvellaan, etta keskimiiiirin joka kolmas sakotettava 
valehtelee tulonsa poliisille. Tosiasiassa sakkouudistus teki menestyksekkiian 
sakkovilpin kiiytiinnossii mahdottomaksi. Tiimii osa lainmuutoksesta ei 
kaikesta piiiittiien ollut vielii vuonna 2001 selvinnyt suurelle yleisolle. Tasta 
kertoo myos havainto, jonka mukaan sakkovilppi arvioidaan yleisimmaksi 
niiden kuljettajien keskuudessa, jotka havaitsivat sakkouudistuksen. 

Tieto jarjestelman muutoksista saavutti yleison muutoinkin verraten 
kehnosti. Noin puolet vastaajista kertoi kyllii havainneensa lainmuutoksen, 
mutta kasitykset muutoksen sisallosta olivat monella tapaa epiitarkkoja. 
Uudistuksen monisuuntaisuus huomioon ottaen tatii tuskin voi pitiiii yllatyk
sena. Valtaosa vastaajista otaksuu uudistuksen koventaneen sakkorangaistuk
sia. Niiin on myos kaytannossa tapahtunut, mutta eri syistii, kuin ihmiset 
olettivat. 

Yleiset oikeudenmukaisuuskdsitykset. - Kolme neljiistii vastaajasta piti pai
viisakkojarjestelmaa oikeudenmukaisena. Kesan 2000 kohusakot eivat nayta 
murentaneen luottamusta piiiviisakkojarjestelmiiiin. Brutto- ja nettosakotuk
seen uskovien vastaajien oikeudenmukaisuuskiisitysten valillii ei ollut tilastol
lisesti merkitsevia eroja. 

Vuonna 2000 valtaosa vastaajista oli sita mieltii, etta erillistii piiivasakon 
y.liirajaa ei tarvita. Tiita mielt! olevien osuus jopa kasvoi kesiin 2000 suw·sak
kojen jalkeen. Vuotta myohemmin kasitykset olivat jalleen muuttuneet. Nyt 
vastaajista tasan puolet kannatti ja toinen puoli vastusti ylarajaa. Se, mille 
tasolle tuo ylaraja tulisi asettaa, vaihteli hieman tarjottujen vastausvaihtoehto
jen mukaan. Kun vaihtoehdot alkoivat 5000 mk:sta, sopivaksi koettu katto 
sijaitsi keskimaiirin 10 000 mk:n vaiheilla. Kun vaihtoehdot alkoivat 300 
mk:sta, soveliaaksi koetun paiviisakon yHiraja sijoittui keskimiiiirin 5 000 
markan vaiheilla. 

Vajaa 60 % vastaajista pitaii liikennesakkoja oikeudenmukaisina, 
hieman aile viidennes liian lievinaja vajaa kuudennes liian ankarina. Kasi
tykset ovat pysyneet verraten vakaina. Ainoa isompi muutos on sakkoja liian 
ankarina pitiivien osuuden lievii kasvu ja niita lievina pitavien lasku. Sakkoja 
piti vuonna 2001 vastaajista liian ankarina 17 %, liian lievina 14% ja oikeu
denmukaisina 60 %. Kaksi vuotta aikaisemmin sakkoja liian ankarina piti 
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12 %, Iiian lievina 24% ja oikeudenmukaisina 56% vastaajista. Kaiken 
kaikkiaan jarjeste1man voi tuskin katsoa karsivan legitimiteettikriisista. 

Oikeudenmukaisuusarviot vaihtelivat eri vastaajaryhmissa. Ne, jotka 
eivat itse aja autoa tai muutoin osallistu aktiivisesti liikenteeseen kuljettajana, 
pitivat paivasakkojarjestelmaa oikeudenmukaisempana kuin autolla ajavat. 
Kuitenkin kuljettajistakin 70% pitijarjestelmaa oikeudenmukaisena. Miehet 
suhtautuvat naisia kriittisemmin paivasakkojii.rjestelmaan. Kuitenkin kaikista 
miehistakin 69% Ua autoilijoista 66 %) pitijarjestelmaa oikeudenmukaisena 
(naisilla vastaavat luvut olivat 77 ja 78 %). Autoilevista miehista 21 % mutta 
naisista vain 10% piti liikennesakkoja liian ankarina. Sakkoja liian lievina 
pitavien maara kasvoi vanhemmissa ikaryhmissa. Muutos on selvin 60 
ikavuoden jalkeen. Tulojen ja vastaajakasitysten valilla oli selva yhteys: 
Vastaajan omien tulojen kohotessa kasvoi myos kriittisyys paivasakkojarjes
telmaan. 

Vastaajien tulostasonja kasitysten muutosten valilla havaittiin kiintoisa 
yhteys: Uudistuksen jalkeen sakkoja liian ankarana pitavien osuus kasvoi 
nimenomaan korkeimmissa tuloluokissa. Kuitenkin uudistuksen perustavoit
teita oli sakkojen "kohtuullistaminen" juuri tassa tulonsaajaryhmassa. 

Esimerkkitapauksista langetettujen ylinopeussakkojen oikeudenmukaisuus. -
Konkreettisia esimerkkirangaistuksia koskevat arviot osoittivat yleison 
oikeuskasitysten vastaavan varsin hyvin nykyista rangaistuskaytantOa. Silta 
osin kuin annettuihin ylinopeussakkoihin oltiin tyytymattomia, niita pidettiin 
pikemminkin liian ankarina kuin Iii an lievina. 

Sakkoja liian ankarina pitavien osuus kasvoi sita mukaan kuin sakotet
tavan tulotaso aleni. Samasta ylinopeudesta tyottomalle annettua 900 mk:n 
sakkoa piti liian lievana tai aivan liian lievana vain 5 %, mutta johtajalle 
annettua 7 500 mk:n sakkoa piti liian lievana jo 20 %. Liian ankarana tyOttO
man sakkoa piti 42 %, mutta johtajan saamaan sakkoon suhtautui talla tavoin 
enaa23 %. 

Paivasakkojarjestelmaa ei ilmeisestikaan pideta suurituloisia syrjivii.na. 
Pikemminkin nayttaisi silta, etta yleiso olisi valmis vaatimaan nykyista 
ankarampaakin "sakotuksen progressiota". Vuoden 2000 kohusakot eivat 
myoskaan muuttaneet yleison kasityksia suurituloisia paremmin "ymmarta
vaan" suuntaan- pikemminkin painvastoin. - IlmiO ei valttamatta liity vain 
sakkojiirjestelmaan. Yhtalailla lienee ajateltavissa, etta taustalla vaikuttaa 
myos "perisuomalaisen herraviha" ja nakemys, etta vaikka sadan tuhannen 
markan sakot ovat suuret, niin miljoonaluokan kuukausitulot ovat nekin 
kohtuuttomat. 

Sukupuolen vaikutus esimerkkitapausten arvioihin oli vahiiinen. Sen 
sijaan koulutus- ja tulotaso olivat selvassa yhteydessa annettuihin vastauksiin. 
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Vahatuloiset ja perusasteen koulutuksen saaneet pita vat hyvatuloisten sakkoja 
liian lievina ja tyottoman sakkoa liian ankarana. Tulotason kohotessa kasvoi 
niiden osuus, jotka pitivat johtajalle maarattya sakkoa turhan ankarana. Sakon 
oikeudenmukaisuusarviot heijastavat vastaajien omaa elamantilannetta ja 
maksukykya. 

Rattijuopumusrangaistusten oikeudenmukaisuus. - Esimerkkitapaustena 
esitellyn rattijuopumuksen perusmuodon rangaistukset vastasivat hyvin 
tarkasti yleisokasityksia. Lieva enemmisto piti myos torkeasta rattijuopumuk
sesta uusijalle tuomittua yhdyskuntapalvelua sopivana rangaistuksena, vaikka 
Jahes yhta suuri osa piti tuomiota liian lievana. 

Tulos poikkeaa selvasti aiemmista rangaistusgallupeista, joiden mukaan 
selva valtaosa yleisosta pitaa rattijuopumuksesta tuomittuja rangaistuksia 
liian lievana Ua vain 1 % liian ankarina). Kun kysymykset tarkennettiin 
koskemaan todellista tilannetta, rangaistuksia liian lievina pitavien osuus kavi 
puolta pienemmaksi ja rangaistuksia oikeudenmukaisena pitavien osuus 
kasvoi moninkertaiseksi- silloinkin, kun vertailukohteena oli uusijalle 
maaratty yhdyskuntapalvelurangaistus. Jos vertailukohteeksi otetaan tavalli
sen rattijuopumuksen rangaistustaso, erot olivat vielakin suuremmat. Tavalli
sesta rattijuopumuksesta maarattya sakkoa piti liian lievana vain viidennes 
vastaajista, kun aiempien mittausten mukaan talla kannalla olisi kolme 
neljannesta maan vaestOsta. Tulos vahvistaa aikaisemmista oikeustajuntatut
kimuksista tutun havainnon, jonka mukaan yleisluonteisiin kysymyksiin 
annetut vastaukset piirtavat virheellisen- ja tyypillisesti liian punitiivisen 
kuvan- yleison rangaistusvaatimuksista. 

Tieto sakotuskynnyksistii.- Yleiso on verraten hyvin selvilla sovellettavista 
sakotuskynnyksista. Erityisesti tama patee rikesakon alimpaan soveltamisra
jaan, eli vaiheeseen, jossa ylinopeudesta kaytannossa ryhdytaan "kirjoitta
maan sakkoja". Tuomioistuinmenettelyn soveltamiskynnys sen sijaan arvioi
tiin usein (4/5 tapauksista) todellista korkeammaksi. 

Sakotuskynnysta koskevat arviot osoittautuivat kahden vuoden valilla 
erittain pysyviksi. Vastausjakaumat sailyivat lahes identtisina kaikissa otok
sissaja kaikilla nopeusrajoitusalueilla. Tama merkitsee myos, ettei uudistuk
sen tuomaa muutosta rikesakon ja rangaistusmaaraysmenettelyn soveltamis
alueisiin oltu viela elokuussa 2001 yleisesti havaittu. 

Viidennes vastaajista olisi valmis suosittamaan ylinopeuksien "nollatole
ranssia". Nelja viidesta taas kannatti jonkinlaisen sakotuskynnyksen kayttoa. 
Kolmannes sakottaisi vain vaaran aiheuttaneista ylityksista, ja vajaa puolet 
kannatti nopeusrajoitusten soveltamista vain tietyn kynnyksenjalkeen. Naiset 
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suhtautuivat asiaan miehiii tiukemmin, ja se viiesti:inosa, joka ei itse aja autoa, 
oli arvioissaan odotetusti kaikkein tiukin. 

Verrattaessa vastaajien suosittamaa sakotuskynnystii ja sitii kynnysta, 
jonka he itse otaksuvat olevan kaytossa, havaittiin, etta yleiso pitaa otaksu
maansa Ua suureksi osaksi myos kaytannossa sovellettua) sakotuskynnysta 
noin 5 km/t liian alhaisena. 

Liikenneturvallisuustyo ja kontrollin kohdentaminen. - Suomalaiset suhtautu
vat liikennevalvontaan myonteisesti. Tulos patee poliisivalvontaan yleisem
minkin. Valvonnan suuntaamista koskevat kasitykset ovat pysyneet jokseen
kin samoina vuosina 1999-2001. Naiset toivoivat intensiivisempiiii liikenne
valvontaa kuin miehet. Ian kohotessa valvonnan suosio kasvaa kaikilla 
liikennekayttaytymisen alueilla. Tulojen kasvaessa kasvaa myos sen vaes
t6nosan suuruus, jonka mielesta ylinopeusvalvontaa on turban paljon. 

Liikenteen automaattinen kameravalvonta sai varsin myonteisen vas
taanoton: 39% piti kameravalvontaa suositeltavana, 35 % hyviiksyttiivanii 
7% yhdentekevanaja 13% arveluttavana. Hylattavana valvontaa piti 6%. 
Suhtautumisessa kameravalvontaan ei vuosina 1999-2001 tapahtunut muu
toksia. Autoa ajavat olivat odotetustikin muita vastaajia selvasti kriittisempia. 
Mutta heistiikin 70 % suhtautui kameravalvontaan myonteisesti ja vain 
neljannes piti valvontaa arveluttavana tai hyliittiivana. 

Liikenneturvatyon kehittiimisessa arvioitiin tarkeimmaksi koulussa 
tehtiivii liikenneturvatyo, asenneopetus autokouluissa sekii ajotaitojen kehitta
minen. Naita selvasti alemman suosituimmuussijan saivat rangaistusten 
koventaminen ja nopeusrajoitusten alentaminen. Kiisitykset sailyivat jokseen
kin samoina vuosina 1999-2001, olkoonkin, etta rangaistusjarjestelmaja 
nopeusrajoitusten alentaminen niiyttivat menettaneen hieman suosiotaan 
vuonna 2000. 

Kaikkien liikenneturvallisuutta edistavien toimien arvostus nousee ian 
mukana. Koulutustasolla ei tuntunut olevan juurikaan vaikutusta arviointei
hin. Kuljettajat pitavat liikenneturvallisuuden kasittelemista koulussa ja 
mediassa tiirkeampinii kuin muut vastaajat. Vastaavasti ei-kuljettajat pitaviit 
rangaistusten koventamista ja nopeusrajoitusten alentamista tarkeampina kuin 
kuljettajat. 



IX 
LOPUKSI 

Oikeustajunnanja yleisokasitysten mittaaminen ovat yksi valine oikeusjarjes
telmanja oikeudenhoidon legitimiteetin seuraamiseksi ja edisUimiseksi. Se, 
kuinka ohjaavina saatuja mittaustuloksia tulisi oikeuspoliittisessa paatoksen
teossa pitaa, oo monitasoinen kysymys, johon ei o.le yksinkertaista vastausta. 
Sakkojarjestelman legitimiteetin kannalta tutkimuksen piiatuloksenajoka 
tapauksessa on, ettayleiso on vahinraan kohtuullisen ryytyvainen seka pai
vasakkojaJjestelmaan ettCJ yleisemmlnkin liikennerikosten seuraamusjtiJjes
telmatin. Jarjestelmiian myonteisesti suhtautuvien osuus vaihteli eri mittauk
sissa 60-75 %:n vaiheilla. Liikennerikosten seuraamusjarjestelman ei milliHin 
kaytossa olevalla mittarilla voi vaittaa karsivan legitimiteettikriisista. 

Taman jalkeen on kuitenkin valittomasti todettava, etta yleiso on huo
nosti perilla jarjestelman sisallosta. Teknisimmat yksityiskohdat ovat lahes 
tuntemattomia, mika onkin ymmarrettavaa. Yllattavaa sen sijaan on, ettei 
yleiso ollut selvilla sakotuksen perusteesta (nettotulot vai bruttotulot). Naytta
kin siltii, etta bruttojarjestelman ruokkiman epaluottamuksen maaraa oli 
poliittisessa keskustelussa liioiteltu. Ihmiset eivat ylipaataan ole olleet selvilla 
sakotuksen perusteista siten, etta he olisivat voineet olla jarjestelmaan silld 
tavoin tyytymattomia, kuin sakkojarjestelman kritiikissa on vaitetty. 

Yleisokasitykset tuntuvat taipuvan muutoinkin huonosti poliittista 
keskustelua hallinneisiin otaksumiin. Paivasakkojarjestelmaii pidetaan ylei
sesti oikeudenmukaisena. Luottamus jarjestelmaan tuntui pikemminkin 
kasvaneen kesiin 2000 kohusakkojenjalkeen. Tyytyvaisyys tai tyytymattO
myys sakkoihin ei ole ollut yhteydessa yleison kasityksiin siita, asetetaanko 
sakotuksen perustaksi brutto- vai nettotulot: Ne, jotka otaksuivat sakotuksen 
pohjaavan bruttotuloihin eivat pitaneet jiiJjestelrnaa sen epaoikeudenmukai
sempana kuin ne vastaajat, joiden kasitysten mukaan sakko rnaii.rataan netto
tuloista. Uudistuksenjalkeen sakotuksen suuruutta paljoksuvien maarli. naytti 
hieman kasvaneen, mutta tamansuuntainen kriittisyys naytti lisaantyneen 
nimenomaan suurituloisten ryhmassa, vaikka nettosakotukseen siirtymisen 
olisi voinut kuvitella tuovan mukanaan painvastaisen muutoksen. Keskimaa-
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rin vastaajat eivat kuitenkaan nayttaneet pitavan sakkoja suurituloisia syrjivi
na, pikemminkin painvastoin. Sakkokatolle antoi kannatuksena vuonna 2001 
puolet vastaajista- ja toinen puoli piti sita tarpeettomana. 

Se, mika merkitys naille tuloksille annetaan arvioitaessa uudistusten 
onnistumista on arvostuskysymys. Lienee selviiii, ettei jarkevan liikennepoli
tiikan maiiraavaksi ohjeeksi voida asettaa yleison toiveita ja mieltymyksia, 
mutta yhta selvaa on, ettei ole samantekevaa, mita ihmiset naista asioista 
ajattelevat. Tama patee myos rikoslakiin ja sen kayttOon yleisessa liikenne
turvallisuustyossa. 

Rangaistusten kaytossa on aina kyse myos siita, mika on oikeudenmu
kaista- eika vain siita, mita kulloinkin pidetaan tarkoituksenmukaisena. 
Vuoden 1999 sakkouudistus kuuluu niihin rikoslain uudistuksiin, joissa paino 
on ollut korostetusti oikeudenmukaisuussyissa. Siirtymista nettosakotukseen 
perusteltiiri nimenomaan vetoamalla jiirjestelmiiii kohtaan tunnettuun epaluot
tamukseen. Taman tutkimuksen perusteella nayttaa silta, etteivat kaikki 
ennakko-otaksumat pitaneet paikkaansa. Toisaalta, se ettei yleiso ilmeisesti
kaan kokenut asioita silla tavoin ongelmalliseksi kuin lainsaataja ehka oletti, 
ei tietenkaii.n merkitse, etteivatko ratkaisut voisi olla sisallollisesti perusteltu
ja. Niita ei vain voi perustella yksisuuntaisin yleisokasityksin. 

Tulokset toimivat myos muistutuksena siita, kuinka epavarmalla empii
rise!Hi pohjalla liikutaan, jos uudistuksia ryhdytaan perustelemaan "yleisen 
oikeustajunnan" vaatimuksin. On tarkea tutkia oikeustajunnan sisaltoa
mutta yhtii tarkeata on, etta tutkimusasetelma ja tulosten tulkinta kunnioitta
vat tutkittavan ilmion moniulotteisuutta: Oikeustajuntatutkimukset ovat 
toistuvasti osoittaneet yleisokasitysten vaihtelun eri vastaajaryhmissa seka 
paljastaneet oikeustajunnan vaatimusten riippuvuuden kysymysten muotoi
lusta, yleisyystasosta, tarjotuista vaihtoehdoista, vastaajien kokemuksistaja 
etaisyydesta tutkittavaan ilmioon, kaytetyista tietolahteista seka vastaajien 
tiedon tasosta (ks. esim. Kutschinsky 1970, Linden-Simila 1982, Walker & 
Hough 1988, Roberts 1992, Axberger 1996, Beckett 1997, Hough & Roberts 
1998 ja Balvig 1999). Kaikki nama varaumat ja nyanssit jaavat vaille niiden 
vaatimaa huomiota, jos oikeustajunnan tulkiksi hyvaksytaan yksinkertaiset 
mediagallupit. 
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LIITE A 

HAASTATTELUKYSYMYKSET JA VASTAUSJAKAUMAT 
ERI OTOKSISSA 

Touko Touko Elo Elo 
1999 2000 2000 2001 

VASTAAJAT 1000 462 484 1000 

010- Sukupuoli 
[1] Nainen 400 202 196 426 
[2] Mies 600 280 286 574 
KAIKKI 1000 462 464 1000 

011 - Minka ikainen olette? 
[1]1~17 vuotta 62 25 33 69 
[2] 1 B--19 vuotta 30 15 13 26 
[3] 20--24 vuotta 62 21 26 60 
[4]2~29 vuotta 66 37 40 92 
[5] 30--34 vuotta 68 50 42 89 
[6] 3~39 vuotta 123 51 52 109 
[7]40--44 vuotta 99 52 52 102 
[8]4~9 vuotta 111 51 52 108 
[9] 50--54 vuotta 123 58 67 123 
[10]5~59 vuotta 118 62 49 106 
[11]60-64 vuotta 45 17 26 47 
[ 12] 65-69 vuotta 33 24 15 39 
[13]70--74 vuotta 40 19 15 30 
KAIKKI 1000 462 484 1000 

018- Asuinpaikkakunnan tyyppi 
[1) Helsinki 117 60 56 103 
[2] EspooNantaa/Kauniainen 89 30 44 91 
[3] Turku 56 21 31 53 
[4]Tampere 58 26 25 59 
[5] Muu yli 50.000 asukkaan kaupunki 103 51 70 152 
[6]25.000--50.000 asukkaan kaupunki 123 59 57 119 
[7] Aile 25.000 asukkaan kaupunki 182 101 76 162 
[8] Muu taajama 167 83 73 155 
[9) Avoin maaseutu 105 51 50 106 
KAIKKI 1000 462 484 1000 

020- Taloudessa auto 
[1] Taloudessa on yk.si oma auto 516 232 261 521 
[2) Taloudessa on kaksl tal useampla omla 298 158 144 300 
[3] Taloudessa on tyBsuhdeauto ja oma auto 25 11 6 30 
[4] Taloudessa on tyllsuhdeauto, mutta el omaa autoa 9 3 2 7 
[5] Taloudessa on kllytettavissll auto muulta taho\ta 7 5 2 3 
[6] TALOUDESSA El OLE LAINKAAN AUTOA 143 73 69 139 
KAIKKI 1000 482 464 1000 

021 - Ajatteko Te itse talouden autolla? 
[1] Kylla 705 360 346 703 
[2] Ei 152 49 67 158 
[3] Ei autoa 143 73 69 139 
KAIKKI 1000 482 464 1000 

Q24- Rattijuopumuksen niin sanottu promillerajehan on ~ykyisin 0,5 promillea. 
Promlller;!lja on siis se raja, jonka ylittamisen jlllkeen a]amlnen on rangaistavaa. 
Olislko promlllerajaa mlelestanne alennettava nykylsestli 0,5 promlllesta kaa-
vailtuun 0,2 promilleen? 
111 Kylla 562 
[2] Ei 406 
[3] Ei osaa sanoa 32 
KAIKKI 1000 

025- Ajatteko mielestanne nopeusrajoituksia noudattaen ... 
[1]Aina 173 72 92 128 
[2] Yleensa 412 232 199 411 
[3] Riippuu tilanteesta 114 55 46 151 
[4] En kiinnita huomiota rajoituksiin 6 1 7 12 
[5] En osaa sanoa 2 1 
KAIKKI 705 360 348 703 
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Touko Touko Elo Elo Yht 
1999 2000 2000 2001 

030- Esl!an muulamia seikkoja, jotka volval valkultaa siihen, miksi autoilijat 
yleensa noudattavat nopeusrajoituksfa. Sanokaa, kuinka paljon nama seikat 
vaikuttavat Teidan kohdallanne nopeusrajoitusten noudattamiseen. Vaihtoehdot 
oval: vaikuttaa hyvin paljon, vaikuttaa melko paljon, vaikuttaa melko vahan, ei 
vaikuta lainkaan 

031- Ette halua ottaa riskia sakkojen saamisesta? 
[2] Ei vaikuta Jainkaan 38 16 15 33 102 
(3] Vaikuttaa melko vahan 41 25 18 36 120 
[4] Vaikuttaa jon kin verran 211 107 93 201 61 2 
(5] Vaikuttaa hyvin paljon nopeusrajoitus 292 155 165 266 878 
[1] Ei osaa sanoa 3 1 3 7 
KAIKKI 565 304 291 539 171 9 

032- Mielestanne liikennesaantoja tulee noudattaa? 
[2] Ei vaikuta lainkaan 4 1 2 1 8 
[3] Vaikuttaa melko vahiin 9 1 7 13 30 
[4] Vaikuttaa jon kin verran 139 60 56 111 368 
[5] Vaikuttaa hyvin paljon nopeusrajoitus 430 241 224 410 1305 
[1 J Ei osaa sanoa 3 1 4 8 
KAIKKI 565 304 291 539 1719 

033 - Olette tottunut ajamaan rajoitusten mukaista nopeutta? 
[2] Ei vaikuta lainkaan 12 2 4 7 25 
[3] Vaikuttaa melko vahan 19 11 8 20 58 
[4] Vaikuttaa jonkin verran 212 104 89 192 597 
[5] Vaikuttaa hyvin paljon nopeusrajoitus 339 187 188 318 1032 
(1 ] Ei osaa sanoa 3 2 2 7 
KAIKKI 565 304 291 539 1719 

034- Ylinopeus vaarantaa oman ja muiden turvall isuuden? 
(2] Ei vaikuta lainkaan 9 2 4 5 20 
(3] Vaikuttaa melko vahiin 21 12 4 16 53 
[4] Vaikuttaa jon kin verran 146 51 53 119 369 
[5] Vaikuttaa hyvin paljon nopeusrajoitus 406 238 230 394 1268 
[1] Ei osaa sanoa 3 1 5 9 
KAIKKI 585 304 291 539 1719 

035 - On noloa saada sakot? 
(2] Ei vaikuta lainkaan 140 71 76 162 449 
[3] Vaikuttaa melko vahan 109 59 45 98 311 
(4] Vaikuttaa jonkin verran 150 84 83 129 446 
(5] Vaikuttaa hyvin paljon nopeusrajoitus 174 87 83 140 484 
(1] Ei osaa sanoa 12 3 4 10 29 
KAIKKI 585 304 291 539 171 9 

040- JOKA TOISELTA KYSYTAAN 050-53 , JOKA TOISEL TA 060-63 

050- Sitten pyytaisin Teita arvioimaan, kuinka menta autoilijaa kymmenesta 
jaa kiinni ytinopeudesta, jos he ajavat Teidan ASUINKUNNASSANNE taajama-
alueella ytinopeutta 15 kilometria tunnissa. Ajatelkaa kolmea eri vuorokauden 
aikaa, ensimmaiseksi ... 

051- Kello 6-18 valisena aikana? 
[1] Ei kukaan 112 67 67 66 312 
[2] Korkeintaan yksi kymmenesta 346 148 141 150 785 
(3] 2-3 autoilijaa kymmenesta 295 142 154 155 746 
[4]4-5 autoilijaa kymmenesta 140 66 53 75 334 
[5]6-7 autoilijaa kymmenesta 43 23 20 26 112 
(6]8-9 autoilijaa kymmenesta 9 4 6 11 30 
(7] Jokainen 6 2 5 4 17 
KAIKKI 951 452 446 487 2336 
[8] Ei osaa sanoa 49 30 38 13 130 

052 - Enta kello 18-24 viilisena aikana? 
[1] Ei kukaan 112 72 66 74 324 
(2] Korkeintaan yksi kymmenesta 301 116 123 119 659 
[3] 2-3 autoilijaa kymmenesta 276 134 118 131 659 
[4]4-5 autoilijaa kymmenesta 156 76 89 95 416 
(5] 6-7 autoilijaa kymmenesta 65 31 33 37 166 
[6] B-9 autoilijaa kymmenesta 29 21 12 24 86 
(7] Jokainen B 2 5 4 19 
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Touko Touko Elo Elo Yht. 
1999 2000 2000 2001 

KAIKKI 947 452 446 464 2329 
[B] Ei osaa sanoa 53 30 36 16 137 

053- Enta kello 00-06 valisenil aikana? 
(1] Ei kukaan 295 164 149 151 759 
(2] Korkeintaan yksi kymmenesta 263 101 107 110 561 
(3] 2-3 autoilijaa kymmenesta 164 64 91 79 418 
(4]4-5 autoilijaa kymmenesta 109 36 47 70 264 
(5]6-7 autoilijaa kymmenesta 47 22 26 36 131 
(6] B-9 autoilijaa kymmenesta 34 21 14 25 94 
[7] Jokainen 14 5 5 9 33 
KAIKKI 926 435 439 460 2260 
[6] Ei osaa sanoa 74 47 45 20 166 

060- Sitten pyytilisin Teita arvioimaan, kuinka manta autollijaa kymmenesta 
jaa kiinni ylinopeudesta SILLA AJOKERRALLA, kun he ajaval taajama-alueella 
ylinopeutta 15 kilometria tunnissa. Ajatelkaa kolmea eri vuorokauden alkaa, 
ensimmaiseksi. .. 

061- Kello 6-18 valisena aikana? 
(1] Ei kukaan 56 56 
[2] Korkeintaan yksi kymmenesta 180 180 
(3]2-3 autoilijaa kymmenesta 143 143 
[4]4-5 autoilijaa kymmenesta 68 68 
(5]6-7 autoilijaa kymmenesta 20 20 
(6] 8-9 autoilijaa kymmenesta 7 7 
[7] Jokai nen 1 1 
KAIKKI 475 475 
(8] Ei osaa sanoa 19 19 

062- Enta kello 18-24 valisena aikana? 
[1) Ei kukaan 61 61 
[2] Korkeintaan yksi kymmenesta 125 125 
(3) 2-3 autoilijaa kymmanesta 137 137 
[4) 4-5 autoilijaa kymmenesta 96 96 
[5) 6-7 autoilijaa kymmanesta 41 41 
[6) 8-9 autoilijaa kymmenesta 14 14 
(7) Jokainen 3 3 
KAIKKI 477 477 
[8] Ei osaa sanoa 17 17 

063 - Enta kello 00--06 valisena aikana? 
[1) Ei kukaan 148 148 
[2] Korkeintaan yksi kymmenesUi 119 119 
(3]2-3 autoilijaa kymmenesta 90 90 
[4) 4-5 autoilijaa kymmenesta 55 55 
[5) 6-7 autoilijaa kymmenesta 26 26 
[6] 8-9 autoilijaa kymmenesta 20 20 
[7] Jokainen 6 6 
KAIKKI 466 466 
(6] Ei osaa sanoa 28 28 

060- Nopeustarkkailu taajamassa/autoilija 
(1] Kyllil, on varma asiasta 375 177 183 735 
(2] Ei, on varma asiasta 296 156 158 614 
[3] Epavarma I ei osaa sanoa 32 25 33 90 
KAIKKI 705 360 374 1439 

061- Enta maantiella, jossa sallittu ajonopeus on 80 kilometria tunnissa tai 
korkeampi? 
[1] Kyllil, on varma asiasta 423 195 214 832 
[2) Ei, on varma asiasta 242 139 125 506 
[3] Epilvarma I ei osaa sanoa 40 26 35 101 
KAIKKI 705 360 374 1439 

070- Oletteko Te itse havainnut poliisin suorittavan nopeustarkkailua viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana taajama-alueella? 
[1) Kylla, on varma asiasta 187 75 82 344 
[2] Ei, on varma asiasta 83 42 53 178 
[3) Epavarma I ei osaa sanoa 25 5 9 39 
KAIKKI 295 122 144 561 
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Touko Touko Elo Elo Yht. 
1999 2000 2000 2001 

071 - Enta maantiella, jossa sallittu ajonopeus on 80 kllometria lunnissa tal 
korkeampi? 
(1] Kylla, on varma asiasta 175 71 86 332 
(2] Ei, on varma asiasta 84 41 39 164 
(3] Epavarma I ei osaa sanoa 36 10 19 65 
KAIKKI 295 122 144 561 

080- Luettelen seuraavaksi eraita liikenteeseen liittyvia rikkomuksia. Sanokaa, 
onko Teidan mielestanne mahdollisuus jaada niistil kiinni hyvin suurl, kohtalai-
nen , melko vahainen vai hyvin vahainen. 

081- Virheel linen liikennekayttaytyminen jalankulkijana, esimerkiksi kavelemi-
nen vasten punaista valoa? 
(2] Hyvin vahainen 625 313 295 623 1856 
(3] Melka vahainen 259 111 140 271 781 
(4] Kohtalainen 77 37 31 80 225 
(5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 19 8 5 16 48 
KAIKKI 980 469 471 990 291 0 
[1] Ei osaa sanoa 20 13 13 10 56 

082- Virlheellinen liikennekayttaytyminen pyorailijana, esimerkiksi ajo suoja-
tiellil tai jalkakaytilvallil? 
(2] Hyvin vahainen 567 277 267 561 1672 
(3] Melka vahainen 290 138 146 305 879 
(4] Kohtalainen 111 46 53 105 31 5 
(5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 13 9 8 20 50 
KAIKKI 981 470 474 991 291 6 
(1] Ei osaa sanoa 19 12 10 9 50 

083- Virheellinen ajo mopoilijana, esimerkiksi ajaminen jalankulkutiella, missa 
se on kielletty? 
(2] Hyvin vahainen 214 118 109 218 659 
(3] Melka vahainen 335 168 158 329 990 
[4] Kohtalainen 383 146 164 375 1068 
[5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 40 26 30 61 157 
KAIKKI 972 458 461 983 2874 
(1] Ei osaa sanoa 28 24 23 17 92 

084- Ylinopeuden ajaminen taajama-alueella, kun suurin sallittu nopeus on 50 
kilometria tunnissa? 
(2] Hyvin vahainen 132 70 83 156 441 
(3] Melka vahainen 317 158 147 328 950 
(4] Kohtalainen 466 204 207 439 1316 
(5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 69 42 37 73 221 
KAIKKI 984 474 474 996 2928 
(1] Ei osaa sanoa 16 8 10 4 38 

086- Yl inopeuden ajaminen maantiell a, kun suurin sallittu nopeus on 80 tai 
100 kilometria tunnissa? 
(2] Hyvin vahilinen 156 61 53 129 399 
(3] Melko vahilinen 350 150 152 321 973 
[4] Kohtalainen 410 218 229 464 1321 
[5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 49 44 39 75 207 
KAIKKI 965 473 473 989 2900 
[1] Ei osaa sanoa 35 9 11 11 66 

087- Hetkellinen ylinopeus ohitustilanteessa, kun suurin sallittu nopeus on 80 
tai 100 kilometria tunnissa? 
(2] Hyvin vahainen 135 237 205 417 994 
(3] Melka vahainen 324 149 149 359 981 
(4] Kohtalainen 445 73 76 164 758 
(5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 73 13 25 38 149 
KAIKKI 977 472 455 978 2882 
(1] Ei osaa sanoa 23 10 29 22 84 

088- Autoilijan tekema ohitus alueella, jossa ohittaminen on kielletty? 
(2] Hyvin vahainen 433 149 174 284 1040 
(3] Melko vahainen 328 188 169 367 1052 
[4] Kohtalainen 181 103 89 273 646 
[5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 32 26 22 54 134 
KAIKKI 974 466 454 978 2872 
(1] Ei osaa sanoa 26 16 30 22 94 
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Touko Touko Elo Elo Yht. 
1999 2000 2000 2001 

089- Autollija ei valita lii keonevaloista, eslmerkiksl ajaa pain punaiseksi vaih-
tuvia valoja? 
[2] Hyvin vahainen 310 92 99 177 678 
[3] Melko vahainen 356 126 128 303 913 
[4] Kohtalainen 265 161 176 381 1003 
[5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 44 53 57 126 280 
KAIKKI 975 452 460 987 2874 
[1] Ei osaa sanoa 25 30 24 13 92 

090- Auton virheellinen pysakliiminen kaupunkialueella? 
[2] Hyvin vahainen 204 25 22 52 303 
[3] Melko vahainen 256 30 45 70 401 
[4] Kohtalainen 397 198 177 390 1162 
[5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 122 216 226 478 1042 
KAIKKI 979 469 470 990 2908 
[ 1] Ei osaa sanoa 21 13 14 10 58 

091 - Rattijuopumus eli auton kuljettaminen humalassa? 
[2] Hyvin vahiiinen 46 38 46 80 212 
[3] Melko vahainen 76 112 107 218 515 
[4] Kohtalainen 375 239 224 537 1375 
[5] Hyvin suuri mahdollisuus jaada kiinni 481 62 63 154 BOO 
KAIKKI 980 471 462 969 2902 
[ 1] Ei osaa sanoa 20 11 22 11 64 

0100- Milloin olette viimeksi joutunut puhalluskokeeseen poliisin li ikennerat-
siassa? 
[1] Aile 2 kuukautta sitten 65 31 36 152 
[2] 2-6 kuukautta sitten 54 34 32 120 
[3]6-12 kuukautta sitten 102 44 50 196 
[4] Yli 12 kuukautta sitten 347 161 198 726 
[5] Ei ole viela koskaan joutunut puhalluskokeeseen 113 66 56 237 
[6] Ei osaa sanoa 4 2 2 6 
KAIKKI 705 360 374 1439 

0105- Luettelen seuraavaksi eraita liikennerikkomuksia. Sanokaa, oletteko 
toiminut nain viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. 

011 o- Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kavellyt pain punai-
sia liikennevaloja? 
[1] Kylla 511 239 231 460 1461 
[2] Ei 482 237 250 510 1479 
[3] Ei osaa/halua sanoa 7 6 3 10 26 
KAIKKI 1000 482 464 1000 2966 

0111 - Oliko punaisia pain kavelysta seurauksia? 
[1] Kylla 1 1 
[2]Ei 511 238 255 1004 
[3] Ei osaa/halua sanoa 1 1 2 
KAIKKI 511 239 257 1007 

0120- Oletteko vi imeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ajanut pain punaisia 
liikennevaloja? 
[11 Kylla 156 76 74 170 476 
[2] Ei 544 277 268 530 1619 
[3] Ei osaa/halua sanoa 5 7 6 3 21 
KAIKKI 705 360 348 703 2116 

0121 - Oliko punaista pliin ajamisesta seurauksia? 
[1]Kyllli 2 3 6 11 
[2]Ei 154 72 76 302 
[3] Ei osaa/halua sanoa 1 1 
KAIKKI 156 76 62 314 

0130- Enta oletteko ajanut ylinopeudella taajamassa? (viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana) 
[11 Kytla 465 241 226 469 1421 
[2] Ei 235 116 113 207 673 
[3] Ei osaalhalua sanoa 5 1 9 7 22 
KAIKKI 705 360 346 703 2116 
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01 31- Oliko rikkomuksesta seurauksia? 
[11 Kylla 17 4 7 28 
[2] Ei 448 236 239 923 
[3] Ei osaa/halua sanoa 1 1 2 
KAIKKI 465 241 247 953 

0140- Enla oletteko ajanut y1 inopeudella maantiella? (viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana) 
[1]Kylla 527 258 246 551 1584 
[2] Ei 175 101 98 149 523 
[3] Ei osaa/halua sanoa 3 1 2 3 9 
KAIKKI 705 360 348 703 2116 

0141 - Oliko rikkomuksesta seurauksia? 
[11 Kylla 27 12 6 47 
[2] Ei 500 244 259 1003 
[3] Ei osaa/halua sanoa 2 2 
KAIKKI 527 258 267 1052 

0150- Olelleko aiheullanut vaaralliseksi katsottavan ohitustilanteen? (viimeksi 
kuluneiden 12 kuukauden aikana) 
[11 Kyl la 41 19 19 42 121 
[2] Ei 659 338 320 657 1974 
[3] Ei osaa/halua sanoa 5 3 9 4 21 
KAIKKI 705 360 346 703 21 16 

0151 - Oliko rikkomuksesta seurauksia? 
[11 Kylla 41 19 19 79 
[2] Ei 1 1 
KAIKKI 41 19 20 80 
[3] Ei osaa/halua sanoa 

0160- Enta onko ajoneuvonne ollut puulleellisessa kunnossa? (viimeksi kulu-
neiden 12 kuukauden aikana) 
[11 Kylla 50 20 23 51 144 
[2] Ei 653 336 324 650 1965 
[3] Ei osaa/halua sanoa 2 2 1 2 7 
KAIKKI 705 360 346 703 2116 

0170- Olelleko pysakoinyt ajoneuvon virheellisesli? (viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana) 
[11 Kylla 219 112 83 168 602 
[2] Ei 479 243 259 513 1494 
[3] Ei osaa/halua sanoa 7 5 6 2 20 
KAIKKI 705 360 348 703 2116 

0171 - Oliko rikkomuksesta seurauksia? 
[11 Kylla 93 38 31 162 
[2] Ei 126 74 58 258 
KAIKKI 219 112 89 420 
[3] Ei osaa/halua sanoa 

0180- Onko Teilla puuttunut ajokortli tai autopapereita? (viimeksi kuluneiden 
12 kuukauden aikana) 
[11 Kylla 118 67 56 137 378 
[2] Ei 585 291 292 565 1733 
[3] Ei osaa/halua sanoa 2 2 1 5 
KAIKKI 705 360 348 703 2116 

0181 - Oliko rikkomuksesta seurauksia? 
[1] Ky11a 3 3 
(2] Ei 115 67 60 242 
KAIKKI 118 67 60 245 
[3] Ei osaa/halua sanoa 

0190- Entil olelleko ajanut alkoholia nauttineena? (viimeksi kuluneiden 12 
kuukauden aikana) 
[1] Kylla 18 9 10 31 68 
[2] Ei 687 351 338 671 2047 
[3] Ei osaa/halua sanoa 1 1 
KAIKKI 705 360 348 703 2116 
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0191 - Ollko n1<komuksesta seurauksia? 
111 Kylta 3 3 
[2] Ei 15 9 10 34 
KAIKKI 18 9 10 37 
(3] Ei osaa/halua sanoa 

0200- Oletteko ajanut ilman ajokorttia? (viimeksi kuluneiden 12 kuukauden 
aikana) 
111 Kylta 97 56 41 70 264 
[2] Ei 607 304 306 631 1848 
[3] Ei osaa/halua sanoa 1 1 2 4 
KAIKKI 705 360 348 703 2116 

0201 - Oliko rikkomuksesta seurauksia? 
(1]Kylla 2 2 
[2] Ei 97 53 45 195 
KAIKKI 97 56 45 198 
(3] Ei osaa/halua sanoa 1 1 

0240- Enta oletteko viimeisen KAHDEN VUODEN aikana saanut muun Iii ken-
nesakon kuin parkkisakon? 
111 Kylta 92 92 
[2] Ei 903 903 
(3] Ei osaa/halua sanoa 5 5 
KAIKKI 1000 1000 

0250- Milia tavalla poliisilta saamanne huomautus on vaikuttanut omaan 
kayttaytymiseenne liikenteessa? Luettelen erilaisia mahdolllsia vaikutuksia. 
Sanokaa, mika tai mitka niista sopivat Teidan toiminlaanne. Ensinnakin ... 
(1] Toimintanne ei ole muuttunut millaan tavoin 1 0 1 2 
(2] Toimitte kuten ennenkin, mutta nyt vahennan nopeutta poliisin nahdessani 0 1 0 1 
(3] Noudatatte saantojil hie man enemman kuin ennen 11 1 3 15 
(4] Noudatatte saantoja paljon enemman kuin ennen 1 3 2 6 
(5] Noudatatte saanttija vahemman kuin ennen 
(6] Ei osaa sanoa 2 , 3 

0260- Enta milia tavalla saamanne sakot oval vaikuttaneet omaan kayttayty-
miseenne liikenteessa? Luettelen erilaisia mahdollisia vaikutuksia. Sanokaa, 
mika tai mitka niista sopivat Teidan toimintaanne. Ensinnakin ... 
[1] Toimintanne ei ole muuttunut mltilfiln Lavoln 28 13 8 49 
(2] Toimitte kuten ennenkln, mutta nyt vilhennl!n nopeutta poliisin nahdessani 11 6 2 19 
(3] Noudalatte saantOjil hillman enemman kuin ennen 53 18 19 90 
(4] Noudatatte saantojif paljon enemm!in kuln eonen 24 11 10 45 
(5] Noudatatte sa!intOjli v!ihemman kuln ennen 
(6] Ei osaa sanoa 4 2 6 12 

0270- Ajatelkaa nyt saamaanne sakkoa- tai jos olette saanut useampia 
sakkoja, ajatelkaa niista viimeisinta- ja arvioikaa, oliko sakko teon vakavuus ja 
olosuhteet huomioon ottaen omasta mielestanne ... 
(1] Varsin lieva 7 4 2 7 20 
(2] Melko lieva 7 1 1 4 13 
(3] Oikean suuruinen 42 15 17 34 108 
(4] Liian suuri 23 15 12 28 78 
[5] Kohtuuton 37 14 7 17 75 
[6] Ei osaa sanoa 4 3 1 2 10 
KAIKKI 120 52 40 92 304 

0271 - Oliko luon sakon peruste mielestanne ..• 
[1] Aiheellinen 65 31 23 63 182 
[2] Jossain maarin aiheeton 31 9 8 21 69 
[3] Taysin aiheeton 20 9 9 7 45 
[4] Ei osaa sanoa 4 3 1 8 
KAIKKI 120 52 40 92 304 

0272- Ovatko viimeisen kahden vuoden aikana saamanne sakot tulleet mie-
leanne liikenteessa ... 
[1] Useasti 15 11 7 21 54 
[2] Silloin talloin 20 12 8 21 61 
[3] Joskus 38 13 11 27 89 
[4] Ei lainkaan 42 10 12 22 86 
[5] Ei osaa sanoa 5 6 2 1 14 
KAIKKI 120 52 40 92 304 
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Q280 - Oletteko Te lise tal joku lllhiomalsenne ollut liikenneonnettomuudessa 
viimeisten VII DEN VUOOEN aikana? 
[1] On ollut itse 107 46 47 200 
[2] Joku lahiomainen on ollut 198 84 97 379 
[3] Ei ole ollut (ei vastaaja itse eika kukaan lahiomainen) 689 352 374 1415 
Ei osaa sanoa 1 1 

0281 -Milia tavalla olette ITSE ollut onnettomuudessa mukana viimeisten 
viiden vuoden aikana ... 
[1] Auton kuljettajana 79 29 37 145 
[2] Jalankulkijana, hiihtajana, kelkkailijana 4 2 1 7 
[3] Pyorailijana 6 1 2 9 
[4] Mopoilijana 1 1 
(5] Moottoripyorailijana 1 1 
(6] Traktorin kuljettajana 
[7] Matkustajana 21 13 6 40 
[8] Muulla tavoin (moottorikelkka yms.) 1 1 
[9] El OSAA/HALUA SANOA 

0282- Kuinka pitka aika on liikenneonnettomuudesta, jossa olitte itse muka-
na? 
[1] Vuosi tai vahemman 34 14 12 60 
[2] VIi vuosi-alle 2 vuotta 13 10 6 29 
[3] Yli 2 vuotta--alle 3 vuotta 21 7 12 40 
[4] Yli 3 vuotta-alle 4 vuotta 13 6 4 23 
[5] 4-5 vuotta 31 9 13 53 
KAIKKI 112 46 47 205 

02a3- Tuliko omassa onnettomuudessanne henkiltivahinkoja itsellenne tai 
muille? 
[1] Tuli itselle 15 6 4 25 
[2] Tuli muille 4 3 2 9 
[3] El tullut henkiltivahinkoja 95 37 41 173 

02a4- Onko oma onnettomuutenne tullut mieleenne liikenteessa ... 
[1] Useasti 30 a 10 48 
[2] Silloin talltiin 35 13 17 65 
[3] Joskus 21 11 5 37 
[4] Ei juuri lainkaan 23 13 14 50 
[5] Ei osaa sanoa 3 1 1 5 
KAIKKI 112 46 47 205 

0291 - Enta milia tavalla LAHIOMAISENNE on ollut tai oval olleet mukana 
liikenneonnettomuudessa viimeisten viiden vuoden aikana .... 
[1] Auton kuljettajana 15 69 76 160 
[2] Jalankulkijana, hiihtajana, kelkkailijana 7 2 5 14 
[3] Pyorailijana 13 2 9 24 
[4] Mopoilijana 9 1 2 12 
[5] Moottoripytirailijana 3 2 2 7 
[6] Traktorin kuljettajana 1 1 
[7] Matkustajana 21 12 a 41 
[8] Muulla tavoin (moottorikelkka yms.) 2 2 
[9] El OSAA/HALUA SANOA 

0292- Kuinka pitka aika on lahiomaisenne onnettomuudesta? 
[1] Vuosi tai vahemman 85 37 37 159 
[2] Yli vuosi-alle 2 vuotta 33 15 12 60 
[3] Yli 2 vuotta-alle 3 vuotta 34 15 23 72 
[4] VIi 3 vuotta-alle 4 vuotta 21 a 12 41 
[5]4-5 vuotta 29 14 1a 61 
KAIKKI 202 89 102 393 

0293- Tuliko tassa onnettomuudessa henkilovahinkoja omaisellenne tai muil-
le? 
[1] Tuli lahiomaiselle 66 27 37 130 
[2] Tuli muille 12 5 3 20 
[3] Ei tullut henkiltiVahinkoja 126 57 62 245 
Ei osaa sanoa 1 1 

0294- Onko lahiomaisenne onnettomuus tullut mieleenne liikenteessa ... 
[1] Useasti 40 13 15 68 
[2] Silloin Uilltiin 36 24 17 77 



157 

Touko Touko Elo Elo Yht 
1999 2000 2000 2001 

(3] Joskus 48 23 30 101 
(4] Ei juuri lainkaan 77 27 38 142 
[5) Ei osaa sanoa 2 2 2 6 
KAIKKI 203 89 102 394 

0300- Ovatko liikennerikkomuksista annettavat sakot yleisesti ottaen mieles-
!anne oikeudenmukaisia, liian lievia vai Iii an ankaria? 
[1] Oikeudenmukaisia 555 271 289 596 1711 
[2] Liian lievia 236 86 94 140 556 
[3] Liian ankaria 116 80 58 172 426 
[4] Ei osaa sanoa 93 45 43 92 273 
KAIKKI 1000 482 484 1000 2966 

0310 - Luetlelen erilita tilanteita, joita poliisin odoletaan valvovan. Sanokaa, 
onko poliisin valvonnan maara naissil tilanteissa mlelest'linne alvan liian vahais-
Ia tai hieman liian vahaista, vai onko valvonnan maarti sopiva, val onko sita 
hieman liikaa tai aivan liikaa. 

0311 - Ylinopeudet liikenteessa? 
[1] Alvan liian vahiln poliisivalvontaa 207 98 112 230 647 
[2] Hieman liian vahan 349 189 168 348 1054 
[3] Sopivasti 389 174 188 377 11 28 
[4] Hieman liikaa 28 12 11 23 74 
[ 5] A ivan Iii kaa 23 6 2 22 53 
KAIKKI 996 479 481 1000 2956 
[6] Ei osaa sanoa 4 3 3 10 

0312- Ohituslilanteet maantiella? 
[1] Alvan liian vahan poliisivalvontaa 296 141 146 306 889 
[2] Hieman liian vahan 432 200 217 424 1273 
[3] Sopivasti 228 117 98 231 674· 
[4] Hieman liikaa 8 B 2 11 29 
[5] Alvan liikaa 5 1 2 6 14 
KAIKKI 969 467 465 978 2879 
[6] Ei osaa sanoa 31 15 19 22 87 

0313 - Ajotavat liikennevaloissa? 
[1] Alvan liian vahan poliisivalvontaa 227 111 111 230 679 
[2] Hieman liian vilhiln 353 170 171 395 1089 
[3] Sopivasti 356 176 166 331 1029 
[4] Hieman liikaa 9 1 8 11 29 
[5] Aivan liikaa 2 2 1 3 8 
KAIKKI 947 460 457 970 2834 
[6] Ei osaa sanoa 53 22 27 30 132 

0314- Ajo humalassa tai paihteissa eli rattijuopumus? 
[1] Aivan liian vahiln poliisivalvontaa 449 198 187 406 1240 
[2] Hieman liian vahiln 318 156 184 361 1019 
[3] Sopivasti 212 115 93 216 636 
[4] Hieman liikaa 8 2 2 9 21 
[5] Alvan liikaa 1 1 4 1 7 
KAIKKI 988 472 470 993 2923 
[6] Ei osaa sanoa 12 10 14 7 43 

0315- Jalankulkijoiden liikkuminen liikennevaloissa? 
[1] Aivan liian vahan poliisivalvontaa 270 103 119 235 727 
[2] Hieman liian vahan 284 147 154 309 894 
[3] Sopivasti 392 202 181 417 1192 
[4] Hieman liikaa 12 5 6 6 29 
[5] Aivan liikaa 3 2 7 12 
KAIKKI 961 457 462 974 2854 
[6] Ei osaa sanoa 39 25 22 26 112 

0316 - Katuvakival ta? 
[1] Aivan liian vahiln poliisivalvontaa 418 168 161 373 1120 
[2] Hieman liian vlihan 344 161 180 365 1050 
[3] Sopivasti 163 102 92 201 558 
[4] Hieman liikaa 5 1 4 10 
[5] Alvan liikaa 2 2 2 1 7 
KAIKKI 932 434 435 944 2745 
[6] Ei osaa sanoa 68 48 49 56 121 
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0317 - Autovarl\audet? 
[1] Aivan liian vahan poliisivalvontaa 465 236 207 436 1344 
(2] Hieman liian vahM 325 132 158 340 955 
(3] Sopivasti 160 82 90 186 518 
[4] Hieman liikaa 4 1 1 6 12 
[5] Aivan liikaa 2 2 2 2 8 
KAIKKI 956 453 458 970 2837 
(6] Ei osaa sanoa 44 29 26 30 129 

0318- Huumausaineiden myyminen? 
[1] Aivan liian vahan poliisivalvontaa 531 260 253 570 1614 
(2] Hieman liian vahan 251 109 124 251 735 
(3] Sopivasti 122 66 66 112 366 
(4] Hieman liikaa 5 3 2 5 15 
(5] Aivan liikaa 5 3 1 2 11 
KAIKKI 914 441 446 940 2741 
[6] Ei osaa sanoa 86 41 38 60 225 

0320- Milia tavalla poliisin tulisi toimia ylinopeuksia koskevissa sakotustilan-
teissa? Pitaisiko poliisin sakottaa ... 
[1] Kaikista nopeuden ylityksista 190 89 111 191 581 
(2] Vain vaaraa aiheuttaneista nopeuden ylityksistil 353 162 153 338 1006 
(3] Vain tietyn kynnyksen ylittavista nopeuden ylityksista 437 218 205 452 1312 
[4] Ei osaa sanoa 20 13 15 19 67 
KAIKKI 1000 482 484 1000 2966 

0330- Mika olisi se ajonopeus, jonka jalkeen sakko olisi paikallaan taajamas-
sa, ja mika olisi taliainen ajonopeus maantielia? Kysyn naista kummastakin 
erikseen .•• 

0331- Ajatelkaa aluksi TAAJAMAA, jossa korkein sallittu nopeus on 50 
kilometria tunnissa. Mika olisi sellainen ajonopeus, etta siita pitaisi sakottaa? 
[1] 55 km tunnissa 106 49 37 143 335 
(2] 56~0 km tunnissa 234 99 123 223 679 
(3]61~5 km tunnissa 258 140 111 254 763 
(4]66-70 km tunnissa 94 63 42 100 299 
(5]71-75 km tunnissa 47 13 19 35 114 
(6]76-80 km tunnissa 23 6 6 10 45 
(7]81-90 km tunnissa 4 2 4 7 17 
(8]91-100 km tunnissa 2 2 4 
(9]101-110 km tunnissa 2 2 
[10] Yli 110 km tunnissa 1 1 2 
[11] Ei osaa sanoa 22 8 13 15 58 
KAIKKI 790 380 358 790 2318 

0333- Enta MAANTtELLA, jossa korkein sallittu nopeus on eo kilometria 
tunnissa, mika olisi sellainen ajonopeus, etta siita pitaisi sakottaa? 
[1]85 km tunnissa 52 34 8 50 144 
(2] 86-90 km tunnissa 191 78 96 191 556 
(3]91-95 km tunnissa 229 121 123 265 738 
[4]96-100 km tunnissa 169 79 60 140 448 
(5]101-105 km tunnissa 86 41 42 85 2.54 
(6]106-110kmtunnissa 21 11 8 20 60 
[7]111-120 km tunnissa 13 5 4 20 42 
(8]121-130 km tunnissa 4 2 2 1 9 
(9]131-140 km tunnissa 2 3 3 8 
[1 OJ Yli 140 km tunnissa 23 9 12 15 59 
[11] Ei osaa sanoa 
KAIKKI 790 380 358 790 2318 

0340- Osa ylinopeusrikkomuksista rangaistaan paivasakkojarjestelman mu-
kaan. Silioin myos tulot vaikuttavat sakon suuruuteen. Lievemmista rikkomuk-
sista sen sijaan maarataan niin sanottu rikesakko, jonka suuruuteen vaikuttaa 
vain rikkomuksen vakavuus. eivatka tulot lainkaan. NOPEUDEN YLITTAMISEN 
MAARA vaikuttaa siihen, sovelietaanko kaytannossa rikesakotusta vai antaako 
poliisi sakon rangaistusmaaraykseliil vai joutuuko poliisi viemaan rikkeen tuo-
mioistuimeen sakon maaraamiseksi. Seuraavaksi haluaisimme tietaa, milia 
tavalia arvelette sakotuksen nykyisin toimivan taajamassa ja maantielia. Luet-
telen eritaisia tilanteita ..... 
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0341 - Ensimmlllseksi TAAJAMA.]ossa nopeusrajoltuksena on 50 kJiometrle 
tunmssa. Mika on plenln ajonopeus, josle poliisi jo antaa RIKESAKON 
Nopeusrajoiluksen yl i tt~misestll? JOS El TIEDA, RDHKAISE ARVIOIMAAN: 
Mitll 8/Velisltte. mlsta nopeudesta volsi saada n esakon, jos nopeusrajoltus on 
50 km tunnissa? 
50-54 40 21 21 55 137 
55-59 310 142 132 327 911 
6~4 378 183 195 421 1598 
65--69 126 54 55 81 316 
70-71 47 19 19 44 129 
75 3 2 1 6 
80 7 4 3 8 22 
100 1 2 3 
KAIKKI 911 423 428 939 2701 
Ei osaa sanoa 89 59 56 61 265 

Q342- Enta mista ajonopeuclesta pollisi antaa sakon 
RANGAISTUSMAARAYKSELLA, kun kysymyksessa on taajama, ]ossa on 50 
kllometrlli lunnissa nopeusrajoltus? JOS El TIEDA. ROHKAISE ARVIOIMAAN: 
Mi111 arvetisitte, mlsta nopeudesta volsi saada sakot rangalstusmUr!lyksell11, 
jos nopeusrajoitus on 50 km tunnissa? 
51-53 4 4 1 4 13 
55-59 24 15 17 44 100 
60--64 171 95 104 182 552 
65--69 244 85 110 242 681 
70-73 272 120 117 266 775 
75-76 36 15 12 27 90 
80-81 98 53 33 92 276 
85 2 1 2 2 7 
89 1 1 
90 14 4 5 13 36 
10CH01 a 6 3 29 46 
110 1 1 2 
120 2 1 3 
130 1 1 
KAIKKI 878 399 405 901 2583 
Ei osaa sanoa 122 83 79 99 383 

0343- Enta millaisesta ajonopeudesta taajamassa 50:n alueella poliisi joutuu 
viemaiin asian TUOMIOISTUIMEN PAATETIAVAKSI? Mika on pienin nopeus, 
josta juttu on vietava tuomioistuimeen? JOS El TIEDA. ROHKAISE 
ARVIOIMAAN! 
55 2 2 6 10 
6~1 9 13 8 12 42 
65--68 38 10 19 34 101 
70-73 133 69 71 148 421 
75-79 90 38 37 89 254 
80-82 314 127 154 317 912 
85-89 30 14 13 23 80 
90-92 87 37 36 95 255 
95-99 3 2 2 5 12 
100-103 138 73 52 137 400 
105 1 1 
110 6 2 4 12 
120 9 7 6 14 36 
125 1 1 
130 1 1 2 
140 1 1 
150 3 1 5 9 
160 1 1 
175 1 1 
180 1 1 2 
200 1 2 3 
210 1 1 
KAIKKI 864 394 401 898 2557 
Ei osaa sanoa 136 88 83 102 409 

0351 - Enta millil tavalla nyky!nen sakotus tolmll MAANTIELLA? A)atelkaa, 
etta MAANTIELLA on nopeusmjoituksena 80 kilometrla tunnissa_ Mikii on p e-
nin ajonopeus, josle polii~l antaa RIKESAKON nopeusrajoltuksen yliiUimlses-
Ia? JOS El TIEDA. ROHKAISEARVIOIMAAN: Mit arvelisitte, mists nopeudes-
ta voisi saada rikesakon. jos nopeusrajoitus on 80 km tunnissa? 
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0 1 1 
81-84 18 15 12 27 72 
85-89 153 68 72 193 486 
90-94 396 187 205 445 1233 
95-99 169 79 68 151 467 
100-104 133 57 45 108 343 
105 3 3 2 1 9 
108 1 1 
110 12 6 3 5 26 
115 1 1 1 3 
120 3 1 1 9 14 
150 1 2 3 
KAIKKI 891 417 408 942 2658 
Ei osaa sanoa 109 65 76 58 308 

0352- Ent!l mista ajonopeudesta poliisi antaa sakon 
RANGAISTUSMMRAYKSELLA. kun maantiellii on BO:n nopeusrajoitus? JOS 
E1 TIEDA, ROHKAISE ARVIOIMAAN: Mitii arvelisitte, mistii nopeudesta voisi 
saada sakot rangaistusmiiiiriiyksellil, jos nopeusrajoitus on 80 km tunnissa? 
81-82 4 2 3 9 
85-89 17 12 5 17 51 
90-94 90 33 50 119 292 
95-99 169 71 69 177 486 
100-104 334 166 186 351 1037 
105-107 47 19 15 33 114 
110-113 127 59 39 96 321 
115-119 5 3 1 14 23 
120-121 68 32 22 79 201 
125-141 15 5 4 14 38 
145-151 5 3 2 9 19 
160 1 1 
200 1 1 
KAIKKI 882 403 395 913 2593 
Ei osaa sanoa 118 79 89 87 373 

0353- Entii millaisesta ajonopeudesta maantiellii 80:n alueella poliisi joutuu 
viemiiiin asian TUOMIOISTUIMEN PAATETTAVAKSI? Mikii on pienin nopeus, 
josta juttu on vietiivii tuomioistuimeen? JOS El TIEDA. ROHKAISE 
ARVIOIMAAN! 
81 2 2 
85-88 4 1 3 8 
90-93 8 7 6 7 28 
95-99 19 2 8 17 46 
100-104 115 59 65 138 377 
105-108 38 17 14 32 101 
110-113 238 97 113 224 672 
115-116 34 a 16 24 82 
120-121 231 118 102 266 717 
125-131 93 38 32 85 248 
135-141 39 19 16 40 114 
145-151 24 14 14 46 98 
155 1 1 2 
160 15 6 4 6 31 
165 1 1 
170 1 1 2 4 
180 5 1 4 10 
200 1 1 2 4 
210 1 1 
KAIKKI 866 389 393 898 2546 
Ei osaa sanoa 134 93 91 102 420 

0360- Osa liikennesakoista maiiriitiiiin niin sanotun automaattisen kamera-
valvonnan perusteella, jolla tarkoitetaan jarjestelmiiil, jossa liikenneviiylien var-
rella kaupungeissa ja maanteillii on kameroita. Ne ottavat rikkomuksen teh-
neesta autosta valokuvan ylinopeus- tai muissa liikennetilanteissa. Millii tavalla 
Te suhtaudutte tiillaiseen automaattiseen kameravalvontaan? Onko se .. . 
[1] Suositeltavaa 394 159 184 407 1144 
[2] Hyviiksyttiiviiii 357 180 163 348 1048 
[3] Yhdentekeviiii 61 36 35 63 195 
[4] Arveluttavaa 127 77 73 116 393 
[5] Hylattiiviia 57 26 27 64 174 
KAIKKI 996 478 482 998 2954 
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[6] EJ osaa sanoa 4 4 2 2 12 

0371 - Oletetaara, ettll )ouluisitte seuraavanJalseen kuvitellllun tilanteeseen: 
Jalltte kllnnl ylinopeusrikkomuksesta. Tllanne srvioidaan tOrkellksl liikenteen 
vaarantamisskSl fa potnsl )outuu viemlliin asian olkeuteen rangaistuksen maa-
rliilm1sta varlen. Mik!l nlllstll asiaan lilttyvista seuraamuksisla ollsl mielestanne 
kaikkein kiusallisin? 
[1] Joutuminen poliisin kuulusteluun 8 10 9 15 42 
[2] Joutuminen tuomioistuimeen 130 69 74 116 389 
[3] Asian tulo tuttavien ja tyotovereiden tietoon 19 9 8 28 64 
[4] Sakot, jotka miiiirataan tuomloistuimessa 31 24 20 25 100 
[5] Ajokortin menettaminen maaraajaksi 499 237 218 502 1456 
[6] Ei osaa sanoa 18 11 19 17 65 
KAIKKI 705 360 346 703 2116 

0372- Oletetaan, etta joutuisitte seuraavanlaiseen kuviteltuun tilanteeseen: 
Jaatte kiinni vaarallisesta kadun tai ajoradan ylittamisesta kielletyssa paikassa. 
Tilanne arvioidaan torkeaksi liikenteen vaarantamiseksl ja poliisi jouluu vie-
mean asian oikeuteen rangaistuksen mliaraamista varten. Mika naista asiaan 
liittyvista seuraamuksista olisi mielestanne kaikkein kiusallisin? 
[1] Joutuminen poliisin kuulusteluun 37 11 17 27 92 
[2] Joutuminen tuomioistuimeen 154 63 61 152 430 
[3] Asian tulo tuttavien ja tyolovereiden tietoon 29 9 12 26 78 
[4] Sakot, jotka maarataan tuomioistuimessa 55 29 30 70 164 
[5] Ei osaa sanoa 20 10 16 20 66 
KAIKKI 295 122 136 297 850 

0390- Seuraavaksi luetlelen joitakin toimenpiteitll. Sanokaa, miten tarl<eina 
pidatte niita, kun tavoitteena on liikenneturvalllsuuden parentamlnen. Vastaus-
vaihtoehdot oval: erittilin tarkea, melko tllrkell, vllhemman tilrkell )a ei lainkaan 
tarkea 

Q391 - Liikenneturvallisuusasioiden kasittely tiedotusvalineissa? 
[1] Ei lainkaan tarkea 10 3 4 10 27 
[2] Vahemman tarkea 54 19 19 37 129 
[3] Melka tarkea 414 195 185 442 1236 
[4] Erittain tarkea 521 264 274 509 1568 
KAIKKI 999 481 482 998 2960 
Ei osaa sanoa 1 1 2 2 6 

Q392- Poliisin liikennevalvonnan lisaaminen? 
[1] Ei lainkaan tarkea 17 7 11 19 54 
[2] Vahemman tarkea 73 35 20 52 180 
[3] Melka tarl<ea 401 188 160 387 1136 
[4] Erittain tarkea 507 249 291 540 1567 
KAIKKI 998 479 462 998 2957 
Ei osaa sanoa 2 3 2 2 9 

Q393- Liikenneturvallisuusasioiden kasittely kouluissa? 
[1] Ei lainkaan tarkea 3 2 3 8 
[2] Vahemman tarkea 25 5 15 24 69 
[3] Melka tarkea 206 85 94 203 see 
[4] Erittain tarkea 763 392 373 768 2296 
KAIKKI 997 482 484 998 2961 
Ei osaa sanoa 3 2 5 

Q394- Nopeusrajoitusten alentaminen? 
[1] Ei lainkaan tarkea 372 231 226 442 1271 
[2] Viihemman tarkea 419 172 157 377 1125 
[3] Melko tarkea 155 56 83 143 437 
[4] Erittain tarkea 42 17 14 31 104 
KAIKKI 988 476 480 993 2937 
Ei osaa sanoa 12 6 4 7 29 

0395- Liikenneympariston, kuten katujen, teiden, risteysten ja valaistuksen 
parantaminen? 
[1] Ei lainkaan tarl<ea 21 19 19 26 85 
[2] Vahemman tarkea 112 54 60 97 323 
[3] Melka tarkea 482 197 192 458 1329 
[4] Erittain tarkea 383 210 210 411 1214 
KAIKKI 998 480 481 992 2951 
Ei osaa sanoa 2 2 3 8 15 
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0396 - Lnkenneri~komukslsta koituvien rangaistusten koventaminen? 
(1] Ei lainkaan tarkea 153 111 109 202 575 
[2] Vahemman tarkea 322 150 145 311 928 
(3] Melka tarkea 353 157 156 343 1009 
(4] Erittain tarkea 152 53 65 130 400 
KAIKKI 980 471 475 986 2912 
Ei osaa sanoa 20 11 9 14 54 

0397- Autojen teknillisten turvallisuusominaisuuksien parantaminen? 
[1] Ei lainkaan tarkea 42 28 38 49 157 
[2] Vahemman tarkea 188 97 96 163 544 
(3] Melka tarkea 417 196 180 428 1221 
(4] Erittain tarkea 341 154 163 350 1008 
KAIKKI 988 475 477 990 2930 
Ei osaa sanoa 12 7 7 10 36 

0398 -Ajamistaja liikennetta koskevien asenteiden opettaminen autokouluis-
sa? 
(1] Ei lainkaan tarkea 5 4 2 5 16 
[2] Vahemman tarkea 25 13 20 20 78 
[3] Melka tarkea 253 111 131 249 744 
(4] Erittain tarkea 714 354 329 723 2120 
KAIKKI 997 482 482 997 2958 
Ei osaa sanoa 3 2 3 8 

0399- Ajotaitojen kehittaminen? 
[1] Ei lainkaan tarkea 8 3 5 5 21 
[2] Vahemman tarkea 49 19 26 36 130 
[3] Melka tarkea 291 141 143 331 906 
(4] Erittain tarkea 649 316 308 625 1898 
KAIKKI 997 479 482 997 2955 
Ei osaa sanoa 3 3 2 3 11 

041 o- Paivasakot maaritellaan tuomitun tulojen mukaan. Onko tal loin lasken-
nan perusteena henkilon bruttotulot, joista ei ole vahennetty veroja, vai henkitOn 
kateen verotuksen jalkeen jaavat tulot eli nettotulot? 
(1] Bruttotulot 422 160 171 441 1194 
[2] Nettotulot 489 270 269 488 1516 
[3] Ei osaa sanoa 89 52 44 71 256 
KAIKKI 1000 482 484 1000 2966 

0411 - Jos henkilotla ei ole tuloja lainkaan, mika on paivasakko, joka hanetle 
voidaan tuomita? 
[1]10 mk 42 7 5 33 87 
(2]20 mk 134 52 45 97 328 
[3]30 mk 53 21 19 44 137 
[4]40 mk 18 24 15 44 101 
(5]50 mk 68 23 22 80 193 
(6]60 mk 26 12 7 18 63 
[7]70 mk 155 5 2 6 168 
[8]80 mk 50 2 3 7 62 
(9]90 mk 454 1 1 456 
(10]100mk 36 30 65 131 
[11] Muu, mika? 47 52 122 221 
(12] Jos ei ole tuloja, paivasakkoja ei voi mllarata 16 15 32 63 
(13] Ei mitaan kasitysta asiasta/ei osaa sanoa 237 268 451 956 
KAIKKI 1000 482 484 1000 2966 

0420- Oletetaan, etta henkilo ajaa kahdeksaakymppia alueella, jossa 
nopeusrajoitus on 50 kilometria tunnissa, Han siis ylittaa suurimman satlitun 
nopeuden 30:118 kilometrilla tunnissa. Henkilon tulot veroja vahentamalta oval 
8000 mk kuukaudessa. Millaisia seurauksia arvelette hanelle koituvan? 
[1] Poliisi antaa huomautuksen eika muuta 20 20 
(2] Poliisi antaa rikesakon, mutta asia ei mene tuomioistuimeen 619 619 
[3] Poliisi vie asian oikeuteen 288 288 
[4] Ei osaa sanoa 73 73 
KAIKKI 1000 1000 

0421 - Mika on poliisin antaman sakon maara? Kuinka manta markkaa? 
aile 500 125 125 
500-999 131 131 
1000-1499 104 104 
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150(}-1999 51 51 
200(}-2499 53 53 
2500-4999 17 17 
5000-yli 
KAIKKI 483 483 
Ei osaa sanoa 136 136 

0420- Oletetaan, etta henkilo ajaa kahdeksaakymppia alueella, jossa 
nopeusrajoitus on 50 kilo metria tunnlssa. Han slls ylitlaa suurimman sallitun 
nopeuden 30:118 kilometrilla tunnJssa, HenkJIOn tulot veroja vtlhentamatta oval 
8000 mk kuukaudessa. Millaisia seurauksia arvelelle hanelle koituvan? 
[1] Poliisi antaa huomautuksen 7 5 7 19 
[2] Poliisi antaa rikesakon, mutta asia ei mene tuomioistuimeen 169 158 332 659 
[3] Asia menee oikeuteen, jossa ajajalle sakko 252 262 582 1096 
[4] Oikeus tuomitsee ajajan suorittamaan yhdyskuntapalvelua 9 10 30 49 
[5) Oikeus tuomitsee ajajalle ehdollista vankeutta 7 a 14 29 
[6) Oikeus tuomitsee ajajan ehdottomaan vankeuteen 3 1 1 5 
[7] Ei osaa sanoa 35 40 34 139 
KAIKKI 482 484 1000 1966 

0421(q431:1999)- Mika on tuomioistuimen maaraaman sakon maara? Kuinka 
monta markkaa? 
aile 500 8 9 9 24 so 
50(}-999 23 33 23 73 152 
1000-1499 39 42 48 103 232 
1500-1999 22 36 31 85 174 
200(}-2499 43 30 35 92 200 
2500-4999 29 41 30 74 174 
500(}-yll 5 5 6 14 30 
KAIKKI 169 196 182 465 1012 

0440 - Jos liikennerikkomuksesta epailty ilmoittaa tulonsa vaarin, siis valehte-
lee, onko seurauksena lain mukaan rangaistus vai ei? 
[1] Kylla, valehtelusta seuraa rangaistus 427 431 847 1705 
[2) Ei, valehtelusta ei seuraa rangaistus 37 29 97 163 
[3] Ei osaa sanoa 18 24 56 98 
KAIKKI 482 484 1000 1966 

0441 - Onko rankaiseminen Teidan mielestanne tallaisessa tilanteessa oikein 
vai vaarin? 
[1] Oikein 398 408 791 1597 
[2] Vaarin 22 13 37 72 
[3) Ei osaa sanoa 7 10 19 36 
KAIKKI 427 431 847 1705 

0442- Jos Te saisitte liikennerikkomuksen vuoksi sakot, mika olisi oman 
paivasakkonne suuruus? Kuinka monta markkaa? 
1-17 3 1 8 12 
20 12 11 18 41 
22-25 4 1 1 6 
30-36 4 4 22 30 
40 14 8 25 47 
44-45 2 1 2 5 
50-75 22 21 77 120 
80-95 6 7 18 31 
100-145 31 20 47 98 
15(}-1 80 14 17 27 58 
20(}-287 21 25 43 89 
300-450 20 22 40 82 
500-900 15 16 38 69 
1000-1800 8 2 15 25 
200(}-2500 2 2 4 8 
300(}-3500 1 2 3 
4000 2 2 
5000 1 1 
6000 1 1 
KAIKKI 179 160 389 728 
Ei osaa sanoa 303 324 611 1238 

0443 - Kuinka moni ylinopeudesta sakon saaneista on Teidan mielikuvanne 
mukaan ilmoittanut tulonsa poliisille oikein vii me vuonna? Moniko henkilo 
sad asia? 
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(12] Ei ykslkMn 2 7 14 27 50 
[1]1-9 henkll<:lil sadasla ilmoittanul lulonsa 60 49 53 139 301 
[2]10-19 henkiloa 110 78 98 209 495 
(3]20-29 henkiloa 137 35 68 142 382 
[4]30-39 henkiloa 93 30 42 95 260 
[5]40-49 henkiltia 213 83 76 170 542 
[6] 50-59 henkiloa 68 31 24 46 169 
[7]60--<!9 henkiloa 62 29 24 32 147 
[8]70-79 henkiloa 83 27 18 35 163 
[9] 80--89 henkiloa 65 33 20 31 149 
[1 OJ 90--99 henkiloa 54 23 9 24 110 
[11]100 henkiltia 7 4 5 3 19 
[13] Ei osaa sanoa 46 33 33 47 159 
KAIKKI 1000 462 464 1000 2946 

[q443a- Kuinka suuri osa sakon saaneisla kertoi lulonsa vaarin?] 
0% 2 7 14 27 50 
5% 60 49 53 139 301 
15% 110 76 96 209 495 
25% 137 35 66 142 362 
35% 93 30 42 95 260 
45% 213 83 76 170 542 
55% 68 31 24 46 169 
65% 62 29 24 32 147 
75% 63 27 16 35 163 
85% 65 33 20 31 149 
95% 54 23 9 24 110 
100% 7 4 5 3 19 
Ei osaa sanoa 46 33 33 47 159 
KAIKKI 1000 462 464 1000 2946 

0444- Oletteko selvilla siila laskusaannosla, jonka perusleella paivasakon 
markkamaara nykyisin maaralaan? 
[11 Kylla 12 15 26 55 
[2] Luullavasli 13 14 30 57 
[3] Tiedan vain periaatteen, en saanloa 40 40 91 171 
[4] En liedii.len osaa sanoa 417 415 851 1683 
KAIKKI 462 464 1000 1966 

0445- Jos auloilija ajaa 80 alueella 102 kilomelria lunnissa, poliisi maaraa 
siila 10 paivasakkoa. Nykyisessa jarjeslelmassa sakon markkamaara riippuu 
kuljettajan nettoluloisla. Jos ne oval kuukaudessa 10.000 markkaa, paivasakon 
suuruus on noin 150 markkaa, ja mainilussa ylinopeuslapauksessa sakoksi 
tulee 1500 mk. Jos nettolulo kuukaudessa on 40.000 markkaa, paivasakon 
suuruus on noin 650 markkaa ja sakoksi lulee 6.500 mk. Jos nettotulo kuukau-
dessa on 150.000 markkaa, paivasakoksi maaralaan noin 2.500 markkaa ja 
sakon maiiraksi 25.000 markkaa. Jos nettotulot oval miljoona markkaa 
kuukaudessa, paivasakon suuruus on noin 16.500 markkaa ja sakon maiira on 
165_000 markkaa. Onko tama jarjestelma mieleslanne oikeudenmukainen? 
[11 Kylla 307 363 700 1370 
[2] Ei 142 106 276 524 
Ei osaa sanoa 33 15 24 72 
KAIKKI 482 484 1000 1966 

0446- Enta pitaisiko lulojen mukaan maarattavalle sakkorangaislukselle aset-
taa jakin enimmaisraja, josla alkaen paivasakko olisi luloista riippumaton? 
[1] Kylla 199 152 475 626 
[2] Ei 241 308 476 1027 
Ei osaa sanoa 42 24 47 113 
KAIKKI 482 484 1000 1966 

0450- JOS PITAISI ASETTAA ENIMMAISRAJA: JOKA TOISELTA KYSY-
TAAN 0460, JOKA TOISEL TA 0470 0450 

0460- Mika mielestanne on enimmaisraja, josla alkaen tulojen vaikutus 
paivasakon maaraan lulisi poislaa ja paivasakko olisi kaikille saman suuruinen? 
Luettelen vaihloehdot: (1) Enintaan 5000 mk. Tallaisen paivasakon saajan 
netlokuukausitulot verojen maksamisen jalkeen olisival noin 300.000 mk. Jos 
rangaislus on 1 o paivasakkoa, sakon kokonaismaara on 50.000 mk. (2) En in-
taan 10.000 mk. Tallaisen paivasakon saajan nettokuukausitulot verojen 
maksamisen jalkeen olisivat noin 600,000 mk. Jos rangaistus on 10 paivasak-
koa, sakon kokonaismaara on 1 oo.ooo mk. (3) Eninlaan 20.000 mk, nettokuu-
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kausltulol olisival1 .200.000 mk ja sakon kokonaismii.~.rllksl tullsi 200.000 mk. 
(4) Enintaan 30.000 mk, nettokuukausitulot olisivat1.800.000 mkja sakon 
kokonaismaari!ksi tulisi 300.000 mk. (5) Enintaan 50.000 mk, nettokuukausitu-
lot olisivat 3 miljoonaa markkaa ja sakon kokonaismMraksi tulisi 500.000 mk. 
(6) Enemman kuin 50,000 mk vai jakin muu raja, mlka? (7) 
[1) Enintaan 5.000 57 24 69 150 
[2) Enintaan 1o.ooo 34 19 31 84 
[3) Enintaan 20.000 14 13 29 56 
[4) Enintaan 30.000 14 13 11 38 
[5) Enintl!an 50.000 10 9 22 41 
[6) Yli 50.000 mk 9 9 12 30 
[7] Muu, mika? 14 19 27 60 
Ei osaa sanoa 39 

KAIKKI 152 106 240 459 

0470- Mild! mielesti!nne on enlmml!lsraja,josta alkaen tulojen valkutus 
pi!lvasakon milaralln lulls! poistaa ja palvasakko oll'si kalkllle saman suurulnen? 
Luettelen vaihtoehdot: (1) Eninti!iln 300 mk. n!lla sen pillvasakon saajan 
nettokuukausltulot veroje~ maksam!sen ji!lkeen olislvat noin 20.000 mk.. Jos 
rangaistus on 10 plllvi!sakkoa, sakon kokonalsmlllirll on 3.000 mk.. (2) Enin-
Ulan 1.000 mk. Tallaisen pllivasakon saajan netlokuukausltulot verojen maksa-
m!san jAikeen olisivat noin 60.000 mk. Jos rangaistus on 10 pl!iv!isakkoa, sa-
kon kokonalsmlllirli on 10.000 mk.. (3) Enlnlaan 5.000 mk, nettokuukausitulot 
olisivat non 300.000 mk ja sakon kokonalsmaaraksi tulisl 50.000 mk. (4) Enln-
Ulan 10.000 mk. nettokuukausitulot ollslvat noln 600.000 mkja sakon kokonais-
rru!llral<si tulis1100.000 mk. (5) Enlnt!liln 30.000 mk, nettokuukausitulot ollsivat 
1.800.000 ml\ ja sakon kokonaismilarl!ksl tuJisl 300.000 mk.. (6) Enintaan 
50,000 mk. nettokuukausitlllot 3 m11joonaa mk ja sakko 500.000 mk.. (7) En em-
man kuln 50.000 mk val jokln muu raja, mlk11? (8) 
[1) Enintaan 300 28 28 
[2] Enintaan 1.000 39 39 
[3) Enintaan 5.000 31 31 
[4) Enintaan 10.000 43 43 
[5] Enintaan 30,000 15 15 
[6] Enintaan 5o.ooo 11 11 
[7) Yli 50.000 mk 7 7 
[8) Muu, mika? 27 27 
Ei osaa sanoa 34 34 
KAIKKI 235 235 

0499 - Kysyisln vielii kantaanne tulojen mukaan mMrllttavlen palviisakkojen 
soveliuvuuteen ytinopeustapaukslssa Onko mielestllnne olkeln. etta 
ytinopeussakkojen suuruuteen vaikuttavat myOs sakotettavan tulot, vai pltaislkO 
sakkojen olla kaikllle samansuurulset tuloista rllppumatta? Eli otettel<o sit~ 
mieltil. ettii (1) erltuloryhmllle tufisl mi!!lrtlta erisuurulset sakot samasta 
y!inopeudesta val (2} kalkllle lulorytunille tullsl mlUir!lt!i sa mat sako! samasta 
ytinopeudesta? 
[1) Eri tuloryhmille erisuuruiset sakot 797 797 
[2) Kaikille tuloryhmille samat sakot 181 181 
[3) Ei osaa sanoa 22 22 
KAIKKI 1000 1000 

0500 - Luellelen seuraavaksi muutamia tilanleita ja toimintatapoja, joita ihmi-
sille sattuu 111kenleessi;i useammin tai harvemmin. Kertokaa, kuinka usein Te 
olette joutunut naJhin Ulantelslln. Vaihtoehdot ovat: usein, silloin talloin, joskus 
ja ei koskaan. 

0501 - Ajan pain keltaisia valoja, jos minulla on kiire enka vaaranna liikennet-
ta? 
[1) Ei koskaan 100 54 57 100 311 
[2) Joskus 311 158 162 341 972 
[3) Silloin talloin 179 90 83 172 524 
[4) Usein 113 58 46 89 306 
KAIKKI 703 360 348 702 2113 
Ei osaa sanoa 2 1 3 

0502 - Minulle sattuu "lahelta pili" -tilanteita liikenteessa? 
[1) Ei koskaan 188 97 96 188 569 
[2) Joskus 447 218 216 445 1326 
[3) Silloin talltiin 57 36 32 61 186 
[4) Usein 8 7 4 9 28 
KAIKKI 700 358 348 703 2109 
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Ei osaa sanoa 5 2 7 

0503- Ajan pain punaisia valoja, jos muuta liikennetta ei ole? 
[1] Ei koskaan 600 317 308 611 1836 
[2] Joskus 73 33 32 69 207 
[3] Silloin talloin 21 8 4 16 49 
[4] Usein 9 1 4 7 21 
KAIKKI 703 359 348 703 2113 
Ei osaa sanoa 2 1 3 

0504- Liikennevaloista lahdettaessa olen valmis osallistumaan 
kiihdytyskilpailuun? 
[1] Ei koskaan 552 302 304 580 1738 
[2] Joskus 110 47 34 97 288 
[3] Silloin talltlin 28 8 8 11 55 
[4] Usein 12 3 2 15 32 
KAIKKI 702 360 348 703 2113 
Ei osaa sanoa 3 3 

0505- Ajan ylinopeutta valttaakseni myohastymista? 
[1] Ei koskaan 304 167 173 329 973 
[2] Joskus 269 144 127 267 807 
[3] Silloin talloin 89 41 35 74 239 
[4] Usein 42 8 13 33 96 
KAIKKI 704 360 348 703 2115 
Ei osaa sanoa 1 1 

0506- Ajan ylinopeutta hetkellisesti ohilustilanteessa? 
[1] Ei koskaan 43 20 22 39 124 
[2] Joskus 281 149 147 276 853 
[3] Silloin talloin 187 105 81 213 586 
[4] Usein 193 86 98 175 552 
KAIKKI 704 360 348 703 2115 
Ei osaa sanoa 1 1 

0507- Pyrin estamaan eteeni kiilaavaa autoa? 
[1] Ei koskaan 629 338 328 627 1922 
[2] Joskus 65 16 17 68 166 
[3] Silloin talloin 8 5 3 4 20 
[4] Usein 2 1 4 7 
KAIKKI 704 360 348 703 2115 
Ei osaa sanoa 1 1 

0508- A jan hirvivaroitusalueella laskematta juurikaan ajonopeuttani? 
[1] Ei koskaan 259 133 141 234 767 
[2] Joskus 196 98 89 209 592 
[3] Silloin talloin 94 44 42 91 271 
[4] Usein 155 85 75 169 484 
KAIKKI 704 360 347 703 2114 
Ei osaa sanoa 1 1 2 

0509- A jan kiinnittamatta turvavyota? 
[1]8 koskaan 561 283 283 570 1697 
[2] Joskus 79 44 38 85 246 
[3] Silioin talloin 28 14 13 24 79 
[4] Usein 36 19 13 24 92 
KAIKKI 704 360 347 703 2114 
Ei osaa sanoa 1 1 2 

0510- Kuljettajana en vaadi muita matkustajia kiinnittamaan omaa 
turvavyotaan? 
[1] Ei koskaan 500 252 286 508 1546 
[2] Joskus 82 43 27 81 233 
[3] Silloin talloin 39 13 10 41 103 
[4] Usein 83 51 24 73 231 
KAIKKI 704 359 347 703 2113 
Ei osaa sanoa 1 1 1 3 

0511 - Otan viinia tai olutta ennen ajamista promillerajaa ylittamatta? 
[1] Ei koskaan 562 297 278 565 1702 
[2] Joskus 124 50 54 111 339 
[3] Silloin talloin 13 12 12 23 60 
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[4] Useln 5 1 3 4 13 
KAIKKI 704 360 347 703 2114 
Ei osaa sanoa 1 1 2 

Q512- Ohituksenl venyy keltaisen viivan rikkomlseksi? 
[1] Ei koskaan 260 154 149 270 833 
[2] Joskus 399 182 182 382 1145 
[3] Silloin Uilloin 38 21 15 47 121 
[4] Usein 6 2 2 4 14 
KAIKKI 703 359 348 703 2113 
Ei osaa sanoa 2 1 3 

Q513- Ohitan suojatien eteen pysahtyneen auton pysilhtymatta? 
[1] Ei koskaan 502 257 280 550 1589 
[2] Joskus 163 88 58 129 438 
[3) Silloin talloin 25 11 7 19 62 
[4] Usein 14 3 2 5 24 
KAIKKI 704 359 347 703 2113 
Ei osaa sanoa 1 1 1 3 

Q514- Kuljen kadun tai ajoradan yli pain punaisia liikennevaloja? 
[1] Ei koskaan 450 242 229 459 1380 
[2] Joskus 348 139 154 332 973 
[3] Silloin tillloin 110 55 57 132 354 
[4) Usein 91 45 44 77 257 
KAIKKI 999 481 484 1000 2964 
Ei osaa sanoa 1 1 2 

Q515- Kuljen ajoradan yli sopivimmasta paikasta enka suojatieta pitkin? 
[1] Ei koskaan 196 112 105 183 596 
[2] Joskus 507 238 238 484 1467 
[3) Silloin talloin 188 69 75 201 533 
[4] Usein 108 62 65 132 367 
KAIKKI 999 481 483 1000 2963 
Ei osaa sanoa 1 1 1 3 

0516- Ajan pimean aikaan pyoralla, jossa ei ole valoja? 
[ 1) Ei koskaan 585 293 273 542 1693 
[2] Joskus 221 111 116 241 689 
[3) Silloin tal loin 78 32 33 86 229 
[4] Usein 109 45 62 130 346 
KAIKKI 993 481 484 999 2957 
Ei osaa sanoa 7 1 1 9 

Q517- Ajan pyoralla alkoholia nauttineena? 
[ 1) Ei koskaan 690 307 339 671 2007 
[2] Joskus 242 137 108 238 725 
[3] Silloin talloin 51 25 25 63 164 
[4] Usein 12 12 12 26 62 
KAIKKI 995 481 484 998 2958 
Ei osaa sanoa 5 1 2 8 

0601 - Mika on tarkein syy siihen, etta ette aja ylinopeutta? 
[1] En tahdo ottaa sakkoriskill 80 70 66 108 324 
[2] Mielestanl laadilluja lllkennesaantojll tulee noudattaa 110 53 41 92 296 
[3] On tullut tavaksl ajaa nopeusrajoltusten mukaan 68 35 28 74 205 
[4] Oman turvallisuuden vuoksi 207 81 100 162 550 
[5] En halua ella huonona esimerkkina 42 7 7 56 
[6) Toisten turvallisuuden vuoksi 11 33 30 79 153 
[7] Muu syy, mika? 3 23 23 50 99 
[B] Ei osaa sanoa 52 9 12 24 97 
KAIKKI 573 311 300 596 1780 

Q611 - Mika on tarkein syy siihen, etta ajatte ylinopeutta? 
[1] KiinnijaamisesU! ei ole pelkoa 20 2 5 6 33 
[2] Poliisi ei kuitenkaan sakola 1 1 1 3 
[3] Sakal oval pienet 3 1 4 
[4] Silannoissa ei ole jarkea 10 2 1 8 21 
[5] Kiire 83 34 22 65 204 
[6) Muu syy, mika? 14 9 13 27 63 
[7] Ei osaa sanoa 1 6 7 
KAIKKI 131 49 48 107 335 
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0621 - Mll<ll on tairkein syy siihen, etta ette afa llman turvavyliU!? 
[1] En tahdo ottaa sakkoriskiai 17 11 10 10 48 
[2] Mielestani laadittuja liikennesaantoja tulee noudattaa 38 17 18 34 107 
[3] On tullut tavaksi kiinnittaa turvavyli 116 80 58 150 404 
[4] Oman turvallisuuden vuoksi 437 201 216 441 1295 
[5] Muu syy, mika? 12 7 7 9 35 
[6] Ei osaa sanoa 20 11 12 11 54 
KAIKKI 640 327 321 655 1943 

0631 - Mikai on tarkein syy siihen, etta ajatte ilman turvavyota? 
[1] Kiinnijaamisesta ei ole pelkoa 6 3 2 1 12 
[2] Poliisi ei kuitenkaan sakota 1 1 
[3] Turvavyti haittaa ajamista 10 6 4 4 24 
[4] Volsta ei kuitenkaan ole apua 1 1 2 
[5] Ei muista kiinnittM turvavyota 13 13 7 18 51 
[6] Saannoissa ei ole jarkeai 2 5 7 
[7] Muu syy, mika? 30 4 8 16 58 
[B] Ei osaa sanoa 1 6 5 4 16 
KAIKKI 64 33 26 48 171 

0641 - Mika on larkein syy siihen, etta ette kavele pain 
punaisia liikennevaloja? 
[1] En tahdo ottaa sakkoriskia 35 13 12 7 67 
[2] Liikennesaantoja pitaa noudattaa 148 78 69 118 413 
[3] On tullut tavaksi odottaa valojen vaihtumista 77 39 40 66 222 
[4] Oman turvallisuuden vuoksi 419 182 179 473 1253 
[5] Havettii!! kulkea paiin punaisia muiden nahden 10 2 6 9 27 
[6] En halua olla huonona esimerkkina 33 14 15 34 96 
[7] Toisten turvallisuuden vuoksi 31 13 5 25 74 
[8] Muu syy, mika? 29 11 14 34 88 
[9] Ei osaa sanoa 16 29 43 25 113 
KAIKKI 798 381 383 791 2353 

Q651- Mika on tarkein syy siihen, etta kavelette pain punaisia liikennevaloja? 
[1] Kiinnijaamisesta ei ole pelkoa 10 10 4 7 31 
[2] Poliisi ei kuitenkaan sakota 3 1 1 2 7 
[3] Sakot ovat pienet 1 1 
[4] Muutkaan eivat noudata valoja 3 2 4 7 16 
[5] Kavelysta ei aiheudu vaaraa kenellekaan 74 32 30 72 208 
[6] Kiellossa ei ole jarkea 9 7 5 8 29 
[7] Ei jaksa odottaa valojen vaihtumista 76 32 37 78 223 
[B) Muu syy, mika? 21 7 8 31 67 
[9] Ei osaa sanoa 4 9 12 4 29 
KAIKKI 201 100 101 209 611 

0661- Mika on tarkein syy siihen, etta ette aja autoa viiniai tal oluttajuotuanne, 
vaikka promilleraja ei edes ylittyisi? 
[1] On vaarin ajaa alkoholia nauttineena 133 133 
[2] Turvallisuussyista 286 286 
[3] "Jos otat, et aja" on tullut tavaksi 123 123 
[4] Koskaan ei voi olla varma, ylittyyko promilleraja 50 50 
[5] Muu syy, mika? 64 64 
[6] Ei osaa sanoa 20 20 
KAIKKI 676 676 

0671- Mika on tarkein syy siihen, etta ajatte autoa viinia tal olutta juotuanne 
promillerajaa kuitenkaan ylittamatta? 
[1] Kiinnijaamisesta ei ole pelkoa 1 1 
[2] Teosta ei kuitenkaan seuraa rangaistusta 1 1 
[3] Vahainen alkoholimaara ei vaikuta ajokykyyn 15 15 
[4] SMnnoissa ei ole jarkea 7 7 
[5] Muu syy, mika? 3 3 
[6] Ei osaa sanoa 27 27 
KAIKKI 973 973 
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0700- KuvallenTellle nyt )'llnop&Jstilanteen ja pyyd!ln TeitA arvioimaan 
)'llnopeudesta tuomllun sakon oikeudenmukaisuutta kolmessa tapauksessa. 
Annan mylls tiedol kolmen erl henkillln tuloista. T11anne on siis aina sama, 
mutta yllnopeutta ajava henkllll valhtuu. Teld!in tehl!lvlinne on arvlolda annetun 
rangalstuksen oikeudenmukaisuutta henklllln tulot huomioon ottaen. Tllanne on 
l!lllalnen: ALltoa ajava henkilll on kllrehtlml!ssa keuppaan ennen sen sutkemls-
Ia. Hiln joutuu poliisin yllnopeusvalvontaan. Tutka mlttaa hanen nopeudekseen 
80 kilometrili tunnlssa paikalla, jossa nopeusrajoilus on SO kilomelrili tunnissa. 
Henl@in verassll ei ole alkoholia elkll hllnta ole alkalsemmin rangalstu rlkoksis· 
Ia. 

0701 - Ajatelkaa nyt, eHA tassl! kuvalussa Ulanteessa autoa ajoi Matti M. Han 
on jlillnyt tytlttomaksl ja hlinelle maksetaan ansiosldonnaista paivarahaa 6.000 
markkaa kuukaudessa. V~lttll mll.ttllmyysmeno)en ja asumiskulujen jalkeen 
yksln asuvan MaUn ~yttlllln jaa kuukaudessa 1,500 markkaa. Rangaistuksena 
Malille maarataan 18 p!Uvasakkoa, yhteensa noln 900 markkaa. Muita seurauk-
sla el tule. Onko Matin saama 900 mark.an sakko tillstil 30 kilometnn 
)'linopeudesla SO:n alueella mielestanne .. . 
[1] Aivan Iii an lieva 5 3 7 15 
[2] Liian lieva 18 24 40 82 
[3] Sopiva 268 251 530 1049 
[4] Liian ankara 139 161 339 639 
[5] Alvan liian ankara 47 34 78 159 
KAIKKI 477 473 994 1944 
Ei osaa sanoa 5 11 6 22 

0702- Ajatelkaa sJHen. etta tAssa samassa tilanteessa autoa-ajol myyntledus-
ta)a Jarmo J. Hl!nen btuHotulonsa oval kuukaudessa noin 15.000 markkaa 
Han on nalmislssa1a hl!.nellil on k.aksl alaikAista lasta. Vaimon bruttopalkka on 
7500 markkaa kuukaudessa. Vlllttllmllttllmyysmenojen )a asumisk.ulujen jill-
keen netlhenkisen perheen kll)'1eltMksi jaa kuukaudes_sa 5.000 markkaa. 
Rangaistuksena Ja.rmo saa 18 plilvasakkoa, yhteensa noln 2.200 markkaa. 
Multa seurauksla ei tula. Onko Jarmon saama 2.200 markan sakko tilstil 30 
kilometnn ylinopeudesta 50:n alueella mielestanne ... 
[1] Alvan liian lieva 5 2 7 14 
[2] Liian lieva 33 34 83 150 
[3] Sopiva 295 304 543 1142 
[4] Liian ankara 125 119 314 558 
[5] Alvan liian ankara 17 11 44 72 
KAIKKI 475 470 991 1936 
Ei osaa sanoa 7 14 9 30 

0703 -Ja lllell! kat mas henkiiO. Tassa samassa tllanteessa autoa ajaa johtaja 
Tarmo T. Hllnen bruttotulonsa ovat kuuk.audessa noln 50.000 markkaa. Han on 
nalmlsissa, mutta hllnella el ola lapsia. Valmon bruttopalkka on 12.000 mark-
kaa kuukaudessa. VAIUl!miil\Omyysmenojen )a asumlskulujen Jlilkeen Tarmon 
ja vaimon kllytettllll.lksl jl!a kuuk.audessa 20.000 markkaa. Rangalstuksena 
Tarmo saa 18 paivilsakkoa, yhteensll noln 7.500 markkaa. Muita seurauksla el 
tule. Onko Tarman saama 7.500 markan sakko tastll 30 kitometrin ylinopeudes-
ta SO:n alueella mielestanne .. . 
[1] Alvan liian lieva 16 25 44 85 
[2] Liian lieva 81 85 161 327 
[3] Sopiva 269 282 550 1101 
[4] Liian ankara 87 69 194 350 
[5] Alvan liian ankara 21 6 40 67 
KAIKKI 474 467 989 1930 
Ei osaa sanoa 8 17 11 36 

0705- Joka toiselta kysytaan q710-q711 ja joka toiselta q720·721 

"Q71 o - Kysyn Teilta vieli! toisen rangaisluksen olkeudenmukalsuutta koske-
van kysymyksen, joka llittyy rattijuopumukseon. Ville V. oll lstunul publssa ja 
nauttinul kuusl olutta. Ville pMI\1 kultenkin ll!htea kotiln, koska tulluja el nllky-
nyt. Siell!l hlin jollllelll muutaman oluenja pillittl sitten nukkua. Pann lunnin 
kuJutlua Ville her!lsi ja lAhti autolla kaymill!n l!lheisessa kauppakeskuksessa. 
Matkalla Mn joutul ratsiaan. Osoltlautul, etta Villen veressl! oil alkoholfa 1,5 
promlllea. Pari vuotta alkaisemmln Ville all tuomittu tOrke,lls\li ra\tljuopumukse5· 
ta. Ville oil tyll\On. Rangaistukseksl h!lnet mll!lriiltiin suorittamaan yhdyskunta. 
palvelua 60 tuntia seuraavien kahden kuukauden alkana vlikonloppuisln fa 
iltaisin. Usiiksi hlln menelli ajokorttlnsa 10 kuukauden ajaksi. Muila rangalsluk-
sia eltullul. Oliko yhdyskuntapalvelu rangalsluksena n,lelest!lnne ... ' 
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[1] Aivan liian lieva 33 37 70 
[2] Liian lieva 76 68 144 
[3] Sapiva 121 125 246 
[4] Liian ankara 7 8 15 
[5] Aivan liian ankara 1 1 2 
KAIKKI 238 239 477 
Ei asaa sanaa 4 2 6 

q711- OlikaVillelle maaratty 10 kk:n ajakielta mielestanne 
[1] Aivan liian lieva 20 22 42 
[2] Liian lieva 46 32 78 
[3] Sapiva 155 165 320 
[4] Liian ankara 17 16 33 
[5] Aivan liian ankara 2 1 3 
KAIKKI 240 236 476 
Ei asaa sanaa 2 4 6 

0720- "Myyntiedustaja Heikki H. ali nauttinut myyntikakausillallisilla ta-
vanamaiset ruakajuamatja senjalkeen illan aikana viisi annasta alkahalia.llta 
venyi kella kahteen ytilla. Aamulla Heikki tunsi alansa melka huteraksi, mutta 
arveli kuitenkin pystyvansa ajamaan autallaan aiemmin sapimaansa asiakasta-
paamiseen. Kesken tyomatkaa han jautui ratsiaan. Osaittautui, etta hanella ali 
veressaan 0,6 pramillea alkahalia. Heikkia ei altu aiemmin rangaistu rattijuapu-
muksesta eika muistakaan rikaksista. Rangaistukseksi Heikki sai nain 6.000 
markan sakan, kaska hanen bruttatulansa alivat nain 15,000 markkaa, Muita 
rangaistuksia ei tullut. Olika sakka mielestanne rangaistuksena ... ?" 
[1] Aivan liian lieva 14 10 24 
[2] Liian lieva 33 37 70 
[3] Sapiva 143 160 303 
[4] Liian ankara 36 55 91 
[5] Aivan liian ankara 6 6 12 
KAIKKI 232 268 500 
Ei asaa sanaa 8 9 17 

0721 - Heikille ei maaratty ajakieltaa. Olika ratkaisu mielestanne 
[1] Oikein 161 166 327 
[2]Vaarin 71 102 173 
Ei asaa sanaa 8 9 17 

0730- JOKA TOISELTA KYSYTAAN 0740, JOKA TOISELTA 0750 

Q7 40 - Oletteka tietainen siita, etta sakkalainsaadanto uudistui lakakuun a Ius-
sa vuanna 1999? 
[1] Kylla 255 255 
[2] Ei 232 232 
[3] Ei asaa sanaa 19 19 
KAIKKI 506 506 

0750- Oletteka tietainen siita, etta sakkalainsaadantti uudistui vuaden 2000 
alusta? 
[11 Kylla 287 234 225 746 
[2] Ei 176 229 245 650 
[3] Ei asaa sanaa 19 21 24 64 
KAIKKI 482 484 494 1460 

Q751- Mista saitte tiedan uudistuksesta? (VOl SANOA USEAMPIA VAIH-
TOEHTOJA) 
[1] Lehdista 288 288 
[2]TV:sta 214 214 
[3] Radiasta 61 61 
[4] Tuttavilta 35 35 
[5] Muualta, mista? 20 20 
[6] Ei asaa sanaa 19 19 
KAIKKI 480 480 

0752- Tulivalka liikennesakat uudistuksen mytitii ankarammiksi vai lievenivat-
ko ne? 
[1] Tulivat ankarammiksi/kavenivat 152 105 257 514 
[2] Lievenivat 25 24 43 92 
[3] Pysyiviit samaina 14 10 18 42 
[4] Osin kavenivat, asin lieveniviit 40 24 47 111 
[5] Ei asaa sanaa 56 71 115 242 
KAIKKI 287 234 480 1001 
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0755- Ollko sakkolainsaiidannCin muutos mlelesttlnne olkeaan osunut? 
[1] Kylla 178 148 262 588 
[2]Ei 39 20 66 145 
[3] Ei osaa sanoa 70 66 132 266 
KAIKKI 267 234 460 1001 

0756 - Uudessa sakkojiirjestelml!ssa poliisilla on mahdollisuus tarkistaa sako-
tettavan antamattulotiedottietokoneen avulla suoraan verollajan tiedoista. 
Onko menettely mielestanne oikein vai vaiirin? 
[1] Oikein 456 461 943 1860 
[2] Vaarin 21 16 41 76 
[3] Ei osaa sanoa 5 7 16 26 
KAIKKI 462 464 1000 1966 

0757- Onko uusi sakkolainsaadantti vaikuttanut omaan 
liikennekilytlilytymiseenne? JOS KYLLA: Miten se on vaikuttanut? 
[1] Kylla, miten? 16 17 46 61 
[2] Ei ole vaikuttanut 415 419 914 1746 
[3] En osallistu liikenteeseen 22 16 13 53 
[4] Ei osaa sanoa 27 30 27 64 
KAIKKI 462 464 1000 1966 

0756- Minka suuruiseksi arvioisitte nyt oman paivasakkonne? Kuinka monta 
markkaa? 
1-17 1 2 13 16 
20 11 7 19 37 
22-25 3 1 4 
30-35 4 2 15 21 
40 11 6 16 33 
44-45 1 3 4 
50-55 14 10 50 74 
60-75 12 6 16 36 
60-90 7 6 29 42 
100-144 32 33 84 149 
150-185 36 55 106 199 
200-287 28 34 62 124 
300-350 15 9 27 51 
400-450 4 8 9 21 
500-550 6 5 13 24 
600-650 1 8 9 
700-750 2 1 6 9 
800-850 2 1 3 6 
900 1 1 1 3 
1000 5 2 6 15 
1050 1 1 
1200 1 1 2 
1500 2 9 11 
1600 1 1 
2000 2 1 6 9 
2500 2 2 
3000 1 1 2 
4000 2 2 
5000 1 2 3 
KAIKKI 201 194 517 912 
Ei osaa sanoa 281 290 463 1054 

0902- Miki! on koulutuksenne? 
[1] Perus-, keski-, kansa-lai kansalaiskoulu 296 141 140 263 642 
[2] keskiasteen ammatillinen oppilaitos 261 143 136 269 651 
[3] Ylioppilas/lukio 114 36 32 85 267 
[4] Opistotason koulutus/ammattikorkeakoulu 169 92 98 204 563 
[5] Yliopisto- tai korkeakoulututkinto 135 66 76 156 433 
KAIKKI 997 476 484 997 2956 
Ei osaa sanoa 3 4 3 10 

0906- Oletteko menettanyt ajokortin maaraajaksi? 
Kylla 51 22 29 102 
Ei 766 366 394 1546 
KAIKKI 617 406 423 1646 

0912 Monlako kilometria ajalle vuodessa? 
aile 10 000 km 122 76 73 271 
10 000-15 000 km 155 67 60 282 
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15001-20 ooo km 100 59 62 221 
20 001-30 ooo km 157 81 76 314 
30 001-40 ooo km 76 33 34 143 
40 001-50 ooo km 33 20 12 65 
yli 50 ooo km 50 18 24 92 
KAIKKI 693 354 341 1388 

Q917- Milka oval Teidan omal henkilokohlaisel lulonne vuodessa, kun veroja 
ei vahennela 
[1] Aile 30 000 mk I vuosi 146 60 62 131 399 
[2] 30 000-45 ooo mk 42 25 18 42 127 
[3] 45 001~0 000 mk 63 26 16 58 163 
[4] 60 001-80 000 mk 74 26 37 69 206 
[5] 80 001-100 000 mk 102 33 23 67 225 
[6]100 001-125 000 mk 123 71 88 159 441 
[7]125 001-150 ooo mk 123 47 48 134 352 
[8]150 001-175 ooo mk 80 31 31 74 216 
[9]175 001-200 ooo mk 51 25 15 54 145 
[1 OJ 200 001-250 ooo mk 59 37 27 70 193 
[11] Yli 250 000 mk I vuosi 44 20 22 65 151 
KAIKKI 907 401 387 923 2618 
Ei osaa sanoa 93 81 97 77 348 

Q918- Enla milka oval laloulenne yhleenlaskelul vuosilulol, kun veroja ei 
vahennela? 
[1] Aile 60 ooo mkl vuosi 62 28 21 53 164 
[2] 60 001-80 ooo mk 43 17 15 33 108 
[3] 80 001-100 000 mk 42 16 15 51 124 
[4]100 001-125 ooo mk 58 14 32 65 169 
[5]125 001-150 ooo mk 67 31 25 54 177 
[6]150 001-175 000 mk 69 33 25 63 190 
[7]175 001-200 ooo mk 80 20 29 57 186 
[8] 200 001-250 000 mk 143 74 83 163 463 
[9] Yli 250 000 mk I vuosi 272 137 116 305 830 
KAIKKI 836 370 361 844 2411 
Ei osaa sanoa 164 112 123 156 555 

Q3010- LAANI 
[1] ETELA-SUOMEN LAANI 364 165 166 360 1055 
[2] lANSI-SUOMEN LMNI 400 195 187 403 1185 
[3]1TA-SUOMEN LAANI 121 60 58 116 355 
[4] OULUN LAANI 75 43 52 89 259 
[5] LAPIN LAANI 40 19 21 32 112 
[6] AHVENANMAAN LAANI 0 
KAIKKI 1000 482 484 1000 2966 
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LIITE C 
AINEISTON PERUSTIETOJA 

1 Liikenteeseen osallistuminen 

Liikenteeseen osallistumisella- Uihinna ajaako autoa vai ei- on keskeinen merkitys 
vastausten tulkinnassa seka kysymysten suuntaamisessa. 

T I kk 1 A r "d au u 0 utot tJOI en osuus 
Auto kll.vtossa % 
Taloudessa on yksi oma auto 51,7 
Taloudessa on kaksi tai useampia autoja 30,1 
Taloudessa on tyosuhdeauto ja oma auto 2,4 
Taloudessa on tyosuhdeauto, mutta ei omaa autoa 0,7 
Taloudessa on muutoin kaytettavissa auto 0,6 
Taloudessa ei ole lainkaan autoa 14,4 
Yhteensa 100,0 

Kaikista vastaajista 85 %:lla oli kaytossaan auto. Nailta vastaajilta kysyttiin myos, 
ajavatko he kaytossaan olevaa autoa (eli osallistuvatko he liikenteeseen kuljettajina 
vai eivat). 

Taulukko 2 Liikenteeseen osallistuminen 
Ajaako itse % 

Kylla 71,4 
Ei 14,2 
Ei autoa kaytossa 14,4 
Yhtcensli 100,0 

Kaikista vastaajista 71 % osallistui liikenteeseen kuljettajana (ajoi itse). Niista, 
joilla oli auto kaytossaan ajoi 85 %. Nliita liikenteeseen osallistuneita vastaajia oli 
kaikkiaan 2 116. Jakautumat eri otoksissa olivat seuraavat. 

.Eiautoa 

~Eiaja 

Toukokuu 1999 Elokuu 2000 

Toukokuu 2000 Elokuu 2001 

Kuvio 1 Liikenteeseen osallistuminen eri otoksissa 
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Autolla ajavien osuus vaihteli eri otoksissa 70-75 %:n valilla. Toukokuun 2000 
otos poikkesi hieman profiililtaan muista. Seikalla ei kuitenkaan ole tulosten 
kannalta olennaista merkitysta, koska eri ryhmille suunnattiin omat kysymykset. 
Autoja ajavien 70-75 %:n vastaajaryhmalle esitettiin jatkossa autoilijoille ja 
kuljettajille osoitetut kysymykset (kuljettajakyselyn ulkopuolelle jaivat siten ne 
muutamat, joilla ei ollut autoa kaytOssaan, mutta jotka tasta huolimatta ehka 
satunnaisesti osallistuivat liikenteeseen). 

V~aa puolet auton kaytosta liittyi vapaa-ajan ajoon, runsas neljannes oli 
vapaa-aikaanja tyohon liittyvaa. Vajaa neljannes ajosta liittyi paaasiassa tyohon. 
Ammattiautoilijoita oli 3 %. 

2 HenkilOon liittyvia tietoja 

Tavoitteena oli ennen kaikkea kuljettaja-asenteiden kartoittaminen. Koska liikentee
seen kuljettajana osallistuminen on selvasti yleisempaa miesten kuin naisten 
keskuudessa, riittavan vastaajamaaran saavuttamiseksi otokseen valittiin 60 % 
miehiaja 40% naisia. Jakauma pysyi samana kaikissa otoksissa. 

T k auluk o 3 s k u upuo 1 Ja liikenteeseen osa 11" 1stuminen 
Ajaako itse Nainen Mies Yhteensii 
Kyllii 74,5% 90,0% 84,1% 
Ei 25,5% 10,0% 15.9% 
Yhteensii 100,0% 100,0% 100.0% 

Sukupuolen ja liikenteeseen asallistumisen ristiintaulukainti asoitti, etta kun 
kaikista vastaajista autailijaita ali 84 %, miehista heita ali 90 % ja naisista 75 % 
( atakset 1999-2000). 

12 

10 

'#. 0 

15-17v. 20-24v. 30-34v. 40-44v. 50-54v. 60-64v. 70-74v. 

18-19v. 25-29v. 35-39v. 45-49v. 55-59v. 65-69v. 

Kuvio 2 Vastaajien ikiijakauma 
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Vastaajien keski-ika on 40 vuoden vaiheilla. Vajaalla kahdella kolmanneksella on 
perusasteen tai keskiasteen koulutus . Korkea-asteen koulutuksen oli saanut 15% 
vastaajista. 

Perusaste Ylioppilas Korkea-aste 

Keskiaste Opistotaso 

Kuvio 3 Koulutustausta 
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Tyossa 

Kuvio 4 Tyomarkkina-asema 

Toissa kokopaivaisesti tai osapaivaisesti oli runsas 60% vastaajista, elakelaisia oli 
vajaa viidennes, opiskelijoita 13 % ja tyottomia 5 %. Kuvioista ilmenee viela 
vastaajien asuinpaikkakunnan tyyppi seka tulotaso. 
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Kuvio 5 Asuinpaikkakunnan tyyppi 

Kuvio 6 Vastaajan tulot 

Runsaan neljanneksen (27 %) vuositulot olivat 100 000-150 000 mk. Lahes saman 
verran (25 %) oli vailla tuloja tai vuositulot jaivat aile 30 000 markan. Vii della 
prosentilla vastaajista vuositulot ylittivat 250 000 mk. 




