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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pysäköintivirhemak
susta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Laissa säädetty pysäköintivirhemaksun vä
himmäismäärä ehdotetaan nostettavaksi 20 
markasta 30 markkaan. Liikenteellisten syiden 
takia sisäasiainministeriö voisi nostaa maksun 
enintään 100 markaksi. Nykyisin maksun 
enimmäismäärä laissa on 50 markkaa. Voi
massa oleva maksu on eräissä suurissa kau
pungeissa 40 markkaa ja muissa kaupungeissa 
30 markkaa. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi ,myös saan
nökset pysäköinninvalvontahenkilökunnan toi
mivaltuuksista valvontatehtävää suoritettaessa. 
Maksumääräyksen tiedoksi antamiselle säädet
tyä määräaikaa ehdotetaan lisäksi pidennettä
väksi kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukau
teen. 

Laki on tarko1tettu tulemaan voimaan .sa
maan aikaan kuin uusi tieliikennelaki eli 1. 4. 
1982. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Pysäköintivirhemaksu
järjestelmä 

Ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköimistä 
koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta 
voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu. Tästä 
säädetään laissa pysäköintivirhemaksusta 
(248/70), jota täydentää asetus pysäköinti
virhemaksusta (545/70). Jos virheen johdosta 
on pantu syyteasia vireille, ei pysäköintivirhe
maksua saa määrätä. 

Pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 § :n 
mukaan maksu on 20 markkaa, kuitenkin niin, 
että sisäasiainministeriö voi korottaa maksun 
enintään 50 markaksi, milloin liikenteelliset 
syyt niin vaativat. Korotus voi koskea vain 
tiettyä kuntaa tai sen tiettyä aluetta. 

Liikenteelliset syyt, jotka perustuvat muun 
muassa kaupunkien asukasmäärien kasvuun, 
ovat johtaneet maksun korottamiseen niin, 
että nykyään maksu on 14 kaupungissa 40 
markkaa ja muissa kaupungeissa 30 markkaa. 
Käsiteltävänä on Joensuun kaupungin esitys 
maksun korottamiseksi 40 markaksi ja tie
dossa on, että maksun korottamista 50 mar
kaksi on suunniteltu Helsingissä. 
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Pysäköintivirhemaksu määrätään antamalla 
maksukehotus. Tavallisesti se kiinnitetään ajo
neuvoon, jollei kehotuksen saajaa henkilökoh
taisesti tavoiteta. Maksusta ovat ajoneuvon 
kuljettajan ohella vastuussa sen omistaja ja 
pysyvä haltija. Viimeksimainitut vapautuvat 
vastuusta, jos he saattavat todennäköiseksi, 
että ajoneuvo oli virheen tapahtuessa luvatto
masti kuljettajan käytössä, tai osoittavat muun 
syyn, jonka mukaan he eivät ole velvollisia 
vastaamaan maksusta. 

Pysäköinninvalvonta on ensisijaisesti polii
sin tehtävänä. Lääninhallitus voi laissa sääde
tyin edellytyksin määrätä, että poliisin ohella 
kunta huolehtii pysäyttämistä ja pysäköimistä 
koskevien kieltojen ja rajoitusten noudatta
misen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen 
määräämisestä. Tällöin kuntaan asetetaan kun
nallinen pysäköinninvalvoja, joka tehtävässään 
on poliisipiirin päällikön johdon ja valvonnan 
alainen. 

Lain mukaan kunnallisella pysäköinninval
vojalla pitää olla tarpeellinen määrä apulaisia. 
Käytännössä pysäköinninvalvonnasta huolehti
vatkin nämä pysäköinninvalvojan apulaiset, 
joista laissa käytetään myös nimitystä kunnal-
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linen valvonta-apulainen. Heidän esimiehenään 
kunnallisella pysäköinninvalvojalla on oikeus 
antaa valvontatoimen hoitamiseksi tarpeellisia 
ohjeita ja määräyksiä. Eräissä suurissa kaupun
geissa on myös muuta valvontahenkilökuntaa, 
esimerkiksi Helsingissä apulaisvalvoja, valvon
nan tarkastajia ja valvonta-apulaisen esimiehiä. 
Pysäköintivirhemaksulain 3 § :n 4 momentin 
mukaan asetuksella säädetään kunnallisen val
vontahenkilökunnan kelpoisuusehdoista. Ase
tuksessa voidaan määrätä myös henkilökun
nan toiminimikkeet. Oikeus pysäköintivirhe
maksun määräämiseen on kuitenkin vain niillä 
pysäköinninvalvontahenkilökuntaan kuuluvilla, 
joiden tehtävänä on toimia kunnallisina val
vonta-apulaisina. 

Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen vaadit
taessa selvittämään henkilötietonsa pysäköin
ninvalvojalle tai valvonta-apulaiselle. Pysäköin
tivirhemaksulakiesityksen perusteluissa lausut
tiin (n:o 130/1969 vp. s. 8), että pysäköin
ninvalvojaa ja valvonta-apulaista on pidettävä 
tieliikennelain ( 14 3/57) 2 §: ssä tarkoitettuna 
''muuna liikenteen valvojana". Tämän perus
teella on myös pysäköinninvalvonnassa käytet
ty ajoneuvo rinnastettu muun muassa pysä
köintiä koskevien poikkeussäännösten · osalta 
hälytysajoneuvoon. Uuden tieliikennelain (267 / 
i:i 1) muuta kuin poliisiviranomaisen suoritta
maa liikennevalvontaa koskevat säännökset 
poikkeavat voimassa olevista, eikä edellä mai
nittu perustelulausuma tämän vuoksi päde 
enää uuden tieliikennelain 1. 4. 1982 tapahtu
van voimaantulon jälkeen. 

Jos maksua ei suoriteta määräajassa, sen 
määrä nousee puolitoistakertaiseksi. Tästä on 
maksusta vastuussa olevalle annettava erillinen 
maksumääräys. Pysäköintivirhemaksun saa val
tio, tai kunta jos se on lääninhallituksen pää
töksellä saanut oikeuden järjestää pysäköinoin
valvonnan alueellaan. 

Oikeus pysäköintivirhemaksun saamiseen 
raukeaa lain 11 § :n mukaan, jollei maksumää
räystä ole annettu tiedoksi maksuvelvolliselle 
kolmen kuukauden kuluessa virheen tekopäi
västä. 

Kehotuksesta suorittaa pysäköintivirhemak
su saa esittää määräajassa vastalauseen pysä
köinoinvalvojana toimivalle poliisipiirin päälli
kölle tai kunnalliselle pysäköinninvalvojalle. 
Valvoja voi peruuttaa pysäköintivirhemaksun. 
Pysäköinninvalvojan päätöksestä saa valittaa 
lääninhallitukselle, jossa valitukset käsitellään 

lääninoikeudessa. Pysäköintivirhemaksulain mu
kaan maksuvelvollinen voi kuitenkin tehdä py
säköintivirhemaksusta myös niin sanotun pe
rustevalituksen, joka voidaan saattaa vielä kor
keimman hallinto-oikeudenkin tutkittavaksi. 

2. M a k s u k ä y t ä n t ö 

Pysäköintivirhemaksukehotuksia on eri vuo
sina annettu seuraavasti: 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

220 702 
260 214 
214 999 
219 339 
213 483 
235 044 
253 563 

Vuonna 1979 jäi koko maassa 71 430 ta
pauksessa pysäköintivirhemaksu suorittamatta 
määräaikana. Saatujen tietojen mukaan jää Hel
singissä noin 3-4 prosentissa tapauksia maksu 
saamatta sen johdosta, ettei maksuvelvollista eh
ditä selvittää kolmen kuukauden määräajassa. 
Muualla maassa perimättä jäävien maksujen 
osuuden voidaan arvioida olevan hieman kor
keampi kuin pääkaupungissa. 

Kertyvien maksujen kokonaismäärästä ei ole 
tilastotietoja, mutta voidaan arvioida, että se 
viime vuosina on ylittänyt kahdeksan miljoo
naa markkaa. 

Kehotuksista vain noin 10 prosenttia annet
tiin poliisin toimesta tai muualla kuin kunnal
liseen pysäköinoinvalvontaan kuuluvilla alueil
la. Kunnalliseen valvontaan kuuluvilla alueilla 
puolestaan poliisi antoi vain vajaan kymme
neksen maksukehotuksista. Pysäköintivirhe
maksulainsäädäntöä soveltavat siis pääasiassa 
kunnalliset viranomaiset. 

Maksukehotusten lukumäärällä mitattuna 
pysäköintivirheiden määrä on eri vuosina vaih
dellut varsin selvästi. Määrä kääntyi jyrkkään 
laskuun vuoden 1975 jälkeen. Viisivuotisjak
son 1976-1980 lopussa maksukehotusten 
määrä taas nousi lähelle edellistä huippulukua. 
Erityisen voimakas on nousu ollut kahden vii
meksi kuluneen vuoden aikana. 

Pysäköiorivirheiden määrän selvä alenemi
nen vuoden 1975 jälkeen selittynee pääasiassa 
sillä, että sisäasiainministeriön päätöksillä 
maksu nostettiin vuoden 197 6 alusta lukien 
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kymmenessä kaupungissa 40 markaksi sekä 
muissa kaupungeissa ja kauppaloissa, kahta 
kaupunkia lukuunottamatta, 30 markaksi. Tä
män jälkeen on maksua korotettu vuosina 
1976, 1979, 1980 ja 1981, mutta kaikkiaan 
vain kuudessa kaupungissa, joten nämä koro
tukset eivät enää laajemmalti ole vaikuttaneet 
virheitä ehkäisevästi. Nykyään maksu on 40 
markkaa Helsingissä, Espoossa, Turussa, Po
rissa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Tampereella, 
Imatralla, Kuopiossa, Vaasassa, Kouvolassa, 
Hyvinkäällä, Oulussa ja KokkolaSisa ~sekä muis
sa kaupungeissa 30 markkaa. 

Pysäköintivirhemaksun suuruus näyttää si
ten olevan keskeinen tekijä pyrittäessä estä-

maan saannösten vastaista ajoneuvojen pysäyt
tämistä ja pysäköimistä. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esitetty pysäköintivirhemaksun vähimmäis
määrän korottaminen aiheuttaa vähäisen tulon
lisäyksen valtiolle. Jossain määrin esitys lisää 
myös kuntien tuloja, sitä mukaa kuin pysäköin
tivirhemaksun määrää sisäasiainministeriön pää
töksin korotetaan. Esityksen tarkoituksena ei 
kuitenkaan ole valtion tai kuntien tulojen li
sääminen, vaan pysköintivirheiden estäminen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Toimivalta 

Pysäköinninvalvojan ja hänen apulaistensa 
oikeudesta vaatia ajoneuvon kuljettajaa selvit
tämään henkilöllisyytensä säädetään pysäköinti
virhemaksulain 4 § :n 2 momentissa. Virheen 
tehneen henkilöllisyyden selvittäminen on tar
peen muun muassa sen vuoksi, että maksusta 
vastuussa oleva ajoneuvon omistaja tai pysyvä 
haltija saa tietää, keneltä hän voi vaatia suo
rittamansa maksun korvaamista. Kuljettajan 
henkilötietoja tarvitaan myös silloin, kun virhe 
on ilmoitettava poliisille sen takia, että siitä 
on aiheutunut vakavaa vaaraa tai haittaa. 

Sen johdosta, että pysäköinninvalvontaa suo
rittavat henkilöt on rinnastettu tieliikennelain 
2 § :ssä mainittuihin muihin liikenteen valvo
jiin, heillä on katsottu olevan myös oikeus an
taa tieliikenneasetuksen 6 §:n nojalla valvon
tatehtävissään tarpeellisia ohjeita ja määräyk
siä. Saman säännöksen mukaan ajoneuvon kul
jettajan on liikenteen valvojan antamasta mer
kistä pysähdyttävä. Pysäköinninvalvonnassa 
käytettyä ajoneuvoa pysäköitäessä on myös so
vellettu tieliikenneasetuksen 18 §: n 6 momen
tin säännöstä, jonka mukaan muunkin liiken
teen valvojan kuin poliisin käyttämä ajoneuvo 
saadaan valvontatehtävän niin vaatiessa py
säyttää ja pysäköidä tätä koskevien säännösten 
vastaisesti, kunhan liikennettä ei ilmeisesti vaa
ranneta. 

Uuden tieliikennelain mukaan muut liiken
teen valvojat kuin poliisit määrää tehtäväänsä 

liikenneministeriö tai muu laissa matmttu vi
ranomainen. Näillä tehtävään määrätyillä lii
kenteen valvojilla on laajempi toimivalta kuin 
pysäköinninvalvonnassa on välttämätöntä. Py
säköinninvalvontatehtävässä on tarpeen voida 
estää ajoneuvon poistuminen virheen tapahtu
mispaikalta sekä antaa muita valvontatehtävän 
hoitamisen takia tarpeellisia määräyksiä, esi
merkiksi kieltää ajoneuvon pysäyttäminen 
paikkaan, jossa pysähtyminen tai pysäköinti on 
kielletty. Toisaalta pysäköinoinvalvonnassa käy
tetty ajoneuvo olisi voitava pysäköidä paik
kaan, jossa se muilta ajoneuvoilta on kielletty, 
esimerkiksi sen takia, että voidaan valvoa 
aluetta, jossa ajoneuvojen pysäköinti on koko
naan kielletty. 

Pysäköinninvalvontaa suorittavien henkilöi
den toimivallasta on asianmukaista ottaa sään
nös pysköintivirhemaksusta annettuun lakiin. 
Tämän vuoksi 4 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset ajoneuvon kuljettajan velvollisuu
desta pysäyttää ajoneuvo valvojan tai hänen 
apulaisensa antamasta merkistä sekä noudat
taa näiden antamia muita merkkejä ja keho
tuksia. Pykälään ehdotetaan otettavaksi myös 
viittaussäännös siitä, että pysäköinoinvalvon
nassa käytettyyn ajoneuvoen on sovellettava, 
mitä uuden tieliikennelain 48 § :n 4 momen
tissa säädetään liikennevalvontaan käytettävästä 
ajoneuvosta. Pysäköinninvalvontatehtävässä käy
tetty ajoneuvo saataisiin tällöin pysäköidä sa
moin. kuin hälytysajoneuvo eli pysähtymistä ja 
pysäköimistä koskevien uuden tieliikennelain 
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säännösten estämättä. Valtuuksia saatatsun 
käyttää vain sikäli kuin se on välttämätöntä 
pysäköinoinvalvonnan suorittamiseksi. Tämän 
mukaan ajoneuvo saataisiin pysäköidä vain ti
lapäisesti ja siten, ettei liikennettä ilmeisesti 
vaaranneta. 

Pysäköinoinvalvojan ja hänen apulaistensa 
toimivalta ei tulisi uuden säännöksen johdosta 
aikaisempaa laajemmaksi. Säännöksillä selkiin
nytettäisiin nykyinen tilanne, joka perustuu lä
hinnä pysäköintivirhemaksulakiesityksen edellä 
yleisperustelujen jaksossa 1 mainittuun perus
telulausumaan. Toimivaltuuksia voitaisiin 
käyttää vain sikäli kuin ne ovat tarpeen pysä
köinninvalvontatehtävän hoitamiseksi. 

2. Maksun suuruus 

Pysäköintivirhemaksu ei ole muodollisesti 
rangaistus. Silti maksun pitäisi olla niin tuntu
va, että maksun uhka ehkäisee pysäköintivirhei
tä. Toisaalta maksun on oltava kohtuullinen 
ottaen huomioon pysäköintivirheiden luonne 
yleensä vähäisenä rikkomuksena sekä ajoneu
von omistajan tai haltijan vastuun kuljettajan 
virheistä. Sekin, että maksu on sama maksu
kyvystä riippumatta, rajoittaa maksun suu
ruutta. 

Hallituksen esityksessä laiksi pysäköintivir
hemaksusta todettiin (s. 8) maksun olevan 
"niin pieni, ettei sitä voida katsoa kohtuutto
maksi kenellekään". Lisäksi mainittiin: "Kui
tenkin erilaiset liikenteelliset syyt, kuten lii
kennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, liiken
teen sujuvuus ja liikennekurin säilyttäminen 
saattavat aiheuttaa sen, että valvonnan tehok
kuuden ylläpitämiseksi maksun määrää on ko
rotettava joko koko valtakunnan alueella tai 
jossakin kunnassa tai kunnan tietyllä alueella." 

Pysäköintivirhemaksun määrää koskeva lain 
7 §:n 1 momentti on pysynyt samanlaisena 
vuodesta 1970 lähtien, jolloin laki tuli voi
maan. Lakia säädettäessä lähdettiin ilmeisesti 
siitä, että inflaatio edellyttää maksun korotta
mista myös lakia muuttamalla. Sisäasiainminis
teriölie on laissa annettu valta korottaa mak
sua vain liikenteellisten syiden sitä vaatiessa. 
Tosin inflaatio voi välillisesti johtaa siihen, et
tä liikenteelliset syyt vaativat maksun korotta
mista. 

Vuoden 1969 jälkeen tapahtunut rahan ar
von muutos tekee perustelluksi maksun vähim-

ma1s- ja enimma1smaaran korottamisen. Suo
men Kaupunkiliitto teki esityksen maksun mää
rän nostamiseksi 40 ja 80 markan rajoihin 
jo 1975. Sisäasiainministeriö on kuluvan vuo
den alussa esittänyt oikeusministeriölle, että 
määrät korotettaisiin 40 ja 100 markaksi. 

Liikenne- ja pysäköintitilan tarve kaupun
kien keskustoissa on voimakkaasti kasvanut 
vuoden 1969 jälkeen. Pysäköintivirhemaksun 
uhka ei ole parin viimeksi kuluneen vuoden 
aikana ehkäissyt pysäköintivirheitä kovinkaan 
tehokkaasti. Tämä näkyy pysäköintivirheiden 
suuresta ja jatkuvasti kasvavasta määrästä. 

Rahan arvon muuttumisen ja liikenneolojen 
muutoksen vuoksi pysäköintivirhemaksun so
pivana vähimmäismääränä on pidettävä ny
kyään 30 markkaa. Maksun enimmäismäärä oli
si samoista syistä korotettava 100 markaksi. 
Tämän vuoksi pysäköintivirhemaksusta anne
tun lain 7 §:n 1 momentin ensimmäistä lau
setta olisi muutettava. 

3. Tiedoksi a n ta m i sai k a 

Maksukehotuksen tiedoksiantaminen epäon
nistuu nykyisin yleensä siitä syystä, että ajo
neuvon omistajaa tai pysyvää haltijaa koskevat 
rekisteritiedot eivät ole ajan tasalla. Tämän 
johdosta maksuvelvollisen henkilöllisyyden sel
vittäminen voi viedä niin paljon aikaa, ettei kol
men kuukauden määräaika riitä. 

Tiedoksiantamiselle säädetyn maaraaJan 
muuttaminen kuudeksi kuukaudeksi antaisi ny
kyistä paremmat mahdollisuudet maksuvelvol
lisen henkilöllisyyden selvittämiseksi. Epäile
mättä tällöinkin osa maksuista jäisi edelleen 
perimättä, mutta epäonnistuneiden tiedoksiau
tojen voidaan kuitenkin arvioida vähenevän 
niin paljon, että muutoksella on merkitystä py
säköinninvalvonnan tehokkuuden kannalta. 
Lain 11 §: n määräajan pidentäminen ehdote
•tUilla tavalla vastaa Suomen Kaupunkiliiton 
vuonna 1975 tekemää esitystä. 

4. Voimaan t u 1 o 

Lain olisi tultava voimaan samaan ai
kaan kuin uusi tieliikennelaki eli 1. 4. 1982. 
Jo ennen lain voimaantuloa olisi voitava päät
tää lain voimaantulon jälkeen määrättävien 
maksujen korottamisesta. Tästä säädettäisiin 
voimaantulosäännöksessä. Sen sijaan •tiedoksi-
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antamisen uutta määräaikaa vo1ta1s11n soveltaa 
vasta lain voimaantulon jälkeen tehtyihin py
säköintivirheisiin. 

5. Säätä m i s j ä r j e s t y s 

Pysäköintivirhemaksusta annettu laki on 
säädetty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä mää
rätyssä järjestyksessä. Lakiesityksen peruste
luissa tästä lausuttiin (s. 13 s.) : "Pysäköinti
virhemaksu ei ole rangaistus eikä sitä myös
kään voida pitää hallitusmuodon 62 §:ssä tar
koitettuna maksuna eikä verona. Se on luon
nehdittava uudentyyppiseksi julkisoikeudelli
seksi rasitukseksi, eräänlaiseksi rangaistuksen
Juontoiseksi maksuksi. Sen vuoksi ja kun mak
su eräissä tapauksissa voi kohdistua myös 
muuhun henkilöön kuin virheen tekijään, on 
laki, huomioon ottaen hallitusmuodon 6 §:n 1 
momentissa kansalaisten omaisuuden turvaksi 
annetut säännökset, säädettävä valtiopäiväjär
jestyksen 67 § :ssä määrätyllä tavalla. Myöskin 
säännöksillä, jotka koskevat valvontaviran
omaisen oikeutta siirtää virheellisesti pysäköi
tyjä ajoneuvoja, joudutaan rajoittamaan ajo
neuvon omistajien tai haltijoiden oikeutta 
käyttää ja hallita ajoneuvoaan." 

Pysäköintivirhemaksulain 8 §:n mukaan kui
tenkin silloin, kun pysäköintivirheeseen on syyl
listynyt muu kuin ajoneuvon omistaja tai pysyvä 
haltija, tämä vapautuu vastaamasta maksusta, 
jos hän saattaa todennäköiseksi, että ajoneuvo 
oli luvatta kuljettajan käytössä tai ettei hän 
muusta syystä ole velvollinen vastaamaan mak
susta. Ajoneuvon omistaja tai pysyvä haltija vas
taa pysäköintivirhemaksusta siis vain silloin, 
kun ajoneuvoa on hänen suostumuksellaan käy
tetty liikenteessä, jollei lain mukaista erityistä 
perustettakaan maksusta vapautumiseen ole ole
massa. Vahingonkorvausoikeudellisten periaat
teiden mukaan pysäköintivirheeseen syypään 
ajoneuvon kuljettajan on korvattava ajoneuvon 
omistajalle tai pysyvälle haltijalle tämän suo
rittama pysäköintivirhemaksu. Vastuun kan
nalta pysäköintivirhemaksu voidaan rinnastaa 
ajoneuvon omistajaa tai pysyvää haltijaa koh
taavaan vakuutusmaksun kohoamiseen silloin, 
kun ajoneuvo muun kuin omistajan tai pysy
vän haltijan kuljettamana vaurioituu liikenne
onnettomuudessa. Pysäköintivirhemaksu voi
daan ajatella myös eräänlaiseksi ennakkoon il
moitetuksi maksuksi Iuvattarnasta maankäy
töstä. Pysäköintivirhemaksujärjestelmä on 

osoittautunut tarpeelliseksi pysäköinninvalvon
nan muodoksi ajoneuvokannan jatkuvan kas
vun ja pysäköintivirheiden korkeana pysyneen 
lukumäärän takia. 

Tällä lakiesityksellä pyritään saattamaan py
säköintivirhemaksu vastaamaan lain säätämisen 
ajankohtana vallinnutta kustannustasoa. Esi
tyksessä ei puututa säännöksiin, joissa määri
tellään ajoneuvon kuljettajan ja omistajan tai 
pysyvän haltijan vastuu virhemaksusta, eikä 
myöskään ajoneuvon siirtämistä koskeviin 
säännöksiin. 

Edellä mainituilla perusteilla esitetään, että 
tähän esitykseen sisältyvä lakiehdotus käsitel
täisiin tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. 

Eduskunnalle on kuluvan vuoden alussa an
nettu esitys ylikuormamaksusta (n:o 20/1981 
vp.). Sen mukaan ylikuorman kuljettamisesta 
ajoneuvossa tai ajoneuvoyhdistelmässä määrät
täisiin ylikuorman suuruudesta riippuva mak
su. Tämä maksu on hallinnollisessa järjestyk
sessä määrättävä taloudellinen seuraamus. Yli
kuorman kuljettamisen rangaistavuus säilyisi 
maksujärjestelmän rinnalla. Ylikuormamaksu 
määrättäisiin pääsääntöisesti ylikuorman kul
jettamiseen käytetyn ajoneuvon omistajan tai 
pysyvän haltijan maksettavaksi. Tätä perustel
laan esityksessä paitsi sillä, että omistaja tai 
haltija saa taloudellista hyötyä ylikuorman kul
jettamisesta, omistajan tai haltijan valvontavel
vollisuudella ja liikenteenharjoittajan rikosoi
keudellisen vastuun selvittämisvaikeuksilla. 

Ylikuormamaksulaki on esitetty säädettä
väksi tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta on esityk
sen johdosta antamassaan lausunnossa (n:o 2/ 
1981 vp.) asettunut samalle kannalle. Valio
kunta lausuu, että ylikuormamaksu on selvästi 
rangaistuksen luontoinen eli lainvastaiseen te
koon liitetty taloudellinen seuraamus, joka 
voidaan määrätä vain oikeusjärjestyksen lain
vastaiseksi katsomasta teosta ja teon lainvas
taisuuden vuoksi. Tarkasteltaessa mahdolli
suutta määrätä ylikuormamaksun kaltainen ta
loudellinen seuraamus muulle kuin maksun 
perusteena olevaan menettelyyn syyllistyneelle, 
on perustuslakivaliokunnan mielestä otettava 
huomioon, että tällainen sääntely on rinnastet
tavissa lainsäädännössä esiintyviin tapauksiin, 
jotka koskevat lainvastaiseen tekoon liittyvien 
seuraamusten kohdistumiseen eri osallisuusta
hoihin. Valiokunta katsoo, ettei hallitusmuo
don kansalaisten yleisiä oikeuksia koskevista 
säännöksistä tai valtiosääntöoikeudellisista peri-



6 N:o 211 

aatteista muuten ole johdettavissa mitään pe
rustetta sille, että tällainen säätely vaatisi 
poikkeuksellista säätämisjärjestystä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1970 pysäköintivirhe
maksusta annetun lain (248/70) 4 §:n 2 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 11 § seuraavasti: 

4 § 

Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen vaadit
taessa selvittämään henkilöllisyytensä pysäköin
ninvalvojalle tai hänen apulaiselleen. Kuljetta
jan on myös pysäytettävä ajoneuvo pysäköin
oinvalvojan tai hänen apulaisensa antamasta 
merkistä sekä noudatettava tämän pysäköin
ninvalvontatehtävässä antamaa muuta merkkiä 
tai kehotusta. Pysäköinoinvalvonnassa käytet
tyyn ajoneuvoon sovelletaan, mitä tieliikenne
lain (267 /81) 48 §:n 4 momentissa säädetään 
ajoneuvosta, jota käytetään liikennevalvon
nassa. 

7 § 
Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta 

riippumatta kolmekymmentä markkaa, kuiten-

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1981 

kin niin, että sisäasiainministeriöllä on valta, 
milloin liikenteellisten syiden katsotaan vaati
van, korottaa maksun määrä enintään sadaksi 
markaksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai 
kunnan tiettyä aluetta. 

11 § 
Oikeus pysäköintivirhemaksun saamiseen on 

rauennut, jollei maksumääräystä ole annettu 
tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa virheen 
tekopäivästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1982. 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin 7 §: n 1 
momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin voi
daan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1970 pysäköintivirhe
rnaksusta annetun lain (248/70) 4 § :n 2 momentti, 7 § :n 1 momentti ja 11 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4 § 

Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen vaadit
raessa selvittämään henkilöllisyytensä pysä
köinninvalvojalle tai hänen apulaiselleen. 

Ajoneuvon kuljettaja on velvollinen vaadit
taessa selvittämään henkilöllisyytensä pysä
köinninvalvojalle tai hänen apulaiselleen. Kul
jettajan on myös pysäytettävä ajoneuvo pysä
köinninvalvojan tai hänen .apulaisensa anta
masta merkistä sekä noudatettava tämän pysä
köinninvalvontatehtävässä antamaa muuta 
merkkiä tai kehotusta. Pysäköinninvalvonnassa 
.käytettyyn ajoneuvoon sovelletaan, mitä tielii
kennelain (267 /81) 48 §:n 4 momentissa sää
detään ajoneuvosta, jota käytetään liikenneval
vonnassa. 

7 § 
Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta 

riippumatta kaksikymmentä markkaa, kuiten
kin niin että sisäasiainministeriöllä on valta, 
milloin liikenteellisten syitten katsotaan vaati
van, korottaa maksun määrä enintään viideksi
kymmeneksi markaksi. Korotus voi koskea 
myös kuntaa tai kunnan tiettyä aluetta. 

Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta 
riippumatta kolmekymmentä markkaa, kuiten
kin niin, että sisäasiainministeriöllä on valta, 
milloin liikenteellisten syiden katsotaan vaati
van, korottaa maksun määrä enintään sadaksi 
markaksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai 
kunnan tiettyä aluetta. 

11 § 
Oikeus pysäköintivirhemaksun saamiseen on 

rauennut, jollei maksumääräystä ole annettu 
tiedoksi kolmen kuukauden kuluessa virheen 
tekopäivästä. 

Oikeus pysäköintivirhemaksun saamiseen on 
rauennut, jollei maksumääräystä ole annettu 
tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa virheen 
tekopäivästä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti
kuuta 1982. 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin 7 §:n 1 
momentissa tarkoitettuihi1Z toimenpiteisiin voi
daan ryhtyä jo ennen lain voimaantuloa. 




