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Arvoisa vastaanottaja. 
 
Olemme Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen puolesta hämillään poliisin 
liikenneturvallisuuskeskuksen johtajan lausunnosta Helsingin Sanomissa lauantaina 13.5.2017. 
 
Kyseisessä lehtiartikkelissa Dennis Pasterstein lausuu, että poliisin pyrkimys on valvoa automaattisen 
liikennevalvonnan avulla liikennettä niin, että vähintään 2000 ylinopeutta ajavaa kuljettajaa 
kuvataan jokaisena päivänä. Artikkelin mukaan poliisi valvoi liikennettä viikonloppuna 115 kameralla 
tämän tavoitteen täyttämiseksi.  Artikkelin mukaan tällä kameroiden määrällä pyrittiin takaamaan se 
se, että liikenneturvallisuuskeskuksen kuvien käsittelijät täystyöllistettiin.  Helsingin Sanomien 
artikkelissa vahvistetaan myös se, että syy lisääntyneeseen kameravalvontaan ei ole mahdollisen 
keväinen hurjastelun lisääntyminen, koska todellisuudessa ylinopeudet ovat vähentyneet ja kamerat 
ovat välkkyneet vähemmän. Todellinen syy kameroiden lisäämiseen tien päällä on siis artikkelin 
mukaan liikenneturvallisuuskeskuksen henkilöstön täystyöllisyys tavoitteen täyttäminen. 
 
Yhdistyksemme käsityksen mukaan kameroiden tehtävänä ei voi olla riittävän ylinopeuksien määrän 
kerääminen tiestöltä, vaan kameroiden yksiselitteinen tavoite on lisätä liikenneturvallisuutta ja 
vähentää ylinopeuksia. Yhdistyksen käsityksen mukaan kameravalvonnan tavoite ei voi olla 
myöskään valtion kassan pönkittäminen lisäämällä kameroiden määrää tien päällä. Jos kamerat 
tekevät itsensä työttömäksi, on tämä lienee juuri kameroiden oikea tehtävä.  
 
Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on myös tehnyt aloitteen nykyisten kameratolppien näkyvyyden 
lisäämisestä automaattisen liikennevalvonnan ylinopeuksien ennalta estävyyden lisäämiseksi. 
Yhdistyksen saaman tiedon mukaan asiasta on valmistelussa Eduskunnassa myös lakialoite, joten 
tämäkin asia tullee lähiaikoina vähentämään automaattivalvonnalla todettujen ylinopeuksien 
määrää, mikä on juuri kameravalvonnan ainoa ja oikea tavoite. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Yhdistyksen käsityksen mukaan juttumäärien vähentyessä tulisi liikenneturvallisuuskeskuksessa 
kohdistaa työntekijöiden tavoitteet juttumäärien sijaan työn laatuun. Tuhannet kansalaiset ovat 
edelleen vuosittain hämillään liikenneturvallisuuskeskuksen lähettäessä auton naispuoliselle tai 
miespuoliselle omistajalle tai haltijalle rikesakkomääräyksen, vaikka autoa on ajanut auton omistajaa 
tai haltijaa vastakkaista sukupuolta ollut kuljettaja. Yhdistys tietää sen, että kyseinen menettely 
perustuu uuteen sakkolakiin, jonka perusteella rikesakkomääräys annettaan rikkomukseen käytetyn  
ajoneuvon kuljettajaa selvittämättä sille luonnolliselle henkilölle, joka rikkomuksen tekoaikana oli 
rikkomukseen käytetyn ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja, haltija tai tilapäinen käyttäjä. 
Sakkolaki ei kuitenkaan estä liikenneturvallisuuskeskusta lähettämästä näissä tapauksissa ns. 
tiedustelukirjettä auton omistajalle tai haltijalle siitä, kuka autoa todellisuudessa ajoi.  Kyseisellä 
menettelyllä annettaisiin kansalaisille kuva laadukkaasta työstä juttujen tehtailun sijaan. 
 
Nykyisen kameravalvonnan havaitsemien ylinopeuksien vähentyminen osoittaa myös sen, että 
nykyinen ns. pistevalvonta ei ole välttämättä enää aina tarkoituksenmukaista. Pistevalvonnan sijaan 
tulisikin tässä tilanteessa ryhtyä aktiivisesti lisäämään keskinopeusvalvontaa kehittämällä nykyistä 
kamerakalustoa soveltuvaksi keskinopeuksien valvontaan erityisesti taajamien ulkopuolisella 
tieverkolla. 
 
Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys ihmettelee suuresti myös sitä, onko olemassa mitään perustetta 
lisätä tässä tilanteessa liikenneturvallisuuskeskuksen henkilöstön määrään automaattivalvonnan 
havaitsemien rikkomusten vähentyessä, jos se samalla johtaa koko automaattisen liikennevalvonnan 
alkuperäisten tavoitteiden romuttumiseen.  
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