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YKSITYISEN PYSÄKÖINNINVALVONNAN SÄÄNTELYTARVE 
 
 
I YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA 
 
Tausta 
 
Asianajaja Jukka Peltonen on 20.8.2007 tehnyt oikeusministeriölle sekä liikenne- ja 
viestintäministeriölle aloitteen yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lain säätämiseksi. 
Peltonen on toiminut Oy ParkCom Ab –nimisen yhtiön avustajana sen 
pysäköinninvalvontatoiminnan harjoittamisessa. ParkCom on ruotsalaisen Carpark AB:n tytäryhtiö. 
Yhtiön päätoimialana on maksullisten paikoitustilojen ylläpito, jonka ohessa se harjoittaa yksityistä 
pysäköinninvalvontaa. Yhtiöllä on tytäryhtiöt myös Ruotsissa ja Norjassa.  
 
Kuluttajavirasto on 4.9.2007 toimittanut oikeusministeriöön aloitemuistion yksityisen 
pysäköinninvalvontatoiminnan sääntelytarpeen selvittämiseksi. 
 
Oy ParkPatrol Finland Ab -niminen yhtiö on 25.10.2007 toimittanut oikeusministeriöön 
kirjoituksen, jossa kommentoidaan kuluttajaviraston em. muistiossa esitettyjä näkemyksiä ja 
toivotaan, että yksityisestä pysäköinninvalvonnasta säädetään lailla. 
 
Yksityisen pysäköintivalvontatoiminnan toimintatapa 
 
Nykyisin yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen yksityisen 
palveluntarjoajan ja maanomistajan taikka sellaisen tahon kanssa, jolla on oikeus määrätä maa-
alueen käytöstä. Tieliikennelain 28 §:n 2 momentin (621/2003) mukaan pysäköinti yksityisellä 
alueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Pysäköintiä koskevat määräykset 
yksityisellä alueella on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla. 
 
Valvontaa harjoittava yhtiö tekee kiinteistönomistajan/haltijan kanssa sopimuksen pysäköinnin 
valvonnasta. Pysäköintiehdoista ja niistä ilmaisevista kylteistä sovitaan yhtiön ja maaomistajan 
kesken. Pysäköintiehdoissa voi olla kysymys siitä, että pysäköijän tulee suorittaa pysäköinnistä 
maksu kiinteistöomistajalle/haltijalle taikka sitten siitä, että pysäköinnin kestoa on rajoitettu. 
Sopimusehdoissa on tapauskohtaista vaihtelua. 
 
Yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu siihen, että auton pysäköivän henkilön ajatellaan 
sitoutuvan pysäköintipaikalla havaittavalla tavalla ilmoitettuihin ehtoihin ja määräyksiin 
pysäköidessään auton yksityiselle pysäköintialueelle. Mitään nimenomaista kirjallista sopimusta ei 
pysäköijän kanssa tehdä.  
 
Valvonnan toteuttaminen muistuttaa kunnallista pysäköinninvalvontaa. Ehtojen vastaisesta 
pysäköinnistä reklamoidaan asettamalla pysäköintiehtojen vastaisesti pysäköidyn auton tuulilasin 
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pyyhkimen alle ns. valvontamaksulomake. Virheellisesti pysäköity auto valokuvataan. 
Valvontamaksun suuruudeksi on kiinteistönomistajan kanssa nykyisin sovittu enintään kunnallinen 
pysäköintivirhemaksu (ParkCom:lla 40 euroa). Mikäli valvontamaksua ei määräajassa makseta, 
kehotus lähetetään postitse auton rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle.   
 
Valvontamaksun oikeudellinen peruste 
 
Valvontayhtiöt katsovat, että pysäköidessään auton valvotulle alueille kuljettajan ja yhtiön välille on 
syntynyt ns. konkludentti tai hiljainen sopimus, jossa kuljettaja on hyväksynyt kylteissä ilmoitetut 
pysäköintiehdot ja sen, että ehtojen vastaisesta pysäköinnistä seuraa kylteissä ilmoitettu 
valvontamaksu. Kuluttajariitalautakunta on lukuisissa ratkaisuissaan hyväksynyt tämän 
sopimuskonstruktion ja suosittanut ajoneuvon kuljettajaa suorittamaan valvontamaksun (esim. 
täysistuntoratkaisut Dnro 1285/39/2005 ja 1204/39/2005). Näin ajateltaessa valvontamaksua 
voidaan pitää eräänlaisena sopimussakkona sopimuksen vastaisesta toiminnasta.  
 
Kysymyksestä on kuitenkin vasta yksi yleisen tuomioistuimen lainvoimaa vailla oleva ratkaisu. 
Vantaan käräjäoikeus katsoi 14.12.2007 ratkaisussaan 07/4705, että sopimus kuljettajan ja maksun 
määrääjän kanssa voi sinänsä tosiasiallisin toimin syntyä, mutta sopimus ei sitonut kuljettajaa, 
koska kysymys oli tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksun määräämisestä, jollaisen voi lain mukaan 
määrätä vain poliisi tai kunnallinen pysäköinninvalvoja. Merkitystä ei ollut sillä, että 
pysäköintivirhe oli tapahtunut yksityisellä alueella kiinteistön omistajan pysäköintiä koskevia 
määräyksiä rikkomalla. Tuomiosta on valitettu hovioikeuteen. 
 
Valvontayhtiöt eivät sen sijaan itsekään katso, että nykyisessä järjestelmässä auton kuljettajan 
lisäksi myös ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija olisi vastuussa valvontamaksun 
maksamisesta. Ainostaan ajoneuvon kuljettajan voidaan ajatella hyväksyneen hiljaisen sopimuksen 
pysäköidessään auton yksityiselle pysäköintialueelle. Sen sijaan valvontayhtiöt ovat katsoneet, että 
auton rekisteriin merkityn omistajan tai haltijan tulisi itse näyttää toteen, ettei hän ole ollut 
kuljettaja.  
 
Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö muissa pohjoismaissa 
 
Ruotsissa säädettiin yksityisestä pysäköinninvalvonnasta erillinen laki vuonna 1984 (lag om 
kontrollavgift vid olovlig parkering 1984:318) sen jälkeen, kun oikeuskäytännössä oli hyväksytty 
edellä selostettu sopimuskonstruktio. Laissa maanomistaja oikeutettiin perimään joko ajoneuvon 
kuljettajalta, omistajalta tai sen haltijalta luvattomasta pysäköinnistä julkista pysäköintivirhemaksua 
vastaava valvontamaksu. 
 
Ruotsin lainsäädännössä valvontamaksun perinnälle on lähtökohtana ollut se, että pysäköintialue on 
sen oikeushenkilön omistuksessa tai sopimukseen perustuvassa hallinnassa, joka maksun perii 
(Reg.Prop. 1983/84:104, s.17). Valvontamaksu maksettaisiin siis kiinteistön omistajalle tai 
haltijalle. Estettä ei kuitenkaan ole sille, että kiinteistön omistaja/haltija asettaa toisen 
oikeushenkilön valvontatehtävään sijastaan, jolloin maksu voidaan velvoittaa maksamaan myös eri 
oikeushenkilölle kuin kiinteistön omistajalle/haltijalle. Kiinteistön omistaja/haltija voi nimittäin 
asettaa toisen sijastaan käyttämään niitä omistajalle/haltijalle kuuluvia valvontaoikeuksia, joita hän 
voisi itsekin käyttää. 
 
Norjassa valvontatoiminta on yleistä, mutta erillistä lakia ei ole säädetty, vaan toiminta perustuu 
vakiintuneeseen tuomioistuinkäytäntöön, jossa edellä selostetunkaltainen sopimuskonstruktio on 
hyväksytty. Tilanne on samanlainen myös Tanskassa. 
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II JULKINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA 
 
Laki pysäköintivirhemaksusta 
 
Julkinen pysäköinninvalvonta perustuu nykyisin lakiin pysäköintivirhemaksusta (248/1970). Lain 
taustalla on tiettyjen tieliikennelain (267/1981) pysäköintiä koskevien säännösten dekriminalisointi. 
Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä ajoneuvon pysäyttämistä ja pysäköintiä koskevien kieltojen 
ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta 
(pysäköintivirhe). Pysäköintivirhemaksu määrätään myös ympäristönsuojelulain (86/2000) tai 
tieliikennelain nojalla annettujen moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeetonta joutokäyntiä koskevien 
kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta (1 §).  
 
Jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa, 
pysäköintivirhemaksukehotusta ei anneta, vaan virheestä ilmoitetaan poliisille. Pysäköintiä 
koskevien säännösten rikkomisesta voikin poikkeuksellisesti tulla tuomittavaksi rangaistus 
liikenneturvallisuuden vaarantamisena rikoslain 23 luvun 1 §:n nojalla tai liikennerikkomuksena 
tieliikennelain 103 §:n nojalla. Tieliikennelain 105 §:ssä säädetään: 
 
”Ajoneuvon pysäyttämistä tai pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten rikkomisesta tuomitaan 
rangaistus vain, jos pysäköintivirheestä on aiheutunut tai voinut aiheutua vakavaa vaaraa tai haittaa. 
Muutoin virheestä määrätään suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu sen mukaan kuin siitä erikseen 
säädetään.” 
 
Jos pysäköintivirhe ilmeisesti on vähäpätöinen, maksukehotuksen sijasta voidaan antaa virheen 
tehneelle huomautus (laki pysäköintivirhemaksusta 5.2 §). 
 
Laki pysäköintivirhemaksusta lähtee siitä, että poliisi määrää pysäköintivirhemaksun. 
Lääninhallitus voi kuitenkin kunnallisvaltuuston esityksestä asettamillaan ehdoilla määrätä, että 
kunta alueellaan tai sen tietyillä osilla poliisin ohella huolehtii sanottujen säännösten valvonnasta ja 
pysäköintivirhemaksujen määräämisestä (laki pysäköintivirhemaksusta 2 §). Kunnallisen 
pysäköinninvalvonnan järjestämisestä on laissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa useita 
säännöksiä, jotka liittyvät mm. valvontahenkilökunnan kelpoisuusvaatimuksiin.  
 
Pysäköintivirhemaksulain poikkeuslakiluonne 
 
Laki pysäköintivirhemaksusta säädettiin aikanaan perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja se on näin 
ollen voimassa ns. pysyvänä poikkeuslakina. Säätämisjärjestystä ehdotettiin HE:ssä (130/1969) 
omaisuudensuojasta johtuvista syistä. Syitä oli kaikkiaan kolme: 1) Pysäköintivirhemaksu oli 
uudentyyppinen rangaistusluontoinen maksu, 2) maksu saattoi eräissä tapauksissa kohdistua 
muuhun henkilöön kuin virheen tekijään ja 3) valvontaviranomaisilla oli oikeus siirtää virheellisesti 
pysäköityjä ajoneuvoja, mikä rajoitti ajoneuvon omistajien ja haltijoiden oikeutta käyttää ja hallita 
ajoneuvoaan (HE 130/1969 vp, s. 13-14). Perustuslainvastaisuutta pidettiin selvänä eikä esityksestä 
pyydetty perustuslakivaliokunnan lausuntoa. 
 
Sääntelyn perustuslainmukaisuuden arvioinnin kannalta omaisuudensuoja ei enää nykyisin ole 
samalla tavalla hallitseva kuin lain säätämisen aikaan. Hallinnolliset maksuseuraamukset ovat 
sittemmin vakiintuneet osaksi seuraamusjärjestelmää (esim. joukkoliikenteen tarkastusmaksu). 
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Alkuperäiseen lakiin sisältyneet säännökset virheellisesti pysäköityjen ajoneuvojen siirtämisestä 
ovat nykyisin laissa ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä (151/1975).  
 
Pysäköintivirhemaksulain kaltainen sääntely ei näyttäisi enää olevan ongelmallista 
omaisuudensuojan kannalta. Voidaan kuitenkin kysyä, olisiko siinä ongelmia joissakin muissa 
suhteissa. Esimerkiksi nykyisin harkittavaksi tulisi kysymys tällaisen sääntelyn suhteesta 
perustuslain 21 §:ssä säädettyyn oikeusturvaan. Maksusta voi nimittäin lain 8 §:n nojalla olla 
vastuussa kuljettajan lisäksi myös auton tai moottoripyörän osalta omistaja tai haltija (kohta 2 
edellä). Tältä osin voidaan myös arvioida sääntelyn suhdetta Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
(EIS) 6 artiklan 2 kappaleessa tarkoitettuun syyttömyysolettamaan.  
 
Omistajan tai haltijan toissijaisessa vastuussa pysäköintivirhemaksusta on kysymys sääntelyssä 
tehtävästä presumptiosta ajoneuvon todennäköisestä kuljettajasta. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tällaisille oletuksille perustuvat 
rangaistussäännökset eivät ole EIS:n vastaisia, mikäli niitä käytettäessä pysytään kohtuullisissa 
rajoissa. Esimerkiksi olettamus auton omistajan syyllisyydestä liikennerikkomukseen ei ole 
sopimuskohdan vastaista edellyttäen, että tuomioistuimessa voidaan esittää vastanäyttöä olettamusta 
vastaan (Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, Tredje upplagan 2007, s. 275-276). 
Nykyinen sääntelymme kuitenkin lähtee siitä, ettei omistaja tai haltija vapaudu vastuusta edes 
osoittaessaan, ettei ollut ajoneuvon väärin pysäköinyt henkilö. Hänen on saatettava todennäköiseksi, 
että ajoneuvo oli tuolloin luvattomasti kuljettajan käytössä. Omistaja tai haltija vastaa 
pysäköintivirhemaksusta esimerkiksi tilanteessa, jossa ajoneuvoa on käytetty hänen luvallaan. 
Kysymyksiä herättää myös nykyinen sääntely, joka edellyttää maksun suorittamista muutoksenhaun 
edellytyksenä (14 §).  
 
Perustuslakivaliokunnan mm. perustuslakiuudistuksen yhteydessä lausuman kannan mukaan 
hallituksen tulee arvioida ennen uuden perustuslain voimaantuloa säädettyjen poikkeuslakien 
tarpeellisuus ja suhde perustuslain säännöksiin sekä ryhtyä tarvittaviin toimiin sääntelyn 
saattamiseksi perustuslain vaatimuksia vastaavaksi.  
 
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään (LiVM 29/2005 vp) todennut 
pysäköintivirhemaksua koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen tarpeen ja kiirehtinyt 
valtioneuvoston toimenpiteitä asiassa. Kokonaisuudistus koskisi valiokunnan mukaan yhtä hyvin 
pysäköintivirhemaksun suuruutta, kuten virhemaksun yleistä korottamista ja mahdollista 
porrastamista haitallisuuden mukaan, kuin muitakin pysäköintivirhemaksujärjestelmän toimintaan 
liittyviä kysymyksiä, kuten esimerkiksi maksuajan pidentämistä. Samassa yhteydessä valiokunnan 
mukaan olisi harkittava pysäköintivirhemaksun ja joukkoliikenteen tarkastusmaksun keskinäistä 
suhdetta ja myös niiden suhdetta rikesakkoon.  
 
Helsingin kaupunki on esittänyt harkittavaksi ajoneuvojen pyöränlukitusjärjestelmän käyttöönottoa. 
Julkista pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistuksen yhteydessä voidaan selvittää 
myös tätä keinoa virheellisestä pysäköinnistä aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi. 
 
Hallituksen esityksessä (HE 168/2005 vp), jonka perusteella pysäköintivirhemaksulakia viimeksi 
osittain tarkistettiin, todettiin, että laajempi lain tarkistaminen uuden perustuslain vaatimukset 
huomioonottavalla tavalla voitaisiin parhaiten toteuttaa vähäisten rikosoikeudellisten seuraamusten 
uudistuksen yhteydessä tai sen jälkeen. Mainittu vähäisten rikosoikeudellisten seuraamusten 
menettelyn (rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettely) kokonaisuudistus on vireillä 
oikeusministeriössä ja se on kirjattu pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmaan.  
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Julkisen pysäköinninvalvonnan soveltamisala 
   
Tieliikennelaki ei alun perin koskenut yksityisiä alueita. Se koski ainoastaan yleistä liikennettä 
tiellä. Tiellä tarkoitetaan TLL 2 §:n mukaan ”yleisnimityksenä yleistä ja yksityistä tietä, katua, 
rakennuskaavatietä, moottorikelkkailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai 
yleiseen liikenteeseen käytettyä aluetta”. Yleiset pysäköintialueet kuuluvat tien määritelmään. Sen 
sijaan tieliikennelain säätämiseen johtaneen HE 74/1979 vp mukaan ”sellaisia teitä ja alueita, joille 
pääsy on mahdollista määrätyssä tarkoituksessa tai omistajan luvalla, laki ei koskisi, eikä myöskään 
väyliä ja alueita, joita ei olisi tarkoitettu käytettäviksi eikä myöskään tosiasiallisesti käytettäisi 
yleisesti liikenteeseen (s. 4/II).” 
 
Nykyinen TLL 28 §:n 2 momentti, jonka mukaan pysäköinti yksityisellä alueella ilman kiinteistön 
omistajan tai haltijan lupaa on kielletty ja että pysäköintiä koskevat määräykset yksityisellä alueella 
on ilmaistava selvästi havaittavalla tavalla, säädettiin järjestyslain säätämisen yhteydessä (HE 
20/2002 vp). Perustelut ovat niukat: ”Koska järjestyslain soveltamisalue on yleinen paikka, on 
tarkoituksenmukaisempaa että pysäköintiä yksityisellä paikalla koskeva säännös olisi 
tieliikennelaissa, jossa on muutkin pysäköintikiellot, ja jossa on kaksi muutakin säännöstä, joita 
sovelletaan muualla kuin tiellä (s. 27).” TLL:n soveltamisalaa laajennettiin näin tien ulkopuolelle 
muulle alueelle, mistä syystä soveltamisalaa koskevaan säännökseen 1 §:ssä otettiin viittaus 28 
§:ään. TLL 28 §:n 2 momentti ei kuitenkaan sääntele pysäköintiä tieliikennelailla säänneltyjen 
liikenteeseen käytettyjen alueiden ulkopuolella muulla tavoin kuin sillä, että pysäköinti tällaisella 
yksityisellä alueella ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty. Yksityisellä alueella 
pysäköinnistä määrää kiinteistön omistaja/haltija, jonka on tehtävä se selvästi havaittavalla tavalla. 
 
Liikennemerkit ovat TLL 50 §:ssä tarkoitettuja liikenteen ohjauslaitteita. Niiden asettamisesta 
säädetään 51 §:ssä. Sen mukaan kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, 
torille ja muulle vastaavalle liikennealueelle. TLL 28 §:n 2 momentissa tarkoitetut yksityiset alueet 
eivät ole liikennealueita, joille kunta voisi asettaa tieliikennelaissa tarkoitetun liikennemerkin. 
Tieliikenneasetuksen 1 §:n mukaan asetuksen mukaisilla liikennemerkeillä ohjataankin liikennettä 
ainoastaan TLL 2 §:ssä tarkoitetulla tiellä (TLA 1 §), eikä siis TLL 28 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla yksityisellä alueella, jolla pysäköintiä koskevia määräyksiä antaa kiinteistön omistaja 
tai haltija. Käytännössä yksityisen pysäköinnin valvonnan tilanteissa näitä määräyksiä annetaan 
kylteillä, jotka muistuttavat tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä (esimerkiksi 
pysäköintikiekon käyttövelvollisuutta osoittava merkki) olematta kuitenkaan välttämättä niitä 
mitoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan.  
 
Pysäköintivirhemaksulakia sovelletaan myös yksityisellä alueella, koska pysäköintivirhemaksu 
määrätään lain 1 §:n mukaan pysäköintiä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon 
käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta. Eroa ei ole sillä, onko pysäköintiä 
koskeva kielto tai määräys asetettu liikennemerkillä tai kiinteistön omistajan tai haltijan selvästi 
havaittavalla määräyksellä. Kiinteistön omistaja/haltija voi nimenomaisestikin pyytää julkista 
pysäköinninvalvontaa yksityiselle alueelleen. Tämä näkökohta oli eräänä perusteena sille, ettei 
Vantaan käräjäoikeus edellä sanotussa tuomiossaan hyväksynyt sopimuskonstruktion 
velvoittavuutta. Valvontamaksu tarkoitti tosiasiallisesti pysäköintivirhemaksua, jollaisen voi antaa 
vain julkinen pysäköinninvalvoja. 
 
 
III YKSITYISEN JA JULKISEN PYSÄKÖINNINVALVONNAN EROT JA 
YHTÄLÄISYYDET 
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Siinäkin tapauksessa, että edellä selostettu sopimuskonstruktio hyväksyttäisiin oikeuskäytännössä, 
kuluttajan oikeusasema poikkeaisi oikeudellisesti monessa kohdin verrattuna julkiseen 
pysäköinninvalvontaan:  
 

1) Pysäköintivirhemaksusta säädetyn lain mukainen pysäköintivirhemaksu on hallinnollinen 
maksuseuraamus, joka voidaan periä ilman tuomiota noudattaen verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annettuja säännöksiä (pysäköintivirhemaksulaki 14.2 §). 
Riitatilannetta varten on erillinen muutoksenhakujärjestys, jossa maksukehotuksen saaja voi 
esittää vastalauseen pysäköinninvalvojalle, jonka ratkaisuun voidaan hakea muutosta 
hallinto-oikeudelta (13 ja 14 §). Valvontamaksu puolestaan on eräänlainen sopimussakko1, 
jonka täytäntöönpano riitatilanteessa edellyttää oikeudenkäyntiä ja tuomiota yleisessä 
tuomioistuimessa. 

2) Pysäköintivirhemaksulaissa on säännelty ajoneuvon kuljettajan ja omistajan/haltijan 
solidaarinen vastuu virhemaksusta. Jos omistaja/haltija kuitenkin saattaa todennäköiseksi, 
että ajoneuvo on ollut luvattomassa käytössä, hän vapautuu vastuusta (8 § ja 17.2 §). 
Yksityisessä pysäköinninvalvonnassa vastuu voi kohdistua vain ajoneuvon pysäköineeseen 
henkilöön, josta on tullut hiljaisen sopimuksen osapuoli. Tilanteessa, jossa 
maksukehotuksen saanut kiistää olleensa kuljettaja, yhtiöt toisaalta vetoavat käännettyyn 
todistustaakkaan, jonka mukaan maksukehotuksen saaneen omistajan/haltijan olisi vastuusta 
vapautuakseen esitettävä näyttöä, että hän ei ole ollut kuljettaja. Norjan oikeuskäytännössä 
tämä on lähtökohtaisesti hyväksytty, koska vain auton omistaja/haltija voi tällaista näyttöä 
esittää, mutta samalla on edellytetty, että väitteen tueksi esitetään sellaista näyttöä, joka voi 
osoittaa väitteen todennäköisesti oikeaksi (Parkeringsrett. Kommentarutgave til lover og 
forskrifter om parkering, Kommuneforlaget AS, Oslo 1999, s. 312). Esimerkiksi 
henkilötodistelun tai valvontakameroiden käyttö voi kuitenkin antaa mahdollisuuden näytön 
esittämiseen myös valvontaa harjoittavalle yhtiölle.  

3) Pysäköintivirhemaksusta säädetyn lain mukaisella pysäköinninvalvojalla ja hänen 
apulaisellaan on valvontatoiminnassaan oikeus käyttää julkisen vallan käytölle ominaisia 
toimivaltuuksia. Lain 4 §:n 2 momentin mukaan ajoneuvon kuljettaja on velvollinen 
vaadittaessa selvittämään henkilöllisyytensä. Kuljettajan on myös pysäytettävä ajoneuvo 
valvojan tai apulaisen merkistä sekä noudatettava tämän antamaa muuta merkkiä tai 
kehotusta. Yksityisellä pysäköinninvalvojalla puolestaan ei voi olla valvontatehtävässään 
enempää oikeuksia kuin kenellä tahansa yksityishenkilöllä oman maa-alueensa käytön 
valvonnassa. 

 
 
Yksityinen valvonta on lisäksi periaatteessa merkittävässä suhteessa eri tyyppistä kuin julkinen 
valvonta. Yksityistä valvontaa ei lähtökohtaisesti järjestetä pysäköintikieltojen noudattamisen 
valvomiseksi, vaan valvonnan toimeksiantaja nimenomaisesti järjestää ja tarjoaa tilaa pysäköintiä 
varten. Valvonta kohdistuu siihen, että kiinteistön omistajan/haltijan pysäköinnille asettamia ehtoja 
noudatetaan. Kysymyksessä on usein voittoa tavoitteleva yksityinen liiketoiminta. Julkisessa 
valvonnassa sen sijaan etusijalla on pysäköintikieltojen noudattamisen valvonta soveltamalla 
tieliikennelain 2 luvussa säädettyjä liikennesääntöjä. Julkisen vallan asettamilla 
pysäköintirajoituksilla ja -kielloilla sekä pysäköintivirhemaksuilla tavoitellaan myös 

                                                 
1 Sopimussakosta ei ole laissa erityissäännöksiä. Kuluttajan suojaamiseksi on tosin säädetty eräiden rakennusurakka- ja 
toimitussopimusten viivästyksistä sopimussakon luonteinen vakiokorvaus (ks. KSL 9:9 § ja viestintämarkkinalaki 67 b 
§). Muutenkin sopimussakkoa käytetään yleisesti juuri rakentamis- ja toimitussopimuksissa ennalta määrättynä 
korvauksena erityisesti viivästysten aiheuttamien vahinkojen varalta. Sopimussakkoa voidaan kuitenkin käyttää 
sopimusvelvoitteiden täyttämisen tehosteena silloinkin, kun sopimusrikkomuksesta ei ole odotettavissa suoranaista 
vahinkoa. Etenkin näissä tilanteissa sopimussakon määrän kohtuullisuus saattaa tulla arvioitavaksi.   
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liikennepoliittisia päämääriä: niillä pyritään pitämään hallinnassa yksityisen autoilun määrä 
ruuhkaisissa keskustoissa jne.  Yksityisessä valvonnassa ei ole kysymys liikennesääntöjen 
soveltamisesta eikä siten julkisen vallan käyttämisestä.  
 
Yksityisessä valvonnassa ei tästä syystä esimerkiksi tarvita sellaisia toimivaltuuksia kuin 
pysäköintivirhemaksulain 4 §:n 2 momentissa on säädetty. Tällainen lähtökohta vastaa myös 
perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä PL 124 §:stä. Jos yksityisen valvojan toimivaltuudet 
vastaavat asialliselta ulottuvuudeltaan yksityishenkilölle kuuluvia oikeuksia, sääntely ei 
muodostuisi sanotun perustuslainkohdan kannalta ongelmalliseksi (ks. esim. PeVL 28/2001 vp). 
 
 
IV ARVIOINTIA 
 
Yksityisen valvontayhtiön määräämän maksun velvoittavuus on Vantaan käräjäoikeuden edellä 
selostetun lainvoimaa vailla olevan ratkaisun valossa epäselvä. Tämä kysymys selvenee, kun asiasta 
saadaan hovioikeuden tai korkeimman oikeuden ratkaisu. 
 
Kuluttajavirastoon tulleet lukuisat yhteydenotot kuvastavat yleisön epätietoisuutta yhtiöiden 
toiminnan lainmukaisuudesta. Koska toiminta ulkoisesti jäljittelee julkista pysäköinninvalvontaa, 
syntyy helposti myös kysymys, onko kuluttajan/pysäköijän oikeusasemakin samanlainen.  
 
Yksityisen pysäköinninvalvonnan sääntely lailla olisi hyödyllistä, jotta sen ja julkisen 
pysäköinninvalvonnan väliset erot ja yhtäläisyydet tulevat yksityiskohdissaan punnituiksi ja 
lainsäädännöllä yleisön tietoisuuteen saatetuiksi. Riitatilanteet vähenisivät, kun tulkinnalliset 
epäselvyydet olisi ratkaistu laissa. Tästä hyötyisivät niin toimintaa harjoittavat yhtiöt kuin 
kuluttajatkin.  
 
Kuten edellä on todettu, myös julkista pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö kaipaa 
kokonaisuudistusta. Valtioneuvoston piirissä on jo aikaisemmin katsottu, että 
pysäköintivirhemaksulain kokonaisuudistus tulisi toteuttaa sen jälkeen kun rikesakkoa ja 
rangaistusmääräysmenettelyä koskeva lainsäädännön uudistus on toteutettu.  
 
Koska sekä julkista että yksityistä pysäköinnin valvontaa koskevan lainsäädännön olisi 
tarkoituksenmukaista olla riittävässä määrin samanlaisiin ratkaisuihin perustuvaa, näyttäisi 
parhaalta vaihtoehdolta se, että näitä säännöksiä valmisteltaisiin yhdessä. Näitä eri valvonnan 
muotoja koskevat säännökset voisivat myös olla samassa laissa.  
 
Yhteistä valmistelua tukee myös se, että tällöin voitaisiin samalla perusteellisemmin harkita myös 
sitä, missä suhteessa yksityisen pysäköinninvalvonnan sääntelyn tulee poiketa julkista valvontaa 
koskevasta sääntelystä.  
 
Lainsäädäntöä valmisteltaessa olisi esimerkiksi ratkaistava missä määrin lakiin olisi otettava 
ratkaisumalleja julkisesta pysäköinninvalvonnasta niin, että yksityisen valvonnan julkisesta eroava 
perusluonne ei samalla hämärtyisi. Perustava ero on nimittäin säilytettävä perustuslain 124 §:n 
takia: ”Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, 
jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, 
oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.” Säännös ei sinänsä koske 
maksuvelvollisuuden asettamista, koska kiinteistön omistaja/haltija voi asettaa ehtoja kiinteistönsä 
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käytölle. Se koskee lähinnä niitä toimivaltuuksia, joita pysäköintiehtojen noudattamisen 
valvomiseksi ja oikean maksuvelvollisen selvittämiseksi voivat olla tarpeen.  
 
Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevassa sääntelyssä, kuten myös julkista valvontaa koskevassa 
tulevassa sääntelyssä tulee myös ratkaistavaksi kysymys ajoneuvon rekisteriin merkityn haltijan tai 
omistajan vastuu ajoneuvon kuljettajan rikkeistä.  
 
Valvontamaksun suuruuden kohtuullisuuden varmistamiseksi on syytä harkita sen sitomista julkisen 
pysäköintivirhemaksun suuruuteen. Näin on myös Ruotsissa.  
 
Valvontamenettely ja maksukehotuksen toimittaminen kuljettajalle tai omistajalle/haltijalle voisi 
olla samanlaista kuin julkisessa valvonnassa.  
 
Jos yksityisen pysäköinninvalvojan antama maksukehotus riitautetaan, valvontayhtiön on nostettava 
kanne yleisessä alioikeudessa täytäntöönpanoperusteen saamiseksi. Laissa tulisi säännellä sitä 
varten oikeuspaikasta. Ruotsissa kanne on nostettava siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä 
pysäköinnin väitetään tapahtuneen. Lisäksi olisi tarpeellista harkita, tulisiko myös yksityisen 
pysäköinninvalvonnan yhteydessä ottaa käyttöön tuomioistuinmenettelyä yksinkertaisempi 
vastalausemenettely, jossa virheellisin perustein annettu maksukehotus voitaisiin peruuttaa.  
 
Julkisen ja yksityisen pysäköinninvalvonnan välinen soveltamisalaero olisi ehkä tehtävä siitä käsin, 
mitä pysäköintiä koskevia määräyksiä on rikottu. Yksityinen valvontamaksu voitaisiin määrätä vain 
kiinteistön omistajan yksityisellä alueella pysäköintiä koskevien määräysten rikkomisesta. Olisi 
harkittava myös sitä, olisiko soveltamisala tehtävä tahdonvaltaiseksi niin, että kiinteistön omistaja 
voisi valita, käyttäkö hän yksityistä pysäköinninvalvontaa tekemällä sopimuksen valvontaa 
harjoittavan yhtiön kanssa vai pyytääkö alueelleen julkista pysäköinninvalvontaa. Rikkeestä 
voitaisiin kuitenkin määrätä vain yksi seuraamus joko valvontamaksu tai pysäköintivirhemaksu.  
 
 
V YHTEENVETO 
 
Yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaa lainsäädäntöä on tarpeellista ryhtyä valmistelemaan. 
Tämä valmistelu on kuitenkin syytä kytkeä julkista pysäköinninvalvontaa koskevan 
pysäköintivirhemaksulain kokonaisuudistuksen yhteyteen. Aikaisemmin on jo todettu tarve uudistaa 
julkista pysäköinninvalvontaa koskeva lainsäädäntö. Samanaikaisella valmistelulla voidaan 
varmistaa riittävät yhdenmukaisuus ja tarvittavat erot näiden eri valvontamuotojen välillä.  
 
Julkista pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus on suunniteltu 
aloitettavaksi heti sen jälkeen kun rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyä koskevan uudistuksen 
valmistelu on saatettu loppuun. Rikesakko- ja rangaistusmääräysmenettelyn uudistamista koskeva 
hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2008-2009 vaihteessa. 


