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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pysäköintivirhemak
susta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että pysäköintivirhe
maksusta annetun lain 7 §:ssä säädetty pysä
köintivirhemaksun 30 markan vähimmäismää
rä korotettaisiin 50 markkaan ja 100 markan 
enimmäismäärä korotettaisiin 200 markkaan. 
Pysäköintivirhemaksun vähimmäis- ja enim
mäismääriä on viimeksi korotettu vuonna 
1981. Korotusehdotus perustuu lisääntyneeseen 
autokantaan, pysäköintivirheiden määrän kas
vuun sekä rahan arvon alenemiseen. Useassa 
kaupungissa pysäköintivirhemaksu on jo koro
tettu 100 markkaan. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että jos sisä
asiainministeriö haluaa korottaa pysäköintivir
hemaksun määrää paikkakunnilla, joissa on 
järjestetty kunnallinen pysäköinninvalvonta, 
sen olisi saatava asiasta lausunto kunnalta. 
Kunnan viranomaista ei tarkemmin yksilöitäi
si. Lausunnon antaminen on nykyisin säädetty 
kunnanvaltuuston tehtäväksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan noin 
kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä ja 
vahvistamisesta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja asian val
mistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

1.1.1. Lainsäädäntö 

Pysäköinoin valvonta on ensisijaisesti polii
sin tehtävänä. Lääninhallitus voi laissa sääde
tyin edellytyksin määrätä, että poliisin ohella 
kunta huolehtii pysäyttämistä ja pysäköimistä 
koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattami
sen valvonnasta ja pysäköintivirhemaksujen 
määräämisestä. Tällöin kuntaan asetetaan kun
nallinen pysäköinninvalvoja, joka on tehtäväs
sään poliisipiirin päällikön johdon ja valvon
nan alainen. Lain mukaan kunnallisella pysä
köinninvalvojalla pitää olla tarpeellinen määrä 
apulaisia. Käytännössä pysäköinoin valvonnas
ta huolehtivatkin nämä pysäköinoinvalvojan 
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apulaiset, joista laissa käytetään myös nimitys
tä kunnallinen valvonta-apulainen. 

Pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhti
kuuta 1970 annetun lain (248170) 7 §:n mukai
sesti "pysäköintivirhemaksu on virheen laadus
ta riippumatta 30 markkaa, kuitenkin niin, että 
sisäasiainministeriöllä on valta, milloin liiken
teellisten syiden katsotaan vaativan, korottaa 
maksun määrä enintään 100 markaksi". Täl
lainen korotus voi koskea myös kuntaa tai 
tiettyä kunnan aluetta. Pysäköintivirhemaksun 
enimmäismäärää on viimeksi korotettu 23 päi
vänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (972/81). 
Alkuperäisen pysäköintivirhemaksusta annetun 
lain mukainen vähin pysäköintivirhemaksu oli 
20 tai enintään 50 markkaa. 

Kun lakia edellä kerrotulla tavalla viimeksi 
muutettiin, oli perusteena kunnallisen pysä
köinoinvalvonnan piirissä olevien kaupunkien 
asukasmäärien kasvu ja liikenteen lisääntymi-
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nen kunnallisen pysäköinoinvalvonnan piirissä 
olevissa kunnissa. Sisäasiainministeriön pää
töksillä on kuntien esityksestä korotettu pysä
köintivirhemaksuja vuonna 1981 säädetyn 
enimmäismäärän, 100 markan rajoissa. 

Toimivalta pysäköintivirhemaksun suuruu
den määräämisessä kuuluu pysäköintivirhe
maksusta annetun lain 7 §:n mukaan sisäasi
ainministeriölle. Jos sisäasiainministeriö ha
luaa korottaa pysäköintivirhemaksua kunnas
sa, jossa kunnallinen pysäköinoinvalvonta on 
järjestetty, tulee sen ennen korotuspäätöstä 
saada asiasta kunnanvaltuuston lausunto. 

1.1.2. Käytäntö 

Kunnallinen pysäköintivirhemaksu on nykyi
sin voimassa seuraavissa 39 kaupungissa: 

Espoo, Hamina, Hanko, Helsinki, 
Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joen
suu, Jyväskylä, Järvenpää, Kaarina, 
Kajaani, Kerava, Kokkola, Kotka, 
Kouvola, Kristiinankaupunki, Kuopio, 
Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Naanta
li, Nokia, Oulu, Pietarsaari, Pori, Por
voo, Raahe, Raisio, Rauma, Riihimäki, 
Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, 
Turku, Vaasa, Valkeakoski, Vantaa. 

Lisäksi pysäköintivirhemaksujärjes
telmä toimii Siilinjärven ja Ylöjärven 
kunnissa. 

Sisäasiainministeriö on 9 päivänä joulukuuta 
1987 tekemällään päätöksellä (981187) korotta
nut pysäköintivirhemaksun vuoden 1988 alusta 
lukien Helsingin kaupungissa 100 markaksi. 
Päätöksellään sisäasiainministeriö on käyttänyt 
pysäköintivirhemaksulain ylärajaa. Sitä korke
ammaksi pysäköintivirhemaksua ei nykyjärjes
telmän puitteissa enää voida määrätä. 

Sisäasiainministeriö on myös 19 päivänä 
huhtikuuta 1988 antamanaan päätöksellä (367 1 
88) korottanut pysäköintivirhemaksun Tampe
reen kaupungissa voimassa olevan lain salli
maan enimmäismäärään. Päätös on tullut voi
maan 1 päivästä toukokuuta 1988 lukien. Vas
taavanlainen päätös on tehty 5 päivänä joulu
kuuta 1988 Oulun, Turun ja Vantaan kaupun
kien osalta. Se on tullut voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1989. 

Muilla kunnallisen pysäköinoinvalvonnan 
piirissä olevilla paikkakunnilla nykyiset pysä
köintivirhemaksut ovat seuraavat: 

Hämeenlinna 90 markkaa, 
Espoo, Joensuu, Kuopio, Lahti, Pori 

ja Rovaniemi 80 markkaa, 
Jyväskylä 70 markkaa, 
Hamina, Hyvinkää, Imatra, Kaarina, 

Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, 
Lappeenranta, Mikkeli, Pietarsaari, 
Porvoo, Raisio, Rauma, Riihimäki, Sii
linjärvi ja Vaasa 60 markkaa, 

Hanko, Järvenpää, Kerava, Naanta
li, Nokia, Raahe, Salo, Seinäjoki, Val
keakoski ja Ylöjärvi 50 markkaa sekä 

Kristiinankaupunki 40 markkaa. 

Pysäköintirikkomusten lukumäärä on eri 
paikkakunnilla jatkuvasti noussut. Kun esimer
kiksi Helsingissä vuosina 1979-1980 määrä oli 
noin 103 000/vuosi, oli kyseinen lukumäärä 
vuonna 1985 jo 123 752 ja vuonna 1986 jo 
138 534 pysäköintirikkomusta. Vuoden 1987 
luku oli 156 000, ja vuonna 1988 oli 179 000 
pysäköintirikkomusta. 

Vuonna 1987 annettiin koko maassa kunnal
lisen pysäköinoinvalvonnan piirissä olevilla 
paikkakunnilla yhteensä 419 227 maksukeho
tusta pysäköintirikkomuksista. Niistä oli polii
sin antamia vain 46 355. Ulosottoon mennei
den maksumääräysten lukumäärä oli kyseisenä 
vuonna 52 789. 

1.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Helsingin kaupunginhallitus teki Suomen 
Kaupunkiliitolle 25 päivänä marraskuuta 1987 
aloitteen pysäköintivirhemaksun enimmais
maaran korottamisesta. Kaupunginhallitus 
esitti tuolloin, että pysäköintivirhemaksun suu
ruudeksi Helsingissä vahvistettaisiin 100 mark
kaa. Samalla kaupunginhallitus esitti, että Suo
men Kaupunkiliitto ryhtyisi toimenpiteisiin py
säköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n 
muuttamiseksi siten, että laissa määrätty ylära
ja joko poistetaan kokonaan tai korotetaan 
200 markkaan. 

Suomen Kaupunkiliitto yhtyi Sisäasiainmi
nisteriölie 6 päivänä tammikuuta 1988 lähettä
mässään kirjelmässä Helsingin kaupunginhalli
tuksen esitykseen sellaisenaan. 
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Sisäasiainministeriö on oikeusministeriölle 
19 päivänä tammikuuta 1988 lähettämällään 
kirjeellä (186/666/88) esittänyt Helsingin kau
punginhallituksen ja Suomen Kaupunkiliiton 
aloitteen pohjalta toimenpiteisiin ryhtymistä 
pysäköintivirhemaksusta annetun lain muutta
miseksi pysäköintivirhemaksun ylärajaa koske
valta osalta. Sisäasiainministeriö on viitannut 9 
päivänä joulukuuta 1987 antamaansa päätök
seen, jolla se on korottanut pysäköintivirhe
maksun Helsingin kaupungissa vuoden 1988 
alusta lukien 100 markaksi. 

Sisäasiainministeriö on erityisesti esittänyt 
harkittavaksi, voitaisiinko laissa säädetystä 
maksun ylärajasta kokonaankin luopua. 

Imatran kaupunki on 26 päivänä syyskuuta 
1989 hakenut sisäasiainministeriöitä lupaa poi
keta pysäköintivirhemaksusta annetun lain 
7 §:stä siten, että lausunnon virhemaksun ko
rotusesityksestä antaisi kaupunginvaltuuston 
asemesta kaupunginhallitus. Hakemus perus
tuu vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä 
säännöksistä ja määräyksistä annetun lain 
(592/89) 6 §:ään. 

Esitys on ollut sisäasiainministeriössä lau
sunnolla. 

2. Esityksen organisa toriset ja 
henkilöstö vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisatorisia tai henkilös
tövaikutuksia. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Pysäköintivirhemaksujärjestelmän tuottojen 
ja kustannusten tilastointijärjestelmä on puut
teellinen. Tilastokeskuksesta saadun tiedon 
mukaan oli vuonna 1987 kaikista pysäköinti
virhemaksujärjestelmän piirissä olevista kun
nista saadut tulot yhteensä 29 764 000 mark
kaa. Pysäköintivirhemaksujärjestelmästä ai
heutuvat kustannukset eivät kuitenkaan tarkas
ti ilmene tilastoista, koska kuntien kirjanpidos
sa kustannukset on liitetty momentille "muu 
järjestyksenpito". 

Helsingin kaupungin osalta on tietoja kui
tenkin saatavissa. Siellä vuonna 1988 kertyi 
vääristä pysäköinneistä aiheutuneita virhemak
sutuloja kaupungille 17,4 miljoonaa markkaa. 
Järjestelmästä aiheutuneet menot olivat puo
lestaan runsaat 13 miljoonaa markkaa. Näin 
ollen Helsinginkään osalta todellisen tuoton 
arviointi ei ole täsmällistä, mutta se lienee yli 4 
miljoonaa markkaa kyseisenä vuonna. 

Esitetty pysäköintivirhemaksun vähimmäis
määrän korottaminen aiheuttaa vähäisen tu
lonlisäyksen valtiolle. Jossain määrin esitys 
lisää myös kuntien tuloja sitä mukaa kuin 
maksujen määrää sisäasiainministeriön päätök
sin korotetaan. Esityksen tarkoituksena ei kui
tenkaan ole valtion tai kuntien tulojen lisäämi
nen, vaan pysäköintivirheiden estäminen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

7 § 1 mom. Pysäköintivirhemaksun edellisen 
korottamisen jälkeen elinkustannusindeksi on 
noussut 35 OJo ja kuluttajahintaindeksi 28 %. 
Rahan arvon huononemisen huomioon ottami
nen edellyttäisi pysäköintivirhemaksun enim
mäismäärän korottamista noin kolmanneksella 
eli 130 markkaan. Ei kuitenkaan voida pitää 
järkevänä, että lakia rahan arvon huononemi
sen vuoksi kovin lyhyin välein muutettaisiin. 
Sen vuoksi hallitus ehdottaa, että pysäköinti
virhemaksun enimmäismäärä nostettaisiin 200 

markkaan. Samalla vähimmäismäärä ehdote
taan nostettavaksi 30 markasta 50 markkaan. 

2 mom. Jos sisäasiainministeriö haluaa ko
rottaa pysäköintivirhemaksua kunnassa, jossa 
kunnallinen pysäköinoinvalvonta on järjestet
ty, tulee sen ennen korotuspäätöstä saada asi
asta kunnanvaltuuston lausunto. Lain säätämi
seen johtaneen hallituksen esityksen (hall.es. 
130/69 vp.) perusteluissa kunnanvaltuuston va
litsemista lausunnonantajaksi ei ole erityisesti 
perusteltu. Asia on sen luontoinen, ettei sitä 
ole välttämättä tarpeen käsitellä kunnanval
tuustossa, vaan lausunnon antamisoikeus voi
taisiin siirtää kunnanhallitukselle. Esityksessä 
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ehdotetaan, että lausunnon antaminen sisäasi
ainministeriön virhemaksun korotusesityksestä 
säädettäisiin kunnan tehtäväksi yksilöimättä 
tarkemmin kunnan viranomaista. Lausunnon 
antaminen voitaisiin tällöin järjestää kunnassa 
kunnanvaltuuston haluamalla tavalla. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan noin 
kuukausi sen jälkeen, kun se on vahvistettu. Jo 

ennen lain voimaantuloa olisi voitava päättää 
niistä pysäköintivirhemaksujen korottamisista, 
jotka johtuvat maksun vähimmäismäärän ko
rottamisesta. Tästä säädettäisiin voimaantulo
säännö ksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248170) 7 §, 

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (972/81), 
näin kuuluvaksi: 

7 § 
Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta 

riippumatta viisikymmentä markkaa. Sisä
asiainministeriö saa kuitenkin, milloin liikeo
teeilisten syiden katsotaan vaativan, korottaa 
maksun määrän enintään kahdeksi sadaksi 
markaksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai 
kunnan tiettyä aluetta. 

Milloin kunnallinen pysäköinoinvalvonta on 

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990 

järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen ko
rotuksen määräämistä saatava asiasta kunnan 
lausunto. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaan
tuloa. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

Laki 
pysäköintivirhemaksusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248170) 7 §, 

sellaisena kuin se on osittain muutettuna 23 päivänä joulukuuta 1981 annetulla lailla (972/81), 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
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. 

Milloin kunnallinen pysäköinninvalvonta on 
järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen ko
rotuksen määräämistä saatava asiasta kunnal
lisvaltuuston lausunto. 

Ehdotus 

7 § 
Pysäköintivirhemaksu on virheen laadusta 

riippumatta viisikymmentä markkaa. Sisä
asiainministeriö saa kuitenkin, milloin liiken
teellisten syiden katsotaan vaativan, korottaa 
maksun määrän enintään kahdeksi sadaksi 
markaksi. Korotus voi koskea myös kuntaa tai 
kunnan tiettyä aluetta. 

Milloin kunnallinen pysäköinninvalvonta on 
järjestetty, sisäasiainministeriön on ennen ko
rotuksen määräämistä saatava asiasta kunnan 
lausunto. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain voimaan
tuloa. 


