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HE 16/2005 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI RIKE S A K KO M E -NETTELYSTÄ 
ANNETUN LAIN JA ERÄ TD E N MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISEKSI AJONEUVON HALTIJAN 
VASTUUN TOTEUTTAMISEKSI AUTOMAATTISESSA LII-KENNEVALVONNASSASTÄ 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Otsikossa mainitussa asiassa oikeusministeriö esittää lakivaliokunnalle kunnioittaen seuraavaa. 
 
 

1. Uudistuksen tavoite ja soveltamisala 
 
Esityksen 16/2005 tavoitteena on mahdollistaa rikesakon määrääminen nykyistä yksinkertaisemmin automaattisessa 
liikennevalvonnassa havaitusta ylinopeusrikkomuksesta sekä liikennemerkkien vastaisesta ajosta linja-auto tai 
raitiovaunukaistalla. Uudistus loisi nykyistä paremmat edellytykset automaattisen liikennevalvonnan laajentamiselle ja 
sitä kautta parantaisi turvallisuutta tieliikenteessä ja vähentäisi liikenneonnettomuuksia. 
 
Esitys on valmisteltu yksimielisen työryhmämietinnön pohjalta. Työryhmä koostui oikeusministeriön, liikenne- ja 
viestintäministeriön sekä sisäasiainministeriön virkamiehistä sekä Suomen Asianajajaliiton edustajista. Lisäksi 
työryhmässä oli pysyviä asiantuntijoita. Työryhmä myös kuuli Tiehallintoa sekä laajalti yksittäisiä kuntia ja kunta-
asioista vastaavia tahoja. Esitys on ollut laajalla lausuntokierroksella. Lausuntoja on pyydetty liikenneturvallisuudesta ja 
kunta-asioista vastaavilta viranomaisilta, etupäässä kuljetusalan järjestöiltä, tuomioistuimilta ja asiantuntijoilta. 
 
Uutta menettelyä sovellettaisiin ensinnäkin rikesakolla rangaistaviin ylinopeuksiin eli kun nopeusrajoitus ylitetään 
enintään 20 kilometrillä tunnissa. Sitä suuremmissa ylityksissä uutta järjestelmää ei sovellettaisi. Rikesakko on 
suuruudeltaan 70, 85, 100 tai 115 euroa riippuen alueen suurimmasta sallitusta nopeudesta sekä nopeuden 
ylityksen suuruudesta. Toiseksi menettelyä sovellettaisiin liikennemerkkien vastaiseen ajoon linja-auto- tai 
raitiovaunukaistalla. Rikkomuksesta määrätään 50 euron suuruinen rikesakko. Kolmas edellytys olisi, että 
rikkomus on havaittu ajoneuvoa pysäyttämättä eli pääasiassa menettelysäännökset soveltuisivat automaattisessa 
liikennevalvonnassa havaittuihin rikkomuksiin. 
 
Uusien menettelysäännösten tarkoituksena ei ole korvata, vaan ainoastaan täydentää voimassaolevia säännöksiä. Siten 
poliisi voisi edelleen määrätä rikesakon nykyisten menettelysäännösten mukaan myös ajoneuvoa pysäyttämättä 
havaituista liikennerikkomuksista. 
 
Uudistukset ehdotetaan toteutettaviksi siten, että rikesakkomenettelystä annettuun lakiin (jäljempänä rikesakkolaki) 
otettaisiin uusi 2a luku menettelystä rikesakon määräämiseksi ajoneuvoa pysäyttämättä havaituista 
liikennerikkomuksista. Nopeutettu menettely säästäisi poliisin työtä. Nykyjärjestelmässä poliisi joutuu esitutkinnassa 
selvittämään ajoneuvon kuljettajan esim. kuulemalla sen haltijaa tai omistajaa. Jatkossa esitutkintaa ei tarvittaisi, jollei 
ajoneuvon haltija vastusta hänelle lähetettyä rikesakko-määräystä. Menettelyä yksinkertaistaisi myös se, että rikesakko 
voitaisiin lähettää ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle tavallisella kirjeellä. Nykyisin 
rikesakkomääräys on annettava tiedoksi todisteellisesti. 

2. Ehdotetun menettelyn pääpiirteet 
 
Esityksessä ehdotetut säännökset on pyritty laatimaan siten, että menettely rikesakon määräämiseksi helpottuisi 
rikesakon saaneen henkilön oikeusturvaa vaarantamatta. Vaikka ehdotettujen säännösten seurauksena ajoneuvon 
rekisteriin merkityn haltijan vastuu tosiasiassa ankaroituisi, esityksessä on kuitenkin haluttu säilyttää se periaate, että 
liikennerikkomuksesta viime kädessä vastaa rikkomukseen syyllinen eli ajoneuvon kuljettaja. Tämän periaatteeseen 
pohjautuva järjestelmä mahdollistaa myös ajokiellon määräämisen toistuvasti ylinopeussakot saneelle henkilölle. 
 
Uudessa menettelyssä rikesakkomääräys voitaisiin ajoneuvon kuljettajaa selvittämättä lähettää rekisteriin merkitylle 
haltijalle. Haltijalle se voitaisiin lähettää siksi, että hän on yleensä rekisteriin merkityn ajoneuvon pääasiallinen 
käyttäjä. Tällöin voidaan olettaa, että haltija on ollut rikkomukseen käytetyn ajoneuvon kuljettaja tai muussa 
tapauksessa tietää, kuka ajoneuvoa oli kuljettanut. Jos haltija kiistäisi syyllistyneensä rikkomukseen, hänen tulisi 
vastustaa määräystä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Näyttövelvollisuutta ei kuitenkaan siirrettäisi haltijalle, 
minkä vuoksi vastustamista ei tarvitsisi perustella. Jos rikesakkoa ei vastusteta, se olisi maksettava ja määräys olisi 
täytäntöönpanokelpoinen lainvoimaisen tuomion tavoin. 
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^Öudessa menettelyssä määrätty rikesakkomääräys olisi lähetettävä määräyksen saaneelle kahden vii-kon kuluessa 
rikkomuksen tekopäivästä (13 d §). Se voitaisiin lähettää tavallisella kirjeellä, jolloin oikeudenkäymiskaaren 
vastaavan säännöksen (OK 11:3a) tavoin henkilön katsottaisiin saaneen tiedon rikesakosta seitsemäntenä päivänä sen 
jälkeen kun määräys annettiin postin kuljetettavaksi. Tiedoksiantotavan yksinkertaistamista puoltaa tavoite nykyistä 
helpomman ja voimavaroja säästävän menettelyn aikaansaamiseksi. Kun vaatimusta todisteellisesta tiedoksiannosta 
ei olisi, mahdollista kuitenkin olisi se, että henkilö ei saisi tietoa rikesakkomääräyksestä, jota hän haluaisi vastustaa. 
Nämä tapaukset kuitenkin olisivat ilmeisen harvinaisia, koska Ajoneuvohallintokeskus saa päivitetyt osoitetiedot au-
tomaattisesti väestörekisterikeskukselta henkilöistä, jotka ovat lain mukaan ilmoittaneet osoitetietonsa. Siten ne 
tilanteet, joissa rikesakkomääräys olisi voitu lähettää väärään osoitteeseen, johtuisivat lähinnä haltijan omasta 
laiminlyönnistä ilmoittaa ajan tasalla olevat osoitetietonsa väestörekisterikeskukselle. 
 
Todisteellista tiedoksiantoa ei ole katsottu välttämättömäksi edellyttää myöskään rikesakkolain 2 a luvun 13 i §:ään 
ehdotetun ylimääräisen muutoksenhakusäännöksen johdosta. Sen mukaan, jos ri-kesakkomääräyksen saanut ei ole 
voinut määräajassa vastustaa rikesakkomääräystä, hän voisi yhdeksän kuukauden kuluessa rikkomuksen tekopäivästä 
hakea määräajan palauttamista. Hakemus olisi perusteltava. Kuitenkaan hakija ei olisi velvollinen osoittamaan sitä, 
että hän ei ole voinut määräajassa rikesakkoa vastustaa, vaan määräaika olisi hakemuksesta myönnettävä. Esityksen 
mukaan näyttövelvollisuutta ei edellytettäisi, koska jos esimerkiksi poikkeuksellisesti henkilö ei olisi saanut tietoa ri-
kesakkomääräyksestä, sitä olisi mahdotonta käytännössä osoittaa toteen. 
 
Vastustamistapauksessa asia palautuisi käsiteltäväksi rikesakkolain 2 luvun mukaisessa järjestyksessä eli poliisi 
selvittäisi suppealla esitutkinnalla ajoneuvon kuljettajan ja rikesakko määrättäisiin hänelle. 

3. Uuden menettelyn vaikutukset ajokieltoon 
 
Uusilla menettelysäännöksillä ei olisi vaikutusta ajokiellon määräytymiseen. Siten myös uudessa menettelyssä 
määrätyt rikesakot otettaisiin huomioon, kun arvioidaan sitä, onko henkilö ajanut toistuvasti ylinopeutta, jolloin hänet 
voidaan tieliikennelain 75 §:n mukaisin edellytyksin määrätä ajokieltoon. 

 
4. Poliisilakiin ehdotetut muutokset 
 
Poliisilaissa olevaa teknisen valvonnan määritelmää ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että se nykyistä paremmin 
soveltuisi automaattiseen liikennevalvontaan. Lain 28 §:ään ehdotetaan tehtäväksi lisäys, jonka mukaan teknistä 
valvontaa olisi muiden säännöksessä mainittuihin kohteisiin tapahtuvan valvonnan lisäksi ajoneuvoihin 
kohdistuva valvonta. Lisäys selkeyttäisi käytäntöä sikäli, että nykyisin niin sanotun siirrettävän valvonnan on 
tulkittu jäävän teknisen valvonnan määritelmän ulkopuolelle, koska sen kohteena on ensisijaisesti ajoneuvo (HE 
57/1994 vp). Oikeusministeriön näkemyksen mukaan poliisilaissa tulee mahdollisimman yksiselitteisesti 
määritellä se, millainen tekninen valvonta on sallittua. Tämän vuoksi määritelmän tulee kattaa myös siirrettävän 
valvonnan tilanteet. 
 
Lisäksi lain 29 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikennerikosten selvittämiseksi suoritettavasta teknisestä 
valvonnasta ei olisi välttämätöntä ilmoittaa etukäteen, ellei valvontaa suoriteta kiinteällä valvontalaitteistolla. 
Etukäteisilmoittamisen on todettu merkittävästi hillitsevän ajonopeuksia, minkä vuoksi se on perusteltua säilyttää 
kiinteissä valvontakohteissa maanteillä. Sitä vastoin siirrettävää val-vontakalustoa tulee voida nopeasti siirtää 
kohteesta toiseen. Sen vuoksi ehdotonta vaatimusta etukä-teisilmoittamisesta ei ole ehdotettu ulotettavaksi 
siirrettävään valvontaan. 
 
5. Rekisteröintisäännöksiin ehdotetut muutokset 
 
Rikesakko voidaan määrätä vain luonnolliselle henkilölle. Jos rekisteröintisäännöksiä ei muuteta, uusia 
menettelysäännöksiä ei voitaisi soveltaa, jos auto on rekisteröity pelkästään oikeushenkilön nimiin. Tämä olisi 
epäkohta paitsi liikenneturvallisuuden, myös tielläliikkujien yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Sen vuoksi 
ajoneuvolain 64 §:ään ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka mukaan jos auton omistaja tai haltija on pelkästään 
oikeushenkilö eli yritys tai yhteisö, ajoneuvoliikennerekisteriin olisi ilmoitettava auton käyttö vastaava. 
Käyttövastaava olisi lain 3 §:n 23 kohdan määritelmäsäännöksen mukaan auton pääasiallinen kuljettaja tai jollei 
sellaista voida nimetä, luonnollinen henkilö, jolla on tiedot auton kuljettajista. Rekisteröintivelvoitteiden 
väärinkäytösten estämiseksi edellytyksenä myös olisi, että käyttövastaava on täysi-ikäinen ja hänellä on vähintään 
B-luokan ajo-oikeus. Voimassaoleviin ajoneuvon haltijaa koskeviin rekisteröintisäännöksiin ei puututtaisi. Siten 
auton kuljettaja tulisi ilmoittaa käyttövastaavaksi vain silloin, jos häntä ei voida ilmoittaa haltijaksi. Jos auton 
pääasiallista kuljettajaa ei voida nimetä, käyttövastaavaksi tulisi ilmoittaa henkilö, jolla on tiedot auton kuljettajis-
ta. 
 
Muutosten voimaantultua rikesakkomääräys voitaisiin lähettää auton käyttövastaavalle. Tässäkin tilanteessa 
uusien menettelysäännösten harkinnanvaraisuus mahdollistaisi sen, että rikesakkomääräystä ei lähetettäisi 



 

 

käyttövastaavalle, jos rikesakkomääräyksen antajalle on selvää, ettei tämä voi olla auton kuljettaja. Lähtökohta 
kuitenkin olisi se, että kuljettajaa ei tarvitsisi selvittää. Siitä seuraa, että rikesakkomääräyksen voi saada 
käyttövastaava, vaikka hän ei ollut autoa kuljettanut. Tällaiselle henkilölle ei kuitenkaan jäisi vastuu rikesakosta, 
vaan hän vapautuisi rikesakon maksuvelvollisuudesta vastustamalla rikesakkomääräystä uusien 
menettelysäännösten mukaisesti. 
 
Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmien teknisistä syistä johtuen rekisteröintisäännösten muutokset 
ehdotetaan tulemaan voimaan vasta vuoden 2008 alussa. Muutokset on myös ehdotettu toteuttaviksi siten, että 
yrityksille ja muille oikeushenkilöille, jotka ovat hoitaneet rekisteröintivelvoitteensa voimassaolevien säännösten 
mukaisesti, ei aiheutuisi muutosten voimaantulovaiheessa ylimääräisiä kustannuksia. Siksi siirtymäsäännöksessä 
ehdotetaan, että käyttövastaava voitaisiin ilmoittaa auton ensi-, uudelleen- tai muutosrekisteröintien yhteydessä. 
Vuosittaisten rekisteröinti-ilmoitusten perusteella Ajoneuvohallintokeskus on arvioinut suuntaa antavasti, että 
noin kolmessa vuodessa lain voimaantulosta oikeushenkilöiden omistamille tai hallinnassa oleville henkilöautoille 
olisi saatu rekisteröityä käyttövastaava. Muiden autojen rekisteritietojen on arvioitu päivittyvän hieman 
hitaammin. 

SISÄASIANMINISTERIÖ . POLIISIOSASTO M " f 39, Ylikomisario Heikki Seppä 11.5.2005 
 
 

EDUSKUNTA 
LAKIVALIOKUNTA 
 
MUISTIO KAMERAVALVONNAN LAAJENTAMISESTA SEKÄ EHDOTUKSESTA 
RIKESAKKOLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISEKSI 
 
 

Poliisiosastolla ei ole huomauttamista lakiehdotuksen sisältöön. Ehdotettuja muutoksia on 
pidettävä hyvin perusteltuina ja toteutettuna ne helpottavat merkittävästi rikesakkoasioiden 
käsittelyä. Poliisilain teknistä valvontaa koskevien muutoksien tulisi kuitenkin olla 
yhdenmukaiset samanaikaisesti vireillä olevan poliisilain muutosesityksen kanssa (HE 
266/2004). 
 
Lakiehdotuksen perusteluissa on esitetty muutoksen mahdollisia kustannus-ja muita 
vaikutuksia. Tältä osin poliisiosasto haluaa tuoda esiin seuraavia seikkoja: 
 
Osana liikennevalvonnan kehittämisohjelmaa on tarkoituksena laajentaa automaattista 
liikennevalvontaa merkittävästi seuraavan viiden vuoden aikana. Alustavien suunnitelmien 
mukaan laajennus tapahtuisi vuosittain siten, että kiinteitä valvontajaksoja rakennetaan 
päätieverkolle 6-8 vuodessa ja siirrettäviä yksiköitä hankitaan 3-4/vuosi erityisesti tehostamaan 
taajamien nopeusvalvontaa. 
 
Valvonnan tehokas ja taloudellinen toteuttaminen edellyttää riittävää panostusta sekä 
valvontalaitteisiin että henkilöstöön. Myös seuraamusjärjestelmän yksinkertaistaminen on 
välttämätön edellytys kameravalvonnan laajentamiseksi. 

Kustannuslaskelmana voidaan esittää seuraavaa: 

Kustannukset: 

1 kiinteä valvontajakso, jossa on 2 kameralaitteistoa ja 
tarvittavat toimistotietokoneet sekä ohjelmat 300.000 
 
1 siirrettävä nopeusvalvontayksikkö vastaavin lisähankinnoin 90.000 
 
 

Jos toiminnalle asetetaan selkeät ajonopeuksia alentavat tavoitteet kameroiden käytön pitää olla 
säännöllistä ja puuttumiskynnyksen riittävän alhainen. Yhtä kameraa kohti tarvitaan 1 
toimistohenkilö purkamaan noin 5000 kuvan aineisto vuositasolla sekä hoitamaan muut 
kameravalvonnan perustoimistotyöt. Toimistorutiinien kehittyessä valvontakuvien määrä 
kameraa kohti voidaan pienin henkilöresurssilisäysten kautta nostaa jopa tasolle 10-15.000 
kuvaa/vuosi. 
Kuvankäsittely on tarkoitus keskittää muutamaan läänikohtaiseen valvontakeskukseen, jotka 
organisoisivat kameravalvonnan, valvontajaksojen kameroiden käytön sekä hoitaisivat 
valvonnan siirrettävillä yksiköillä. Tulevaisuudessa keskuksille tultaisiin antamaan myös muita, 
erityisesti alueellista liikenneturvallisuustyötä koskevia tehtäviä. 
 



 

 

Poliisilla on nykyisin käytössä 40 kameraa ja niiden määrää lisätään vuonna 2005 seuraavasti: 
16 kiinteän jakson kameraa 3 
siirrettävää yksikköä 
 
Kyseisellä kameramäärällä sekä ottaen huomioon, että ehdollinen rikesakko ja poliisin uusi 
automaattisen liikennevalvonnan tarpeisiin suunniteltava toimisto-ohjelma olisivat käytössä 
vuonna 2006, kuvamäärää voidaan vuoden 2005 laajentamisen johdosta lisätä arviolta 95-
100.000. 
 
Laitekustannusten on poliisin osalta arvioitu olevan tänä vuonna n. 820.000-900.00 € ja koko 
laajennusprojektin (8 kiinteää jaksoa ja 3 siirrettävää yksikköä vuonna 2005) tiehallinnon 
kustannukset huomioon ottaen 2,6-2,7 miljoonaa euroa. Ilman henkilöresurssilisäystä 
investointi ei ole taloudellisella mittarilla laskettuna kannattava, mutta vastaavasti hyvällä 
organisoinnilla sekä kohtuullisin henkilöresurssein toiminta saadaan erittäinkin tulokselliseksi. 
 
Esimerkkinä voidaan mainita 7-8.4.2005 toteutettu kameravalvonnan tehopäivä, jolloin 
yksistään Porin kihlakunnan poliisilaitoksen valvontalaitteilla (4 kameraa) kuvattiin 24 tunnin 
aikana 540 rangaistavaa ylinopeustapausta (mitattu ajonopeus oli yli 10 km/h yli sallitun 
nopeuden). Kyseisen kuvamäärän välittömään purkamiseen tarvittaisiin n. 8-10 henkilön 
työpanos ilman että valvontayksikön toiminta ruuhkautuisi ja valvonta jouduttaisiin 
keskeyttämään. 
 
Edelleen jos Poria käyttää esimerkkinä tehokkaasta kameravalvonnasta ja sen toteutuksesta 
päädytään seuraaviin karkeisiin kustannuslaskelmiin valvontakeskuksista, niiden yhteydessä 
toimivasta kameravalvonnasta, henkilöstöstä ja tuloksista, jotka kuvamäärien osalta ovat täysin 
mahdollisia toteuttaa (laskelmassa on otettu huomioon myös Tiehallinnon investoinnit): 
 
KUSTANNUSARVIO: 

3 kiinteää valvontajaksoa ja 6 kameraa 1 
siirrettävä yksikkö Poliisihenkilöstö (6) 
Toimistohenkilöstö (10) 

900.000 
90.000 

240.000 
350.000 

 
Yhteensä: 1.580.000 
 
 
 

TULOKSET: 
 
500 kuvaa/päivä 



 

 

10000 kuvaa/ k k 100000 
kuvaa/vuosi 
 
Yleinen kustannus/hyötysuhde on noin 1:7-8. 
 
Hyötysuhteessa ei ole otettu huomioon alentuvia onnettomuuskustannuksia, koska 
poliisiosaston käsityksen mukaan tehokkaan kameravalvonnan liikenneturvallisuutta 
parantava vaikutus on kiistaton ja sen tarkempi selvittäminen poliisin toimesta on tässä 
yhteydessä tarpeetonta. Suomessa jo toteutetuilla valvontajaksoilla saavutetut muutokset 
parantuneena turvallisuustasona ja alentuneina ajonopeuksina ovat olleet yhteneväisiä 
kansainvälisten tutkimusten ja kokemuksien kanssa. Muutokset ovat jääneet pysyviksi. 
 
Esimerkkinä ulkomaisista malleista voi käyttää Tanskaa. Lainsäädäntö on hyvin lähellä nyt 
ehdotettua rikesakkomallia. Poliisilla on käytössä 26 siirrettävää nopeusvalvontayksikköä ja 
niitä käyttää 50 poliisia. Kuvankäsittely hoidetaan 8 eri toimipisteessä ja niissä työskentelee 
100 toimistohenkilöä. Vuosittainen kuvamäärä oli vuonna 2004 240.000. 

Heikki Seppä 
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HE 16/2005 vp 
Hallituksen esitys eduskunnalle rikesakkomenettelystä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamiseksi ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa 

 
 

Esitys perustuu tieliikenteen turvallisuudesta vuonna 2001 annettuun valtioneuvoston 
periaatepäätökseen ja nykyisen hallituksen strategia-asiakirjaan. Liikenneturvallisuus-tavoitteet 
edellyttävät nykyistä parempaa liikennesääntöjen noudattamista. Tätä taas vahvistetaan 
valvonnalla. 
 
Ylinopeuksilla on liikenneturvallisuutta heikentävä vaikutus. Kaikista poliisin tietoon tulleista 
liikennerikoksista ja -rikkomuksista vakiintuneesti noin puolet on ollut ylinopeustapauksia. 
Erityisesti lievimmät ylinopeudet edellyttäisivät kevennettyä selvittelymenettelyä. 
 
Ylinopeusvalvonnassa automaattivalvontaa laajennetaan ja kehitetään jatkuvasti. Kiinteitä 
valvontajaksoja on jo 800 tiekilometriä. Myös siirrettävien valvontayksiköiden määrää lisätään. 
 
Automaattivalvonnan tehokkuuden kannalta oleellinen askel on rikesakkomenettelyn 
yksinkertaistaminen, jossa samalla korostuu ajoneuvon haltijan vastuu. 
 
Esitetty yksinkertaistettu rikesakkomenettely lyhyesti: 

 
• Ylinopeusrikkomuksista (ylitys enintään 20 km/h) sekä liikennemerkkien vastaisesta linja-auto- tai 

raitiovaunukaistalla ajosta määrätty rikesakko voitaisiin antaa ajoneuvon rekisteriin merkitylle 
omistajalle tai haltijalle taikka käyttövastaavalle ilman, että ajoneuvoa on pysäytettyjä kuljettajaa 
on selvitetty. 

 
 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio 

PL 31 Eteläesplanadi 16-18, Helsinki (09)160 02 (09)160 28596 
00023 Valtioneuvosto (09) 160 28590 (tiedotus) 
kirjaamo@mintc.fi 
info@mintc.fi 
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• Tiedoksianto voisi tapahtua postitse tavallisella kirjeellä ajoneuvorekisteristä ilmenevään 
osoitteeseen. 

• Rikkomukseen syyttömän henkilön olisi vastustettava saamaansa rikesakkoa määräajassa. Jos hän 
ei tee niin, sakko jää voimaan ja tulee täytäntöönpanokelpoiseksi. Vastustamisen voisi tehdä 
valmiilla lomakkeella, jossa samalla kysyttäisiin, kuka ajoneuvoa on ajanut. 

• Teknisestä valvonnasta ei olisi välttämätöntä ilmoittaa etukäteen, ellei ole kyse kiinteästä 
valvonnasta. 

• Jos ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija ei ole luonnollinen henkilö, rekisteriin olisi 
ilmoitettava merkittäväksi luonnollinen henkilö, joka on ajoneuvon pääasiallinen kuljettaja tai 
jolla on tiedot ajoneuvoa kuljettavasta henkilöstä, niin sanottu käyt-tövastaava. 

• Vähäisistä rikkomuksista voitaisiin lähettää myös kirjallinen huomautus ajoneuvon omistajan tai 
haltijan rekisteriin merkittyyn osoitteeseen. 

• Oikeusturvasyistä menettelyyn lisättäisiin ylimääräinen muutoksenhakumahdollisuus sellaisia 
tapauksia varten, että rikesakkomääfäyksen saanut henkilö ei ole voinut määräajassa vastustaa 
rikesakkoa 

 
 

Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmiä ollaan parhaillaan muuttamassa laajasti ja myös 
esitykseen kuuluva käyttövastaavaa koskevan tiedon lisääminen ajoneuvoliikennere-kisteriin vaatii 
oman aikansa. Ajoneuvohallintokeskukselta saadun tiedon mukaan rekisteri-muutos voidaan toteuttaa 
siinä ajassa, että rekisteröintisäännösten muutokset voisivat tulla voimaan vuoden 2008 alussa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö on ollut hallituksen esityksen valmistelussa mukana ja tukee kaikilta 
osin esitystä. 



 

 

Valtakunnansyyttäjänvirasto 
Ylitarkastaja Virpi Jalkanen 
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Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 21.7.2003 OM 
 
Asia: Rikesakkomenettelyn yksinkertaistaminen automaattisessa liikennevalvonnassa 

 
Oikeusministeriö on pyytänyt Valtakunnansyyttäjänviraston lausuntoa 
työryhmän mietinnöstä 2003:7. Työryhmän tehtävänä oli valmistella 
ajoneuvon haltijavastuun toteuttamista koskevat lainmuutokset. Tavoitteena 
on laajentaa automaattista nopeusvalvontaa yksinkertaistamalla 
rikesakkomenettelyä. 
 
Esitän Valtakunnansyyttäjänviraston lausuntona seuraavaa: 
 
Viime vuosina on monissa yhteyksissä todettu ns. yleisen liikennekurin 
höltyneen ja sitä myötä liikenneturvallisuuden heikentyneen. 
Nopeusvalvonnan tehostaminen lisää koettua kiinnijäämisriskiä ja korostaa 
sääntöjen noudattamisen tärkeyttä. Poliisin henkilöstön määrää ei 
kuitenkaan ole mahdollista olennaisesti lisätä eikä liikenteen valvontaa ole 
suotavaa priorisoida esimerkiksi rikostutkinnan edelle. Kameravalvonnan on 
todettu hillitsevän ajonopeuksia ja siten parantavan liikenneturvallisuutta, 
minkä vuoksi työryhmän valitsema linja on hyväksyttävissä ja mietinnössä 
tehdyt esitykset pääosin kannatettavia. 
 
Rangaistusvastuu rikesakkomenettelyssä on säilytettävä edelleen 
syyllisyysperiaatteelle perustuvana. Jos rikesakkomääräyksen saanut 
ajoneuvon omistaja tai haltija kiistää syyllisyytensä rikkomukseen tai jos hän 
pitää sitä muulla tavalla perusteettomana, hänellä tulee olla oikeus 
vastustaa saamaansa rikesakkomääräystä tätä vastustamista mitenkään 
perustelematta. 
 
Uudella menettelyllä ei rajoitettaisi ajokieltoon määräämisen edellytyksiä ja 
rikesakko, jota ei määräajassa vastusteta, olisi maksettava ja se voitaisiin 
panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio. Mietinnön mukaan 
vastustamisvelvoliisuuteen perustuva rikesakkomenettely ei ole ristiriidassa 
syyttömyysolettaman kanssa, koska näyttö- velvollisuutta ei siirretä 
rikesakkomääräyksen saaneelle henkilölle. Samalla kuitenkin todetaan, että 
vastustamista varten laadittaisiin lomake, jossa tiedusteltaisiin sitä, kuka 
ajoneuvoa 



 

 

todellisuudessa oli kuljettanut ja ilmoitettaisiin velvollisuudesta todistaa 
ajoneuvon kuljettajan henkilöllisyyden selvittämistä koskevassa asiassa. 
 
Tämän lomakkeen tiedoista ei tule muodostua käsitystä, että pelkkä ilmoitus 
ajoneuvon todellisesta kuljettajasta toisi rikesakkomää-räyksen vastustajalle 
todistajan aseman. Ilmoitus voi olla totuudenvastainen ja vastustajan tulee 
olla periaatteessa edelleen epäillyn asemassa. Vasta suoritettavassa 
tutkinnassa selvitetään ajoneuvon kuljettaja. Rikesakkomääräyksen 
saaneella ei myöskään ole mitään erityistä velvollisuutta kuljettajan 
henkilöllisyyden ilmoittamiseen. Sinänsä ymmärrettävä pyrkimys 
aiheettomien vastustamisten vähentämiseen ei oikeuta näistä periaatteista 
luopumiseen. 
 
Jos rikesakkomääräystä on vastustettu ja poliisipiirin päällikkö poistaa sen,- 
niin yksinkertainen menettely mietinnön mukaan raukeaa ja asian 
jatkokäsittelystä on voimassa mitä rikesak-komenettelystä annetun lain 2, 3 
ja 4 luvussa säädetään. Näissä luvuissa ovat menettelysäännökset niiden 
tapausten osalta, joissa syyttäjä katsoo, että rikkomuksesta on tuomittava 
muu seuraamus kuin rikesakko, jolloin hänen tulee ryhtyä toimenpiteisiin 
syytteen nostamiseksi. Muiden tilanteiden osalta todetaan ainoastaan, että 
virallisen syyttäjän tulee olla läsnä rikesakkoasioita käsiteltäessä lausumatta 
sen lähemmin hänen prosessuaalisesta asemastaan. 
 
Lakia rikesakkomenettelystä ei muutettu lain oikeudenkäynnistä 
rikosasioissa tullessa voimaan ja syyttäjän roolin rikosoikeudenkäynnissä 
olennaisesti muuttuessa. Tässä yhteydessä tulisi pohtia 
rikesakkomenettelyn suhdetta rikosasian käsittelyyn tuomioistuimessa ja 
laatia menettelysäännöt myös muita kuin syytteen nostamistapauksia 
varten. Menettelyä tulisi yksinkertaistaa niissä tapauksissa, joissa 
rikesakkomääräyksen saanut henkilö on saattanut asian tuomioistuimen 
käsiteltäväksi ja syyttäjäkin on sitä mieltä, että rikesakko on aiheeton. 
Lisäksi tulisi pohtia rikesakkomenettelyn ulottamista tapauksiin, joissa 
sallittu ajonopeus on ylitetty enintään 30 kilometrillä tunnissa ja olosuhteet 
ovat sellaiset, ettei rikos ole ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen 
turvallisuudelle. 
 
Menetetyn määräajan palauttamista koskevat säännökset riittänevät 
estämään ne mahdolliset ongelmat, joita rikesakkomääräyksen tiedoksianto 
tavallisella kirjeellä saattaisi aiheuttaa. Poliisilain, liikennevakuutuslain ja 
ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisehdotuksiin ei ole 
huomauttamista. 
 
 

Kehittämisyksikön päällikkö, 
valtionsyyttäjä Pekka Koponen 

Ylitarkastaja Virpi Jalkanen 
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Eduskunta, lakivaliokunta 
 
 

Lausunto Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi rikesakkomenette-
lystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon 
haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa 
 
 

Ajoneuvohallintokeskus kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja esittää 
pyydettynä lausuntonaan seuraavaa. 
 
 
Hallituksen esityksessä on pitkän ja vaiherikkaan valmistelun jälkeen päädytty 
automaattisen liikennevalvonnan edellytysten turvaamiseen ns. ehdollisen ri-
kesakkomenettelyn avulla. 

Ajoneuvohallintokeskus on jo esitystä valmistelleen työryhmän mietinnöstä anta-
massaan ensimmäisessä lausunnossa todennut, että käytettävissä olisi mieles-
tämme ollut turvallisuusvaikutuksiltaan tehokkaampi, taloudellisempi ja yksinker-
taisempi toimintamalli, eli hallinnollisen maksun järjestelmä. Koska esityksessä on 
nyt kuitenkin päädytty toiseen ratkaisuun, keskitymme tässä lausunnossamme 
arvioimaan käsittelyssä olevaa Hallituksen esitystä puuttumatta enää peruskysy-
mykseen automaattista liikennevalvontaa parhaiten palvelevasta toimintamallista. 
 
 
Valitun toimintamallin puitteissa nyt käsittelyssä oleva esitys on mielestämme 
pääosin onnistunut. Ainoan ison ongelmakohdan muodostaa esityksessä ehdotettu 
käyttövastaava-tiedon merkitseminen ajoneuvoliikennerekisteriin. Olemme 
esityksen valmistelun yhteydessä kaikissa mahdollisissa tilanteissa korostaneet 
tämän uuden tiedon ongelmallisuutta ja ylipäätään sen epätarkoituksenmukai-
suutta. 
 
 
Esityksen mukaan käyttövastaava olisi luonnollinen henkilö, joka olematta auton 
omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai henkilö, jolla on tiedot auton 
käyttäjistä. 

Näin määriteltynä uusi käyttövastaava-tieto menee ensimmäiseltä osaltaan 
(pääasiallinen kuljettaja) vahvasti päällekkäin lainsäädännössä ja useissa ajo-
neuvoliikennerekisteriin tukeutuvissa prosesseissa jo hyvin vakiintuneen ajoneuvon 
haltija-iiedon kanssa. Tästä taas on merkittäviä ja pitkälti myös ennalta ar-
vaamattomia seuraamuksia mm. ajoneuvoverotuksen, liikennevakuutusten yms. 
autoilijoille tärkeiden toimintojen suhteen. 

http://www.ake.fi/
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Vähintään yhtä ongelmallinen on käyttövastaava-tieto silloin, kun sillä tarkoitetaan 
henkilöä, jolla on tiedot auton käyttäjistä. Talloinhan käyttövastaava ei nimenomaan 
ole ajanut automaattisessa liikennevalvonnassa "kiinni jäänyttä" autoa, vaan hän 
on esimerkiksi yrityksen kuljetuspäällikkö tai muu asioita hoitava henkilö 
(toimistosihteeri tms.). Hänen pitäisi tällöin aina vastustaa saamaansa ri-
kesakkomääräystä ja ilmoittaa auton oikea kuljettaja. Jos hän syystä tai toisesta 
jättäisi tämän vastustamisen tekemättä, kohdistuisivat kaikki rikkomuksen sanktiot 
(mm. ajokielto) häneen. Tämä toimintamalli mahdollistaisi ja omalla tavallaan jopa 
kannustaisi käyttövastaavaksi merkittyä henkilöä ottamaan "syyt niskoilleen" 
oikeiden kuljettajien seuraamusten välttämiseksi. 

Vaihtoehtoinen toimintamalli olisi, että silloin, kun auton omistajana tai haltijana ei 
ole luonnollista henkilöä, rikesakkomääräyksen sijasta oikeushenkilölle lähetet-
täisiin tiedustelu auton todellisesta käyttäjästä, jolle sitten voitaisiin lähettää jär-
jestelmän mukainen rikesakkomääräys tai muuten suorittaa esim. suppea esitut-
kinta kuljettajan selvittämiseksi. Kokonaisuudessaan tämä menettely ei lisäisi hal-
linnon työmääriä lainkaan, mutta estäisi rikosoikeudellisten seuraamusten väärin 
kohdentumisen. 
 
 
Yhteenvetona Ajoneuvohallintokeskus esittää, että Hallituksen esityksessä ehdo-
tetusta käyttövastaava-tiedon lisäämisestä ajoneuvoliikennerekisteriin luovuttaisiin 
turhana byrokratiana ja uusien rikesakkomenettelysäännösten soveltamisen 
kannalta tarpeettomana. 
 
 
 
 
 
 

Ylijohtaja Jyrki Ritvala 

Toimialajohtaja Kari 
VVihlman 
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Helsingin käräjäoikeuden lausunto rikesakkomenettelystä annetun lain ja eräiden muiden lakien 
muuttamisesta (HE 16/2005 vp) 
 
 

LAUSUNTO 
Helsingin käräjäoikeus esittää lausuntonaan seuraavan. 

 
Syyttömyysolettama/Syyllisyysperiaate 

Lähtökohta Suomen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten, kuten 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleen mukaan on oikeus tulla 
pidetyksi syyttömänä, kunnes syyllisyys on laillisesti näytetty toteen. 
 
Esityksen uudessa 2 a luvussa ehdotettu rikesakkomenettely ei ole ristiriidassa 
syyttörnyysolettaman kanssa, kun näyttövelvollisuutta syyttömyydestä ei esitetä 
siirrettäväksi rikesakkomääräyksen saaneelle henkilölle (niin sanottu käännetty 
todistustaakka). 
 
Rangaistuksen määräämistä muulle kuin tekijälle ei ole pidettävä oikeu-
denmukaisena. Esityksen mukaan rikesakkomääräys esitetään lähetettäväksi 
ajoneuvon haltijalle tai käyttövastaavalle kuljettajaa selvittämättä, mikä menettely ei 
ratkaise syyllisyyskysymystä. Ajoneuvon haltijalla tai käyt-tövastaavalla on 
mahdollisuus vastustaa rikesakkomääräystä, minkä vuoksi asiassa on suoritettava 
esitutkinta ajoneuvon kuljettajan selville saamiseksi. Muussa tapauksessa ajoneuvon 
haltijaa pidetään auton kuljettajana. 
 
Edellä kerrottu menettely antaa ajoneuvon haltijalle/käyttövastaavalle mah-
dollisuuden olla paljastamatta ajoneuvon todellista kuljettajaa. Tätä mahdollisuutta 
voitaisiin käyttää esimerkiksi perhepiirissä, jossa vanhempi suorittaisi rikesakon 
lapsensa puolesta tai yrityksessä, jossa rikesakko maksettaisiin, jotta yritykselle 
tarpeellinen autonkuljettaja voisi'' jatkaa työtehtäviensä hoitamista ilman 
lisäseuraamuksen, ajo-oikeuderi menettämisen pel- 

 
koa. 
 
Se, ettei rangaistusta määrättäisi rikokseen syylliselle, on vastoin syyl-
lisyysperiaatetta. Lisäksi siitä, ettei rangaistusta määrätä rikkomukseen 
syyllistyneelle, voi olla vaaraa liikenneturvallisuudelle, jos todellinen lii-
kennerikkomukseen syyllistynyt ei saa huomautusta lainvastaisesta menettelystä ja 
jos mahdollinen ajokieltoseuraamus kohdistetaan hänen asemes-taan syyttömään 
henkilöön. 
 
Epäkohtana on pidettävä sitä, ettei ehdotettuja säännöksiä käytännössä sovelleta 
moottoripyöräilijöihin. 

Tiedoksiantomenettely 
Esitetty menettely, jossa tiedoksianto suoritetaan normaalilla kirjeellä, ei anna 
varmuutta tiedoksiannon tapahtumisesta. Esityksessä epävarmojen tiedoksiantojen 
määrän on arveltu olevan vähäinen. Käräjäoikeudessa saadun käytännön 
kokemuksen kautta voidaan todeta, että on perusteltua syytä epäillä 
osoiterekistereiden ajantasalla olemista. 

 
Menetetyn määräajan palauttaminen 

Menetetyn määräajan palauttamista esitetään haettavaksi käräjäoikeudelta. 
Rikesakkomääräys on lähetetty poliisin toimesta, jolla on käytössään asiaan liittyvät 
tiedot. Käräjäoikeus ei pidä tarkoituksenmukaisena, että se tutkisi menetetyn 



 

 

määräajan palauttamista koskevan asian tässä vaiheessa. Tarkoituksenmukaisempaa 
olisi, että määräajan palauttamiseen liittyvät seikat tutkittaisiin samassa yhteydessä, 
kun poliisissa tehdään suppea esitutkinta rikesakon vastustamisen vuoksi. 
Määräajan palauttamista koskeva pyyntö tulisi ensisijaisesti ratkaista poliisin 
toimesta. Käräjäoikeus voisi tutkia menetetyn määräajan palauttamisen poliisin 
antaman kielteisen ratkaisun jälkeen vastaajan pyynnöstä. 

 
Esityksen tavoitteet 

Käräjäoikeus hyväksyy teknisen valvonnan yleisesti laillisuusvalvontaan liittyvässä 
käytössä, mutta käytettävä valvontakeino on suhteutettava epäiltyyn tekoon. 
Voimassa olevan lain, kansainvälisten ihmisoikeuksien ja yksilön intimiteettiin 
liittyvän yksilönsuojan vaatimuksen on katsottava edellyttävän, että esimerkiksi 
teknisin laittein tapahtuvasta henkilön kuvaamisesta tulisi ilmoittaa etukäteen. 
Toisin sanoen aloitettaessa siirrettävää liikennevalvontaa, tulisi valvonnasta 
ilmoittaa esimerkiksi ennen valvontakameraa riittävän hyvissä ajoin tien varteen 
sijoitettavalla näkyvällä ja siirrettävällä opastetaululla. Esityksen (s. 30) mukaista 
perustelua, jonka mukaan ilmoittamattajättämistä on tarkoitettu sovellettavaksi 
lähinnä sellaisissa siirrettävän valvonnan tilanteissa, joissa etukäteen ilmoittaminen 
vaikeuttaisi valvonnan toteuttamista, ei ole pidettävä riittävänä perusteena etu-
käteisilmoituksen tekemättä jättämiselle. Perustelua ei ole pidettävä riittävänä 
siitäkään syystä, että ilmoittamisen on todettu lisäävän liikenneturvallisuutta, kuten 
myös esityksen sivulla 30 poliisilain 29 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa 
todetaan. 

 
Esityksen vaikutukset 

Esitykseen liittyy riski valitusjärjestelmän ruuhkautumisesta riippuen siitä, kuinka 
paljon ylinopeuksia tullaan tekemään ja kuinka usein niitä vastustetaan. On selvää, 
että vastustamisten määrä kasvaa huomattavasti, koska rikesakko määrätään täysin 
automaattisesti haltijalle. 
 
Helsingin keskustan alueella on ongelmana julkisen liikenteen kaistalla ajamisen 
valvonta tapauksissa, joissa ajoneuvon kuljettajan on vaihdettava ajokaistaa 
vasemmalta oikealle hyvissä ajoin muuta liikennettä vaarantamatta silloin, kun 
kuljettajan tarkoituksena on kääntyä seuraavasta risteyksestä oikealle. Ruuhka-
aikaan, jolloin linja-autot, jakeluautot ja taksit ovat liikkeellä, edellyttää turvallinen 
ryhmittyminen riittävän ajoissa suoritettua kaistanvaihtoa oikealle eli julkisen 
liikenteen ajokaistalle. Nykyinen kameravalvonta ei voi todentaa ryhrmttymisen 
suorittamista. Näissä asioissa voi olla hyvinkin hankalia näyttökysymyksiä. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO 
Johtava lakimies Alf Henriksson 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
Hallituksen esitys 16/2005 eduskunnalle laeiksi rikesakkomenettelystä an netun lain sekä 
eräiden muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi 
automaattisessa liikennevalvonnassa 

 
 
Suomen Kuntaliitto on 22.8.2002 hyväksynyt liikennettä koskevat toimintalinjat, joihin 
sisältyy mm. seuraavat liikenneturvallisuutta koskevat linjaukset: 

 
Nopeuksien ja liikennesääntöjen noudattamisen poliisivalvontaa tulee 
lisätä ja automaattivalvontaa tehostaa. Vastuu liikennevalvonnasta tulee 
olla poliisilla. Suurimmille kunnille voidaan säätää mahdollisuus ottaa 
halutessaan automaattivalvontaa osittain hoitaakseen siitä saatuja tuloja 
vastaan. 

 
Kuntaliitto on aikaisemmin oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä (2003:7) an-
tamassaan lausunnossa 25.9.2003 esittänyt harkittavaksi, että poliisia avustava, 
vapaaehtoinen kunnallinen liikennevalvonta ja hallinnollinen maksuseuraamusjär-
jesteimä otettaisiin arvioitavaksi. Järjestelmä vastaisi kunnallista pysäköinninvalvontaa, 
jossa valvonnan yleinen järjestely tapahtuu poliisipiirin päällikön johdolla. Jos Suomen 
perustuslaista ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johtuen pysä-
köintivirhemaksulain kaltaista järjestelmää ei sinällään voida toteuttaa, voitaisiin 
oikeusturvatakeita lisätä myös hallinnolliseen maksuseuraamusjärjestelmään (suppea 
esitutkinta ja todistelu hallinto-oikeudessa). 
 



 

 

Jos kunnille maksettavaa hallinnollista maksuseuraamusta ei katsota mahdolliseksi, 
kunnilla ei kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia kunnallisen liikennevalvonnan 
edellyttämiin laitehankintoihin ja henkilölisäyksiin. Kunnallinen vapaaehtoinen 
automaattinen liikennevalvonta voisi tulla käytännössä kysymykseen lähinnä 
pääkaupunkiseudulla ja suuremmissa kunnissa. 
 
Em. lausunnossaan Kuntaliitto esitti myös automaattisen liikennevalvonnan laa-
jentamista päin punaista liikennevaloa ajamiseen ja tapauksiin, joissa ylitys sallitusta 
nopeudesta on alle 30 km/h ja olosuhteet ovat sellaiset, ettei rikkomus ole ollut omiaan 
aiheuttamaan vaaraa toisten turvallisuudelle sekä myös pysäköinti-virhemaksulakia 
muutettavaksi siten, että maksukehotus voitaisiin antaa myös kameralla todetun 
pysäköintivirheen perusteella. Varsinkin punaista päin ajamisessa kiinnijäämisriski on 
ollut häviävän pieni. Kiinnijäämisriskillä voidaan katsoa olevan suurempi vaikutus 
liikenneturvallisuuteen kuin automaattisen liikennevalvonnan perusteella määrättävän 
sanktion nimellä ja laadulla. 
 
Lakia valmistelleen työryhmän toimeksianto oli rajattu vähäisiin liikennerikkomuksiin. 
Sallitun nopeuden ylittämistä alle 30 km/h vaarattomissa olosuhteissa voitaisiin katsoa 
myös vähäisemmäksi rikkomukseksi.  Punaista päin ajamisen kiinnijäämisriskin 
tehostamista automaattisen liikennevalvonnan keinoin tulisi myös jatkossa selvittää ja 
jotenkin ratkaista. Voitaisiinko esim. päin keltaista ajoa pitää vähäisenä rikkomuksena, 
josta lisääntyvä kiinnijäämisriski vähentäisi myös punaista päin ajoa. 
Tieliikenneasetuksen 22 §:n 1 momentin 3) kohdassa on kielletty myös päin keitaista 
valoa ajaminen. Keskusta-alueiden 30-40 km/h rajoitusalueilla ajoneuvo on yleensä 
vaaratta pysäytettävissä jo valon vaihtuessa vihreästä keltaiseksi. 

Kuntaliitto kannattaa hallituksen esitystä ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi ns. ehdollisena 
rikesakkona automaattisessa liikennevalvonnassa, vaikka esityksessä ei olekaan huomioitu 
Kuntaliiton lausunnon esityksiä pidemmälle menevästä automaattisesta liikennevalvonnasta 
kiinnijäämisriskin lisäämiseksi. Ri-kesakkomenettelyn yksinkertaistaminen ja ennalta ilmoittamisen 
poistaminen vapaasti siirrettävin kameroin tapahtuvassa valvonnassa voidaan katsoa kuitenkin 
tehostavan poliisin liikennerikkomuksiin puuttumismahdollisuuksia ja kiinnijäämis-riskiä. Tällä 
voidaan katsoa olevan myös liikenneturvallisuutta parantavia vaikutuksia. 

Voimaantulosäännösten mukaan vasta 1.1.2008 jälkeen ajoneuvorekisteristä ilmenisi ns. 
yritysautojen käyttövastaava, jolle rikesakkomääräys lähetetään. Yritysautojen käyttämiseen liittyvät 
kuulustelut ja kuljettajan selvittäminen työllistävät alkuvaiheessa poliisia enemmän kuin muiden 
autoilijoiden ehdollinen rikesakko. Rikesakkomenettelyn yksinkertaistaminen ei alkuvaiheessa 
toteudu yritysautojen osalta. 

Kun lainmuutoksen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen myöhemmin arvioidaan, tulisi silloin vielä 
harkita kunnallisen liikennevalvonnan ja hallinnollisen maksuseu-raamusjärjestelmän käyttöönottoa. 
Samassa yhteydessä voitaisiin vielä selvittää automaattisen liikennevalvonnan perusteella 
määrättävien ehdollisten rikesakkojen laajentamismahdollisuuksia alle 30 km/h ajonopeuden 
ylityksiin ja päin punaista tai keltaista liikennevaloa ajamiseen vaarattomissa olosuhteissa. 
 
 
SUOMEN KUNTALIITTO 
 
 
 
Alf Henriksson johtava lakimies 
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19.5.2005 HE 16/2005 vp 

1. Esityksen otsikosta 
 

Hallituksen esityksessä puhutaan haltijavastuun toteuttamisesta. Tästä ei ole tarkkaan ottaen kysymys. 

Tarkoituksena on edelleen, että sakon maksaisi ajoneuvon kuljettaja. Sakottamalla pidetään toisaalta 

yllä ihmisten luottamusta siihen, että valvonta toimii tehokkaasti ja toisaalta pyritään vaikuttamaan 

kuljettajaan niin, ettei hän ainakaan lähitulevaisuudessa aja uudelleen ylinopeutta. Jos haltija tai 

omistaja maksaa sakon kuljettajan puolesta, lain tarkoitus jää toteutumatta. Sakottamalla haltijaa ei 

vaikuteta kuljettajan käyttäytymiseen. Harhaanjohtavaa olisi myös väittää, että sakon kuljettajan 

rikkeestä maksava haltija voisi periä sen kuljettajalta. Jotta haltija saisi kuljettajaa vastaan 

maksutuomion, hänen pitäisi oikeudenkäynnissä näyttää, että hänen kuljettamakseen väittämä henkilö 

kuljetti ajoneuvoa sakotushetkellä. Tällaisia oikeudenkäyntejä emme kaipaa. Epäselvää on sekin, 

olisiko haltijalla ehdottoman haltijavastuun järjestelmässä edes laillista oikeutta saada sakosta 

maksutuomiota kuljettajaa vastaan. Rangaistulla henkilöllä ei Suomen oikeusjärjestelmässä (eikä 

tietääkseni muussakaan oikeusjärjestelmässä) regressioikeutta jotain muuta tahoa kohtaan. 

Lakiesityksen lähtökohtana on siten se, että rangaistus kohdistuu kuljettajaan, mutta menettely 

aloitetaan olettamalla, että omistaja tai haltija kuljetti ajoneuvoa. Tästä olettamasta luovutaan, jos 

omistaja tai haltija vastustaa sakottamista. Olettamasta luovutaan myös, jos valokuvasta havaitaan, ettei 

omistaja tai haltija voi olla kuljettaja (iän tai sukupuolen puolesta). Voimme hyvin perustein puhua 

ehdollisesta rikesakosta. 

2. Syyttömyysolettama ehdotetussa järjestelmässä 
 

Syyttömyysolettama tarkoittaa sitä, että epäiltyä on pidettävä syyttömänä lainvoimaiseen tuomioon 

saakka. Siihen liittyy myös oikeus olla myötävaikuttamatta oman rikoksen selvittämiseen. Maksusta 

vapautuminen olisi haltijan oman toimenpiteen varassa. Ehdollisen rikesakon määräämistä ei voida 

rinnastaa menettelyyn, jossa käräjäoikeuden käsittelyyn syyttäjän laatimaan, esitutkintaan perustuvaan 

syytteeseen vastaamaan kutsuttu vastaaja tuomitaan rangaistukseen poissaolosta huolimatta. Epäiltyä 

on tällöin kuultu esitutkinnan aikana, ja hänelle on kutsussa kerrottu uhasta, että asia voidaan ratkaista 

poissaolosta huolimatta. Vastaajan poissa ollessa ratkaistaan hänen myöntämiään tai muuten selviä 

asioita. Käräjäoikeus tutkii asian ja voi myös hylätä syytteen. Ehdollisen haltijavastuun järjestelmässä 

rangaistus osuisi kohteeseensa sattumanvaraisesti siitäkin huolimatta, että ajoneuvon haltijoiden osuus 

luonnollisen henkilön nimiin rekisteröityjen ajoneuvojen kuljettajista on 60-85 prosenttia. 

Rikosoikeuden järjestelmään sopii huonosti menettely, jossa epäilty voi tahallaan tai 

välinpitämättömyyttään tulla rangaistuksi ilman, että rangaistuksen määrääjä on kiinnostunut oikeasta 

syyllisestä, jos valtio saa sakkomaksun syyllistä selvittämättä. 
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Automaattisessa valvonnassa ilmitulleesta rikkeestä lähetettäisiin esityksen mukaan rikesakko ajoneuvon 

rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle sillä oletuksella, että hän on autoa kuljettanut. Omistaja tai haltija 

voisi hyväksyä rikesakon joko maksamalla sen tai pidättäytymällä sen vastustamisesta. Lähtökohtana on siis, 

että omistaja tai haltija hyväksyy sakon vain, jos hän on itse kuljettanut autoa. Hän voisi vastustaa sakkoa, ja 

vastustamisen johdosta rikesakko raukeaisi. Tämän jälkeen asiassa tehtäisiin esitutkinta kuljettajan 

selvittämiseksi. Omistajaa tai haltijaa kuultaisiin esitutkinnassa todistelutarkoituksessa, mutta hän ei olisi 

velvollinen kertomaan, kuka autoa ajoi. Rikesakon lähettämisellä vain käynnistettäisiin rikesakkomenettely, 

eikä syyttömyysolettamaa näin loukattaisi. Syyttäjä saa normaalisti nostaa syytteen, jos syytteen menestyminen 

on todennäköisempää kuin sen hylkääminen. Prosentuaalisesti se tarkoittaa 70-75 prosentin todennäköisyyttä 

syyksilukevasta tuomiosta. Tämä vastaa edellä mainittua haltijoiden osuutta kuljettajista. Haltijaa tai omistajaa 

voidaan siten pitää todennäköisin syin epäiltynä automaattisessa valvonnassa havaittuun liikennerikkomukseen. 
 

Syyttömyysolettaman kannalta ehdollinen rikesakko näyttäisi täyttävän Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

asettamat vaatimukset siltä osin kuin kysymys on luonnollisen henkilön omistamasta tai hallitsemasta 

ajoneuvosta. Sen sijaan, jos omistajana tai haltijana on oikeushenkilö, tilanne on ongelmallisempi. 

Oikeushenkilöiden ajoneuvoille, joille ei ole nimetty haltijaa, merkittäisiin rekisteriin käyttövastaava. Voimme 

kysyä, onko tällöin enää todennäköistä, että rekisteriin merkitty käyttövastaava on itse kuljettanut ajoneuvoa. 

Hyvin perustein voidaan väittää, että tällöin on todennäköisempää, että ajoneuvoa kuljetti joku muu kuin 

käyttövastaava. Syyttömyysolettaman kannalta parempi olisikin menettely, jossa oikeushenkilön nimiin 

merkitys ajoneuvon käyttövastaavalle lähetettäisiin vain tiedustelu, kuka ajoneuvoa kuljetti. Jos käyttövastaava 

ei ole ollut itse kuljettajana, hän olisi velvollinen ilmoittamaan kuljettajan. Häntä pidettäisiin siis 

lähtökohtaisesti todistajana. Kuljettajan paljastamisesta kieltäytyvä käyttö vastaava välttäisi rangaistusvastuun 

perättömästä lausumasta esitutkinnassa, jos ilmenisi, että itse asiassa hän olikin ajoneuvon kuljettaja. 
 

Syyttömyysolettamaa ei loukkaa se, että rikesakon määräämistä vastustanutta omistajaa tai haltijaa 

kehotetaan ilmoittamaan, kuka ajoneuvoa ajoi. Kuljettajan nimen ilmoittaminen on hänen harkinnassaan, 

eikä kehotuksen laiminlyönnistä seuraa omistajalle tai haltijalle mitään epäedullisia seuraamuksia. Tältä 

osin käytäntöä ei ehdoteta muutettavaksi. 
 
 

3. Syyllisyysperiaate 
 

Syyllisyysperiaate tarkoittaa sitä, että teosta rangaistaan sääntöjä tahallaan tai huolimattomuudesta 

rikkonutta. Tarkoituksena on suunnata moite rikoksen tekijään ja vaikuttaa hänen motivaatioonsa. 

Hollantilaistyyppinen haltijavastuu, jossa haltija vastaa sakosta, vaikka hän osoittaisi oikean kuljettajan, on 

syyllisyysperiaatteen vastainen. Voidaan kysyä, miten haltijan rankaiseminen vaikuttaisi kuljettajan 

tulevaan ajotapaan. Haltijavastuussa ajoneuvon omistajaa tai haltijaa rangaistaan siitä, että hän antaa 

ajoneuvon toisen kuljetettavaksi. Nyt ehdotetun sääntelyn lähtökohtana on se, että myös automaattisessa 

valvonnassa havaitusta rikkeestä pitäisi saada vastuuseen kuljettaja. Kuten edellä on todettu, 

syyllisyysperiaatteen toteutuminen jää viime kädessä sen varaan, että omistaja tai haltija vastustaa sakkoa 

niissä tapauksissa, joissa hän ei ole ollut kuljettaja. Painavimmat epäilyt hallituksen esitystä vastaan 

voidaankin kohdistaa syyllisyysperiaatteen suunnasta. On mielestäni selvää, että nyt tingitään ehdottomasta 

syyllisyysperiaatteesta. 
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Syyllisyysperiaatteesta tinkimistä voidaan perustella seuraavilla syillä. Rikesakko on toisaalta lievä 

seuraamus ja toisaalta myös tehokkuusnäkökohdat on otettava huomioon. Tässäkin on syytä korostaa, että 

rikesakon lähettäminen omistajalle tai haltijalle vain käynnistää menettelyn. Vastustamisilmoituksen 

lähettäminen poliisille on varsin vähän aikaa vievä toimenpide. Haltijan tai omistajan ei tarvitse rikesakosta 

vapautuakseen ilmiantaa todellista kuljettajaa. Omistajalla tai haltijalla on myös mahdollisuus saada asia 

tutkittavaksi hakemalla menetetyn määräajan palauttamista, jos hän ei ole saanut rikesakkoa aikanaan 

tiedoksi. Rikesakon oletetaan näissä tapauksissa tulevan sakotetun tietoon siten, että ulosottomies perii 

maksamatonta rikesakkoa häneltä. Omistajalla tai haltijalla on siis varsin hyvät mahdollisuudet 

oikeuksiensa valvomiseksi, mikäli hän haluaa tätä oikeussuojaa nauttia. Katson, että ehdotettu tinkiminen 

syyllisyysperiaatteesta on perusteltu ja laki tulisi tältä osin säätää hallituksen esityksen mukaisena. 
4. Rikesakkoa vastustaneen ajoneuvon haltijan asema esitutkinnassa 

 

Omistaja tai haltija (taikka käyttövastaava) on esitutkinnassa epäillyn asemassa. Hän ei ole velvollinen 

todistamaan syyttömyyttään, eikä hän ole velvollinen edistämään syyllisyytensä selvittämistä. Jos 

käyttövastaavaa pidettäisiin alusta alkaen todistajana, hän olisi velvollinen ilmaisemaan ajoneuvoa 

kuljettaneen henkilöllisyyden. 

5. Tehokkuudesta 
 

Nopeuksien alentamisen on voitu osoittaa vähentävän onnettomuuksia. Liikenteen valvonta puolestaan 

alentaa nopeuksia. Tehokkain valvonnan muoto on poliisivalvonta, jossa yhdistetään näkyvä valvonta ja 

salainen valvonta. Kameravalvonnalla on käyttöä vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Sen tehoa on kuitenkin 

toisinaan liioiteltu. Sen avulla ei voida säästää vuosittain satoja ihmishenkiä, mutta muutamankin 

kymmenen ihmishengen menetys on tietysti merkittävä edistysaskel. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta 

väylistä, parannettava ajoneuvojen turvallisuutta, valvottava rattijuoppoja sekä pyrittävä kehittämään 

teknisiä menetelmiä, joilla voitaisiin estää ylinopeudella ajaminen. 
 

Kevennetyssä menettelyssä määrätyt rikesakot voisivat olla ajokiellon perusteena. Ajokielto on 

liikennerikoksissa sakkoa merkittävämpi ennaltaestävyyttä lisäävä tekijä. Järjestelmän tulee olla sellainen, 

että rikesakot vaikuttavat ajokieltopäätöksiin. Ankaran haltijavastuun järjestelmässä sakot eivät voisi johtaa 

ajokieltoon. Tässäkin katsannossa ehdollinen rikesakko on ankaraa haltijavastuuta parempi seuraamus. Jos 

järjestelmän tehostamista halutaan, pitää kahdesta "pahasta" valita nimenomaan nyt ehdotettu ehdollinen 

rikesakko. 
 

Lievimpiin rikkomuksiin puuttumiseksi on riittävää huomauttaminen rikkomuksesta. Tämä olisi esityksen 

mukaan mahdollista myös silloin, kun rikkomus on havaittu automaattisessa valvonnassa. Esitys on tältä 

osin kannatettava, koska tutkimusten mukaan lieviin rikkomuksiin puuttumiskeinona huomautus on yhtä 

tehokas kuin rikesakko. 
 
 
 
 
 

Matti Tolvanen 
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RIKESAKKOMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN YM. MUUTTAMISTA KOSKEVAN HALLITUKSEN 
ESITYKSEN (he 16/2005 VP) JOHDOSTA 
 
 
Autoliitto on antanut lausuntonsa hallituksen esityksen taustalla olevan, kesäkuussa 2003 
valmistuneesta työryhmämietinnöstä (Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2003:7), johon nähden 
esitys sisältää useita parannuksia. Autoliitto ei näe periaatteellista estettä esitettyjen lakimuutosten 
toteuttamiseen, joskin toteamme jälleen, että liikennerikosoikeutta uudistetaan varsin lyhytjän-teisesti 
pienin osamuutoksin, jolloin on vaarana kokonaiskäsityksen häviäminen. 
 
Maaliskuun alusta tuli voimaan ajokieltoja koskevat tieliikennelain muutokset, joiden vaikutuksesta ei 
ole vielä saatu kokemuksia. Autoliitto on esittänyt jo vuonna 2002 oikeusministeriölle rikesakkoa ja 
päiväsakon laskentatapaa koskevien säännösten tarkistamista tavalla, joka yhdessä nyt esillä olevan 
muutoksen kanssa mahdollistaisi ehdollisen haltijavastuun jopa 30 km/h ylinopeuksiin asti ja laajentaisi 
rikesakkojen käyttöalueen koskemaan n. 80 % ylinopeusrikkomuksista. 
 
Yksityiskohtaisesti toteamme lakiesityksen johdosta seuraavaa: 
 
1. Esityksen tavoitteista 
 
Lainsäädännön toteuttamiseen ei ole periaatteellisia esteitä, kunhan myös käytännössä toteutetaan 
periaatetta, jonka mukaan rikoksesta epäillyn perusoikeuksia ei saa loukata eikä menettelystä saa 
muutoinkaan tulla epäoikeudenmukainen. Viime kädessä rikosoikeudellinen vastuu rikkomuksesta 
tulee säilyttää tekoon syyllisellä. 
 
Onnettomuustilastojen perusteella ylinopeudella näyttäisi olevan suurin merkitys riskitekijänä 
taajamanopeuksilla eikä suinkaan valtatienopeuksilla. Siirrettävien automaattikameroiden käyttö 
taajamissa vaikuttaisi tämän perusteella tehokkaammin liikenneturvallisuuteen kuin kiinteät kamerat 
pääteillä. Automaattivalvonta on kohdennettava siten, että sillä tavoitetaan nimenomaan vaaraa 
aiheuttavat ylinopeudet sen sijaan, että sitä käytettäisiin sakkotulojen keräämiseen olosuhteissa tai 
tieosuuksilla, joilla vähäiset ylinopeudet eivät ole mainittava vaaratekijä. 
 
Esitys tulisi käytännössä koskemaan poliisin puuttumiskynnyksen ylittäviä ja enintään 20 km/h 
suuruisia ylinopeuksia pois lukien kaikki moottoripyörien ylinopeudet (tunnistusongelma) sekä 100 ja 
120 km/h nopeusrajoitusalueilla useimpia ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia (kuorma-autot, 
ajoneuvoyhdistelmät ym.). Kiinteän kameravalvonnan lisäksi tarvitaan siis muutakin, sekä näkyvää 
että salaista liikennevalvontaa. 
 
Liikenneturvan saamien tietojen mukaan yli 10 km/h rajoituksen ylittäneiden määrä on laskenut 
vuodesta 1997 (80 km/h alueella 13 %) vuoteen 2004 (8,4 %). Suurin alentuminen on tapahtunut 
vuosien 2000 - 2002 aikana (www.liikenneturva.fi). Vastaavasti 100 km/h nopeusrajoitusalueilla yli 10 
km/h ylinopeutta ajaneiden osuus oli vuonna 2004 7,1 % (vuonna 2003 8,3 %). Tämä kehitys osoittaa, 
että ajonopeudet alenevat ilman haltijavastuutakin. 

http://www.liikenneturva.fi/
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Talvinopeusrajoitukset aiheuttavat huomattavan ylinopeuksien määrän lisääntymisen. Vuoden 2004 
osalta talviaikaisten ylinopeuksien lisääntymisen saattaa selittää syksyllä 2004 toteutettu 
talvirajoitusten laajentaminen. Seuraava kaavio osoittaa esimerkinomaisesti 1-ajorataisilla teillä 
ylinopeutta ajaneiden ajoneuvojen osuuden liikennevirrasta talvirajoituksen 80 km/h ja 
kesärajoituksen 100 km/h aikana (lähde: Tiehallinto): 

Esityksen tavoitteissa ei oteta kantaa siihen, miten suuri esityksen vaikutus olisi esim. kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien kehitykseen. Karkea käsitys tästä saadaan, kun tarkastellaan 
liikennevahinkotilastoja. Liitteenä olevan, tutkijalautakuntien raportteihin perustuvan tilaston mukaan 
kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa aiheuttajat käyttivät vuosina 2000 - 2003 
ylinopeutta kaikkian 36,5 %:ssa kaikista tapauksista. Näistä tapauksista esim. 50 km/h 
nopeusrajoitusalueilla vain 14,7 % aiheuttajista käytti 1 0 - 1 9 km/h ylinopeutta. Sen sijaan yli 20 
km/h ylinopeutta käytti 50 km/h alueella 81,1 % ja 100 - 120 km/ alueilla 60,9 % aiheuttajista. 
 
Lukumääräisesti vähintään 10 km/h ylinopeudet olivat riskitekijänä kuolemaan johtaneissa 
moottoriajoneuvo-onnettomuuksista keskimäärin n. 20 %:ssa ylinopeustapauksista. Kun valtaosa 
näistä oli vähintään 20 km/h ylinopeuksia, jää 10 - 19 km/h ylinopeuksien vaikutus kuolemaan 
johtaneissa onnettomuuksissa varsin vähäiseksi. Teoreettisessa maksimissaankin 10 - 20 km/h 
ylinopeuksien vaikutus kuolemaan johtaneissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa on 
vuosina 2000 - 2003 oliut yhteensä 95 eli keskimäärin alle 20 onnettomuutta vuodessa. 
 
2. Kommentteja eräisiin keskeisiin ehdotuksiin 
 
2.1. Uusi tiedoksiantomenettely ja rikesakon vastustaminen 
 
Uuden 2a luvun mukaisessa tiedoksiantomenettelyssä vastustamisajaksi esitetään 30 vrk, kun 
muissa tapauksissa vastustamisaika on vain yksi viikko. Tämä koskee myös niitä esityksessä 
tarkoitettuja tapauksia, joissa rikesakkomääräys lähetetään postitse sellaiselle rikkomukseen 
syyllistyneelle, jonka henkilöllisyys on välittömästi todettu. Näissä tapauksissa sakotettavalle tulisi 
nimenomaan ilmoittaa, että rikesakko lähetetään postitse, jotta esim. ulkomaille matkustava 
henkilö tietäisi huolehtia postinsa seuraamisesta seuraavan parin viikon ajan. 
 
Esityksen perusteluissa vastustamisaikaa perustellaan rikesakon maksuajalla, joka 2a luvun 
tilanteissa on 30 päivää, muutoin 2 viikkoa. Tällä logiikalla saman lain 9 §:n mukainen normaali 
vastustamisaika pitäisi myös muuttaa kahdeksi viikoksi. Esityksen perusteluissa ei esitetä mitään 
syytä vastustamisaikojen erilaiseen pituuteen yksinkertaistetussa ja tavallisessa menettelyssä. 
Luonnollisesti vastustamiseen on syytä useammin ehdollisessa kuin tavallisessa menettelyssä. 
Lakiesityksen perusteluissa (s. 29) todetaan, että 13 f §:n mukaista 30 vastustusaikaa laskettaessa 
henkilön katsottaisiin saaneen tiedon viimeistään sinä päivänä, kun hän jätti käräjäoikeudelle 
hakemuksen menetetyn määräajan palauttamiseksi. Kanta on Korkeimman oikeuden ratkaisusta 
1987:38 ilmenevän periaatteen mukainen, mutta ei suinkaan itsestään selvä kaikille kansalaisille. 
Informaatiomielessä olisi varsin aiheellista, että tämänsisältöinen ohje annettaisiin ehdollisen 
rikesakon yhteydessä. 

2.2. Uuden menettelyn vaikutus ajokiellon määräämiseen 
 
Esityksessä lähdetään siitä, että ajokiellon määräämisen edellytyksiä ei tarvitse muuttaa. 
Yksinkertaistetussa menettelyssä annettu sakko otetaan huomioon määrättäessä ajokieltoa toistu-
vien rikkomusten perusteella. Maaliskuun alussa 2005 voimaan tulleiden, tiukempien ajokieltoa 
koskevien säännösten johdosta seuraamuksen kohdistuminen oikeaan rikkomuksen tekijään on vielä 
tärkeämpää ajokiellon kuin itse rikesakon osalta. Ajokiellon vaikutusten minimoimiseksi ehdollinen 
haltijavastuu antaa mahdollisuuden jossakin määrin jakaa rikkomuksia useamman henkilön kesken. 

2.3. Poliisilain teknistä valvontaa koskevat säännökset 

NOPEusaAJorruKi. :N YLITTÄMINEN I AJORATAISILLA TEILLÄ IOO/BO KM/H 

J! 25,00 
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Esitys koskee vain moottoriajoneuvolla tehtyjä rikkomuksia eli moottoriajoneuvon kuljettajat ovat 
muita ankaramman teknisen valvonnan alaisena, mikä on sellaisenaan yksilönsuojaongelma ja 
herättää useita kysymyksiä. Käytetäänkö tietoja muuhunkin kuin nyt esitettyihin tarkoituksiin esim. 
ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä tai verotuksesta koskevien säännösten valvontaan? 
Voivatko tavallisena postina vääriin osoitteisiin mahdollisesti joutuvat rikesakkomääräykset aiheuttaa 
haittaa tai vahinkoa yksityishenkilöille? 
 
Näitä kysymyksiä on syytä harkita, ei pelkästään lain tasolla vaan myös sen käytännön toteutuksen 
tasolla. Telealalla tapahtuneet omavaltaiset väärinkäytökset osoittavat, että tilaisuus antaa helposti 
mahdollisuuden luottamuksellisten tietojen väärinkäyttöön. Ajoneuvorikkomuksia tarkastellut työ-
ryhmä esitti jo tiehallinnon kameravalvonnassa saatavien ajoneuvotietojen yhdistämistä poliisin 
rekistereihin esim. varastettujen ajoneuvojen löytämiseksi. 

2.4. Ajoneuvojen rekisteröintiä koskevat muutokset 
 
Yritysten omistamiin ajoneuvoihin ei aina ilmoiteta luonnollista henkilöä haltijaksi. Ketä tahansa 
henkilöä ei voida merkitä haltijaksi, koska haltija on ajoneuvolain 9 §:n nojalla vastuussa ajoneuvon 
kunnosta, rekisteröinnistä ja katsastamisesta. Haltija vastaa myös mm. vuotuisista ajoneuvoveroista. 
Siksi nyt esitetty käyttövastaava on ilmeisesti ainoa keino saattaa joku henkilö velvolliseksi 
ilmoittamaan, kuka on milloinkin yritysautoa käyttänyt. Saksassa tämä tavoite on toteutettu siten, että 
kuka tahansa, myös yritys, voidaan määrätä velvolliseksi pitämään ajopäiväkirjaa, jos joku 
tuntemattomaksi jäänyt henkilö on ajanut autolla ylinopeutta. 

2.5. Kansainvälinen vertailu ja Euroopan ihmisoikeussopimus 3. 

Ulkomaista vertailua ja EU-oikeutta 

Esityksessä on hyvin pääpiirteisesti kerrottu ylinopeuksien seuraamusmenettelystä muutamissa 
muissa maissa. Esittely ei kuitenkaan kerro, onko haltijavastuu todellinen ratkaisu ylinopeus-
rikkomuksiin ja liikenneturvallisuuteen. Itävallassa raportoidaan n. 40 % kuolemaan johtaneista 
liikenneonnettomuuksista ylinopeuksista johtuviksi, tämä siitä huolimatta, että maassa on mahdollista 
määrätä rangaistus ajoneuvon haltijalle. Ylinopeussakkoja jaetaan 8 miljoonan asukkaan Itävallassa 
yli 2 miljoonaa kappaletta vuosittain (Suomessa vast. 160.000 kpl). Kaikilla mittareilla mitattuna 
Itävallan liikenneturvallisuus on Suomea heikompi. ( http://www.kfv.or.at/) 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt Itävallan hallinnollista rangaistusjärjestelmää 
parissakin tapauksessa todeten, että nimestään huolimatta hallinnollisia seuraamusjärjestelmiä on 
pidettävä rikosoikeudenkäyntinä, mikäli rikossyytteen materiaaliset tunnusmerkit täyttyvät (ks. 
www.finlex.fi: Gradinger-tapaus 23.10.1995). Toisaalta EIT katsoi, ettei Euroopan 
ihmisoikeussopimus ollut esteenä ajoneuvon haltijan sakottamiseen siitä, ettei hän ilmoittanut 
ylinopeutta ajaneen kuljettajan tarkkaa osoitetta (Weh-tapaus 8.7.2004, äänestys). 
 
Alankomaita koskevassa tapauksessa (Falk-tapaus 19.10.2004) EIT katsoi, ettei Alankomaiden 
haltijavastuujärjestelmä, joka sekin sisältää tietyt puolustautumismahdollisuudet, ollut EIS 6 artiklan 2 
kohdan kanssa yhteen sopimaton (äänestys). Saksan lainsäädännössä ei edes pysäköin-tisakkoja 
voida määrätä haltijalle, jos tämä sitä vastustaa, mutta tieliikennelain (Strassen-verkehrsgesetzbuch) 
25a §:n mukaan voidaan ajoneuvon haltija vastustustapauksessa velvoittaa korvaamaan oikean 
kuljettajan selvittämisestä aiheutuneet kulut. 
 
4. Ehdotuksen kokonaisarviointia 
 
Ehdotuksessa an/ioidut vaikutukset liikennerikkomusten puuttumisen kynnykseen ja kiinnijäämis-
riskin alentumiseen riippuvat olennaisesti siitä, kuinka laajalti automaattista valvontaa ja 
yksinkertaistettua menettelyä tultaisiin käyttämään ja kuinka hyvin siitä onnistutaan tiedottamaan. 
Toisaalta tiedotuksen tulisi olla oikeansisältöistä eikä antaa siitä väärää kuvaa, kuten tapahtui 
varsinkin iltapäivälehtien osalta hallituksen esityksen julkistamisen yhteydessä. 
 
Ehdotus tulisi todennäköisesti välittömästi lisäämään valtion sakkotuloja. Pitkällä aikavälillä on 
mahdollista, että muutos yhdessä sitä koskevan tiedottamisen ja valistuksen kera vähentäisi 
ylinopeusrikkomusten lukumäärää ja siten parantaisi myös liikenneturvallisuutta. On kuitenkin syytä 
huomata, että tehostuva valvonta puree ainoastaan niihin vähäisiin ylinopeuksiin, joiden 
aiheuttama riskikin on vähäisin. 
 
Tärkeämpää olisi, miten liikenteestä saataisiin eliminoitua yli 20 km/h, vakavaa vaaraa aiheuttavat 
ylinopeudet, jotka yleensä myös johtavat vakaviin vahinkoihin. Entistä tärkeämpää on myös huolehtia 
siitä, että nopeusrajoitukset on asetettu mielekkäällä ja johdonmukaisella tavalla ja että myös 
liikenneympäristö tukee voimassa olevaa rajoitusta niin, ettei kukaan tahattomasti syyllistyisi 
ylinopeuteen. Tehostuva ylinopeusvalvonta edellyttääkin, että voimassaoleva nopeusrajoi-
tusjärjestelmä säilytetään pääpiirteittäin ennallaan. Oikein asetettuja nopeusrajoituksia pääosa 
liikennevirrasta noudattaa ilman ankaraa kontrolliakin. 
 
AUTOLIITTO RY 
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Liikenneturvan lausunto lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä HE 16/2005 vp laiksi 
rikesakkomenettelystä annetun ym. siihen liityvien lakien muuttamisesta 
 
 

Liikenneturva kannattaa esitettyjä muutoksia rikesakkomenettelyn yksinkertaistamiseksi. Muutos 
antaa mahdollisuuden tehostaa ja laajentaa automaattisen liikennevalvonnan käyttöä keventämällä 
nopeusrikkomuksiin liittyviä seuraamusmenettelyjä. Tehostunut automaattinen nopeusvalvonta 
lisäisi rikkomuksia tekevien autoilijoiden kiinnijouturnisriskiä, mikä on todettu tärkeimmäksi 
nopeusrajoituksien noudattamiseen kannustavaksi asiaksi. Kiinnijäämisriskin huomattavalla 
lisäämisellä on suurempi ennalta ehkäisevä vaikutus kuljettajiin kuin rangaistuksen muodolla. 
 
Kantamme perusteluksi haluamme esittää seuraavia lainmuutoksen turvallisuusvaikutuksiin liittyviä asioita. 
 
Valtioneuvosto on periaatepäätöksessään asettanut tieliikenteessä turvallisuustavoitteeksi vähentää 
liikennekuolemia nykyisestä noin 400:stä 250 vuoteen 2010 mennessä. Tämä edellyttää, että kaikki 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi käytettävissä olevat keinot otetaan tehokkaasti käyttöön. Yksi niistä 
on poliisin liikennevalvonnan tehostaminen laajentamalla automaattista liikennevalvontaa perinteisten 
valvontamuotojen tueksi. Turvallisuuden kannalta valvonnan tärkein kohde on ylinopeuksien 
vähentäminen. 
 
Ylinopeudella ajaminen 
 
Ylinopeudella ajaminen on yleistä. Yhdeksän autoilijaa kymmenestä kertoo ajavansa lievää ylinopeutta ja 
seitsemän kymmenestä huomattavaa ylinopeutta. 
 
Vaikka nopea perille pääseminen on liikenteessä sinänsä tärkeä arvo, ajonopeus vaikuttaa myös 
tieliikenteen onnettomuuksiin. Nopeuden kasvaessa onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa ja niiden 
seuraukset pahenevat. Yksittäisen kuljettajan näkökulmasta nopeuden nostaminen aiheuttaa harvoin 
onnettomuuksia, mutta autoilijoiden suureen joukkoon ja suureen ajomäärään kohdistuessaan se lisää niitä 
väistämättä. Tämän vuoksi myös ylinopeuksien valvonta on tehokasta jos se voidaan kohdistaa suureen 
kuljettajajoukkoon. 
 
Ylinopeuden seuraukset 
 
Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa ylinopeudella ajaminen on todettu yleisimmäksi yksittäiseksi 
riskitekijäksi. Tieliikenteessämme 60 prosenttia kuolonkolareista tapahtuu henkilö- ja pakettiautoissa. 
VALTin tuoreen raportin mukaan lähes joka toisessa näistä, yleensä nokkakolarissa ja ulosajossa, syynä 
on ajoneuvon hallinnan menetys. Sen taustalla puolestaan on usein ylinopeus. Esimerkiksi alle 30-
vuotiaista mieskuljettajista kolme neljästä ajoi ylinopeutta juuri ennen onnettomuutta. 
 
Valvonnan merkitys turvallisuudelle 
 
Ruotsissa on arvioitu, että pelkästään voimassa olevia nopeusrajoituksia noudattamalla liikennekuolemat 
vähenisivät 20 - 40 prosenttia. Myös Suomessa on tehty samanlaisia arvioita. Arviota tukee liikenne- ja 
viestintäministeriön teettämä tutkimus liikennevalvonnan kehittämisestä (LVM:n julkaisuja 49/2004). Siinä 
todetaan, että jos yli 10 km/h:n ylinopeuksia saataisiin vähennetyksi 50 - 75 prosenttia, vuotuinen 
kuolemien määrä vähenisi 37 - 64 hengellä. Se veisi meillä turvallisuutta sangen kivuttomaksi kohti 250:n 
tavoitetta. Yhtenä keinona tuticimuksessa esitetään automaattisen nopeusvalvonnan tehostamista. 
 
Ylinopeudella ajamista voidaan tutkimusten mukaan hillitä tehokkaimmin lisäämällä kiinnijoutumisriskiä. 
 
Väkiluvultaan Suomen kokoisessa australialaisessa Victorian osavaltiossa saatiin 1990-luvun alussa 
ylinopeusongelma hallintaan muutamassa vuodessa lisäämällä kiinnijäämisriski monikymmenkertaiseksi 
entisestä. Se saatiin aikaan tehokkaalla lainsäädännöllä (haltijavastuu) ja 54:!lä ennalta arvaamattomiin 
paikkoihin siirrettävällä tutkakame alla. Valvontakynnyksen ylittävien ajoneuvojen osuus väheni koko 
maassa 24 prosentista 2 prosenttiin. Liikennekuolemat vähenivät puoleen. 
 
Myös Englannin lainsäädäntöön on sisältynyt haltijavastuu vuodesta 1992 lähtien. Englannin lainsää-
dännön mukaan kuljettajalla on velvollisuus antaa ilmi autonsa kuljettaja, jos ei ole itse ajanut ylinopeutta. 
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Muutoin hän saa virhepisteet omalle ajokortille. Kameravalvonta on toteutettu etupäässä kiinteiden 
valvontalaitteiden avulla, joista varoitetaan etukäteen liikennemerkillä. 
 
ROSPA:n (the Royal Society for the Prevention of Accidents) julkaisemassa, tutkimuksessa havaittiin 
valvotuilla tiejaksoilla 40 %:n vähennys kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavissa onnetto-
muuksissa verrattuna ei valvottuun tieverkkoon. Kuolleiden absoluuttinen määrä väheni noin 100 vuo-
dessa. 
 
Nyt ehdotetulla ehdollisen rikesakon järjestelmällä liikennekuolemien määrä vähenisi tutkimustuloksiin 
perustuvien arvioiden mukaan noin 20:lla vuodessa. Täydellisen haltijavastuun käyttöönoton on puolestaan 
arvioitu vähentävän parhaimmillaan noin 100 - 200 liikennekuolemaa. Tämän vuoksi Liikenneturva pitää 
tärkeänä, että ehdollisen rikesakon toteutumista seurataan tarkasti ja että sitä kehitetään aktiivisesti 
puhtaan haltijavastuun toteuttamiseksi tulevaisuudessa. Oikeusministeriö päätyi arviomuistiossaan 
muutama vuosi sitten siihen, että sekä haltijavastuu että ehdollinen rikesakko ovat juridisesti mahdollisia. 
 
Liikenneturva on suhtautunut myönteisesti myös siihen, että Helsingin kaupungille annettaisiin 
mahdollisuus kokeilla sen toivomaa puhtaan haltijavastuun vaihtoehtoa. 
 
Liikenneturva on valmis tukemaan omalla viestinnäliään ehdollisen rikesakkojärjestelmän käyttöönottoa. 
 
 
 
Matti Järvinen Sirpa Rajalin 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Hallituksen esitys 16/2005 vp eduskunnalle laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden 
muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa 
liikennevalvonnassa 
 
 
 
 

Liikenne on keskusta- ja asuntoalueiden kaduilla paljon vaarallisempaa kuin maanteillä. Näillä kaduilla 
käytetyt ajonopeudet ovat usein aivan liian korkeat vallitseviin olosuhteisiin nähden. 

 
 

MOOTTORITIET M "| fj 11 JALANKULKIJAONNETTOMUUDET MAANTIET [j2Q^ 
MUUT ONNETTOMUUDET 

PÄÄKADUT J I5O ASUNTOALUEIDEN KOKOOJAKADUT JU^]80 
KANTAKAUPUNGIN TONTTIKADUTHHt] 100 KESKUSTAN LIIKEKADUT 
 
Henkilövahinko-onnettomuudet 
100 miljoonaa ajokilometriä 
kohden Helsingissä. 
 

Keskusta- ja asuntokatujen liikenneympäristöä ei voida eikä edes haluta muuttaa soveltuvaksi nykyisille 
korkeille nopeuksille. Ajonopeuksien säätely on ylivoimaisesti paras laajavaikutteinen keino parantaa 
näiden katujen liikenneturvallisuutta. 
 
Liikenteessä hyväksyttävän riskitason valinta on yhteiskunnan, ei yksittäisen kuljettajan asia. Yhteiskunta 
ilmaisee tahtonsa nopeusrajoituksilla. Helsingin kaupunki on ollut Suomessa edelläkävijä taajamien 
matalien nopeusrajoitusten käyttöönotossa. Nämä rajoitukset ovat merkittävästi parantaneet 
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liikenneturvallisuutta ja niillä on asukkaiden selvän enemmistön kannatus. Yhteiskunta tarvitsee kuitenkin 
myös keinot sääntöjen noudattamisen nykyistä parempaan valvontaan. 



 

 

Hallituksen esitys 16/2005 parantaisi poliisin mahdollisuuksia alentaa puuttumiskyn-nystä ja 
lisätä kiinnijäämisriskiä varsinkin kiintein valvontapistein varustetuilla ja varustettavilla 
tiejaksoilla. Poliisi joutuu kuitenkin edelleen työläästi selvittämään ajoneuvon todellisen 
kuljettajan silloin, kun ajoneuvon omistaja/haltija vastustaa ehdollista rikesakkoa. Myös 
oikeushenkilön nimissä olevien yritysautojen osalta on selvitettävä todellinen kuljettaja, kunnes 
ajoneuvojen rekisteröinti uudistuu esityksen mukaisesti ilmeisesti aikaisintaan vasta vuodesta 
2008 lähtien. 
 
Yritysajoneuvojen osuus on Helsingin liikenteessä 30 prosenttia, muualla maassa noin 10 
prosenttia. Helsingin katuverkolla voitaisiin kiinnijäämisriski lisätä ennalta ehkäisevän korkealle 
monikymmenkertaiselle tasolle vain muutamalla arvaamattomiin kohteisiin siirreltävällä 
tutkakameralla, jos havaittujen rikkeiden hallinnollinen käsittely sujuisi rationaalisesti. Kuitenkin 
ensi vaiheessa yritysautot ja jatkossakin ilmeisesti ehdollista rikesakkoa vastustavat 
omistajat/haltijat muodostavat poliisin rajallisten resurssien kannalta pullonkaulan 
kiinnijäämisriskin riittävälle kohottamiselle. Rikkeitä voidaan kirjata vain työläimpien tapausten 
käsittelyn sallima määrä. 
 
Helsingin kaupunki on jo pitkään tavoitellut todelliseen haltijavastuuseen perustuvaa 
lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi kunnallisen kameravalvonnan poliisin johdolla ja tukena 
samaan tapaan kuin vuodesta 1972 harjoitettu pysäköinninvalvonta. Hallituksen esitystä 
16/2005 ei ole syytä viivyttää, mutta sen rinnalla tulisi toteuttaa määräaikainen Helsingin 
kaupungin aluetta koskeva lainsäädäntökokeilu. Kaupunki on valmis poliisin johdolla 
huolehtimaan kokeilun ajan valvonnan toteutuksesta, jos siitä aiheutuvat kulut korvataan 
valtiolle kertyvistä moninkertaisista tuloista. 
 
Helsingin kaupunki ei pysty riittävästi huolehtimaan vastuullaan olevasta kuntalaisten 
liikenneturvallisuudesta ilman valtuuksia liikenteen kameravalvontaan. Ajonopeutta hillitsevien 
töyssyjen käytön radikaali lisääminen on mahdollinen, mutta vaikutusalueeltaan paljon 
suppeampi sekä katujen kunnossapidon ja myös ajomukavuuden kannalta huonompi 
vaihtoehto. 
 
Kokeilu parantaisi niin ikään valmiuksia kehittää nyt esiilä olevaan ehdolliseen rikesakkoon 
perustuvaa koko maan lainsäädäntöä, mikäli se osoittautuu käytännössä - kuten käsityksemme 
mukaan tapahtuu - myös valtakunnallisten liikenneturvallisuustavoitteiden kannalta 
riittämättömäksi. 
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L a k i v a l i o k u n n a l l e  
 
 
 

Esityksen tarkoituksena on tehostaa rikosoikeudellisen vastuun 

toteuttamista eräissä liikennerikoksissa. Tällä puolestaan 

tähdätään liikenneturvallisuuden parantamiseen. Tavoite on ilma 

muuta kannatettava,  ja myös ehdotettu menettely vaikuttaa 

hyväksyttävältä. 
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Niitä rikkomuksia,  jotka tulisivat uuden menettelyn 

soveltamisalaan, voinee luonnehtia vähäisiksi lainrikkomuksiksi 

Sellaisten käsittelystä on käyty keskustelua sekä meillä 

Suomessa että kansainvälisestikin. Ensimmäinen kysymys on, 

pitääkö teot säilyttää varsinaisen rikosoikeuden piirissä vai 

siirtää lähinnä hallinnollisen rikkomusjärjestelmän puolelle. 

Jos taas pysytään rikosoikeuden puolella, voidaanko menettelyä 

yksinkertaistaa ja rationalisoida suhteessa tavanomaiseen 

rikosasioiden menettelyyn. 
 

Kuten HE reen sisältyvästä oikeusvertailevasta katsauksestakin 

ilmenee, eräissä maissa myös nyt käsillä olevan esityksen 

tarkoittamat rikkomukset on siirretty hallinnollisen 

järjestelmän puolelle  (kuten Saksan ja Itävallan 

"Ordnungswidrigkeiten"). Myös meillä on rikoslain uudistustyön 

yhteydessä käyty keskustelua keskieurooppalaistyyppisen yleisen 

hallintorikosoikeusjärjestelmän kehittämisestä. Siihen ei 

kuitenkaan ole menty. Kriminaalirikosoikeuden raja on pidetty 

alhaalla: varsin vähäisetkin teot ovat meillä - toisin kuin 

vaikka Saksassa tai Itävallassa - sanan aineellisessa mielessä 

rikoksia. 
 

Tähän peruskysymykseen liittyvää keskustelua on tuskin aihetta 

tässä yhteydessä jatkaa. HErssä lähdetään tähänkin asti 

noudatetusta lähtökohdasta: myös siinä tarkoitetut rikkomukset on 

vastaisuudessakin tarkoitus säilyttää varsinaisina rikoksina sanan 

aineellisessa merkityksessä. Ratkaisua voi perustella niillä 

preventiopoliittisilla näkökohdilla, jotka liittävät erityisen 

paheksuttavuusleiman juuri rikokseksi leimattuihin 

käyttäytymismuotoihin. 
 

Silloinkin,  kun aineellisesti ottaen pysytään rikosoikeuden puolella, 

vastuun toteuttamiseen johtavaa menettelyä on kuitenkin mahdollista 

eriyttää. Vähäisten lainrikkomusten osalta tämä merkitsee 

yksinkertaistettuja menettelymuotoja. Niistähän meillä on jo 

esimerkkejä:  rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyt. Nyt esillä 

olevassa HE:ssä kysymys on rikesakkomenettelyn yksinkertaistamisesta 

automaattiseen liikennevalvontaan liittyvissä tilanteissa. 
 

Ehdotuksen mukaan rikesakkomääräys annettaisiin, todellista 

kuljettajaa selvittämättä,  sille luonnolliselle henkilölle, joka 

rekisteritietojen mukaan on asiassa oikea vastaaja. Jos rekisteriin on 

merkitty oikeushenkilö, määräys annettaisiin "käyttövastaavaiie",  

joka tulisi merkitä rekisteriin. 
 

Luonnollisen henkilön tapauksissa ehdotettua menettelyä voi pitää 

asianmukaisena. Rikosvastuuseen on tietysti pyrittävä saamaan se,  

joka on rikkomukseen syyllistynyt,  siis todellinen kuljettaja. 

Rikesakkomääräyksen lähettäminen ensi vaiheessa rekisteriin merkitylle 

ei kuitenkaan loukkaa syyllisyysperiaatetta: määräyksen saanut,  joka 



 

 

ei todellisuudessa ollut oikea kuljettaja, voi vaivattomasti 

keskeyttää prosessin. Hänen oikeusturvansa ei joudu vakavasti vaaraan. 
 

Rikesakkomääräyksen tiedottamista yksinkertaistettaisiin, niin että se 

voitaisiin lähettää yksinkertaisena postilähetyksenä. Tähän liittyvien 

epävarmuustekijöiden vastapainona on se, että määräyksen 

vastaanottajalle turvattaisiin rikesakkomenettelylain 13 i §:ssä 

mahdollisuus menetetyn määräajan palauttamiseen. 
 

Oikeushenkilöiden yhteydessä ehdotetaan uutta "käyttövastaavan" 

järjestelmää.  Siihen liittyy epäilemättä tiettyjä ongelmia. 

Sääntelykokonaisuutta ajatellen en pitäisi niitä kuitenkaan 



 

 

ylivoimaisen vaikeina. Päinvastoin, ehdotettu malli näyttäisi 

mielestäni toimivalta ja hyväksyttävältä. 
 

Rikesakkomenettelylain 13 j §:n mukaan vähäisissä tapauksissa 

voitaisiin tyytyä kirjalliseen huomautukseen.  Säännöksessä on 

kirjoitusvirhe:  sen 4.  rivillä pitänee olla "merkityn" eikä 

"merkitty". Asiallinen ongelma on siinä,  annetaanko tämä 

huomautus ilman todellisen kuljettajan selvittämistä tai 

mahdollisuutta reagoida huomautukseen, vai edellyttääkö 

huomautuksenkin antaminen vastaavanlaista menettelyä, joka 

rikesakkomääräyksen antamiseen liittyy. 
 
 
 
 

Helsinki    20.  toukokuuta 2005 
 
 
 
 
 
 

Pekka Koskinen 

Rikosoikeuden professori 

Helsingin yliopisto 
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HE 16/2005 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI RIKE S A KKO M E-
NETTELYSTÄ ANNETUN LAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISEKSI AJONEUVON 
HALTIJAN VASTUUN TOTEUTTAMISEKSI AUTOMAATTISESSA LII-
KENNEVALVONNASSASTÄ 
 
 

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen asiantuntijoiden kirjallisten lausuntojen sekä 
liikenne-ja viestintävaliokunnan lausunnon 11/2005 vp johdosta 
 
1. Yleistä 
 
Oikeusministeriön käytössä ovat olleet liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto 11/2005 vp, ylikomisario 
Heikki Sepän (SM/Poliisiosasto) 11.5.2005 päivätty lausunto, ylijohtaja Jyrki Ritvalan ja toimialajohtaja Kari 
Wihlmanin (Ajoneuvohallintokeskus, jälj. AKE) 10.5.2005 päivätty lausunto, liikennesuunnittelupäällikkö Olli-
Pekka Poutasen (Helsingin kaupunki) 19.5.2005 päivätty lausunto, OTT, professori Matti Tolvasen 19.5.2005 
päivätty lausunto, Autoliitto ry.n puheenjohtajan Risto Tuorin ja toimitusjohtajan Pasi Niemen 20.5.2005 päivätty 
lausunto, toimitusjohtaja Matti Järvisen ja tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalinin (Liikenneturva) 19.5.2005 päivätty 
lausunto, professori Pekka Koskisen 20.5.2005 päivätty lausunto, käräjätuomari Jaana Helanderin (Helsingin 
käräjäoikeus) 16.5.2005 päivätty lausunto, johtava lakimies Alf Henrikssonin (Suomen Kuntaliitto 17.5.2005 
päivätty lausunto, kehittämisyksikön päällikkö ja valtionsyyttäjä Pekka Koposen sekä ylitarkastaja Virpi Jalkasen 
(Valtakunnansyyttäjänvirasto) 16.5.2005 päivätty lausunto sekä vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvaisen 
(liikenne-ja viestintäministeriö) 17.5.2005 päivätty lausunto. 
 
Yleisesti ottaen lausunnonantajat suhtautuvat esitykseen myönteisesti. Helsingin käräjäoikeutta lukuunottamatta 
ehdotusta on pidetty periaatteellisesti hyväksyttävänä siltä osin kuin rikesakkomenette-lystä annettua lakia 
(66/1983 jälj. rikesakkolaki) ehdotetaan yksinkertaistettavaksi mahdollistamalla rikesakkomääräyksen 
lähettäminen suoraan ajoneuvon haltijalle. 
V:\LaV\Asiantuntijalausunnot\Lausunnot_05\HE_l 6-
05\HEl 6-05_Vastinejahkola.doc 
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Seuraavassa esitetään oikeusministeriön kannanotot lausunnoissa esiintuotuihin keskeisiin näkökohtiin. 
Myönteisiä lausumia ei erikseen kommentoida. 

2. Ehdotettujen muutosten suhde syyllisyysperiaatteeseen 
 
Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon 11/2005 vp mukaan valiokunnan huomiota on kiinnitetty siihen, että 
ehdotetun menettelyn myötä tingitään ehdottomasta syyllisyysperiaatteesta. Helsingin käräjäoikeus on nähnyt 
periaatteellisia ongelmia ehdotettujen muutosten suhteessa syyttömyysoletta-maan. 
 
Ehdotettujen säännösten suhteesta syyttömyysolettamaan viitataan esityksen yleisperustelujen jaksoon 3.1.1. 
(Ajoneuvon haltijan vastuu ja syyttömyysolettama) ja erityisesti prof. Koskisen ja Tolvasen lausuntoihin. 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytännöstä ilmenee, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
(EIS) 6 artiklan 2 kappale ei estä sopimusvaltioita kansallisissa rikosoikeus-järjestelmissään käyttämästä faktisia 
ja legaalisia oletuksia sikäli kun niitä sovellettaessa pysytään kohtuullisissa rajoissa ja otetaan huomioon asian 
merkitys ja epäillyn oikeudet. Ehdotetuissa säännöksissä menettely käynnistyisi rikesakkomääräyksen 
lähettämisellä ajoneuvon haltijalle siksi, että hänen voidaan olettaa toimineen rikkomukseen käytetyn ajoneuvon 
kuljettajana. Näyttövelvollisuuden alentaminen menettelyn käynnistämisen edellytyksenä on perusteltua 
rikkomusten laatu ja määrä huomioon ottaen. Säännökset tulisivat sovellettaviksi massarikkomuksiin, joiden 
seuraamus enimmillään voi olla 115 euroa. Kameravalvonnassa paljastuneiden ylinopeustapausten määrä on 
huomattava. Suuntaa-antavana arviona voidaan viitata ylikomisario Heikki Sepän lausuntoon, josta myös ilmenee, 
että seuraamusmenettelyn helpottaminen on välttämätöntä kameravalvonnan laajentamiseksi. Menettelyn tulee 
olla riittävän yksinkertainen, jotta rikkomukset saadaan käsiteltyä ilman, että käsittely vaatisi suhteettoman 
työmäärän. Yhteiskunnan edun mukaista on se, että poliisin resursseja riittää myös vakavan rikollisuuden 
torjuntaan. Menettelyn yksinkertaistamiseksi myös postitiedoksianto tavallisella kirjeellä on perusteltu. 
Järjestelmään toisaalta sisältyisi oikeusturvan takeeksi ehdotetut säännökset vastustamismenettelystä ja menetetyn 
määräajan palauttamisesta, joiden tarkoituksena on viime kädessä varmistaa se, että haltija ei joutuisi vastuuseen 
rikkomuksesta, johon ei ole syyllistynyt. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Ehdotetut säännökset eivät oikeusministeriön näkemyksen mukaan ole 
ristiriidassa syyllisyysperiaatteen kanssa eikä esityksen pykäläehdotuksia ole tarpeen muuttaa. 

3. Käyttövastaavaa koskevat ehdotukset 
 
Liikenne- ja viestintävaliokunta on katsonut, että nyt ehdotettu käyttövastaavaa koskeva järjestelmä ei ole 
onnistunut ja että tulee tarkoin arvioida, minkälaisella järjestelmällä parhaiten saavutetaan toivotut tulokset. Myös 
AKE:n lakivaliokunnassa 11.5.2005 kuultu edustaja Kari Wihlman on pitänyt ongelmallisena 
rekisteröintisäännöksiin ehdotettua käyttövastaavan määritelmää ja siihen liittyviä ehdotuksia rikesakkolakiin. 
 
Oikeusministeriö toteaa, että esitys on valmisteltu yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön sekä AKE:n 
kanssa ja nämä ovat esityksen kokonaisuudessaan hyväksyneet. Ehdotettuja säännöksiä on edeltänyt pitkä ja laaja-
alainen valmistelu. Esitys on valmisteltu yksimielisen työryhmämietinnön pohjalta. 
 
Käyttövastaavaa koskeviin säännöksiin on päädytty erityisesti seuraavista syistä. On pidetty tärkeänä sitä, että 
ylinopeuksiin tulee puuttua yhtä tehokkaasti riippumatta siitä, ajetaanko ylinopeutta oikeushenkilön nimiin 
rekisteröidyllä autolla vai ajaako ylinopeutta luonnollinen henkilö. Tarve muutoksiin on johtunut ennen muuta 
siitä, että nykymenettely on niin monimutkainen, että jos sitä ei yksinkertaisteta, vaarana on, että ylinopeuksiin 
puuttumisrajaa ei voida pitää liikenneturvallisuuden kannalta riittävän alhaisena. Toisin sanoen 
automaattivalvonnassa paljastuneet lievät ylinopeudet saattaisivat ylinopeuksien suuren määrän ja poliisin 
rajallisten voimavarojen vuoksi jäädä käsittelemättä. Nykyme-nettelyn monimutkaisuus ilmeni myös 
sisäasiainministeriön edustajan puheenvuorosta lakivaliokunnassa. Jos oikeushenkilöt jätetään uuden menettelyn 
ulkopuolelle, vaarana on, että puuttumisraja näiden rikkomusten osalta nousee ja siten kasvaa mahdollisuus ajaa 
oikeushenkilön nimiin rekisteröidyllä autolla ylinopeutta jäämättä siitä kiinni. Tämä on epäkohta paitsi 
tielläliikkujien yhdenvertaisen kohtelun kannalta, myös liikenneturvallisuuden kannalta. Koko esityksen 
tavoitteena on pyrkiä hillitsemään ylinopeuksia ja sitä kautta vähentää liikenneonnettomuuksia, joita sattuu myös 
ajettaessa oikeushenkilön autoilla (esim. kuorma- ja linja-autot). 
 
Uudistusten tavoitetta tulee punnita niihin haittoihin, joita muutoksista saattaa yrityksille aiheutua. Tätä punnintaa 
tehtäessä on ensinnäkin otettava huomioon edellä kuvattu tarve yksinkertaistaa menettelyä lievissä 
massarikkomuksissa, jotta poliisin voimavaroja riittäisi myös muun ja vakavamman rikollisuuden torjuntaan. 
Esitykseen toisaalta sisältyy kompensoivia säännöksiä, joiden tarkoituksena on minimoida epäkohtia myös paitsi 
haltijan, myös käyttövastaavan kannalta. Jos käyttö vastaava ei ole toiminut kuljettajana, hän voisi vastustaa 
rikesakkoa yksinkertaisella ilmoituksella. Vastustamisaika on ehdotettu säädettäväksi niin pitkäksi (30 päivää 
tiedoksisaannista), että sitä olisi normaaliolosuhteissa säännönmukaisesti mahdollista noudattaa. Toiseksi 



2 

 

silloinkin, jos määräaikaa ei olisi voitu noudattaa, käyftövastaavalle ei aiheutuisi oikeudenmenetyksiä menetetyn 
määräaikasäännöksen palautta-missäännöksen perusteella. Nykymenettelyyn verrattuna käyttövastaavan ja 
yrityksen asemaa myös helpottaisi se, että käyttövastaavan ei tarvitsisi mennä poliisilaitokselle selvittämään 
kuljettajaa, vaan niissäkin tapauksissa, joissa käyttövastaava ei ole toiminut kuljettajana, hän voisi lomakkeella 
ilmoittaa kuljettajan, jolloin käyntiä poliisilaitokselle ei tarvittaisi. Tällöin aikaa säästyisi myös yrityksissä, mitä 
AKE:n lakivaliokunnassa kuultu edustaja mm. piti tärkeänä. Toisaalta käyttövastaavalla ei olisi oma-aloitteista 
ilmiantovelvollisuutta, vaan selvittämisvastuu olisi poliisiviranomaisella. Käyttövastaavan omassa harkinnassa 
olisi siis se, tarvitaanko käyntiä poliisilaitoksella vai ei. Joka tapauksessa hän olisi poliisin pyynnöstä velvollinen 
todistelua koskevien säännösten mukaisesti osallistumaan rikkomukseen syyllisen selvittämiseen. Menettely 
käyttövastaavan kannalta olisi siten lievempi kuin oma-aloitteinen ilmianto velvollisuus, joka Suomessa on 
säädetty vain tietyistä törkeistä rikoksista (RL 15:10). Oikeusministeriö katsoo, että järjestelmän tulisi olla 
sellainen, että se ei merkittävästi poikkea muiden vastaavan vakavuusasteen rikosten selvittämisessä 
noudatettavasta menettelystä. 
 
Harkittaessa uusien säännösten soveltamisalan ulottamista oikeushenkilöihin, on myös otettava huomioon 
mahdolliset väärinkäytösten riskit. Jos rekisteröintisäännöksiin ehdotetuista muutoksista luovutaan, niin samalla 
kun kiinnijäämisriski oikeushenkilöiden nimiin rekisteröidyillä autoilla ajetuista ylinopeuksista laskee, järjestelmä 
houkuttelee entistä useammin rekisteröimään auton pelkästään oikeushenkilön nimiin. Jo nykyisin jossain määrin 
ongelmallisena voidaan pitää sitä, että oikeushenkilöitä merkitään rekisteriin haltijaksi, vaikka ajoneuvon 
haltijaksi tulisi ja olisi mahdollista ilmoittaa luonnollinen henkilö. Haltija on ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun 
asetuksen (1598/1995) 2 §:n p kohdan mukaan määritelty ajoneuvon pääasialliseksi käyttäjäksi eli kyseessä olisi 
säännöksen sanamuodon merkityksen mukaan luonnollinen henkilö. Oikeusministeriö toteaa, että käyttövastaava 
ei ole päällekkäinen haltija-termin kanssa, koska käyttövastaava merkittäisiin rekisteriin vain niissä tapauksissa, 
joissa henkilöä ei voida rekisteröidä haltijaksi. Autoliitto, joka ei ole vastustanut käyttövastaa-vaa koskevia 
säännösehdotuksia, on lausunnossaan todennut (s. 4), että ketä tahansa ei voida merkitä haltijaksi, koska haltija on 
ajoneuvolain (1090/2002) 9 §:n mukaan vastuussa mm. ajoneuvon kunnosta, rekisteröinnistä ja katsastamisesta. 
Toisin sanoen vaikka henkilö toimisi yrityksessä auton pääasiallisena kuljettajana, häntä ei aina ole mahdollista 
nimetä haltijaksi. Tällainen henkilö tulisi merkitä käyttövastaavaksi ilman päällekkäisyyttä haltija-määritelmän 
kanssa. Käyttövastaavakin olisi ensisijaisesti kuljettaja. 
Oikeusministeriön kannanotto: Oikeusministeriön näkemyksen mukaan käyttövastaavaa koskevista 
säännöksistä ei tulisi luopua. Esitettyjen huolien poistamiseksi käyttövastaavan asemaa voitaisiin harkita 
parannettavaksi esim. täydentämällä rikesakkolain 13 b §:ää siten, että käyttö vastaavalle olisi ennen 
rikesakkomääräyksen antamista lähetettävä tiedustelukirje, joka olisi palautettava tiettyyn määräaikaan mennessä. 
Rikesakkomääräys voitaisiin lähettää käyttövastaavalle vasta jos tiedustelukirjettä ei määräaikaan mennessä 
palauteta. Jos kirje palautetaan ja käyttövastaava kiistää rikkomuksen, rikesakkomääräys annettaisiin kirjeessä 
ilmoitetulle tai muutoin selvitetylle kuljettajalle. Tällöin asia palautuisi ratkaistavaksi "normaalissa", 2 luvun 
mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi säännökseen voitaisiin kirjata käyttövastaavan velvollisuus osallistua 
kuljettajan selvittämiseen todistelusta voimassa olevien säännösten mukaisesti. Muutos voitaisiin toteuttaa esim. 
muuttamalla 13 b §:n 2 momentti seuraavasti: "Jos rikkomukseen käytetyn auton rekisteriin ei ole merkitty 
luonnollista henkilöä auton omistajaksi tai haltijaksi, rekisteriin merkitylle käyttövastaavalle lähetetään 
tiedustelukirje, joka on palautettava kahdessa viikossa sen vastaanottamisesta. Jos kirjettä ei määräaikaan 
mennessä palauteta, rikesakkomääräys voidaan antaa käyttövastaavalle. Jos käyttövastaava kiistää syyllisyytensä 
kirjeessä mainittuun rikkomukseen, rikesakko määrätään rikkomukseen syylliselle tämän lain 2 luvun mukaisessa 
järjestyksessä. Käyttövastaava on velvollinen osallistumaan rikkomukseen syyllisen selvittämiseen siten kuin 
todistelusta rikosasioissa säädetään. " 
 
Jos 13 b §:ää muutetaan edellä kuvatuin tavoin, tulee tehdä muutos myös 13 d §:n säännökseen kahden viikon 
määräajan osalta siten, että rikesakkomääräys olisi 13 b §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa 
tiedustelukirjettä ei määräaikaan mennessä palauteta, lähetettävä käyttövastaavalle kahden viikon kuluessa 
tiedustelukirjeen palauttamiselle varatun määräajan päättymisestä. Lisäksi 13 d §:n säännökseen siitä, koska 
tiedoksisaannin on katsottava tapahtuneen, olisi tarpeen tehdä viittaus 13 b §:n 2 momentissa tarkoitettuihin 
tilanteisiin, joissa käyttövastaava on saanut tiedustelukirjeen. 
 
Oikeusministeriö vielä lopuksi toteaa, että kysymys säännösten soveltamisesta oikeushenkilöjen autoilla ajettaviin 
ylinopeuksiin on arvovalinnasta, jonka eduskunta ratkaisee. Eli halutaanko, että kiinni-jäämisriski ylinopeudesta 
on sama yritysautoilijoilla ja yksityisautoilijoilla ? Myönteisessä tapauksessa esityksessä on ehdotettu toimiva 
tekninen ratkaisumalli tavoitteen toteuttamiseksi. Jos sitä vastoin yritysautot jätettäisiin uudistusten ulkopuolelle, 
järjestelmä ei olisi aukoton ja sitä voitaisiin pitää kyseenalaisena paitsi sääntelyn tavoitteiden toteutumisen, myös 
yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta. 
 
4. Haltijavastuuseen siirtyminen kokeiluluontoisesti Helsingin kaupungin alueella ja järjestelmän seuranta 
 
Helsingin kaupunki on ehdottanut, että esityksessä ehdotettujen muutosten rinnalla Helsingin kaupungin alueella 
otettaisiin kokeiluna käyttöön hallinnollinen maksu. Ehdotusta on puoltanut Liikenneturva. Myös Suomen 
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Kuntaliitto on katsonut, että vapaaehtoinen kunnallinen liikennevalvonta ja hallinnollista maksujärjestelmä voisi 
olla mahdollinen pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kunnissa. 
 
Hallinnollinen maksujärjestelmä ylinopeusrikkomuksissa olisi ongelmallinen rikosoikeudellisen syyl-
lisyysperiaatteen kannalta. Esitystä edeltäneessä työryhmämietinnössä päädyttiin ns. rikesakko ja vas-
tustamisvelvollisuus-malliin pohjautuvaan järjestelmään oikeusturvasyistä, koska pidettiin tärkeänä luoda 
menettely, jonka mukaan vastuu liikennerikkomuksesta viime kädessä jäisi rikkomukseen syylliselle eli 
ajoneuvon kuljettajalle. Tätä periaatetta voidaan puoltaa myös liikenneturvallisuuden näkökulmasta. 
Työryhmämietinnön lausuntopalautteessa selvä enemmistö kannatti menettelyn yksinkertaistamista 
rikosoikeudellisen järjestelmän puitteissa. Tältä osin lakivaliokunnalle toimitetuissa lausunnoissakin valittuun 
järjestelmään on yleisesti ottaen suhtauduttu myönteisesti. 
Pääasiassa oikeusturvasyistä vuoksi valmistelun pohjaksi ei otettu ns. hallinnollista maksujärjestelmää, jossa 
haltijan mahdollisuudet vastuusta vapautumiseen tosiasiassa olisivat olleet rikesakkomallia rajoitetummat. Myös 
ajokieltoseuraamuksen määrääminen olisi ollut hallinnollisessa maksujärjestelmässä ongelmallista. 
Syyllisyysperiaatteelle pohjautuva järjestelmä on lisäksi perustellumpi liikennekäyttäytymiseen vaikuttamisen 
kannalta. Myös liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnon 11/2005 vp mukaan rikesakkomalli tässä katsannossa 
myötävaikuttaa liikenneturvallisuuden lisäämiseen ja on sen vuoksi hyvä. 
 
Liikenne- ja viestintävaliokunta on ehdottanut, että lakivaliokunta esittäisi hyväksyttäväksi lausuman perinteisen 
liikennevalvonnan riittävyyden turvaamisesta automaattisen valvonnan lisäämisen ohella ja automaattisen 
liikennevalvonnan vaikutusten seurantaa. Myös Liikenneturva sekä Suomen Kuntaliitto ovat lausunnoissaan 
tuoneet esiin järjestelmän seurantatarpeen. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Oikeusministeriö ei kannata hallinnollisen maksujärjestelmän käyttöönottoa. 
Sitä vastoin oikeusministeriö pitää tärkeänä sitä, että uutta järjestelmää ja sen käyttöönotosta saatuja kokemuksia 
myöhemmin arvioidaan. Siten puolletaan sitä, että järjestelmän seurantatarpeesta otettaisiin lausuma 
lakivaliokunnan lausuntoon. Oikeusministeriö yhtyy liikenne- ja viestintävaliokunnan näkemykseen siitä, että 
myös perinteinen liikennevalvonta tulee jatkossa säilyttää. Sillä on keskeinen merkitys mm. moottoripyöriin 
kohdistuvassa liikennevalvonnassa, koska ne eivät ole samalla tavoin ole valvontakameroilla tunnistettavissa kuin 
autot. 
 
5. Rikesakkomenettelyn uudistaminen 
 
Valtakunnansyyttäjänviraston lausunnossa on tuotu esiin tarve tarkistaa rikesakkolakia yleisesti ja kiinnitetty 
huomiota mm. syyttäjän muuttuneeseen rooliin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain tultua voimaan. 
Autoliitto on kiinnittänyt huomiota mm. rikesakkolain uudessa 2a luvussa ehdotettujen määräaikasäännösten 
suhteesta muihin rikesakkolain määräaikoihin. 
 
Oikeusministeriön kannanotto: Oikeusministeriön näkemyksen mukaan rikesakkolakiin ei tässä vaiheessa tulisi 
tehdä muita muutoksia kuin mitä esityksessä on ehdotettu. Vuonna 2006 tai 2007 on tarkoitus käynnistää laaja-
alainen hanke rikosasioiden summaaristen menettelyjen yhtenäistämiseksi. Tässä yhteydessä tullaan 
tarkastelemaan rikesakkolain muutostarpeita ja myös valtakunnansyyttäjän-viraston esiin nostamia kysymyksiä. 
Uuden 2a luvun määräajat on ehdotettu sellaisiksi, että ne soveltuisivat yksinkertaistettuun menettelyyn ja olisivat 
rikesakkomääräyksen saaneen kannalta kohtuullisia. Myös rikesakkolain yleisiä määräaikoja voidaan arvioida 
myöhemmin rikesakkolain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Lisäksi tarkoitus on ottaa huomioon eduskunnan 
rikoslain yleisen osan uudistuksen yhteydessä antama ponsi, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus 
ryhtyy toimenpiteisiin rikesakkosäännösten uudistamiseksi (EV 261/2002 vp). 



 

 

AUTOMAATTINEN LIIKENNEVALVONTA 
 
Muistio 28.9.2005 Ylikomisario 
Heikki Seppä Sisäasiainministeriö 
Poliisiosasto 
 
Eduskunta 
Liikennevaliokunta 
 
 

Arvoisa puheenjohtaja-hyvät valiokunnan jäsenet: 
 
Ensin haluaisin lyhyesti sanoa muutaman sanan automaattisesta liikennevalvonnasta, koska 
siitä on jatkuvasti esillä erilaisia mielipiteitä: 

1. Kyseessä on kaikin mittarein mitattuna tämän hetken selvästi tehokkain valvonnan keino, 
jolla voidaan säästää ihmishenkiä liikenteessä - suojata tavallisia ihmisiä Tämä ei ratkaise 
liikenteen ääri-ilmiöitä, mutta hyödyt ovat kiistattomat. 

2. Nopeusvalvonta on yksi EU:n liikennevalvonnan kolmesta peruspilarista (rattijuopumus-
ajonopeudet-turvalaitteet) ja siinä komissio on mitä voimakkaimmin ajamassa teknisiä 
ratkaisuja ajonopeuksien hillitsemiseksi. Perinteisellä valvonnalla saadaan vain rajallisia 
tuloksia aikaan ja muutokset liikennekäyttäytymiseen ovat lyhytaikaisia. 
Kustannushyötysuhde kameravalvonnassa on 1:7 1:11 laskentatavasta riippuen. Jos vastaavia 
tuloksia haluttaisiin perinteisellä valvonnalla, kenttäpoliisien määrää pitäisi lisätä niin paljon, 
että se ei ole realistisesti mahdollista. Tilannetta voisi verrata vaikkapa siihen, että tiehallinto 
haluaisi tehostaa talvikunnossapitoa pyytämällä lisää miehiä ja lapioita. Lisäksi Suomen 
valtakunnallisen liikennevalvontayksikön vahvuus on lähes kaksinkertainen verrattuna muihin 
pohjoismaihin. 

3. Kameravalvonnan vaikutukset ajonopeuksiin - niitä alentavasti - ovat pysyviä -
edellytyksenä, että valvonta on kohtuullisen tehokasta ja puuttumiskynnys riittävän alhainen. 
Väittely peltipoliisi - tavallinen poliisi - kumpi on tehokkaampi - on turhaa, jos mittarina on 
liikenneturvallisuus ja ihmisten henki sekä terveys - niin kuin sen pitäisi olla. 

4. Kameravalvonnan prosessinkulun pitää olla mahdollisimman yksinkertainen ottaen 
huomioon oikeusturvanäkökohdat. Kameravalvonnassa käsiteltävien rikkomusten määrän 
voidaan arvioida olevan n. 1000 / työpäivä vuoden 2006 lopulla, jos tämän hetkiset 
suunnitelmat toteutuvat. Tämä edellyttää sitä, että myös lainsäädäntö on toimintaa tukeva ja 
kaikki ylimääräiset särmät on saatu hiottua pois. 

5. Suomessa on valittu linja, jossa edetään vaiheittain seuraavan neljän-viiden vuoden ajan. 
Monissa muissa maissa kameravalvonta on nostettu pystyyn kertainvestoinnilla ja suurehkolla 
rahallisella panoksella, mm. Ranskassa ja Tanskassa sekä tämän hetken tietojen mukaan myös 
ensi vuonna Ruotsissa. Vastaavasti on aikaisemmin menetelty mm. Hollannissa ja Englannissa. 
Kyseessä on jokaisessa maassa ollut kolmen eri toimijatahon yhteistyö: 



 

 

- Lainsäädäntö-OM 
- Rakentaminen- LVM tai vastaava 
- Valvontalaitteet ja käyttö-SM/Poliisiorganisaatio ja/tai tiehallinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lakivaliokunnalle 

HALTUAVASTUUN TOTEUTTAMINEN AUTOMAATTISESSA 
LIIKENNEVALVONNASSA 
 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (SKAL) haluaa tuoda esiin haltijavastuun 
toteuttamista koskevia seikkoja esitetyn käyttövastaavan osalta 

 
1. HE: Velvoite rekisteröidä käyttövastaava ja velvoitteen perustelut 
 
Esityksen mukaan rikesakkomääräys annetaan rekisteriin merkitylle käyttövastaavalle, jos 
auton omistajaksi tai haltijaksi ei ole merkitty luonnollista henkilöä. 
 
Esityksellä pyritään siihen, että rikkomuksesta vastaa ajoneuvon kuljettaja. Rikesakko voidaan 
määrätä vain luonnolliselle henkilölle, joten uutta menettelyä ei voitaisi soveltaa silloin, kun 
rikkomukseen on käytetty oikeushenkilön nimiin rekisteröityä ajoneuvoa. Tällaisissa 
tapauksissa autolle olisi rekisteröitävä käyttövastaavaksi luonnollinen henkilö, joka on joko 
auton pääasiallinen kuljettaja tai henkilö, jolla on tiedot auton kuljettajista. 
 
Esityksen perusteluissa vedotaan liikenneturvallisuuteen ja perustuslain 6 §:n 
yhdenvertaisuusperiaatteeseen (vaatimus samanlaisesta kohtelusta samanlaisissa 
tapauksissa). Lisäksi tilanteen epäillään ilman käyttövastaavaa johtavan jopa siihen, että 
ajoneuvoja ryhdyttäisiin rekisteröimään pelkästään oikeushenkilön nimiin, jotta 
ylinopeussakoilta vältyttäisiin. 

 
2. SKAL: Rikesakko kohdistettava rikkomukseen syyllistyneeseen 

 
Tavoitteena tulee olla rikkomukseen syyllisen rankaiseminen. Tämä periaate ei toteudu silloin, 
kun rikesakkomääräys lähetetään henkilölle, joka itse ei ole ajoneuvoa kuljettanut, ja jonka on 
aiheettomasta sakosta eroon päästäkseen sitä joka kerta erikseen vastustettava. 
 
Tämä epäkohta koskisi varsinkin ammattimaista tavaraliikennettä harjoittavia 
kuljetusyrityksiä. Niissä kalusto (yhteensä noin 33 000 kuorma-autoa) on useimmiten merkitty 
yrityksen nimiin siten, että omistajaksi on rekisteröity rahoituslaitos ja ajoneuvon 
yksinomaiseksi haltijaksi on rekisteröity kyseinen kuljetusyritys. 
 
Yrityksen työntekijänä toimivaa kuljettajaa ei edes ole sallittua rekisteröidä 
ammattiliikenteessä olevan ajoneuvon haltijaksi. Häntä ei rekisteröitäisi myöskään 
käyttövastaavaksi, sillä kuljetusyrityksen kaiusto on poikkeuksetta työntekijöiden 
yhteiskäytössä, jopa niin, että tietyillä suoritealoilla kolmessa vuorossa toimivia ajoneuvoja 
kohden on neljästä viiteen kuljettajaa. 

 
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry • Finlands Transport och Logistik SKAL rf • Finnish Transport and Logistics SKAL 

 
Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki, FINLAND, puh (09) 478 999, fax (09) 587 8520, www.skal.fi, E-mail: skal@skal.fi 

Toisaalta, jos kuljetusyrityksessä käyttövastaavaksi nimettäisiin liikenteestä vastaava 
johtaja, mikä saattaa tuntua varsin luontevalta ratkaisulta, riskinä on kohtuuton 
rangaistuskumulaatio syyttömälle henkilölle, sillä sakkojen vastustamisen toistuva 
laiminlyönti voisi johtaa jopa liikenneluvan menetykseen. 

 
3. Ratkaisuehdotus: käyttövastaava nimetään vain yhteyshenkilöksi 

 
SKAL esittää edellä kuvatun epäkohdan poistamista esittämällä ensisijaisesti 
nykyisenkaltaista esitutkintaa yritysten nimiin rekisteröityjen ajoneuvojen osalta. Mikäli 
tätä ei voitaisi pitää yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta riittävänä, esitystä voisi 
muuttaa siten, että käyttövastaavaksi rekisteröitäisiin henkilö, jolla on tiedot auton 
kuljettajista. Hänelle lähetettäisiin rikesakon sijasta vain pyyntö selvittää ajoneuvoa 
kuljettanut henkilö. 
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Eduskunta 
Lakivaliokunta 

Asia: Rikesakkomenettelystä j"a eräistä muista laista annettu lakiesitys (HE 16/2005 
vp) 
 
Pyydettynä lausuntona Rikesakkomenettelystä annetusta lakiesityksestä Linja-
autoliitto toteaa seuraavaa; 

Viime vuosina henkilöautoliikenteen kasvun seurauksena suurten ja keskisuurten 
kaupunkien pääväylien liikennemäärät ovat kasvaneet ja siten liikenne on ruuhkautu-
nutta etenkin aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteen aikana. Liikenne on osin siirtynyt 
joukkoliikenteelle varatuille kaistoille. Tämä kehitys on vaikeuttanut oleellisesti bussi-
liikenteen tehokasta ja kilpailukykyistä toimintaa. Joukkoliikennekaistojen väärinkäyttö 
aiheuttaa ongelmia kaupunkiliikenteen kuin myös kaukoliikenteen hoidossa. Ruuh-
kautuneen liikenteen vuoksi bussiliikenteen hoitoon sitoutuu ylimääräistä kalustoa ja 
henkilöstöä, mikä aiheuttaa sekä yrityksille että liikenteen ostajille ylimääräisiä kus-
tannuksia. Bussiliikenteen osalta ruuhkat aiheuttavat vaikeuksia myös aikatauluissa 
pysymisessä, minkä matkustajat kokevat heikentyneenä palvelutasoa. 
 
Linja-autoliitto suhtautuu myönteisesti työryhmän esitykseen, jonka mukaan 
rikesakkolain mukaista rikesakkomenettelyä yksinkertaistetaan automaattisessa 
liikennevalvonnassa. Linja-autoliiton näkemyksen mukaan poliisin automaattisella 
liikennevalvonnalla voidaan tehokkaasti vaikuttaa siihen, että joukkoliikennekaistoja ei 
käytetä väärin. Menettelytapojen yksinkertaistamisen myötä poliisin resursseja 
oletettavasti vapautuu enemmän itse liikenteen valvonnan tehtäviin. Haluamme tässä 
yhteydessä kuitenkin kuvata niitä ongelmia, mitä esitetty rikesakkomenettely aiheuttaa 
bussiyrityksille. 
 
Linja-autoliitto pitää tärkeänä, että syyllisyysperiaatteesta ei luovuta eli rikkomuksesta 
viime kädessä vastaa tekoon syyllinen eli kuljettaja. Bussikuljettajien syyllistyessä 
rikkomuksiin esitetty rikesakkomenettely johtaa bussiyritvsten osalta aina ns. 
vastustamismenettelyvn. Tämä johtuu sitä, että esityksen mukaan yritykset joutuisivat 
käytännössä ilmoittamaan joko liikenteestä vastaavan henkilön, liiken-nejohtajan tai 
vastaavan henkilön ajoneuvon käyttövastaavaksi ajoneuvorekisteriin. Vain erittäin 
harvoissa tapauksissa tämä henkilö itse ajaa bussia. Mikäli bussiyritys ei vastusta 
rikesakkoa, niin ajoneuvon käyttövastaavaksi ilmoitetun henkilön oma ajo-oikeus 
voidaan pidättää useamman rikesakkoseuraamuksen johdosta. Pidämmekin tärkeänä, 
että vastustamismenettely on mahdollisimman yksinkertainen ja yritystä ci velvoiteta 
selvittämään rikkomukseen syyllistyneen kuljettajan henkilöllisyyttä. 
 
Rikesakkomääräyksen vastustamista varten on aina rikesakkomääräyksen liitettävä 
tätä tarkoitusta varten lomake. Kiinnitämme tässä yhteydessä huomiota siihen, että 
rikesakkomääräys voidaan antaa kahden viikon kuluessa rikkomuksen tekopäivästä, 
Bussiyrityksille ei ole mahdollista ilman suurta työtaakkaa selvittää rikkomuksiin 
syyllistyneiden kuljettajan henkilöllisyyttä. Mainittakoon, että suurimmat bus- 
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siyritykset liikennöivät lähes koko maan alueella ja niillä on samanaikaisesti töissä 
satoja kuljettajia. Samaa bussia voi ajaa useampi kuljettaja saman päivän aikana. 
Automaattisella liikennevalvonnan kamerakuvan liittäminen rikesakkomääräyk-seen 
helpottaisi bussiyrityksissä rikkeeseen syyllistyneen kuljettajan selvittämistä ja siten 
vähentäisi myös poliisin esitutkinnan työmäärää. Esitämme, että ri-
kesakkomääräykseen liitetään aina kuva tapahtumasta, silloin kun rikkeeseen on 
syyllistynyt kuljettaja linja-autolla ajaessaan. Rikkeeseen syyllistyneiden kuljettajien 
selvittäminen ei saa johtaa kuljettajien ja työnjohdon välisen ilmapiirin heikentymiseen. 
Ilmapiirin heikentymistä voidaan välttää liittämällä kuva rikesakkomää-räykseen. 
Korostamme tässä yhteydessä sitä, että työnantajalle ei tule osoittaa il-
miantovelvollisuutta. 
 
Rikkeeseen syyllistyneen kuljettajan henkilöllisyyden selvittämistä vaikeuttaa myös se, 
että bussimatkailussa bussinvuokraus on varsin yleistä. Kuljettajan syyllistyessä 
rikkomukseen rikesakko kohdistuisi bussin vuokranneen yrityksen käyttövastaa-valle. 
Bussiyrityksellä ei välttämättä ole näissä tapauksissa tietoa siitä, kuka bussia on 
tosiasiallisesti kuljettanut. Bussitoimialalla voi kehitys lisäksi johtaa siihen, että 
kuljettajina käytetään tulevaisuudessa henkilövuoraukseen keskittyneiden yritysten 
välittämää työvoimaa. Työsuhteet voivat olla lyhyitä ja työvoiman vaihtuvuuden vuoksi 
rikkomuksiin syyllistyneiden kuljettajien löytyminen vaatii paljon työtä. Myös bussien 
vuokraaminen lyhytaikaisesti toiselle yritykselle on mahdollista. Näissä tapauksissa on 
haltijan vaihdoksesta on tehtävä rekisteri-ilmoitus, jos sopimukseen perustuen bussin 
käyttö kestää yli 30 päivää. Bussin vuokranneen yrityksen kuljettajan syyllistyessä 
rikkomukseen rikesakkomääräys kohdentuisi näissä tapauksissa väärälle yritykselle 
sen rekisteriin ilmoittamalle henkilölle, jolla ei ole välttämättä mitään mahdollisuuksia 
selvittää rikkeeseen syyllistyneen kuljettajan henkilöllisyyttä. 
 
Rikesakkomenettelyä kehitettäessä on huolehdittava siitä, että bussiyrityksen 
käyttövastaava kutsutaan bussikuljettajien syyllistyessä rikkomustapauksiin poliisin 
esitutkinnan mukaiseen kuulusteluun ainoastaan todella tarpeellisissa tilanteissa. Ns. 
puuttumiskynnys on säilytettävä bussiliikenteen osalta ja puututtava vain niihin 
tapauksiin, joilla todella on ollut liikenneturvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. 
 
Yrityksillä aiheutuu ylimääräistä hallinnollista työtä ja kustannuksia luonnollisen 
henkilön ilmoittamisesta käyttövastaavaksi ajoneuvorekisteriin. Esitetyllä ri-
kesakkomenettelyn yksinkertaistamisella helpotetaan viranomaistoimintaa automaat-
tisen liikennevalvonnalla havaittujen liikennerikkomusten käsittelyssä. Menettelytapa 
nopeuttaa rikkomusten käsittelyä ja vähentää siten toimintaan liittyviä viranomais-
kustannuksia. Luonnollisen henkilön (käyttövastaava) ilmoittamisesta ajoneuvo-
rekisteriin ei saa aiheutua luvanvaraista bussiliikennettä harjoittaville yrityksille 
ylimääräisiä kustannuksia missään tilanteissa. Lakiesityksen mukaan ilmoitus 
käyttövastaavasta olisi mahdollisuus tehdä ilman ylimääräisiä kustannuksia ajoneuvon 
ensi-, muutos- tai uudelleenrekisteröinnin yhteydessä. Luvanvaraista bussiliikennettä 
harjoittaville yrityksille käyttövastaava n ilmoitukset henkilövaihdosten osalta tulee olla 
kaikissa tapauksissa maksutonta. Pidämme ajatusta siitä, että bussiyritykset joutuvat 
viranomaistoiminnan kustannusten säästämisen ja toiminnan helpottamisen (poliisi) 
rahoittajiksi (AKE:lle aiheutuva lisätyö) täysin vieraana. Esim. ajoneuvorekisteriin 
käyttövastaavaksi nimetyn henkilön työpaikan vaihtumisen, henkilön aseman 
muuttuessa bussiyrityksessä tai bussiyrityksen organisaation muuttumisen seurauk-
sena aiheutuu käyttövastaavan muutosilmoituksia jopa satojen linja-autojen osalta. 
Näiden muutosilmoitusten tulee olla bussiyritykselle maksuttomia. 
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Luonnos 22.11.2005 

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2005 vp 
 
Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä 
annetun lain sekä eräiden muiden lakien 
muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun to-
teuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 16 päivänä maaliskuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden 

muiden lakien muuttamisesta ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa 

liikennevalvonnassa (HE 16/2005 vp). 
 
 
Lausunto 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta lausunnon, 

joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi (LiVL 11/2005 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö 

- ylikomisario Heikki Seppä, sisäasiainministeriö 

- vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, liikenne- ja viestintäministeriö 

- käräjätuomari Jaana Helander, Helsingin käräjäoikeus 

- ylitarkastaja Virpi Jalkanen, Valtakunnansyyttäjänvirasto 

- toimialajohtaja Kari Wihlman, Ajoneuvohallintokeskus 
 

Versio 0.1 
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Johdanto 

- tutkimuspäällikkö Sirpa Rajalin, Liikenneturva 

- johtava lakimies Alf Henriksson, Suomen Kuntaliitto 

- puheenjohtaja, asianajaja Risto Tuori, Autoliitto ry 

- professori Pekka Koskinen 

- professori Matti Tolvanen. 

Lisäksi Helsingin kaupunki on antanut kirjallisen lausunnon. 

HALLITUKSEN ESITYS 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikesakkomenettelystä annettua lakia. Lakiin otettaisiin 

uudet menettelysäännökset, jotka mahdollistaisivat sen, että automaattisessa liikennevalvonnassa 

havaitusta ylinopeusrikkomuksesta tai liikennemerkkien vastaisesta ajosta linja-auto- tai 

raitiovaunukaistalla annettu rikesakkomääräys voitaisiin lähettää rikkomukseen käytetyn 

ajoneuvon kuljettajaa selvittämättä ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. 

Rikesakkomääräys voitaisiin lähettää tavallisella kirjeellä. 

Jos rikesakkomääräyksen saanut henkilö kiistää syyllistyneensä rikkomukseen, hänen tulisi 

määräajassa vastustaa saamaansa rikesakkomääräystä, jonka jälkeen asiassa suoritettaisiin 

esitutkinta ajoneuvon kuljettajan selvittämiseksi. Jos rikesakkomääräystä ei määräajassa 

vastusteta, rikesakko olisi maksettava ja se voitaisiin panna täytäntöön lainvoimaisen tuomion 

tavoin. Lakiin otettaisiin lisäksi ylimääräistä muutoksenhakua koskeva säännös. Sen mukaan 

uusien menettelysäännösten mukaisesti rikesakko-määräyksen saaneelle henkilölle, joka ei 

määräajassa ole voinut vastustaa saamaansa rikesakkoa, olisi hakemuksesta palautettava 

menetetty määräaika. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös poliisilain teknistä valvontaa koskevia 

säännöksiä. Ehdotettujen säännösten mukaan teknistä valvontaa olisi mahdollista suorittaa paitsi 

ajoneuvon kuljettajan, myös ajoneuvon tunnistamiseksi. Teknisestä vaivonnasta ei myöskään olisi 

välttämätöntä ilmoittaa etukäteen, jollei valvontaa suoriteta kiinteällä valvontalaitteistolla. 

Esityksessä ehdotetaan myös ajoneuvolain muuttamista. Kun ajoneuvon omistajaksi tai 

haltijaksi ei ole rekisteröity luonnollista henkilöä, rekisteriin olisi ilmoitettava merkittäväksi 

käyttö vastaava. Käyttövastaava olisi luonnollinen henkilö, joka olematta auton omistaja tai 

haltija on auton pääasiallinen kuljettaja. Jos pääasiallista kuljettajaa ei voida nimetä, 

käyttövastaavaksi tulisi ilmoittaa luonnollinen henkilö, jolla on tiedot auton käyttäjistä. 

Ajoneuvolakiin ehdotetut muutokset edellyttävät myös ajoneuvoliiken-nerekisterilain 

tarkistamista niiden tietojen osalta, joita rekisteriin saa tallettaa. 
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Johdanto 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, 

kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Ajoneuvoliikennerekisterilain ja ajoneuvo-lain muutokset 

ehdotetaan kuitenkin tuleviksi voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2008. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 

Automaattinen liikennevalvonta ja liikenneturvallisuus 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan rikesakkomenettelystä annettuun lakiin (66/1983) lisättäväksi 

uusi 2 a luku, joka sisältää säännökset yksinkertaistetusta menettelystä rikesakkoa määrättäessä. 

Uutta menettelyä sovelletaan silloin, kun liikennerikkomus on havaittu ajoneuvoa pysäyttämättä. 

Näin ollen se soveltuu etenkin automaattisessa liikennevalvonnassa paljastuviin nopeusrajoitusten 

rikkomisiin. Automaattinen liikennevalvonta kattaa tällä hetkellä vajaat 800 kilometriä yleistä 

päätieverkkoa. Hallituksen esityksen (s. 5 s.) mukaan tavoitteena on, että vuoden 2009 loppuun 

mennessä tällä menetelmällä valvotaan jo 2 500 tiekilometriä. Automaattisen valvonnan nopea 

laajentaminen edellyttää, että myös liikennesääntöjen rikkomisesta tulevien seuraamusten 

määräämiseen liittyviä menettelyjä kehitetään nykyistä joustavammiksi. 

Vuonna 2004 tilastoitiin 186 000 ylinopeusrikkomusta, joista noin 14 000 todettiin 

automaattisessa liikennevalvonnassa. Lakivaliokunta yhtyy liikennevaliokunnan kantaan, jonka 

mukaan automaattisen valvonnan lisääminen ei saa johtaa perinteisen liikennevalvonnan 

voimavarojen vähentämiseen. Automaattinen valvonta tuleekin lakivaliokunnan mielestä nähdä 

ennen kaikkea liikenneturvallisuutta edistävänä lisänä, jota voidaan käyttää jo vakiintuneiden 

menetelmien rinnalla. Liikennevaliokunnan tavoin lakivaliokunta pitää myös tärkeänä, että 

automaattisen valvonnan lisäämisen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen seurataan. 

Liikennevaliokunnan esityksen mukaisesti lakivaliokunta ehdottaa edellä mainittuja seikkoja 

koskevan lausuman hyväksymistä (Valiokunnan lausumaehdotus). 
 

Uuden, yksinkertaistetun menettelyn peruslähtökohdat ja oikeusturva 

Liikennevalvonnassa paljastuneista ylinopeusrikkomuksista määrätään rikosoikeudellinen 

seuraamus. Rikesakko voidaan rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen (610/1999) nojalla 

määrätä, jos moottorikäyttöisellä ajoneuvolla on ylitetty nopeusrajoitus enintään 20 kilometrillä 

tunnissa. Rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n mukaan rikesakkoasian esitutkinnassa 
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Johdanto 

selvitetään ainoastaan ne seikat, jotka ovat välttämättömiä rikesakon määräämistä varten. Jos 

rikkomuksesta epäilty kiistää rikkomuksen, suoritetaan esitutkinta rikesakkomääräyksen antajan 

harkitsemassa laajuudessa. 

Nyt säädettävän uuden, yksinkertaistetun menettelyn lähtökohtana on, että rikesakko 

määrätään sille henkilölle, joka ajoneuvoa kuljettaessaan on rikkomukseen syyllistynyt. 

Lakiehdotuksessa ei siis ole luovuttu rikosoikeudellisesta syyllisyysperiaat- 
 

teestä, eikä se näin ollen merkitse siirtymistä puhdaspiirteiseen ajoneuvon haltijan vastuuseen 

havaituista rikkomuksista. Lakivaliokunta pitää tätä hallituksen esityksen perusratkaisua 

periaatteellisista syistä kannatettavana. 

Uuden menettelyn keskeinen ajatus on olettama siitä, että ajoneuvon omistaja tai haltija 

yleensä myös kuljettaa sitä. Tämän olettaman varaan rakentuvat menettelysäännökset, joiden 

mukaan rikesakkomääräys lähetetään ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle 

tai tilapäiselle käyttäjälle. Tällaisen olettaman varassa toimiminen saattaisi ilman siihen liittyviä 

erityisjärjestelyjä olla ongelmallista ja johtaa siihen, että rikesakkoja laajassa mitassa määrättäisiin 

tapahtuneeseen rikkomukseen nähden ulkopuolisille henkilöille. Lakivaliokunnan mielestä 

hallituksen esityksessä on kuitenkin onnistuttu huolehtimaan tarvittavista oikeusturvatakeista 

hyvin. Keskeistä on, että rikesakon vastustaminen on uudessa menettelyssä tehty hyvin 

yksinkertaiseksi ja että vastustamista ei tarvitse perustella. Lisäksi säädettävä laki sisältää myös 

erityisen säännöksen menetetyn määräajan palauttamisesta. Edellä tarkoitetut säännökset suojaa-

vat valiokunnan mielestä riittävästi yksilöitä aiheettomilta rikesakoilta vaarantamatta kuitenkaan 

menettelyn joustavoittamisella saavutettavia hyötyjä. 
 

Käyttövastaavaa koskevat säännökset 

Uudessa, yksinkertaistetussa menettelyssä ongelmaksi muodostuvat tilanteet, joissa rekisteriin 

ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi on merkitty vain oikeushenkilö. Hallituksen esityksessä tämä 

pulma on ratkaistu käyttövastaavaa koskevalla sääntelyllä. Kun auton omistajana tai haltijana on 

oikeushenkilö, rekisteriin tulee uusien säännösten mukaan merkitä tiedot käyttövastaavasta. Hän 

on henkilö, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai, jollei 

autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista. 

Valiokuntakäsittelyn aikana käyttövastaavaa koskevat ehdotukset ovat saaneet osakseen 

paljon kritiikkiä. Myös liikennevaliokunta katsoo lausunnossaan, että ehdotettu käyttövastaavaa 

koskeva järjestelmä ei ole sellaisenaan onnistunut ja että tulee tarkoin arvioida, millaisella 

järjestelmällä parhaiten saavutetaan toivotut tulokset. 

Käyttövastaavaa koskevilla säännösehdotuksilla pyritään siihen, ettei synny tilannetta, jossa 

auton omistajaksi tai haltijaksi rekisteröitäisiin hyvin usein vain oikeushenkilö tarkoituksin pyrkiä 
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välttämään rikosoikeudelliset seuraamukset vähäisistä liikennerikkomuksista. Lakivaliokunta 

pitää tällaista sääntelyn tavoitetta hyväksyttävänä. Valiokunnan käsityksen mukaan 

käyttövastaavaa koskevat säännökset myös käytännössä helpottavat poliisin työtä, millä on 

merkitystä etenkin, kun automaattisen liikennevalvonnan määrää on tarkoitus nopeasti lisätä. 

Näistä syistä lakivaliokunta on päätynyt puoltamaan käyttövastaavaa koskevien säännösten 

sisällyttämistä nyt säädettävään lakiin. 

Hallituksen esityksen mukaan oikeushenkilön ollessa auton rekisteriin merkitty omistaja tai 

haltija rikesakkomääräys annettaisiin käyttövastaavalle. Lakivaliokunnan arvion mukaan tällöin 

korostuisi vaara, että rikesakkoseuraamus ei kohdennu rikkomuksen tekijään. Käyttövastaavan 

asema tällaisten määräysten vastaanottajana saattaisi johtaa siihen, että häntä jopa painostettaisiin 

olemaan vastustamatta rikesakkomääräyksiä ja siten ottamaan vastuu oikeushenkilön muiden 

työntekijöiden rikkomuksista. Tällaisten epäkohtien välttämiseksi valiokunta ehdottaa 

käyttövastaavaa koskevaa sääntelyä muutettavaksi jäljempänä yksityiskohtaisista perusteluista 

ilmenevin tavoin. 

Käyttövastaavaa koskevat tiedot merkitään ajoneuvoliikermerekisteriin. Tämä saattaisi 

ilman erityissäännöksiä aiheuttaa oikeushenkilöille ylimääräisiä kustannuksia. Niiden välttäminen 

on kuitenkin tärkeää jo periaatteellisista syistä, koska käyttövastaavaa koskevat tiedot ovat 

rekisterissä ennen kaikkea viranomaisten työn helpottamiseksi. Oikeushenkilöille uudistuksesta 

koituvien menoerien minimoimiseksi hallituksen esityksessä (s. 5/1 ja s. 31/11) ehdotetaankin, 

että käyttövastaavaa koskeva ilmoitusvelvollisuus voidaan täyttää samassa yhteydessä, kun 

ajoneuvoliikennerekisteriin tehdään muitakin ilmoituksia. Valiokunnan mielestä pelkästään tämä 

ei kuitenkaan vielä riitä takaamaan sitä, ettei yrityksille aiheudu käyttö vastaavaa koskevien 

tietojen ilmoittamisesta rekisteriin asian laatuun nähden kohtuuttomia kustannuksia. Puoltaessaan 

käyttövas-taavaa koskevien säännösten hyväksymistä valiokunta pitää samalla välttämättömänä, 

että näiden tietojen rekisteröintimaksujen suuruus ei riipu siitä, kuinka monen ajoneuvon kohdalle 

tiedot joudutaan muuttamaan. Käyttövastaavaa koskevien tietojen osalta tuleekin luoda 

järjestelmä, jossa tiedot voidaan muuttaa kaikkien autojen osalta yhdellä kertaa ja vain yksi maksu 

suorittamalla. 
 
 
Yksityiskohtaiset perustelut 
 
 

1. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta 
 

13 b §. Pykälän 1 momentin mukaan ehdotettu yksinkertaistettu menettely rikesakon 

määräämiseksi käynnistyy siten, että rikesakkomääräys annetaan rikkomukseen käytetyn 

ajoneuvon kuljettajaa selvittämättä sille luonnolliselle henkilölle, joka rikkomuksen tekoaikana oli 
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rikkomukseen käytetyn ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija tai tilapäinen käyttäjä. Jos 

rikkomukseen käytetyn auton rekisteriin ei ole merkitty luonnollista henkilöä auton omistajaksi tai 

haltijaksi, rikesakkomääräys annetaan 2 momentin mukaan käyttövastaavalle. 

Lakivaliokunta ei pidä asianmukaisena, että oikeushenkilön ollessa auton rekisteriin 

merkittynä omistajana tai haltijana rikesakkomääräys välittömästi lähetettäisiin käyttövastaavalle. 

Valiokunnan mielestä tällaisissa tapauksissa — toisin kuin luonnollisen henkilön ollessa omistaja 

tai haltija — ei yleensä voida lähteä olettamasta, jonka mukaan käyttövastaava todella on itse 

kuljettanut autoa. Siksi valiokunta ehdottaa 2 momenttiin otettavaksi säännöksen, jonka mukaan 

rikesakkomääräys voidaan lähettää käyttövastaavalle vain, jos kaikki rikkomukseen liittyvät seikat 

huomioon ottaen voidaan pitää selvitettynä, että hän on syyllistynyt rikesakon perusteena olevaan 

rikkomukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valvontakameran kuvasta ilme-

nevää rikkomuksen tekijän ikää ja sukupuolta on verrattava käyttövastaavaa koskeviin tietoihin. 

Ennen rikesakkomääräyksen lähettämistä käyttövastaavaan voidaan myös olla yhteydessä 

selvityksen saamiseksi asiaan. Jos käyttövastaavan syyllistymistä rikkomukseen ei voida katsoa 

tällä tavoin selvitetyksi, häneltä on tiedusteltava, kuka autoa on rikkomuksen teko aikaan 

kuljettanut. 

Valiokunta ehdottaa, että käyttövastaavalle osoitettavan tiedustelun suorittamisesta ja siihen 

liittyvästä määräajasta säädetään pykälään otettavassa uudessa 3 momentissa. Menettelyn 

joustavuuden turvaamiseksi on perusteltua, että tiedustelu voidaan tehdä paitsi kirjallisesti myös 

esimerkiksi puhelimitse. Koska tiedusteluun vastaaminen saattaa edellyttää käyttövastaavaksi 

nimetyltä henkilöltä erityisiin selvittelytoimiin ryhtymistä, valiokunta ehdottaa, että siihen 

vastaamiseen varataan kahden viikon määräaika. Tällaisen määräajan säätämisestä kuitenkin 

seuraa, että tiedustelun tekeminen on luotettavasti kirjattava. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, 

että tiedustelun suorittamisen ajankohdasta on pidettävä erillistä luetteloa, johon tehdyt merkinnät 

tiedustelun toimittaneen poliisimiehen on varmistettava allekirjoituksellaan. Jos käyttövastaava ei 

kahden viikon kuluessa vastaa tiedusteluun, asia palautuu rikesakkomenettelystä annetun lain 2 

luvun mukaiseen menettelyyn. Tällöin asiassa suoritetaan lain 7 §:n mukainen esitutkinta. Niin 

ikään tulevat sovellettaviksi lain 3 ja 4 luku samoin kuin luonnollisesti lain 1 lukuun sisältyvät 

yleiset säännökset. Kussakin tapauksessa on tilanteen mukaan erikseen harkittava, onko 

käyttövastaava tällaisessa esitutkinnassa epäillyn vai pikemminkin todistajan asemassa. 

13 c §. Pykälän 2 momenttiin sisältyy luettelo siitä, mitä rikesakkomääräyksen tulee sisältää. 

Valiokunta on tarkistanut momentin 2 kohtaa kielellisesti. Lisäksi valiokunta ehdottaa momentin 

yksinkertaistamiseksi sen 5 ja 6 kohdan yhdistämistä. 



5 
 
Perustelut La VM 14/2005 vp — HE 16/2005 vp 

 

13 d §. Pykälän mukaan rikesakkomääräys lähetetään määräyksen saaneelle postitse hänen 

ajoneuvoliikennerekisteristä ilmenevään osoitteeseensa viipymättä ja viimeistään kahden viikon 

kuluessa rikkomuksen tekopäivästä. Asianomaisen henkilön katsotaan saaneen tiedon 

määräyksestä seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on annettu postin kuljetettavaksi. 

Lakivaliokunta on edellä ehdottanut säännöstä, jonka mukaan rikesakkomääräys voidaan 

lähettää käyttöVastaavalle vain silloin, jos kaikki rikkomukseen liittyvät seikat huomioon ottaen 

voidaan pitää selvitettynä, että hän on rikkomuksen tekoaikaan kuljettanut siihen käytettyä autoa. 

Muussa tapauksessa käyttövastaavalta vain tiedustellaan kuljettajan henkilöllisyyttä. Viimeksi 

mainitussa tilanteessa kuljettajan henkilöllisyyden selvittäminen luotettavasti saattaa viedä aikaa 

niin kauan, että pykälän mukainen kahden viikon määräaika ehtii umpeutua. Tämän vuoksi 

lakivaliokunta ehdottaa, että pykälää täydennetään säännöksellä, jonka mukaan käyttövastaavan 

esittäessä 13 b §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen auton kuljettajasta rikesakkomääräys 

voidaan kuitenkin lähettää vielä kahden viikon kuluessa selvityksen saamisesta. Tällöin poliisivi-

ranomaisella on käytettävissään rikesakkomääräyksen lähettämiseen vastaava aika kuin siinä 

tapauksessa, että määräys voidaan suoraan lähettää ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi merkitylle 

luonnolliselle henkilölle. 

13 h §. Pykälän 2 momentin mukaan poliisipiirin päällikkö poistaa rikesakkomääräyksen, jota ei 

ole vastustettu. Tällöin uuden 2 a luvun mukainen menettely raukeaa, ja asian jatkokäsittelystä on 

voimassa, mitä 2, 3 ja 4 luvussa säädetään. 

Pykälän 3 momentti sisältää kuitenkin erityissäännöksen, jonka mukaan rikesakon 

vastustamisen jälkeen uusi, samasta teosta annettava rikesakko voidaan momentin mukaisin 

erityisin edellytyksin lähettää rikkomukseen syyllistyneelle tiedoksi yksinkertaistetussa 

menettelyssä. Perustelujen (s. 28/1) mukaan tarkoituksena on helpottaa tiedoksiannon 

toimittamista, mutta muutoin vastustettujen rikesakkomääräysten käsittelyyn sovellettaisiin 

rikesakkomenettelystä annetun lain 2 luvun säännöksiä. Tämän tarkoituksen selventämiseksi 

valiokunta on lisännyt 2 momentin loppuun viittauksen 3 momenttiin. 

13 j §. Pykälän 1 momentin mukaan poliisimies voi muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa 

rikkomukseen käytetyn ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle 

käyttäjälle huomautuksen, jos 13 a §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu rikkomus on olosuhteet 

huomioon ottaen vähäinen. 

Pykälän 2 momentin mukaan tällainen huomautus voidaan antaa myös rekisteriin merkitylle 

käyttövastaavaller Kuten valiokunta on edellä 13 b §:n 2 momentin perusteluissa huomauttanut, 

käyttövastaavan voidaan harvoin olettaa itse kuljettaneen sitä ajoneuvoa, jolla rikkomukseen on 

syyllistytty. Tällöin myöskään hänelle lähetetty huomautus ei vastaa tarkoitustaan. Toisaalta ei ole 
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tarkoituksenmukaista, että poliisin voimavaroja käytettäisiin sen selvittämiseen, kuka kyseisen 

oikeushenkilön piirissä on tosiasiallisesti syyllistynyt tällaiseen vähäiseen rikkomukseen. Näistä 

syistä valiokunta ehdottaa, että pykälän 2 momentti poistetaan lakiehdotuksesta. 

Valiokunta on lisäksi kielellisesti tarkistanut pykälän 1 momenttia. 

Voimaantulosäännös. Koska valiokunta on edellä ehdottanut, että 13 b §:ään lisätään 

käyttövastaavaile osoitettavaa tiedustelua koskeva uusi 3 momentti, tämän säännöksen 2 

momenttiin on lisättävä maininta myös sen voimaantulosta vasta 1 päivänä tammikuuta 2008. Kun 

valiokunta ehdottaa 13 j §:n 2 momentin poistettavaksi, tästä momentista on vastaavasti 

poistettava sen voimaantuloa koskeva viittaus. 
 
 
2. Laki poliisilain 28 ja 29 §:n muuttamisesta 
 

28 §. Määritelmät ja 29 §. Teknisen valvonnan edellytykset. Ehdotuksen mukaan 28 §:n 1 

momentin 1 kohtaan sisältyvää teknisen valvonnan määritelmää muutettaisiin si 
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Päätösehdotus 

ten, että siitä ilmenisi valvonnan voivan kohdistua myös ajoneuvoihin. Tällainen muutos on jo 

tehty käsiteltäessä hallituksen esitystä HE 266/2004 vp laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi, joten ehdotus ei tältä osin ole enää ajankohtainen. Samassa yhteydessä 

teknisen valvonnan määritelmään lisättiin maininta siitä, että valvonnan tulee olla jatkuvaa tai 

toistuvaa. 

Lakivaliokunta toteaa, että poliisilain muuttamisesta annettu laki (525/2005) on tullut 

voimaan 20 päivänä heinäkuuta 2005. Tähän nähden lakivaliokunta ei pidä tarkoi-

tuksenmukaisena, että poliisilakia nyt esillä olevilta osiltaan tässä yhteydessä jälleen 

muutettaisiin. Siksi lakivaliokunta ehdottaa 2. lakiehdotuksen hylkäämistä. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella 'lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutta-

mattomina, 
 

että 2. lakiehdotus hylätään, 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan 

lausumaehdotus). 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 
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Päätösehdotus 

Laki 
rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan rikesakkomenettelystä 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun lain (66/1983) 10 

§:n 1 momentti, sekä 

lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 699/1997, uusi 2 momentti ja lakiin uusi 2 a 

luku seuraavasti: 
 

2 luku 

Rikesakon määrääminen 

8 §  

(Kuten HE) 
 

10 § (Kuten 

HE) 
 
 

2 a luku 

Menettely rikesakon määräämiseksi ajoneuvoa pysäyttämättä havaituista liikenne-

rikkomuksista 

13 a § 

(Kuten HE) 
 

13 b § 

(1 mom. kuten HE) 

Rikesakkomääräys annetaan ajoneuvolain (1090/2002) 3 §:n 23 kohdassa tarkoitetulle 

käyttövastaavalle, jos kaikki rikkomukseen liittyvät seikat huomioon ottaen voidaan pitää 

selvitettynä, että hän on rikkomuksen tekoaikana kuljettanut siihen käytettyä autoa. Muussa 

tapauksessa käyttövastaavalta on tiedusteltava, kuka kyseistä autoa on silloin kuljettanut. 

Poliisipiirissä on pidettävä erillistä luetteloa, johon merkitään se ajankohta, jolloin 

käyttövastaavalle osoitettu tiedustelukirje on annettu postin kuljetettavaksi tai 2 momentissa 

tarkoitettu tiedustelu on muutoin suoritettu. Poliisimiehen tulee varmentaa tekemänsä merkintä 

allekirjoituksellaan. Jos käyttövastaava ei kahden viikon kuluessa tiedustelun suorittamisesta 

vastaa siihen, asian jatkokäsittelyyn sovelletaan, mitä 2, 3 ja 4 luvussa säädetään. (Uusi) 
 



 
La VM 14/2005 vp — HE 16/2005 vp 
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Päätösehdotus 

13 c § 

(1 mom. kuten HE) Rikesakkomääräyksestä 

tulee ilmetä (1 kohta kuten HE) 

2) rikkomuksen tekoaika ja -paikka, (poist.) rikkomuksen laatu sekä sovellettavat 

lainkohdat; 

(3 kohta kuten HE) 

4) selostus rikesakkomääräyksen saaneelle rikkomuksesta mahdollisesti aiheutuvista 

muista seuraamuksista, kuten ajokiellosta; sekä 

5) selostus siitä, miten rikesakkomääräystä vastustettaessa tulee menetellä ja miten asiaa 

tällöin käsitellään. 

(6 kohta poist.) 
 

13 d § 

Rikesakkomääräys lähetetään rikesakkomääräyksen saaneelle postitse ajoneuvo-

liikennerekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Rikesakkomääräys on lähetettävä viipymättä ja 

viimeistään kahden viikon kuluessa rikkomuksen tekopäivästä. Käyttövastaa- 

 

van esittäessä 13 b §:n 2 momentissa tarkoitetun selvityksen rikkomukseen syyllistyneen 

henkilöllisyydestä rikesakkomääräys saadaan kuitenkin lähettää kahden viikon kuluessa tällaisen 

tiedon saamisesta. Asianomaisen henkilön katsotaan saaneen määräyksestä tiedon seitsemäntenä 

päivänä sen jälkeen, kun määräys on annettu postin kuljetettavaksi. Määräykseen on merkittävä 

päivä, jona se on annettu postin kuljetettavaksi. 
 

13 e—13 g § 

(Kuten HE) 
 

13 h § 

(1 mom. kuten HE) 

Poliisipiirin päällikkö poistaa rikesakkomääräyksen, jota on vastustettu. Tällöin tämän 

luvun mukainen menettely raukeaa ja asian jatkokäsittelystä on voimassa mitä 2, 3 ja 4 luvussa 

säädetään, jo Hei 3 momentista muuta johdu. 

(3 mom. kuten HE) 
 

13 i § 

(Kuten HE) 
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Päätösehdotus LaVM 14/2005 vp— HE 16/2005 vp 

 

13 j § 

Jos 13 a §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu rikkomus on olosuhteet huomioon ottaen vähäinen, 

rikkomukseen käytetyn ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle tai tilapäiselle 

käyttäjälle voidaan muihin toimenpiteisiin ryhtymättä antaa kirjallinen huomautus. 

Huomautuksen antaa poliisimies ja se lähetetään huomautuksen saaneen henkilön 

ajoneuvoliikennerekisteristä ilmenevään osoitteeseen. 

(2 mom.^o«/.) 
 
 

(1 mom. kuten HE) 



15 
 
Päätösehdotus LaVM 14/2005 vp — HE 16/2005 vp 

 

Lain 2 a luvun 13 b §:n 2 ja S momentti (poist.) tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 

2008. (3 mom. kuten HE) 
 
 
 
 
 

Valiokunnan lausumaehdotus 
 

Eduskunta edellyttää, että automaattisen lii-

kennevalvonnan vaikutuksia seurataan ja että tällaisen 

valvonnan lisäämisen ohella myös perinteisen 

liikennevalvonnan suorittamiseen osoitetaan riittävästi 

voimavaroja. 
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Päätösehdotus La VM 14/2005 vp — HE 16/2005 

 

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2005 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Leena Harkimo /kok 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors I x  
Marja Tiura /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 



 

 

 
 
 

VASTALAUSE 

 
 
 

Perustelut 
 

Yhdymme lakivaliokunnan mietinnössään tekemään ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 2. 

lakiehdotuksen hylkäämisestä. Muilta osin esitämme seuraavaa. 
 

Hallituksen esitys laeiksi rikesakkomenettelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta 

ajoneuvon haltijan vastuun toteuttamiseksi automaattisessa liikennevalvonnassa (HE 16/2005 vp) on 

tarpeellinen. Automaattisen liikennevalvonnan laajentaminen on kannatettavaa, jolloin myös seuraamuksen 

määräämiseen liittyviä menetelmiä on uudistettava ja kehitettävä joustavammiksi. 
 

Ongelmakohdan hallituksen esityksessä muodostaa käyttövastaava-tiedon merkitseminen ajoneuvo-

liikennerekisteriin. Esityksen mukaan ajoneuvolakia tulisi muuttaa siten, että silloin, kun ajoneuvon omistajaksi 

tai haltijaksi ei ole rekisteröity luonnollista henkilöä, rekisteriin olisi ilmoitettava merkittäväksi käyttövastaava. 

Käyttövastaava olisi luonnollinen henkilö, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen 

kuljettaja. Jos pääasiallista kuljettajaa ei voida nimetä, käyttö vastaavaksi tulisi ilmoittaa luonnollinen henkilö, 

jolla on tiedot auton käyttäjistä. Ajoneuvolakiin ehdotetut muutokset edellyttävät myös 

ajoneuvoliikennerekisterilain tarkistamista niiden tietojen osalta, joita rekisteriin saa tallettaa. 
 

Liikennevaliokunta on lakivaliokunnalle antamassa lausunnossa kiinnittänyt huomion Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleeseen, jonka mukaan kaikilla on oikeus tulla pidetyksi syyttömänä, 

kunnes syyllisyys on laillisesti näytetty toteen. Oikeushenkilön ollessa ajoneuvon omistaja tai haltija, 

ajoneuvoille määrätään käyttö vastaavaksi oikeushenkilön palveluksessa oleva luonnollinen henkilö. Rikesakko 

kohdennettaisiin ensisijaisesti henkilölle, joka ei ole ajoneuvoa kuljettanut ja syyllistynyt rikkomukseen. 

Tällöin syyttömyysolettama vaarantuu. Liikennevaliokunta lähteekin perusteluissaan siitä, että oikeushenkilön 

nimiin merkityn ajoneuvon käyttövastaavalle lähetettäisiin rikkeen sattuessa tiedustelu, kuka ajoneuvoa kuljetti 

hallituksen esityksessä ehdotetun rikesakkomääräyksen sijaan. Käyttövastaavaa ei tällöin pidettäisi epäiltynä, 

vaan hän olisi lähinnä todistajan asemassa. Näin ei toimittaisi syyllisyysperiaatetta vastaan. 

Lakivaliokunta on ottanut mietinnössään huomioon lausunnon esiin nostaman aiheellisen oikeusturvaongelman 

ja ehdottaa käyttövastaavaa koskevaa sääntelyä muutettavaksi siten, ettei rikesak-komääräystä lähetettäisi 

välittömästi käyttövastaavalle. Mietinnössä lakivaliokunta ehdottaa 13 b pykälään lisättäväksi 2 ja 3 momentit. 

Lakiehdotuksen 2 momentin mukaan rikesakkomääräys voidaan lähettää käyttövastaavalle vain, jos voidaan 

pitää selvitettynä, että hän on syyllistynyt rikesakon perusteena olevaan rikkomukseen. Uusi 3 momentti 

sääntelee tiedustelun suorittamista sekä määräaikaa. 
 

Onkin aiheellista kysyä, millä tavalla tämä uusi ehdotus poikkeaa nykykäytännöstä? Valmistelun 

loppuvaiheessa tullut lisäys siitä, että käyttövastaavana pidetään pääasiallista kuljettajaa herättää myös 

kysymyksen siitä, mitä eroa on haltijalla ja käyttövastaavalla? Lakivaliokunnan enemmistön kannattamassa 

mietinnössä linjattu menettely ei objektiivisesti arvioidenkaan täytä uudelle lainsäädännölle asetettuja ehtoja 

nykyisen menettelyn yksinkertaistamisesta tai jouston lisäämisestä automaattiseen liikennevalvontaan 

rikesakon saaneen henkilön oikeusturvaa vaarantamatta. 
 

 



 

 

Olisi juridisesti kestävämpää miettiä tarvitaanko uudessa sääntelyssä keinotekoista käsitettä käyttö-vastaava, 

kun se jo ennen käyttöönottoa herättää ristiriitaisia tunteita ja tuntuu epäonnistuneelta konstruktiolta. 

Eurooppalaisen vertailun tuloksena voidaan todeta että tätä kiistanalaista käsitettä käyttö vastaava ei löydy 

minkään muun maan liikennelainsäädännöstä. Kaikissa pohjoismaissa on syyllisyysperiaatteen mukaisesti 

vastuussa vain tekijä. Esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa kuljettajan selvittäminen alkaa aina ajoneuvon 

haltijalle lähetettävällä tiedustelukirjeellä. 
 

Mikäli hallituksen esitys lakivaliokunnan mietinnön tarkistuksin hyväksytään, ovat käytännön ongelmat sekä 

yrityksille että yhteisöille lukuisat. Yritykset ja yhteisöt joutuvat määräämään tai palkkaamaan tehtävään 

erityisen henkilön hoitamaan poliisille rikosoikeuden yleisten periaatteiden mukaan kuuluvia 

esitutkintatehtäviä. Miten esimerkiksi valtakunnallisesti toimivassa yrityksessä kulje-tusvastaavaksi nimetty 

henkilö voisi olla koko ajan tietoinen siitä, kuka kuljettaa yrityksen tai laitoksen eri puolilla maata liikkuvia 

autoja? Etenkin kuorma- ja linja-autopuolella samaa autoa saattavat vuoden kuluessa kuljettaa kymmenet eri 

kuljettajat. Huomattava on, että tämän uuden velvoitteen piiriin tulisi noin 410 000 auton omistajaa tai haltijaa, 

joten kysymyksessä ei ole marginaalinen ryhmä. 

On varmaan myös aiheellista todeta, että käyttövastaavan tehtävään ei käytännössä myöskään ole helppo löytää 

vapaaehtoisia työntekijöitä yrityksen tai yhteisön sisältä tai ulkopuolelta. Käyttövas-taavalta vaadittaisiin B-

luokan ajokortti, jonka on oltava voimassa koko käyttövastaavana toimimisen ajan. Nyt esitetyssä sääntelyssä 

rangaistuksen uhalla on määrättävä aina uusi henkilö käyttövas-taavaksi, jos edellinen esimerkiksi menettäisi 

ajokorttinsa työtehtävässä toimimisen aikana. Uuden henkilön valinta ja maksullinen ilmoitus 

ajoneuvorekisteriin merkitsisi yrityksille ja laitoksille tuntuvaa lisärasitusta sekä turhan hallinnollisen 

paperityön että lisääntyneiden kustannusten vuoksi. Toinen, joskin mittakaavaltaan pienempi ryhmä ovat 

kuolinpesien omistamat ajoneuvot. Myös kuolinpesien tulisi määrätä ajokorttikriteerit täyttävä käyttövastaava 

ja rekisteröidä hänet lain velvoittamalla tavalla. 
 

Suomen ajoneuvoliikennerekisterissä (ALR) on tällä hetkellä tiedot jokaisen ajoneuvon omistajasta ja haltijasta. 

Useissa Euroopan maissa ei ole käytössä kuin yksi ajoneuvon käyttäjää tai haltijaa koskeva tieto. Jos 

hallituksen esitys hyväksytään, tulee Suomessa yleiseurooppalaisesta tilanteesta poiketen rekisteriin 

merkittäväksi aseille ajoneuvoille kolminkertaiset tiedot. Alustavien arvioiden mukaan tietojärjestelmien 

muutokset maksaisivat miljoona euroa (1 M€) samoin kuin tietojärjestelmän ylläpito toiset miljoona euroa (1 

M€). Nämä luvut antavat osviittaa siitä kuinka paljon muiden sidosryhmien kuten vakuutusyhtiöiden 

tietojärjestelmämuutokset sekä eri yhteisöjen rekiste-röintikustannukset tulisivat maksamaan. 
 

Myös lakivaliokunnan enemmistö on mietinnössään painottanut, että "puoltaessaan käyttövastaavaa koskevien 

säännösten hyväksymistä valiokunta pitää samalla välttämättömänä, että näiden tietojen rekisteröintimaksujen 

suuruus ei riipu siitä, kuinka monen ajoneuvon kohdalle tiedot joudutaan muuttamaan". Valiokunnan 

enemmistö katsookin, että käyttövastaavaa koskevien tietojen osalta tulee "luoda järjestelmä, jossa tiedot 

voidaan muuttaa kaikkien autojen osalta yhdellä kertaa ja vain yksi maksu suorittamalla". Olisi varmaan syytä 

tarkentaa, millä tavalla on tarkoitus turvata, ettei oikeushenkilöille tule kohtuuttomia ylimääräisiä kustannuksia 

pelkästään viranomaisten työn helpottamiseksi laadituista käyttövastaava-säännöksistä. Lisäksi 

merkillepantavaa on, että lakivaliokunnan mietinnössä esitetty vilpitön toive maksuasetuksen muuttamisesta ei 

välttämättä johda asetuksen muuttamiseen. Mikäli maksuasetusta muutetaan ehdotetulla tavalla, voidaan 

aiheellisesti kysyä onko asetuksen hengen mukaista se, ettei maksu kata aiheutuneita hallinnollisia 

kustannuksia. Viime kädessä kustannuksista vastaavat kuitenkin autoilijat ja kaikki veronmaksajat. 



 

 

Yhteenvetona esitämme, että käyttövastaava-tiedon lisäämisestä ajoneuvoliikennerekisteriin luovuttaisiin. On 

turha luoda lisää hallinnollisia portaita. On hyvä huomata, että voimaan tulisi kaksi erilaista 

rangaistusmääräysmenettelyä vanhan järjestelmän säilyessä rinnalla: yli 21 km/t ja tämän ylimenevä nopeus 

kuuluisi edelleen normaalin rangaistusmenettelyn ja lain 692/1993 piiriin. Säästöt, jotka saataisiin poliisin 

voimavarojen kohdentuessa muihin tehtäviin, maksettaisiin monenkertaisesti takaisin toisaalla hallinnossa. 

Käyttövastaava-tiedon lisääminen lainsäädäntöön kasvattaisi byrokratiaa sekä hallinnon kustannuksia ja olisi 

lisäksi uusien rikesakkomenettelysäännösten soveltamisen kannalta tarpeeton. Vaihtoehtoinen toimintamalli 

olisi, että silloin, kun auton omistajana tai haltijana ei ole luonnollista henkilöä, rikesakkomääräyksen sijasta 

oikeushenkilölle lähetettäisiin tiedustelu auton todellisesta käyttäjästä. Tunnistetulle käyttäjälle voitaisiin 

lähettää järjestelmän mukainen rikesakkomääräys. Epäselvissä tilanteissa poliisin tehtäväksi jäisi suorittaa 

suppea esitutkinta ajoneuvon todellisen käyttäjän selvittämiseksi. Tämä malli vastaisi suurelta osin 

nykymenette-lyä. 
 
 

Ehdotus 
 

Edellä olevan perusteella ehdotamme että 3. 

ja 4. lakiehdotus hylätään ja 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 13 b ja 13 d § sekä 
voimaantulosäännös muutettuina seuraavasti: 

 
 
 
 

1 3 b §  

(1 mom. kuten LaVM) (2 j a 

3 mom. poist.) 
 
 
 
 

13 d § 

Rikesakkomääräys lähetetään rikesakkomääräyksen saaneelle postitse ajoneuvo-
liikennerekisteristä ilmenevään osoitteeseen. Rikesakkomääräys on lähetettävä viipymättä ja viimeistään 
kahden viikon kuluessa rikkomuksen tekopäivästä. (Poist.) Asianomaisen henkilön katsotaan saaneen 
määräyksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun määräys on annettu postin kuljetettavaksi. 
Määräykseen on merkittävä päivä, jona se on annettu postin kuljetettavaksi. 

(1 mom. kuten La VM) 

(2 mom. poist.) 

(2 mom. kuten LaVM:n 3 mom.) 
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Pletpi Salo /kok* ' 
 
Marja Tipra /kpk 
;'' ............ 
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Teenä HarMn^oTkok"™"~ 

Minna Sirnö /vas 

cci iu - 
Timo Somi /ps 


