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Esipuhe

Liikenneturvallisuustilanne Suomessa vaatii parantuakseen tehokkaita
toimenpiteitä. Liikenteen automaattinen kameravalvonta on tutkimuk-
sissa todettu tehokkaaksi ja kansalaisten hyväksymäksi toimenpiteeksi;
poliisin resurssit ja nykyinen lainsäädäntö ovat kuitenkin osoittautuneet

ongelmallisiksi kameravalvonnan tehokkuuden lisäämisen kannalta.
Osana liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämis-

ohjelmaa – LINTUa – toteutettiin liikenne- ja viestintäministeriön ja
Tiehallinnon toimesta selvitys, jossa tarkasteltiin poliisin tai muun
liikennevalvontaa suorittavan tahon kameravalvonnan työmääriä kah-
della lainsäädäntövaihtoehdolla. Vaikuttavuuden ohella on selvitetty
poliisin – tai muun nopeusvalvontaa suorittavan tahon – työmäärä nyky-
käytännöllä sekä erilaisilla haltijavastuuvaihtoehdoilla mahdollisesti
toteutettavissa järjestelmissä. Työn painopisteenä on ollut eri lainsää-
däntövaihtoehtojen työmäärien arviointi. Kameravalvonnan organi-
sointiin, hallinnointiin ja mahdollisiin muutoksenhakuprosesseihin
valitustilanteissa ei tässä työssä ole keskitytty.

Työ toteutettiin kirjallisuusselvitysten ja haastattelujen avulla. Puhe-
limen ja sähköpostin välityksellä on haastateltu suomalaisia ja ulko-
maalaisia tahoja, joilta on saatu tietoja kameravalvontaan liittyvistä
seikoista.

Selvityksen ovat tehneet Jarkko Niittymäki ja Janne Rautio LT-Kon-
sultit Oy:stä. Työn ohjausryhmään ovat osallistuneet Anna-Liisa Tar-
vainen ja Petteri Katajisto liikenne- ja viestintäministeriöstä, Timo Ajaste
sisäasianministeriöstä, Mari Aalto oikeusministeriöstä, Arto Hokkanen
ja Heikki Seppä Helsingin poliisilaitokselta, Seppo Sarjamo ja Saara
Toivonen Tiehallinnosta sekä Ove Knekt Ajoneuvohallintokeskuksesta.
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1 Johdanto

Yleisen liikenneturvallisuustilanteen parantaminen vaatii voimakkaita
toimenpiteitä. Liikennekurin höltyminen ja muista piittaamattoman
liikennekäyttäytymisen yleistyminen ovat liikenneturvallisuuden kan-
nalta huolestuttava kehityssuunta. Kiinnijäämisriski liikennerikkomusten
osalta tiedetään tienkäyttäjien keskuudessa alhaiseksi, mikä voi omalta
osaltaan lisätä liikennesäännöistä piittaamatonta ajokäyttäytymistä.
Esimerkiksi Helsingin alueella on arvioitu, että keskimääräinen autoilija
saa ylinopeussakon kerran kahdessakymmenessä vuodessa. Poliisin
voimavarat eivät nykyisellään mahdollista liikennevalvonnan määrän
lisäämistä. Vuosille 2001–2005 laaditussa liikenneturvallisuussuunnitel-
massa onkin yhdeksi liikenneturvallisuutta parantavaksi toimenpiteeksi
mainittu liikenteen automaattisen kameravalvonnan laajentaminen
nykyisestä 280 tiekilometristä vähintään 800 valvottuun tiekilometriin

(Liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta 2000).
Liikenteen kameravalvonnan on useissa eri tutkimuksissa todettu

parantavan liikenneturvallisuutta: ajonopeuksien on havaittu pienenevän,
suurten ylinopeuksien määrän laskevan ja onnettomuuksien vähenevän.
Kameravalvonta soveltuu sekä kaupunkeihin että taajamien ulkopuolisen
tieverkon valvontaan. Kameroilla voidaan valvoa mm. ylinopeuksia sekä
liikennevalojen noudattamista. Suomessa käytössä oleva tekniikka ja
lainsäädäntö rajoittavat kameravalvontajärjestelmän tehokasta hyödyn-
tämistä: valvontatekniikka sisältää runsaasti manuaalisia ja aikaa vieviä
työvaiheita, lainsäädäntö puolestaan vaatii ylinopeutta ajaneen ajoneuvon
kuljettajan selvittämisen, mihin kuluu runsaasti poliisin työaikaa. Kame-
ravalvonnan kehittämiseksi onkin esitetty siirtymistä digitalisoituun
kuvan- ja tiedonkäsittelyprosessiin. Toinen valvontaa nopeuttava ja
tehostava keino on ylinopeutta ajaneen ajoneuvon kuljettajan kuulemis-
menettelyn yksinkertaistaminen tai siirtyminen järjestelmään, jossa
poliisin ei tarvitse selvittää ajoneuvon kuljettajaa vaan seuraamus määrä-

tään rekisteriin merkitylle ajoneuvon haltijalle tai omistajalle.
FITS -ohjelman puitteissa kameravalvonnasta on tehty esiselvitys

(Lähesmaa ym. 2002), jossa on kuvattu mm. automaattisen valvonta-
järjestelmän toimintaa nykyisin sekä tavoitetilassa. Kameravalvonnan eri
osa-alueita on käsitelty myös Euroopan komission rahoittamassa ES-
CAPEº-ohjelmassa (Enhanced Safety Coming from Appropriate Police
Enforcement). Ohjelma on alkanut vuonna 1999 ja sen aikana (18 kk)
on valmistunut useita nopeusvalvontaa käsitteleviä raportteja, jotka
löytyvät ohjelman kotisivuilta (ESCAPE 2002).
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2 Kameravalvonnan

nykyinen toteutus

Suomen tieliikenneväylien yhteispituus on noin 452 000 kilometriä, josta
yleisiä teitä on n. 78 000 km, katuja ja kaavateitä 24 000 km yksityisteitä
noin 350 000 km. Yksityisteistä valtaosa (250 000–280 000 km) on
metsäautoteitä.

Nykyisin liikenteen automaattinen kameravalvonta kattaa noin 280
km tieverkosta. Valvontaosuuksia on kymmenen, yleisimmin valvottavat
tieosuudet ovat 20–30 kilometriä pitkiä ja yhdellä osuudella on yleensä
8–12 valvontapistettä. Kameravalvonnasta ilmoitetaan liikennemerkein.
Jokaisessa valvontakohteessa on kamera, jota siirretään valvontapisteestä
toiseen. Liikennevalovalvontaa harjoitetaan Tampereella, Salossa ja
Jyväskylässä. Helsingin poliisi on kokeillut ajoneuvoon sijoitettavaa
siirrettävää valvontajärjestelmää (Oikeusministeriö 2001).

2.1 Valvonnan tekninen toteutus ja

valvontaprosessi

Kuvassa 1 on kuvattu automaattisen nopeusvalvontaprosessin kulku
pääpiirteissään. Poliisin työvaiheet on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.

Kiinteää kameravalvontakalustoa käytettäessä ajoneuvon nopeus
lasketaan sähkömagneettisen järjestelmän avulla. Valvontapylväässä
oleva kamera laukeaa ajoneuvon ylittäessä määritellyn rajan – yleensä
noin 15–20 km/h yli nopeusrajoituksen. Pieniä ylinopeuksia ajetaan niin
paljon, ettei niihin resurssikysymysten vuoksi pystytä puuttumaan. Edestä
otetussa kuvassa näkyvät sekä rekisteritunnus että kuljettaja. Nopeuden
ylitys tallentuu filmin lisäksi myös muistikorttiin. Poliisi purkaa mittaus-
paikalla raportit valvontalaitteista levykkeelle kaapelin avulla, lataa
uuden mittauspaikan tiedot valvontalaitteelle, vaihtaa filmin kameraan
sekä vie valvontalaitteet uuteen mittauspaikkaan. Käyntitiheys mittaus-
paikalla vaihtelee päivittäisistä viikon välein tapahtuviin käynteihin. Ilmi
tulleiden rikkomusten määrä vaihtelee valvontajaksojen kohdalla 500–
1800 tapauksen välillä vuodessa.

Siirrettävää kalustoa käytettäessä mittalaitteisto on sijoitettu esim.
autoon, josta kuvat ylinopeutta ajavista otetaan. Nopeus mitataan tutkalla.
Tiedot tallennetaan ajoneuvossa olevaan tietokoneeseen. Siirrettävä
kalusto työllistää 1–2 henkilöä.
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Kuva 1. Automaattivalvonnan prosessi pääpiirteissään.
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Toimistolla tiedot puretaan levykkeeltä tietokantaohjelmaan. Jokaises-
ta kehitetystä negatiivista tehdään kolme videoprinttikuvaa, joista peite-
tään matkustajat. Kuvassa näkyvän rekisterinumeron perusteella haetaan
ajoneuvorekisteristä ajoneuvon haltijan tai omistajan tiedot. Kuvista ja
ajoneuvorekisteristä saadut tiedot syötetään tietokantaan, minkä jälkeen
ajoneuvon omistajalle tai haltijalle lähetetään tiedustelukirje, josta
ilmenee ylinopeuden tapahtuma-aika ja -paikka, ajoneuvon rekisteri-
tunnus, nopeusrajoitus sekä mitattu nopeus. Ajoneuvon omistajaa tai
haltijaa kehotetaan ilmoittamaan lomakkeella ajoneuvoa tapahtuma-
hetkellä kuljettaneen henkilön henkilö- ja yhteystiedot sekä joko myöntä-
mään tai kieltämään rikkomuksen. Lomakkeessa tiedustellaan myös,
haluaako vastaanottaja hoitaa asian jossain muussa poliisin toimi-
pisteessä.

Saatuaan palautetun lomakkeen poliisi ottaa yhteyttä kuljettajaan ja
sopii rangaistusvaatimuksen tai rikesakon tiedoksiannosta. Kuljettaja
näkee valvontakameralla otetun kuvan kun sakko annetaan tiedoksi. Jos
tiedustelulomaketta ei palauteta, lähettää poliisi muistutuskirjeen. Nor-
maali esitutkinta suoritetaan, mikäli muistutuskirjettäkään ei palauteta
tai jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei itse ole kuljettanut autoa. Muun
kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan ajamien ylinopeustapausten osuus
vaihtelee seurannan mukaan Juvan 15 prosentista Turun 40 prosenttiin.

Jos joko rekisterinumero tai kuljettaja ei selkeästi erotu kuvasta tai
ajoneuvo on rekisteröity ulkomaille, ei toimenpiteisiin yleensä ryhdytä.
Lumisade, likainen rekisteritunnus, aurinkolippa tai tuulilasin heijastumat
voivat aiheuttaa kuvan hylkäämisen. Epäselvien kuvien osuus vaihtelee
mittauspaikoittain lähes nollasta jopa 25 prosenttiin. Koska moottori-
pyörissä rekisterinumero on takana ja kuva otetaan edestä, jäävät myös
moottoripyörien ylinopeudet (n. 2 % tapauksista) automaattisen liikenne-
valvonnan ulkopuolelle (Oikeusministeriö 2001).

2.2 Lainsäädäntö

Kameravalvontaan sovelletaan poliisilain (493/1995) teknistä valvontaa
koskevia säännöksiä. Automaattisella kameravalvonnalla saatuihin
tietoihin sovelletaan poliisin henkilörekistereistä annettua lakia (509/
1995) sekä sitä täydentäen yleistä henkilötietolainsäädäntöä. Poliisilain
29 §:n mukaisesti tieosuudella suoritettavasta kameravalvonnasta ilmoi-
tetaan kylteillä. Kameravalvontaa koskevaa lainsäädäntöä on käsitelty
tarkemmin liitteessä 1.
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3 Haltijavastuu-

menettelyyn

perustuva

automaattivalvonta

3.1 Hallinnollinen maksuseuraamus

Hallinnollisessa maksuseuraamusmenettelyssä vähäisistä ylinopeuksista
(esim. < 20 km/h) aiheutuvat seuraamukset siirretään rikoslain ulko-
puolelle. Tällaisessa vähäisten ylinopeuksien dekriminalisointiin perus-
tuvassa järjestelmässä maksukehotus lähetetään ajoneuvon omistajalle
tai haltijalle postitse riippumatta siitä kuka ajoneuvoa on kuljettanut.
Toimimisvelvollisuus on ajoneuvon haltijalla eli maksusta vapautuakseen
on ajoneuvon omistajan tai haltijan selvitettävä asia valvovan viran-
omaisen kanssa tai vietävä asia tuomioistuimen käsittelyyn ja näytettävä
toteen vapautumisperusteet (Oikeusministeriö 2001).

Kameravalvonnan tehokkuuden nostamisen kannalta hallinnollista
maksuseuraamusjärjestelmää käytettäessä on päätettävä kuinka suuri on
käytettävä dekriminalisointikynnys sekä kuka on valvova viranomainen.
Dekriminalisointikynnyksellä tarkoitetaan kynnystä, jonka ylittävät
ylinopeudet kuuluvat rikoslain piiriin. Mikäli suuria ylinopeuksia on
havaittujen rikkomusten joukossa paljon, siirtyvät nämä tapaukset
alhaisella dekriminalisoitikynnyksellä poliisin käsittelyyn. Seurauksena
voi olla käsittelyjen ruuhkautuminen. Hallinnollinen maksuseuraa-
musmenettely mahdollistaisi valvontavastuun siirtämisen poliisilta muille

Liikenteen kameravalvonnan tehostamisen on arvioitu vaativan siirty-
mistä paitsi automatisoituun toimintaprosessiin myös haltijavastuuseen
perustuvaan maksuseuraamusjärjestelmään (Lähesmaa ym. 2002). Oi-
keusministeriön asettama työryhmä on selvittänyt nykyistä tehokkaam-
man kameravalvonnan edellyttämiä lainmuutoskysymyksiä. Työssä
haltijavastuu rajattiin koskemaan vain vähäisiä (< 20 km/h) ylinopeuksia,
joista voidaan määrätä rikesakko. Oikeusministeriön asettaman työ-
ryhmän (Oikeusministeriö 2001) näkemyksen mukaan haltijavastuu
voitaisiin toteuttaa kahdella eri tavalla: joko hallinnollisena maksu-
seuraamuksena tai ehdollisena rikesakkona. Näitä vaihtoehtoja on käsitel-
ty tarkemmin seuraavissa kappaleissa.
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tahoille pienten ylinopeuksien osalta nykyisen pysäköinninvalvonnan
tapaan, mikä vapauttaisi poliisin resursseja muuhun valvontatyöhön.
Poliisin toimintaa selvitettävä komitea Ruotsissa on ehdottanut nopeus-
rajoitusylitysten käsittelyn tarkistamista uudelleen ylinopeusrikkomusten
täydellisen dekriminalisoinnin kannalta. Komitean mukaan dekrimi-
nalisoinnilla olisi huomattavia etuja lakien kunnioittamisen, resurssien
säästämisen ja liikenneturvallisuuden suhteen (SOU 2001).

3.2 Ehdollinen rikesakko

Vastustamisvelvollisuuteen perustuvassa ehdollisessa rikesakkojärjes-
telmässä sakko lähetetään tiedoksi ajoneuvon haltijalle. Jos haltija haluaa
vapautua maksamasta rikesakkoa, hänen on ilmoitettava vastustavansa
rikesakon määräämistä. Kiistämistapauksessa poliisi harkintansa mukaan
suorittaa esitutkinnan ajoneuvon kuljettajan selvittämiseksi. Jos haltija
ei reagoi määräajassa tiedoksi saamaansa rikesakkoon, on hänen suori-
tettava maksu. Vastustamisvelvollisuuteen perustuvan mallin käyttöön-
otto edellyttää siis sitä, että haltijalle lähetetty rikesakko on ehdollinen
ja sen vastustaminen johtaa esitutkinnan suorittamiseen ja mahdolliseen
oikeuskäsittelyyn (Oikeusministeriö 2001).

Ehdollisen rikesakon soveltaminen oikeushenkilöihin (mm. yritys-
autot) on hankalaa ja asia vaatii tarkempaa tarkastelua, mikäli ehdollinen
rikesakko otetaan käytäntöön. Jatkoselvityksiä on ehdolliseen rike-
sakkoon perustuvassa järjestelmässä tehtävä myös valvontavastuun
mahdollisen jakamisen suhteen. Perustuslain 124 § mukaan merkittävää
julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viran-
omaisille. Toistaiseksi on epäselvää, mitä osia valvontaprosessista
voitaisiin siirtää poliisilta muille viranomaisille ja mikä olisi kunnallisen
(tai muun) viranomaisen rooli tällaisessa järjestelmässä.

3.3 Dekriminalisointikynnys

Hallinnolliseen maksuseuraamusjärjestelmään siirryttäessä on päätettävä
dekriminalisointikynnys eli nopeusraja, jonka ylittävät rikkeet kuuluisivat
edelleen rikoslain piiriin. Rikesakkorajan korkeudella puolestaan on
merkitystä rikkeiden käsittelyn vaatimaan työmäärään ehdolliseen
rikesakkoon perustuvassa järjestelmässä.

Vastakkain on kaksi näkökulmaa: vakavan rikkeen dekriminalisoinnin
on pelätty antavan väärän viestin rikkeen vähäisestä moitittavuudesta -
toisaalta pelätään, että liian matala dekriminalisointikynnys estää valvon-
nan riittävän tehostamisen, jolloin liian suuri osa rikkomuksista jää
kokonaan rankaisematta. Mikäli rikoslain alaisia suuria ylinopeuksia on



16 LINTU 1/2003 • LIIKENTEEN KAMERAVALVONTAAN LIITETYN HALTIJAVASTUUN TOTEUTTAMISVAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

3.4 Kameravalvonnan käyttö muussa

liikennevalvonnassa

Liikenteen kameravalvontaa voidaan hyödyntää ylinopeuksien valvon-
nan lisäksi myös esim. bussikaistojen valvonnassa ja punaisten valojen
noudattamisen seurannassa. Liikenneturvallisuuden kannalta kamera-
valvonnan teknisen ja lainsäädännöllisen toimintamallin tulisi tarvittaessa
olla laajennettavissa myös muihin kuin ylinopeusrikkomuksiin.

Liikenteen kameravalvonnan laajennettavuuspotentiaalia on runsaasti:
Liikenneturvan (2002) mukaan 10-40 prosenttia niistä autoilijoista, joilla
on mahdollisuus ajaa päin punaista, myös tekee sen. Kiinnijäämisen riski
punaista päin ajettaessa on äärimmäisen pieni.

Helsingissä punaista päin ajamisen yleisyyttä ja rikkeiden räikeyttä
on mitattu kolmessa risteyksessä. Näissä risteyksissä punainen valo
syttyy kolmen sekunnin kuluttua vihreän vaiheen päättymisestä. Kuvassa
2 vaaleanpunaisella merkitylle alueelle (2–3 sekuntia vihreän päätty-
misestä) osuminen on yleensä jo lainvastaista käyttäytymistä. Punaista
päin ajaneista noin 70 prosentilla oli punainen valo ollut päällä alle yhden
sekunnin ja muutamalla prosentilla yli kahden sekunnin.

nopeuden ylitysNopeusrajoit

us

Ylinopeuksia

< 10 km/h 10-20 km/h 20-30 km/h > 30 km/h

120 km/h 31 % 74 % 22 % 3 % 0.7 %

100 km/h 38 % 73 % 22 % 4 % 1.3 %

80 km/h 59 % 75 % 20 % 4 % 1.1 %

50 km/h 68 % 69 % 27 % 4 % 1 %

40 km/h 74 % 58 % 23 % 4 % 1 %

30 km/h 80 % 55 % 34 % 9 % 2 %

Taulukko 1. Ylinopeutta ajavien osuudet ja ylitysten suuruudet eri
nopeusrajoitusalueilla.

havaittujen rikkomusten joukossa paljon, siirtyvät nämä tapaukset
alhaisella dekriminalisoitikynnyksellä poliisin esitutkintaan ja seurauk-
sena voi olla käsittelyjen ruuhkautuminen.

Taulukossa 1 on esitetty autojen nopeusjakaumia eri nopeusrajoitus-
alueilla Tiehallinnon LAM-pisteissä (80-120 km/h), siirrettävillä Hi-Star
mittalaitteilla Suomessa (50 km/h) sekä tutkalla pääkaupunkiseudulla
(30-40 km/h) tehtyjen mittausten mukaan.

Kuten taulukosta voidaan havaita, on ylinopeutta ajaminen yleisempää
alhaisilla rajoitusalueilla; 30 km/h ja 40 km/h alueilla kolme autoa
neljästä ajaa ylinopeutta. Noin yksi prosentti ylinopeutta ajaneista autoista
ylittää rajoituksen vähintään 30 km/h:lla. Runsaat 90 % ylinopeuksista
on nykyistä rikesakkorajaa (20 km/h) matalampia.
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Kameravalvonnan hyödyntäminen myös muissa liikennerikkomuk-
sissa kuin ylinopeuksissa ei kuitenkaan ole yksiselitteinen asia mm. rikko-
musten vakavuuden ja mahdollisten seuraamusten vuoksi. Päin punaista
liikennevaloa ajamista on monessa yhteydessä pidetty niin vakavana
rikkeenä, ettei sen dekriminalisointi tule kyseeseen. Rikkeen dekri-
minalisoinnin on pelätty antavan väärän vaikutelman sen paheksut-
tavuudesta. Toisaalta voidaan myös ajatella, millaisen viestin vähäinen
valvonta ja käytännössä olematon kiinnijäämisriski antaa.

3.5 Ulkomaisia toteutusmalleja

Alankomaissa ylinopeudet kuuluvat hallinnollisen järjestelmän piiriin.
Päiväsakkojen piiriin kuuluvat 80-100 km/h rajoitusalueella yli 30 km/
h ylinopeudet ja 100-120 km/h alueella yli 40 km/h ylinopeudet. Ajo-
neuvon rekisteröity haltija on vastuussa tieliikennerikkomuksesta riippu-
matta siitä, onko hän itse kuljettanut ajoneuvoa. Maksuseuraamus on
määrältään kiinteä ja se vaihtelee alueen suurimman sallitun nopeuden
ylityksen suuruudesta riippuen 60-330 € välillä. Maksuseuraamuksen
lisäksi muita seuraamuksia ei ole. Automaattisessa liikennevalvonnassa
kuva ajoneuvosta otetaan takaapäin. Haltija voi vapautua vastuusta vain
osoittamalla, että auto oli myyty, otettu luvattomasti käyttöön tai liike-
toiminnassa kirjallisella sopimuksella vuokrattu korkeintaan kolmeksi
kuukaudeksi.

Iso-Britanniassa ajoneuvon kuljettaja on vastuussa liikennerikko-
muksesta, mutta ajoneuvon haltijan oletetaan kuljettaneen ajoneuvoa.
Silloin kun automaattisessa liikennevalvonnassa havaitusta rikkomuk-
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sesta seuraa kiinteämääräinen sakkorangaistus, ajoneuvon haltijaa lähes-
tytään kirjeitse ja hänelle annetaan mahdollisuus suorittaa 40 punnan
suuruinen maksu sekä tietty määrä virhepisteitä (penalty points). Auto-
maattisessa liikennevalvonnassa kuva ajoneuvosta otetaan takaapäin.
Jättämällä maksun suorittamatta ajoneuvon haltija voi valita tuomio-
istuinprosessin. Asia käsitellään aina tuomioistuimessa, mikäli ajoneuvon
haltijan virhepisteiden määrä ylittää tietyn rajan. Haltijalla on velvollisuus
kertoa, kuka ajoneuvoa kuljetti, mikäli hän itse kiistää olleensa kuljettaja.

Itävallassa suurimman sallitun nopeuden ylitykset kuuluvat hallin-
nollisen maksuseuraamusjärjestelmän piiriin, jossa ajoneuvon haltijalle
lähetetään kehotus maksaa kiinteämääräinen maksu. Jos maksu suori-
tetaan määräajassa, ajoneuvon (todellista) kuljettajaa ei selvitetä eikä
rikkomus johda muihin seuraamuksiin. Jos maksu jätetään suorittamatta,
ajoneuvon kuljettaja selvitetään ja hänelle määrätään seuraamus hallin-
nollisessa menettelyssä. Kameravalvontakuvat ajoneuvoista otetaan
takaapäin.

Saksassa ylinopeudet kuuluvat hallinnollisen maksuseuraamusjärjes-
telmän piiriin ja rikkomuksesta seuraa kiinteä ylinopeuden suuruuden,
tapahtumapaikan ja ajoneuvon mukaan määräytyvä seuraamus, joka
voidaan määrätä vain kuljettajalle. Viranomaisilla on velvollisuus selvit-
tää, kuka rikkomuksen tekohetkellä toimi kuljettajana. Liikenteen kame-
ravalvonnassa kuva otetaan edestä, koska siinä tulee näkyä sekä ajoneuvo
että kuljettaja.

Tanskassa ajoneuvon haltijalle lähetetään kuvalla varustettu tiedus-
telukirje siitä, kuka ajoneuvoa on tapahtumahetkellä kuljettanut. Jos
haltija tunnustaa itse kuljettaneensa ajoneuvoa, hänelle määrätään sakko-
rangaistus. Jos haltija ei vastaa kirjeeseen eikä muistutuskirjeeseen tai
kiistää kuljettaneensa ajoneuvoa, suoritetaan esitutkinta. Haltijalla on
tietyin poikkeuksin velvollisuus kertoa, kuka ajoneuvoa kuljetti. Jos
haltija ei noudata tätä velvollisuutta, hänelle voidaan määrätä sakko-
rangaistus.

Norjassa ja Ruotsissa kuljettajan selvittäminen alkaa myös ajoneuvon
haltijalle lähetettävällä tiedustelukirjeellä. Jos kirjettä ei palauteta,
suoritetaan normaali esitutkinta. Ajoneuvon haltijalla ei ole velvollisuutta
edistää oman rikoksensa selvittämistä. Todistamisvelvollisuus määräytyy
yleisten todistamista koskevien säännösten mukaan. Poliisin toimintaa
selvittävä komitea on Ruotsissa esittänyt automaattisen kameravalvonnan
hallinnollisen käsittelyn selvittämistä uudelleen. Nykyistä käytäntöä
moititaan tehottomaksi ja “pedagogiseksi”; kiinnijäämisriski on näen-
näinen eikä todellinen, mikä vähentää kuljettajien kunnioitusta lain-
säädäntöä kohtaan. Dekriminalisointiin uskotaan myös liittyvän resurs-
sien säästämiseen ja liikenneturvallisuuden kohenemiseen liittyviä
näkökohtia (SOU 2001).
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4 Haltijavastuu-

menetelmien

vertailu

Työn tarkoituksena on ollut vertailla valvonnan eri vaiheisiin kuluvaa
aikaa eri järjestelmillä. Luotettavaa tietoa on vaikea löytää – niinpä
tarkasteluissa onkin pitäydytty kahden eri vaihtoehdon suhteellisten
erojen arvioimisessa.

4.1 Teknisen työn määrä

Kuvassa 3. on arvioitu eri vaihtoehtojen valvontaprosesseja työvai-
heittain. Liitteessä 2 on esitetty nykyinen prosessikuvaus Poliisin työ-
määrien voidaan teknisten vaiheiden osalta olettaa olevan samat molem-
missa vaihtoehdoissa. Periaatteessa poliisin työmäärä voisi hallin-
nolliseen maksuun perustuvassa järjestelmässä olla kuvien tunnistamisen
osalta alhaisempi kuin ehdollisessa rikesakossa, käytännössä kuvat on
kuitenkin käytävä läpi rekisterinumeron selvittämiseksi ja samassa
yhteydessä molemmissa vaihtoehdoissa tarkistettaneen kuvan kelvol-
lisuus eli mahdollisuus tunnistaa kuljettaja kuvasta valitustapauksia
varten.

Valvonnan tekniseen toteuttamiseen liittyvän työn määrään vaikuttaa
hallinnollista järjestelmää enemmän valvonnan fyysinen toteutus. Liiku-
teltavaa kalustoa käytettäessä laitteiston ylläpito ja tiedonsiirto toimivat
sujuvammin kuin käytettäessä kiinteitä valvontapylväitä ja filmiä.
Kiinteiden pylväiden kamerakaluston digitalisoiminen voi nopeuttaa
käytännön työtä jonkin verran. Toimistossa tehtävän teknisen työn osalta
järjestelmän automatisointi (mm. automaattinen rekisterinumeron tun-
nistus) on avainasemassa; työmääriin kohdistuvien vaikutusten voidaan
olettaa olevan samat molemmissa järjestelmissä.
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Kuva 3. Hallinnollisen maksuseuraamuksen ja ehdollisen rikesakon prosessikuvaukset.
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4.2 Hallinnollisen työn määrä

Nykytilanteeseen verrattuna molemmat vaihtoehdot keventävät hallin-
nollista työtä ennen kaikkea kuulemismenettelyyn liittyvän työn osalta:
ennen rikesakon tiedoksiantoa tehtävää suppeaa esitutkintaa ei tarvitse
tehdä. Maksuseuraamuksen tai rikesakon tiedoksisaattamisen jälkeen on
ajoneuvon haltijan vastustettava maksua voidakseen vapautua maksa-
masta. Hallinnollisen maksun piirissä vastustamistapausten käsittely
jatkuu tarvittaessa oikeusteitse - valitusmenettelyn kulkua ja hallinnollista
rakennetta ei tämän työn puitteissa ole tarkemmin määritelty. Ehdol-
lisessa rikesakossa rikesakon saajalla on vastustamisvelvollisuus ja
vastustamistapauksissa esitutkinnan suorittaa poliisi.

Kuten kuvasta 3 nähdään, on hallinnollinen maksuseuraamusjär-
jestelmä poliisin toiminnan kannalta hieman kevyempi vaihtoehto, sillä
dekriminalisointikynnyksen alittavissa tapauksissa haltija saattaa asian
kiistämistapauksissa jatkokäsittelyyn, jossa poliisilta ei vaadita työ-
panosta. Valitusmenettelyn rakennetta ei tämän työn puitteissa ole
määritelty tarkemmin. Poliisin työmäärän kannalta merkittävää on
dekriminalisointikynnyksen suuruus eli kuinka suuret ylinopeudet kuulu-
vat hallinnollisen maksun piiriin. Dekriminalisointikynnyksen suuruuden
vaikutusta poliisin työmääriin on arvioitu kappaleessa 4.3. Sepän (2002)
mukaan hallinnollisessa maksujärjestelmässä osa poliisin työstä olisi
mahdollista siirtää Postille, joka lähettäisi ajoneuvon haltijalle maksu-
seuraamuksen e-kirjeenä. Periaatteessa e-kirje voisi toimia myös ehdol-
lisessa rikesakossa, jolloin tiedoksianto toimitettaisiin esim. saanti-
todistuksella postin kautta. Postin palveluiden hyödyntämistä hallin-
nollisissa työvaiheissa on pohdittava tarkemmin tietosuojan ja lain-
säädännöllisten kysymysten osalta, mikäli tarvetta toimintojen osittaiselle
ulkoistamiselle ilmenee.

Ehdollisessa rikesakkomenettelyssä poliisin työmäärään vaikuttaa se,
lähetetäänkö seuraamuskirje ajoneuvon haltijalle vaiko kuljettajalle.
Mikäli järjestelmä perustuu seuraamuskirjeen lähettämiseen ajoneuvon
kuljettajalle, vaatii tämä lisätyötä kuljettajan selvittämiseksi kuvassa 3
esitettyyn malliin verrattuna, jossa lähtökohtana on Oikeusministeriö
(2001) arviomuistion mukainen ehdollisen rikesakon lähettäminen
suoraan ajoneuvon haltijalle. Ehdollisessa rikesakkomenettelyssä esitut-
kinnan hoitaa kiistämistapauksissa poliisi. Kiistämistapausten määrä
vaikuttaa suoraan poliisin työmääriin, mitä enemmän esitutkintaan
meneviä tapauksia on, sitä suurempi on hallinnollisen työn määrä. Sepän
(2002) mukaan nykyisessä järjestelmässä, jossa ensin selvitetään rikko-
muksen tehnyt kuljettaja, Helsingissä noin 400 rikesakkotapauksesta vain
kaksi on mennyt oikeuden käsittelyyn.
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4.3 Eri vaihtoehtojen arviointia

Taulukko 2: Arvioidut henkilötyöminuutit havaittua ylinopeusrikettä kohden
hallinnolliseen maksuseuraamukseen perustuvassa järjestelmässä (nollatoleranssi).

HALLINNOLLINEN MAKSUSEURAAMUS

Dekriminalisointikynnys 20 km/h (5 % rikkeistä päiväsakoille)

Hallinnoll. maksu Päiväsakot Yhteen-säTyövaihe

Tienpitä

jä

Poliisi Tienpitä

jä

Poliisi Tienpitä

jä

Poliisi

Rikkeiden havaitseminen 3 - - - 3 -
Rikkeiden käsittely 5 - - 2 5 2
Yhteensä 8 - - 2 8 2

HALLINNOLLINEN MAKSUSEURAAMUS

Dekriminalisointikynnys 30 km/h (1 % rikkeistä päiväsakoille)

Hallinnoll. maksu Päiväsakot Yhteen-säTyövaihe

Tienpitä

jä

Poliisi Tienpitä

jä

Poliisi Tienpitä

jä

Poliisi

Rikkeiden havaitseminen 3 - - - 3 -
Rikkeiden käsittely 5 - - 0,5 5 0,5
Yhteensä 8 - - 0,5 8 0,5

Hallinnolliseen maksuun perustuvan järjestelmän toimivuuden kannalta
tärkeä tekijä on maksua vastustavien määrä ja valitustien rakenne. Mikäli
tapaukset siirtyisivät suoraan alioikeuden käsittelyyn, riskinä olisi
alioikeuden ylikuormittuminen. Esimerkiksi Hollannissa ihmisiä ‘roh-
kaistaan’ valittamaan tuomioistaan mm. internetissä toimivilla auto-
maattivalvontaa vastustavilla sivuilla. Hollannissa oikeusjärjestelmä
tukkeutuukin ajoittain runsaiden valitusten vuoksi (Zuilhof 2002). On
muistettava, että valitusten ja niiden käsittelyn suhteen epävarmuustekijät
koskevat myös ehdollista rikesakkomenettelyä. Järjestelmän toiminnan
ja kustannustehokkuuden kannalta katsottuna olisikin tärkeää rakentaa
järjestelmä sellaiseksi, etteivät valitukset aiheuttaisi oikeusjärjestelmän
ylikuormittumista ja kustannusten siirtymistä toiselle – ja tässä tapauk-
sessa yhteiskuntataloudellisesti kalliimmalle – taholle.

Poliisin työmäärän kannalta oleellista on dekriminalisointikynnyksen
taso. Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty arvio siirrettävällä digitaalikalustolla
suoritettavan ylinopeuksien kameravalvonnan vaatimista tienpitäjän ja
poliisin työmääristä eri lainsäädäntövaihtoehdoilla. Taulukossa on
oletettu, että tienpitäjä huolehtii rikkeiden havaitsemisesta. Tienpitäjällä
tarkoitetaan tässä yhteydessä kuntaa, kaupunkia tai Tiehallintoa. Havait-
tujen rikkeiden käsittelyn edellyttämien työmäärien jakautuminen tien-
pitäjän tai muun viranomaisen ja poliisin kesken riippuu lainsäädännöstä.
Arviot perustuvat pohjoismaisiin kameravalvontakokemuksiin sekä
Helsingin pysäköintipalvelukeskuksen tilastoihin.
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Taulukoissa on oletettu, että yhden rikkeen havaitsemiseen (nopeuden
mittaaminen) kuluu keskimäärin 3 henkilötyöminuuttia. Hallinnollisen
maksun ja vapaaehtoisesti maksetun ehdollisen rikesakon toimisto-
käsittelyyn arvioidaan kuluvan 5 henkilötyöminuuttia (haut tietojärjes-
telmistä, kuvan tulostaminen ja maksukirjeen lähettäminen). Kuljettajan
tunnistamisen edellyttämän esitutkinnan (kiistämistapaukset) arvellaan
vievän 30 minuuttia tapausta kohden. Edelleen on oletettu, että ehdollisen
rikesakon järjestelmässä 20 % rikkeistä vaatii esitutkinnan (yritysautot
ja ehdollista rikesakkoa vastustaneet). Nopeudenylitysten osalta on
arvioitu, että noin 70 % ylityksistä on alle 10 km/h, 25 % välillä 10-20
km/h, 5 % välillä 20-30 km/h ja noin 1 % yli 30 km/h.

Kuvassa 4 esitetään taulukoiden 2 ja 3 lukujen perusteella, miten
puuttuminen 100 000 ylinopeusrikkomukseen kuormittaa valvonnan
osapuolia eri lainsäädäntövaihtoehdoissa. Sakkomäärä puolestaan pe-
rustuu liikenneturvallisuusnäkökohtiin; oletuksena on, että 100 000
ylinopeussakkoa vuodessa Helsingissä vaikuttaisivat merkittävästi
kiinnijäämisriskiin ja sitä kautta positiivisesti liikenneturvallisuuteen.

Ehdollisen rikesakon järjestelmä vähentää rikkeiden havaitsemisen ja
käsittelyn vaatiman henkilötyömäärän lähes kolmannekseen nykyisestä.
Hallinnollisen maksuseuraamuksen järjestelmässä vähennys on hieman
suurempi. Henkilöresursseja lisäämättä voitaisiin siis siirrettävällä

digitaalikameralla aikaansaatava kiinnijäämistiski kolminkertaistaa.
Hallinnolliseen maksuseuraamukseen perustuvassa järjestelmässä

tienpitäjä (kunta, kaupunki, tiepiiri) voi osallistua rikkeiden havait-
semiseen ja käsittelyyn nykyisen pysäköinninvalvonnan tapaan. Poliisin
on huolehdittava vain rikoslain alaisten suurten ylinopeuksien käsitte-

Taulukko 3: Arvioidut henkilötyöminuutit havaittua ylinopeusrikettä kohden
ehdolliseen rikesakkoon perustuvassa järjestelmässä (nollatoleranssi).

EHDOLLINEN RIKESAKKO

Rikesakkoraja 20 km/h (20 % rikkeistä vaatii esitutkinnan)

Rikesakko Päiväsakot Yhteen-säTyövaihe

Tienpitä

jä

Poliisi Tienpitä

jä

Poliisi Tienpitä

jä

Poliisi

Rikkeiden havaitseminen 3 - - - 3 -
Rikkeiden käsittely 3 5 - 2 3 7
Yhteensä 6 5 - 2 6 7

EHDOLLINEN RIKESAKKO

Rikesakkoraja 30 km/h (20 % rikkeistä vaatii esitutkinnan)

Rikesakko Päiväsakot Yhteen-säTyövaihe

Tienpitä

jä

Poliisi Tienpitä

jä

Poliisi Tienpitä

jä

Poliisi

Rikkeiden havaitseminen 3 - - - 3 -
Rikkeiden käsittely 3 5 - 0,5 3 5,5
Yhteensä 6 5 - 0,5 6 5,5
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lystä. Kiinnijäämisriski voidaan monikymmenkertaistaa poliisin nykyisin
resurssein. Tienpitäjän mahdolliseen valvontavastuuseen tukeutuvassa
järjestelmässä on selvitettävä tulonjako- ja vastuukysymykset, jotka
kuntien – tai muun tienpitäjän – osallistumishalukkuuden ja -mahdol-
lisuuksien kannalta ovat keskeisiä tekijöitä. Ehdollisen rikesakon järjes-
telmässä tienpitäjän rooli valvontaprosessissa on toistaiseksi epäselvä ja
vaatii lisäselvityksiä.

Poliisin oman näkemyksen mukaan vain kunnallisen tahon kanssa
yhteistyössä toteutettu nopeusvalvonta voisi nostaa merkittävästi kiinni-
jäämisriskiä ylinopeustapauksissa. Vuonna 2001 ylinopeustapauksia oli
noin 165 000 kappaletta, joista automaattisen kameravalvonnan kautta
havaittuja tapauksia oli noin 10 000. Poliisin omassa työryhmässä on
arvioitu, että sekä ehdollisessa rikesakossa että hallinnollisessa maksussa
poliisi voisi tehostaa kameravalvontajaksojen toimintaa noin 20 % eli
2000 tapausta vuodessa. Tämä lisäisi koko valvonnan tehoa vuosittain
noin 2000 tapauksella eli 1,2–1,5 %. Ilman valvontavastuun (osittaista)
siirtämistä kunnalliselle tai muulle taholle ei siis voida puhua valvonnan
merkittävästä tehostamisesta kummallakaan ehdotetulla vaihtoehdolla.
Poliisin ehdottamassa järjestelmässä kameravalvonta siirrettäisiin kunnan
(tai muun tahon) vastuulle, seuraamusmenettelynä olisi hallinnollinen
maksu. Kaaviokuva valvontaprosessista on liitteessä 3. Liitteessä 4 on
esitetty poliisin laskelmia siirrettävään kalustoon perustuvan järjestelmän

kustannuksista ja valvonnan tuottamista tuloista (Seppä 2002).

Henkilötyöaika havaittua nopeusrikettä kohden

Rikkeiden havaitseminen

Rikkeiden käsittely

Ehdollinen rikesakko, 
rikesakkoraja 20 km/h

Ehdollinen rikesakko, 
rikesakkoraja 30 km/h

Hallinnollinen maksu, 
kynnys 20 km/h

Hallinnollinen maksu, 
kynnys 30 km/h

Poliisi

Poliisi
Nykyinen lainsäädäntö, 
rikesakkoraja 20 km/h

Poliisi

Tienpitäjä
Poliisi

Tienpitäjä
Poliisi

Henkilötyöminuutit rikettä kohden tai
henkilötyövuodet 100 000 rikettä kohden
0 10 20 30 40

Kuva 4. Henkilötyöaika havaittua rikettä kohden.
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Väkiluvultaan Suomen kokoisessa Victorian osavaltiossa Australiassa
varauduttiin ylinopeuksien tehokkaan kameravalvonnan alkaessa käsitte-
lemään 10 000 sakkoa päivässä. Tosiasiallisesti käsiteltiin valvonnan
alkuvaiheessa päivittäin vain runsaat 2 000 sakkoa. Helsingin mitta-
suhteisiin muunnettuna tarkoittaisi Victorian tapausta vastaava valvonnan
kattavuus kiinnijäämisriskin kohottamista noin 1000 tapaukseen päivässä
ja 360 000 tapaukseen vuodessa. Nykyisin Helsingissä määrätään noin
8 000 ylinopeussakkoa vuodessa, eli kiinnijäämisriski kasvaisi nykyisestä
45-kertaiseksi.

Jos tehokkaan valvonnan käynnistämiseen liitettävä tiedotus ja “kau-
punkirummut” toimisivat ennaltaehkäisevästi Victorian tapaan, pitäisi
Helsingin valvontajärjestelmän kyetä käsittelemään päivittäin runsaat 200
tapausta eli vuositasolla vajaat 100 000 tapausta. Nykyisellä lainsää-
dännöllä ja laitteistolla rikkeiden käsittelykapasiteetti valvontayksikköä
kohden on kiinteää kalustoa käytettäessä 500–1000 tapausta/vuosi ja
siirrettävää kalustoa käytettäessä 15–20 kpl/työvuoro, jolloin todellinen
puuttumiskynnys on 11 km/h tai enemmän. Esimerkiksi tammikuussa
2003 siirrettävällä laitteistolla havaittiin 550 ylinopeusrikkomusta, joista
käsiteltiin 146 kappaletta. Käsitellyissä tapauksissa ylinopeutta oli 11 km/
h tai enemmän. Käsittelemättä jääneissä 404 tapauksessa ylinopeutta oli
6–10 km/h (Seppä 2003). Siirrettävällä kalustolla olisi mahdollista päästä
50 tapaukseen/työvuoro yli 6 km/h (30–50 km/h rajoitusalueet) puuttu-
miskynnyksellä. Suuremmilla nopeusrajoitusalueilla (≥ 60 km/h) puuttu-
miskynnys olisi suurimman sallitun nopeuden ylittäminen 10 %. Tapaus-
ten käsittelymäärän nostaminen 50 kpl/työvuoro edellyttäisi hallin-
nollisen käsittelyn muuttamista liitteessä 3 esitetyllä tavalla (Seppä 2002).
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5 Kameravalvonnan

vaikuttavuus

Liikenteen kameravalovalvonnan on todettu vaikuttavan positiivisesti
liikenneturvallisuuteen. Keskinopeudet laskevat, ajoneuvojen nopeus-
jakauma muuttuu, onnettomuudet vähenevät ja onnettomuuksien seu-
raukset lievenevät. Kameravalvonnan hyväksyttävyys tienkäyttäjien
keskuudessa on varsin korkea. Seuraavissa kappaleissa on esitelty
tarkemmin liikenteen kameravalvonnan vaikutuksia.

5.1 Vaikutukset ajonopeuksiin

Nopeuksien automaattisen seurannan vaikutuksia on tutkittu mm. Nor-
jassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Taulukossa 4 on esitetty tutkimusten
tulokset tiivistetysti. Norjassa Kameravalvonnan havaittiin pudottavan
keskinopeuksia 1,38–7,10 km/h sekä muuttavan nopeusjakaumaa: kame-
ravalvonnan käyttöönoton jälkeen; esimerkiksi 90 km/h rajoitusalueella
ylinopeutta ajavien osuus (49,3 % ennen automaattivalvontaa) putosi 16,9
%:iin.

Norjalaisten tutkimuksessa ei havaittu ns. ‘kenguruefektiä’ eli tilan-
netta, jossa ylinopeutta ajetaan valvonnan käyttöönoton jälkeen kiinteiden
kameravalvontapylväiden välillä. Ajonopeudet tosin pienenivät mittaus-
pisteissä enemmän kuin niiden välillä.

Kameravalvonnan ajonopeuksia alentavan vaikutuksen havaittiin
pienenevän vain vähän ajan myötä: puolen vuoden jälkeen valvonnan
aloittamisesta valvonnan vaikutus ajonopeuksiin oli –8,3 km/h – puolen-
toista vuoden kuluttua vaikutus oli –8,1 km/h. Automaattivalvonta laski
nopeuksia eniten siellä, missä ajonopeudet olivat suurimmat (Ragnøy
2002).

Ruotsissa tehdyssä vastaavanlaisessa ennen/jälkeen -tutkimuksessa
tulokset ovat olleet samansuuntaisia. Kesäkuusta 1998 kesäkuuhun 2000
keskinopeudet laskivat 4–5 km/h, tutkimuksen alkuvaiheessa (kesäkuu
1998–kesäkuu 1999) nopeudet laskivat hieman enemmän 6–7 km/h.
Nopeuksin hajonnan havaittiin pienentyneen kameravalvonnan käyttöön-
oton jälkeen (Kronberg & Nilsson 2000).

Tanskalaisessa kokeilussa nopeusvalvonnassa käytettiin liikkuvaa
yksikköä keskimäärin 2 h/vrk 12 kk ajan. Keskinopeudet laskivat val-
vonta-alueella 2,4 km/h – kontrollialueilla keskinopeuksissa ei tapahtunut
muutoksia (Danish Road Directorate 2001, Vejdirektoratet 2000).
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Taulukko 4. Esimerkkejä liikenteen kameravalvonnan vaikutuksista ajonopeuksiin.

Suomessa kameravalvonnan vaikutuksia on tutkittu mm. valtatie 1
nopeusvalvontakokeilun yhteydessä. Kameravalvonnan havaittiin vähen-
tävän selvästi ylinopeuksien määrää, keskinopeudet laskivat valvonta-
pylväiden kohdalla 1–3 km/h. Nopeusmuutokset olivat voimakkaimmat
0,5–2,5 km valvontapylväästä. Kameravalvonnan arvioitiin eliminoineen
ensimmäisen koevuoden aikana yli 500 000 ylinopeustapausta (Mäkinen
& Rathmayer 1994).

Hollannissa tehdyissä tutkimuksissa tulokset ovat olleet samansuun-
taisia kuin muualla: sekä keskinopeudet että suurten ylinopeuksien
osuudet ovat alentuneet (Goldenbeld ym. 2000).

5.2 Liikenneturvallisuusvaikutukset

Liikenteen kameravalvonnan liikenneturvallisuutta parantava vaikutus
perustuu lähinnä ajonopeuksien alenemiseen sekä liikennevalorikko-
musten (punaista päin ajo) vähenemiseen. Elvikin (1997) tutkimuksessa
havaittiin henkilövahinko-onnettomuuksien vähentyneen 20 % kamera-
valvonnan käyttöönoton jälkeen. Elvikin (2001) mukaan kameraval-
vonnan liikenneturvallisuusvaikutukset ovat tavanomaista nopeus-
valvontaa suuremmat, eniten kameravalvonta vaikuttaa henkilövahinko-
onnettomuuksiin.

Victorian osavaltiossa Australiassa vuonna 1989 aloitettu ylinopeuk-
sien kameravalvonta on tuottanut hyviä tuloksia: viisi vuotta valvonnan
aloittamisen jälkeen kolarit ovat vähentyneet 21 %, henkilövahingot 38
% ja liikennekuolemat 51 % (Goldenbeld ym. 2000). Zaidelin (2002)
mukaan kameravalvonnan vaikutus liikenneonnettomuuksien määrään
on suurempi kaupungeissa (–28 %) kuin taajamien ulkopuolella (–4 %).

Maa Koeasetelma Vaikutus Julkaisu

Norja kolme tieosuutta (45,8
km), 24 kiinteää
kamerapylvästä, 70-90
km/h rajoitus

�  keskinopeudet
laskeneet 1.38-7.10
km/h

�  suurten
ylinopeuksien osuus
pienentynyt

Ragnøy, Arild (2002).
Automatisk trafikkontr
(ATK) - Effekt på
kjørefart.

Ruotsi 6 km 90 km/h tietä,
seitsemän
kamerakaappia, kaksi
kameraa

�  keskinopeudet
laskeneet 4-5 km/h

�  nopeuksien hajonta
pienentynyt

Kronberg & Nilsson
(2000). Automatisk
hastighetsövervakning

Tanska liikkuva yksikkö, 20
mittauspaikkaa, keskim. 2
h/päivä 12 kk aikana

�  keskinopeudet
laskeneet 2.4 km/h

Vejdirektoratet (2000)
Automatisk
hastighedskontrol.

USA,
Kalifornia

liikkuva yksikkö, 40
km/h rajoitus, kokeilu

�  keskinopeudet
laskeneet 8.2 km/h

Study Reports on the
Effectiveness...
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5.3 Kiinnijäämisriski

Kameravalvonnan nopeuksia alentava vaikutus perustuu kiinnijää-
misriskin kasvamiseen. Mäkisen ja Rathmayerin (1994) mukaan valvonta
lisää todellista eli objektiivista kiinnijäämisriskiä. Kiinnijäämisen toden-
näköisyyden lisääntyminen puolestaan kasvattaa subjektiivista eli koettua
kiinnijäämisriskiä.

Victorian osavaltiossa Australiassa kiinnijäämisriski kasvoi huomat-
tavasti kameravalvonnan käyttöönoton jälkeen: sakkojen määrä nousi
20 000 sakosta/kk moninkertaiseksi 40 000–80 000 sakkoon/kk
(Cameron ym. 1992). Kameravalvontaa suoritettiin 54 kameralla, keski-
määrin 2–3 tuntia kerralla.

Automaattisen liikennevalovalvonnan on todettu vähentävän punaista
valoa päin ajamista jopa 60 % (Goldenbeld ym. 2000). USA:ssa tulokset
ovat olleet samankaltaisia, liikennevalorikkomusten on tutkimusten
mukaan raportoitu vähentyneen 40–42 % liikennevalvonnan käyttöön-
oton jälkeen. Tutkimuksissa on havaittu myös ‘halo-efekti’ eli valvonta
vähentää rikkomuksia myös muissa kuin valvotuissa valoristeyksissä
(Retting ym. 1999). Australialaisissa tutkimuksissa kameravalvonnan on
arvioitu vähentäneen henkilövahinko-onnettomuuksia valoristeyksissä
12 % (Zaidel 2002).

Liikenteen kameravalvontaa voidaan käyttää ylinopeuksien moni-
toroinnin ohella myös liikennevalorikkomusten havaitsemiseen. Zaidelin
(2002) mukaan liikennevalovalvonta vähentää henkilövahinko-onnet-
tomuuksia n. 12 %.

Vaikka liikenteen kameravalvonta vaikuttaakin myönteisesti liikenne-
turvallisuuteen, ei liikenneturvallisuuden parantamista tule jättää pelkäs-
tään nopeusvalvonnan varaan. Turner ja Polk (1998) korostavatkin
“kolmen E:n periaatetta”, jossa liikenneturvallisuutta pyritään paran-
tamaan sekä suunnittelun, valistuksen että valvonnan keinoin (engineer-
ing, education, enforcement).
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6 Käyttökokemuksia

kameravalvonnasta

Arvioitaessa nopeuksien kameravalvontaan liittyviä parametrejä kuten
työmääriä, kustannustehokkuutta ja käyttökokemuksia on tietojen luo-
tettavuuteen ja vertailtavuuteen suhtauduttava varauksella. Tiedot mm.
työmääristä perustuvat usein yksittäisiin poliisipiireihin tai yksittäisten
henkilöiden antamiin arvioihin. Systemaattisesti kerättyä kattavaa aineis-
toa ei tämän tutkimuksen puitteissa löytynyt. Esimerkiksi Itävallassa
kameravalvonnan työmääristä ei kerätä systemaattisesti tietoja. Työ-
määrien arviointia vaikeuttaa myös se, että osa valvontaprosessin työ-
vaiheista toteutetaan muun poliisitoiminnan ohessa: esimerkiksi filmien
hakeminen tehdään normaalin poliisipartioinnin yhteydessä (Christ
2002). Eri maista saadut tiedot perustuvat lisäksi erilaisiin lainsää-
dännöllisiin järjestelmiin, mikä vaikeuttaa saatujen tietojen vertail-
tavuutta.

6.1 Kameravalvonnan vaatimat

työmäärät

Tanskalaisten tekemässä pilottikokeessa arvioitiin myös sakkoa kohti
kuluva aika eri työvaiheissa siirrettävää kalustoa käytettäessä (taulukko
5). Aineisto perustuu 2 h/vrk keskimääräiseen käyttöaikaan 12 kk aikana
(Vejdirektoratet 2000).

Ruotsista saatujen tietojen mukaan käsittelyaika/sakko on korkea, noin
45 minuuttia/hyväksytty sakko. Aika-arvio sisältää seuraavat työvaiheet:
tallennuksen tyhjennys, kuvalaadun varmistus ja vertailu olemassa-
olevaan arkistokuvaan, raportti tapauksesta sekä kutsu kuultavaksi.
Vaatimukset kuvien varmalle tunnistamiselle ovat kovat, mikä voi
osaltaan pidentää käsittelyaikoja (Löfstedt 2002). Ruotsissa kame-
ravalvonnan tehokasta hyödyntämistä on haitannut lisäksi digitaalisen
kaluston käyttöön ja kuvarekistereihin liittyvät juridiset ongelmat (Nils-
son ym. 2001). Ruotsin poliisilta ei ole saatu virallista aineistoa ja niinpä
arviota voitaneen pitää vain suuntaa antavana, eikä siitä voida vetää
pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
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Suomessa toteutetussa automaattisen kameravalvonnan kaksivuoti-
sessa kokeilussa valvontaan käytettyjä työmääriä kiinteällä kalustolla on
arvioitu seuraavasti:

– laitteiston operointi kentällä ja toimistossa, 0,29 henkilötyötuntia/

automaattivalvontatunti

– seuraamusten käsittely, 0,07 henkilötyötuntia/automaattivalvontatunti

– virka-apu ja toimistohenkilökunta, 0,07 henkilötyötuntia/automaatti-

valvontatunti

Yhteensä valvontatuntia kohden siis kuluu 0,43 henkilötyötuntia. Kokei-
lussa kaikkiaan 8065 tunnin aikana otettiin 3549 valokuvaa, joista
hyväksyttyjä oli 55 %. Sakkoja kuvien perusteella määrättiin 1942
kappaletta. Yleisin syy kuvan hylkäämiseen oli kuvissa esiintyvät puut-
teet, toisena vuonna kuvien hylkäämisprosentti oli hieman pienempi kuin
kokeilun ensimmäisenä vuonna (Mäkinen & Rathmayer 1994).

Hallinnolliseen maksuun perustuvasta järjestelmästä ei ollut saatavissa
suoraan sovellettavaa tietoa. Suuntaa-antavia arvioita saatiin kuitenkin
pysäköinninvalvonnan työvaiheista. Helsingissä annettiin vuonna 2001
maksukehotuksia 186 368 kappaletta, joista 2/3 maksettiin suosiolla.
Maksumääräyksen (61 317) saaneista noin puolet maksoi virhemaksun
saatuaan määräyksen. Ulosottoon lähetettiin noin 30 000 maksumää-
räystä. Vastalauseita maksukehotuksista jätettiin 8701 kappaletta, näistä
hyväksyttiin 1922, hylättiin 3835 ja muutettiin huomautukseksi 2866
kappaletta. Hallinto-oikeuteen tapauksista päätyi 300 kappaletta. Hen-
kilötyötuntia kohden käsiteltiin noin 40 maksukehotusta ja 15 maksu-
määräystä. Maksukehotusten skannauksesta, maksuntarkkailusta, haltija-
tietojen hankinnasta ja postitusrutiineista huolehtii toimistossa kolme
työntekijää, ulosottomenettelyn hallinnointiin kului yksi henkilötyövuosi.
Koko toimistohenkilökunnan (8 hlöä) työaikaa kuluu maksukehotusta
kohden runsaat kolme minuuttia ja maksumääräystä kohden runsaat 10
minuuttia.

Työvaihe Minuuttia/sakko

Ylinopeuksien
mittaaminen ja rekisteröinti

3,1

Poliisitutkinta 5
Kuvien kehitys ja skannaus 0,9
Sakon käsittely 9,4
Sakottaminen ja s akkojen
tilittäminen

4,8

Yhteensä 23,2

Taulukko 5. Kameravalvonnassa
sakkoa kohden kulunut aika (min)
(Vejdirektoratet 2000).
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6.3 Kustannustehokkuus

Mäkinen ja Rathmayer (1994) vertasivat tutkimuksessaan kamera-
valvonnan kustannuksia vastaavanlaajuiseen tavanomaiseen nopeus-
valvontaan. Tavanomainen nopeusvalvonta arvioitiin 8,4 kertaa kamera-
valvontaa kalliimmaksi. Suuri ero selittyy henkilökustannuksilla, jotka
tavanomaisessa nopeusvalvonnassa ovat lähes 19 kertaa kameravalvontaa
kalliimmat. Vuoden 1994 hintatason mukaan kameravalvonnan käyttö-
kustannuksiksi arvioitiin n. 16 €/h, tavanomaisen nopeusvalvonnan
kustannukset olivat n. 138 €/h.

Saksassa kameravalvonta on osittain kunnan vastuulla. Valvonnasta
saatu tuotto kattaa valvontakustannukset 70 % kunnista – joka kolman-
nessa kunnassa valvonta tuottaa jopa pientä voittoa (Heidstra 2000).

Elvik (2001) on arvioinut liikenneturvallisuutta parantavien toimen-
piteiden hyöty-kustannus -suhteita. Tulosten mukaan nopeusvalvonnan
lisääminen on kannattavin liikenneturvallisuustoimenpide: liikenne-
valvonnan lisäämisen hk-suhteeksi saatiin tutkimuksessa 3.3, esimerkiksi
tieympäristön parantamisen vastaava arvo oli 1.9.

Nilssonin ym. (2001) mukaan Ruotsissa tehdyt pilotit osoittavat no-
peuksien kameravalvonnan olevan yhteiskuntataloudellisesti kannat-
tavaa. Säästöjä syntyy ajoneuvo-, onnettomuus- ja ympäristökustan-
nuksissa nopeuksien alentumisen kautta. Arviot hyöty/kustannus -suhteen
suuruudesta vaihtelevat 1,8–2,0 välillä. Arviot perustuvat kiinteiden

6.2 Kuvien onnistumisprosentti

Tanskalaisten kokeilussa havaittiin 12 kk aikana kaikkiaan 156 181
liikennerikkomusta, joista kirjoitettiin 105 036 sakkoa. Lähes kolmasosa
(32,7 %) havaituista nopeusrikkomuksista ei siis johtanut sakkoon.
Hylätyistä tapauksista 35 % ajoneuvon kuljettajaa ei pystytty tunnis-
tamaan, huonon kuvan laadun osuus tutkinnan keskeyttämisessä oli 10 %.
Sakkotapauksista noin 3 % johti oikeuskäsittelyyn (Vejdirektoratet 2000).
Ágústssonin (2002) mukaan nykyisin kuvista joudutaan hylkäämään noin
20–25 %; parannus johtuu lähinnä poliisin kameratyöskentelyyn liittyvän
osaamisen lisääntymisestä.

Ruotsissa arviolta 20–30 % kameravalvontalaitteilla otetuista kuvista
jää tunnistamatta. Osasyynä tähän on kova vaatimustaso, näytön pitää
olla täydellinen (Löfstedt 2002). Suomessa kameravalvonnalla tuotet-
tujen kuvien onnistumisprosentti on huomattavasti korkeampi. Helsingin
poliisi on siirrettävällä kalustolla päässyt yli 90 % onnistumisasteeseen.
Sakkoihin johtavien kuvien osuutta ei ole tiedossa lyhyehköstä käyttö-
kokemuksesta johtuen (Seppä 2002).
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6.4 Kokemuksia kunnallisesta

nopeusvalvonnasta

Heidstra ym. (2000) ovat selvittäneet ESCAPE-projektin osana muiden
kuin poliisiviranomaisten suorittamaan liikennevalvontaan liittyviä
seikkoja. Saksassa nopeusvalvontaa on siirretty poliisilta paikallis-
hallinnolle kahdessatoista osavaltiossa (kaikkiaan 16). Yhdessätoista
osavaltiossa käytetään rinnakkain sekä siirrettävää että kiinteää valvonta-
kalustoa, pelkästään kiinteää kalustoa käytetään vain Brandenburgin
osavaltiossa. Valvontaa suoritetaan yhdeksässä osavaltiossa sekä taajama-
että haja-asutusalueilla, kolme osavaltiota sallii valvonnan vain taajama-
alueilla.

Käytännössä valvonta tapahtuu siten, että ylinopeutta ajavasta ajo-
neuvosta ja sen kuljettajasta otetaan kuva edestäpäin. Paikallishallinto
hoitaa lähes kaikki valvonnan osa-alueet itsenäisesti, poliisin apua
käytetään koulutuksessa sekä jatkotutkintaa vaativien tapausten käsitte-
lyssä.

Kunnalliseen nopeusvalvontaan liittyvää tieteellistä tutkimusta on
Saksassa tehty vähän, joten laajoihin tutkimuksiin perustuvia johto-
päätöksiä järjestelmästä ei voida tehdä. Hajanaiset tulokset valvonnan
eri osa-alueilta antavat kuitenkin hyvän yleiskuvan kunnallisesta nopeus-
valvonnasta ja sen toimivuudesta. Seitsemässä osavaltiossa tehdyn
automaattivalvontaa koskevan kyselyn keskeisimmät tulokset olivat:

– valvontapaikat valitaan liikenneturvallisuusnäkökohtien mukaan

– valvonta on taloudellisesti kannattavaa

– yleisön hyväksyntä kunnallisen nopeusvalvonnan suhteen on korkea

(n. 80 %)

– keskinopeudet ja suurten ylinopeuksien osuudet ovat laskeneet

– onnettomuudet ovat vähentyneet

valvontapisteiden käyttöön ja olettamaan, että ajonopeudet laskevat
valvonnan seurauksena 4–6 km/h.

Englannissa on kokeiltu sellaista kameravalvonnan rahoitusjärjestelyä,
jossa valvonnan tuottamat voitot ohjataan valvontalaitteistojen ylläpitoon
ja uusien laitteiden hankintaan (DTLR 1999). Valvonnan tuottojen
ohjaaminen uusien laitteistojen hankintaan on mahdollistanut valvonnan
tehostamisen, minkä seurauksena liikenneturvallisuus pilottipaikka-
kunnilla on parantunut (The United Kingdom Parliament 2001).
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Kunnallisen nopeusvalvonnan suurimmaksi hyödyksi mainittiin val-
vonnan määrällinen lisääntyminen, samalla nopeusvalvontavastuun
siirtyessä kunnalle, on poliisin mahdollista siirtää toimintansa paino-
pistettä muille alueille. Toisaalta kunnallinen nopeusvalvonta nähtiin
poliisin kannalta myös uhkana: toimiessaan kouluttajana, poliisi luopuu
nopeusvalvontaan liittyvästä kompetenssistaan saamatta koulutettaviltaan
mitään vastineeksi. Toisena ongelmana kunnallisessa nopeusvalvonnassa
mainittiin tehottomuuden ja sekavuuden uhka. Tienkäyttäjille voi jäädä
epäselväksi kuka valvova viranomainen on, jolloin mahdollisista val-
vontaan liittyneistä virheistä syytetään väärää tahoa. Tehottomuutta
puolestaan voi esiintyä tilanteissa, joissa kommunikointi poliisin ja
paikallishallinnon viranomaisten välillä ei toimi ja nopeusvalvontaa
suoritetaan ajallisesti tai maantieteellisesti liian lähekkäin. Kaksois-
valvonnan välttämiseksi jatkuva yhteistyö paikallishallinnon viran-
omaisten ja poliisin välillä onkin välttämätöntä.
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7 Johtopäätökset

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kameravalvonnan käyttöä halu-
taan tehostaa ja laajentaa. Nykyisellä lainsäädännöllä, resursseilla ja
rikkeiden hallinnollisella käsittelyllä tehostaminen ei ole mahdollista.
Kameravalvonnan resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen
perustuu paitsi automatisoituihin teknisiin osa-alueisiin myös joustavaan
ja nopeaan rikkomusten hallinnolliseen käsittelyyn. Suomessa hallin-
nollisen käsittelyn tehostamiseksi on nähty kaksi vaihtoehtoa: ehdollinen
rikesakko tai hallinnollinen maksuseuraamus.

Molemmat em. vaihtoehdot helpottavat poliisin työtä valvontaproses-
sissa nykytilanteeseen verrattuna ja mahdollistavat rikkomusten nope-
amman ja tehokkaamman käsittelyn. Järjestelmien välillä on havait-
tavissa myös eroja. Ehdollisessa rikesakossa rikkeen kiistäminen johtaa
poliisin esitutkintaan ja vasta sen jälkeen päädytään tarvittaessa oikeus-
käsittelyyn. Mikäli kiistämistapauksia tulee runsaasti, kasvaa poliisin
työmäärä esitutkintaa vaativien tapausten osalta. Hallinnollinen maksu-
seuraamus oikeusministeriön kuvaamalla tavalla järjestettynä voi kuor-
mittaa kiistämistapauksissa hallinto-oikeutta, avainkysymykseksi muo-
dostuu näin valitustien ja -menettelyn määritteleminen siten, ettei ylikuor-
mittumista pääse tapahtumaan. Mahdollista hallinnolliseen maksuun
pohjautuvaa järjestelmää luotaessa olisikin syytä pohtia, onko hallinto-
oikeus ensimmäinen muutoksenhakuporras vai kohdistetaanko vastalause
vastaavalla menettelytavalla kuin pysäköintivirhemaksujärjestelmässä
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ensin valvovalle viranomaiselle, minkä jälkeen turvaudutaan tarvittaessa
oikeuskäsittelyyn.

Valvonnan merkittävän lisäämisen kannalta voidaan hallinnollista
maksua pitää parempana vaihtoehtoa. Kunnallisen (tai muun) tahon
suorittama valvonta olisi helpompaa toteuttaa hallinnollisen maksu-
seuraamusjärjestelmän piirissä mm. sakotusoikeudellisten syiden perus-
teella. Ehdollisen rikesakon piirissä tehtävien jakamiseen liittyvät seikat
poliisin ja muun valvontaa suorittavan tahon välillä (kunta, kaupunki,
Tiehallinto tms.) eivät ole kunnolla selvillä.

Poliisin kannalta ehdollinen rikesakko vaatii enemmän työtä kuin
hallinnollinen maksu, tarkkoja määrällisiä arvioita on kuitenkin vaikea
antaa. Molemmissa järjestelmissä kokonaistehokkuuden kannalta on
tärkeää muotoilla lainsäädännölliset ja toiminnalliset kehykset siten, että
valitusten ja epäselvien tapausten määrä jää mahdollisimman pieneksi.

Liikenteen kameravalvontaan liittyvää tietoa on saatavilla runsaasti,
tiedon tulkinta ja sovellettavuus ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Eri
maissa tehdyt tutkimukset perustuvat lainsäädännöllisesti, hallinnollisesti
ja teknisesti eri tavalla toteutettuihin järjestelmiin eikä suoria johto-
päätöksiä jonkun osa alueen soveltuvuudesta esim. Suomen oloihin voida
vetää. Kunnallisen (tai muun tahon suorittaman) kameravalvonnan
toteuttaminen Suomessa vaatii jatkoselvityksiä mm. lainsäädännön,
oikeuksien, vastuiden sekä tulonjaon suhteen.
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8 Yhteenveto

Nopeuksien kameravalvonnan avulla voidaan parantaa liikennetur-
vallisuutta merkittävästi ja yhteiskuntataloudellisesti kannattavasti.
Suomessa nopeuksien kameravalvonnan määrää on tarkoitus lisätä.
Valvonnan määrällinen lisääminen ei kuitenkaan yksin riitä, se voi johtaa
jopa nykyisen järjestelmän ylikuormittumiseen rikkeiden hallinnollisen
käsittelyn osalta. Hallinnollisen käsittelyn tehostamisessa poliisin resurs-
sien lisääminen on yksi vaihtoehto, tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan pidetä
realistisena lyhyellä aikavälillä. Ainoaksi toteutuskelpoiseksi ratkaisuksi
jäänee siten hallinnollisten työvaiheiden tehostaminen lainsäädän-
nöllisten muutosten kautta.

Siirtyminen nykykäytännöstä toiseen - uuteen - vaihtoehtoon aiheuttaa
muutoksia paitsi viranomaisten toiminnassa myös kansalaisten suhtau-
tumisessa. Muutosten suunnan ja suuruuden ennustettavuus on etenkin
mahdollisten ongelmien suhteen erittäin vaikeaa. Tiedottamisella sekä
uuden järjestelmän toiminnan tarkalla seurannalla ja tulosten analy-
soinnilla on keskeinen rooli kehitettäessä Suomen oloihin toimivaa
nopeuksien automaattivalvontajärjestelmää. Järjestelmää tulisi voida
muuttaa ja kehittää edelleen, mikäli ongelmia havaitaan. Lainsäädännön
kohdalla muutostyöt eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä tai helppoja
ratkaisuja. Järjestelmän laajennettavuus esim. punaisten valojen noudat-
tamisen seurannan suhteen tai valvontavastuun jakaminen osittain
kunnille, tienpitäjälle tai muulle sopivaksi katsotulle taholle tulee myös
ottaa huomioon suunnittelussa.

Liikenneturvallisuuden kannalta ajateltuna on myös muistettava,
etteivät ongelmat poistu pelkällä valvonnan lisäämisellä ja tehostamisella.
Automaattivalvonta on nähtävä suuren kokonaisuuden osana, jossa myös
jatkossa tarvitaan muuta valvontaa, tiedotusta ja tutkimusta.
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LIITE 1

Automaattivalvontaan liittyvä lainsäädäntö

Automaattiseen liikennevalvontaan sovelletaan poliisilain (493/1995) teknistä valvontaa koskevia säännöksiä.

Automaattisella kameravalvonnalla saatuihin tietoihin sovelletaan poliisin henkilörekistereistä annettua lakia

(509/1995) sekä sitä täydentäen yleistä henkilötietolainsäädäntöä. Poliisilain 29 §:n mukaisesti tieosuudella

suoritettavasta kameravalvonnasta ilmoitetaan kylteillä:

“Poliisilla on oikeus siitä ennalta ilmoitettuaan suorittaa julkisella paikalla tai yleisellä tiellä teknistä

valvontaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yllä-pitämiseksi, rikosten ennalta estämiseksi, rikoksesta

epäillyn tunnistamiseksi sekä erityisten valvontakohteiden vartioimiseksi.” –Poliisilaki, 29 §.

Ylinopeudesta voidaan määrätä rikesakko, jos nopeusrajoitusta rikotaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla

1–20 kilometrillä tunnissa. Käytännössä poliisi puuttuu nopeuksiin, jotka ylittävät rajoituksen taajamissa 5

km/h ja muualla 10 %:lla. Liikennevalvontaan käytettävissä olevien voimavarojen, liikennemäärien ja muiden

olo-suhteiden vuoksi voidaan käyttää myös korkeampaa puuttumisrajaa (Poliisi 2002a).

Rikesakon suuruus vaihtelee rikkeen suuruuden ja suurimman sallitun nopeuden mukaan: enintään 15

km/h nopeuden ylityksestä rikesakko on 85 e ja 16–20 km/h nopeuden ylityksestä 115 e silloin, kun suurin

sallittu nopeus on enintään 60 km/h. Suurimman sallitun nopeuden ollessa yli 60 km/h, on rikesakko enintään

15 km/h nopeuden ylityksestä 70 e ja 16–20 km/h nopeudenylityksissä 100 e (valtioneuvoston asetus rike-

sakkorikkomuksista (610/1999) 8 §). Rikesakko määrätään antamalla rikkojalle rikesakkomääräys. Mää-

räyksen tulee sisältää rikkojaa koskevat henkilötiedot, rikkomuksen tekoaika ja -paikka, rikkomuksen laatu,

rikesakon määrä sekä määräyksen perusteena olevat lainkohdat (laki rikesakkomenettelystä (66/1983) 6 §:n

1 momentti).

Jos suurin sallittu nopeus ylitetään yli 20 kilometrillä tunnissa, kuljettajalle määrätään yleensä sakkoa,

joka tuomitaan päiväsakkoina. Päiväsakon markkamäärä riippuu sakotettavan nettokuukausituloista ja päivä-

sakkojen lukumäärä suurimman sallitun nopeuden ylityksen suuruudesta.

Sekä rikesakon että sakon määrääminen edellyttää aina kuljettajan selvittämistä. Näytöksi riittää yleensä

omistajan tai haltijan tunnistaminen ajoneuvon kuljettajaksi rikkomushetkellä otetusta valokuvasta. Myös

ajoneuvon omistajaa tai haltijaa taikka oikeushenkilön edustajaa kuulustelemalla voidaan saada näyttöä

kuljettajan henkilöllisyydestä.

Liikennerikoksista tuomittavat päiväsakot määrätään yleensä rangaistusmääräysmenettelyssä. Poliisi antaa

rangaistusvaatimuksen tiedoksi rikoksesta epäillylle, joka voi viikon kuluessa ilmoittaa vastustavansa

rangaistusvaatimusta. Mikäli rangaistusvaatimusta vastustetaan, saattaa syyttäjä asian käräjäoikeuden

käsiteltäväksi normaalina rikosasiana. Jos epäilty ei vastusta rangaistusvaatimusta, syyttäjä antaa hänelle

rangaistusmääräyksen. Rangaistusmääräys on samalla tavoin täytäntöönpanokelpoinen kuin tuomioistuimen

antama tuomio.

Rikesakkomenettely vastaa rangaistusmääräysmenettelyä muutoin, mutta jos epäilty ei saata poliisin

antamaa rikesakkoa käräjäoikeuden tutkittavaksi, rikesakko jää voimaan ilman erillistä syyttäjän vahvistus-

tointa (Oikeusministeriö 2001).



40 LINTU 1/2003 • LIIKENTEEN KAMERAVALVONTAAN LIITETYN HALTIJAVASTUUN TOTEUTTAMISVAIHTOEHTOJEN VERTAILUA

LIITE 2
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"HALTIJAVASTUUN KAAVIO" - Hallinnollinen maksu

POLIISIN VALVONTA KUNNALLINEN VALVONTA
- kaikki poliisin toteamat - kameravalvonnalla todetut

  liikennevirheet   liikennevirheet

       HALLINNOLLINEN MAKSU TAI
 KIRJALLIN EN MUISTUTUS (HUOMAUTUS)

- HETI PAIKAN PÄÄLLÄ KIRJALLISESTI KULJETTAJALLE

TAI POSTITSE REKISTERITUNNUKSEN PERUSTEELLA
OMISTAJALLE/HALTIJALLE (poliisi)

- POSTITSE OMISTAJALLE/HALTIJALLE (kunta)

MAKSUAIKA 1 KK

VASTALAUSE MAKSU ULOSOTTO
- LIIKENNEVALVOJA

LIITE 3
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LIITE 4

Kameravalvonta siirrettävällä laitteistolla

KUSTANNUKSET:

Ryhmä: 1+1+10+2

Laitteistoja: 5

Kustannukset/vuosi

* komisario / liikennevalvoja 54.000

* ylikonstaapeli / ryhmän vetäjä 45.000

* vanhempi konstaapeli / käyttäjä  ´36.000

  * 10 henkilöä 360.000

* tutkintasihteeri / toimistotyö ´30.000

   * 2 henkilöä 60.000

* valvontalaitteisto ´60.000

   * 5 laitteistoa 300.000

* muut kustannukset 50.000

YHTEENSÄ:  869.000 e

TUOTOT:

* 1 käyttäjä (170 työvuoroa/vuosi) Tuotto/vuosi

* 10 rikkomusta/työvuoro/poliisi = 1700 a´85e 144.500

      * 10 käyttäjää = 17.000 rikkomusta 1.445.000

* 20 rikkomusta/työvuoro/poliisi = 3400 a´85e 289.000

      * 10 käyttäjää = 34.000 rikkomusta 2.890.000

* 25 rikkomusta/työvuoro/poliisi = 4250 a´85 € 361.250

      * 10 käyttäjää = 42.500 rikkomusta 3.612.500

* 50 rikkomusta/työvuoro/poliisi = 8500 a´85 € 722.500

      * 10 käyttäjää = 85.000 rikkomusta 7.225.000
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NYKYTILA / HELSINKI:

* 8000 ylinopeusrikkomusta / vuosi a´225 € 1.800.000

* rikkomuksia / poliisi n. 50-60 / vuosi     12.500

      * arvioitu valvontaa suorittavan henkilöstön

      määräksi n. 150 poliisia

KUSTANNUKSET

RYHMÄ: 2+1

* palkat 100.000

1 LAITTEISTO

* laitehankinta 60.000

MUUT KUSTANNUKSET 10.000

YHTEENSÄ: 170.000

TUOTOT:

* 1500 RIKKOMUSTA/VUOSI

   a´85e 127.000

* 2000 RIKKOMUSTA/VUOSI

   a´85 e 170.000



LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Ajoneuvo-

hallintokeskuksen rahoittama liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin

tutkimus- ja kehittämisohjelma vuosille 2002–2005.

LINTU-ohjelman julkaisusarjassa ovat tähän mennessä ilmestyneet seu-

raavat raportit:

1/2003 Liikenteen kameravalvontaan liitetyn haltijavastuun toteutta-

misvaihtoehtojen vertailua.


