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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikenteen tar
kastusmaksusta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun 
lain 1 §: ään ehdotetaan lisättäväksi säännös 
siitä, että tarkastusmaksu saadaan periä hen
kilöltä, joka ilman asianmukaista matkalippua 
on laiturialueella eli joukkoliikenteen asema
alueen sellaisessa osassa, jonne pääsemiseksi on 
lunastettava matkalippu. Säännös antaisi mah
dollisuuden selvittää tarkastusmaksun suoritta-

misvelvollisuus matkalipun puuttumisen vuoksi 
esimerkiksi metroliikenteen asemien laituri
alueella. Uusi säännös aiheuttaa muutoksen 
myös lain erinäisiin muihin pykäliin. 

Uudet säännökset liittyvät Helsingin metro
liikenteen aloittamiseen ja ne on tarkoitus saat
taa voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun eduskunta on ne hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen tavoite 

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta anne
tun lain (469/79) 1 §:n 1 momentin 
mukaan taideliikennettä harjoittavalle julkis
yhteisölle voidaan myöntää oikeus tarkas
tusmaksun perimiseen henkilöltä, joka mat
kustaa yhteisön harjoittamassa joukkoliiken
teessä ilman asianmukaista matkalippua. Tar
kastusmaksun perimisoikeuden myöntää ha
kemuksesta liikenneministeriö. Lain nojalla on 
Helsingin kaupungin liikennelaitokselle myön
netty oikeus tarkastusmaksun perimiseen. T ar
kastusmaksuja saadaan liikenneministeriön pää
töksen mukaan periä Helsingin kaupungin 
alueella liikennelaitoksen sekä eräiden liikenne
laitoksen kanssa yhteistoiminnassa joukkoliiken
nettä harjoittavien liikennöitsijöiden harjoitta
massa liikenteessä. Vuoden 1982 alusta Helsin
gin kaupungin liikennelaitoksen ja sen kanssa 
yhteistoiminnassa harjoitetussa joukkoliiken
teessä tarkastusmaksu on 70 markkaa. Lain 
1 S:n 2 momentin mukaan lakia ei sovelleta 
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matkustajaan, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. 
Tarkastusmaksujärjestelmän tavoitteena on 

lisätä joukkoliikenteen sujuvuutta ja nopeutta 
siten, että kulkuvälineessä voidaan siirtyä mat
kalippujen pistokokeen luontoiseen tarkastuk
seen. Erityisen tärkeä tällainen tarkastus on 
metroliikenteessä, joka on tarkoitus aloittaa 
Helsingissä tulevan kesäkuun alussa. 

Metroliikenteen nopeus ja suuret matkustaja
määrät estävät tarkastuksen suorittamisen riittä
vässä laajuudessa itse metrojunissa. Tämän 
vuoksi tarkastustoiminta on suunniteltu sellai
seksi, että metroasemille rajataan erityinen lai
turialue, jolle siirtyessään matkustajalla täytyy 
olla voimassa oleva matkalippu. Laiturialue al
kaisi laiturille johtavien portaiden alkupääs
tä. Se merkitään aitauksin tai muulla selvästi 
erottuvalla tavalla. Lisäksi laiturialueen meno
väylän kohdalle kiinnitetään alueesta selvästi 
ilmoittavat kyltit. Näin ollen oleskelu laitureilla 
ilman matkalippua olisi kielletty ja matka kat
sottaisiin alkaneeksi silloin kun laiturialueen 
raja ylitetään. 
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Tarkoituksena on, että paasy laiturialueelle 
ja metrojunaan on vapaa, ja että laiturialueelle 
menijän on itse huolehdittava siitä, että hä
nellä on asianmukainen matkalippu. Matka
lippuja myydään metroasemilla kioskeista sekä 
automaateista kertalippuja aikuisille. Aikuisille 
myydään automaateista myös sarjalippuja. 

Laiturialueiden rajoille eli laitureille johta
vien portaiden viereen sijoitettaisiin itsepalve
lulaitteet. Näissä tapahtuisi lippujen leimaus. 

Matkalippujen tarkastuksen metroliikentees
sä suorittaisivat kiertävät matkalippujen tar
kastajat. Tarkastukset tapahtuvat joko met
rojunissa pistokoetarkastuksina tai metroase
milla niin sanottuina ryhmätarkastuksina. Vii
meksi mainittu suoritettaisiin ennen laituri
alueelta poistumista. Joukkoliikenteen tarkas
tusmaksusta annetun asetuksen (498/79) 10 
§:n mukaan myös metroliikenteen tarkastusjär
jestelmästä on riittävästi tiedotettava yleisölle. 

Ryhmätarkastus tapahtuisi siten, että kaikki 

laiturialueelta poistuvat henkilöt tai osa heistä 
ohjataan metroasemalla erityisesti matkalippu
jen tarkastukseen varatulle alueelle. Tältä 
alueelta asianomainen pääsee pois vasta, kun 
hän on näyttänyt tarkastajalle voimassa olevan 
lipun tai kun hänelle asianmukaisen lipun puut
tumisen johdosta on määrätty lipun hinnan li
säksi tarkastusmaksu. 

Ryhmätarkastuksia suoritettaisiin pääasiassa 
ruuhka-aikoina, jolloin tarkastus junissa aiheut
taisi tarpeetonta vaivaa ja hankaluutta. Ryhmä
tarkastus suoritettaisiin myös silloin, kun tar
kastustoimintaa halutaan tehostaa. 

2. V a 1m i s t e 1 u v aihe e t 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä 
virkatyönä Helsingin kaupungin liikennelaitok. 
sen aloitteesta. Valmistelun kuluessa on oltu 
yhteydessä myös rautatiehallitukseen. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Selostetun tarkastusjärjestelmän lainsäädän
nöllisen pohjan varmistamiseksi olisi joukkolii
kenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 §: ää 
täydennettävä. Uusi säännös oikeuttaisi tarkas
tusmaksun perimisen myös siltä, joka ilman 
asianmukaista matkalippua on joukkoliikenteen 
asema-alueen sellaisessa osassa, jonne pääsemi
seksi on lunastettava matkalippu, eli niin sa
notulla laiturialueella. Säännös ehdotetaan si
sällytettäväksi joukkoliikenteen tarkastusmak
susta annetun lain 1 §:n uudeksi 2 momentiksi. 
Nykyinen 2 momentti siirtyisi entisen sisältöi
senä uudeksi 3 momentiksi. 

Uudessa säännöksessä todettaisiin lisäksi, että 
laiturialueella olevaan henkilöön on sovel
lettava, mitä joukkoliikenteen tarkastusmak
susta annetussa laissa tai sen nojalla on 
säädetty tai määrätty matkustajasta. Täl
lainen henkilö olisi siten velvollinen muun 
muassa esittämään matkalippunsa tarkastajalle 
sekä matkalipun puuttuessa selvittämään tar
kastajalle henkilötietonsa. Laiturialueella ole
vaa henkilöä kohtaan voitaisiin käyttää 
laissa säädettyjä voimakeinoja ja häntä 
koskisi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 

annetun lain 12 §:n mukainen rangaistus
vastuu. Toisaalta tällaiseen henkilöön olisi so
vellettava myös säännöksiä tarkastusmaksusta 
vapautumisesta ja hänellä olisi tietenkin myös 
oikeus hakea muutosta tarkastusmaksun mää
räämiseen. 

Viittaussäännöksen johdosta on lain 6 ja 9-
11 §:ää muutettava. Näistä 6 ja 11 §:n suo
menkielisessä tekstisssä käytetään ilmaisua mat
kustava henkilö, joka olisi korvattava sanalla 
matkustaja. Ruotsinkielisessä lakitekstissä käy
tetään jo nyt sanaa "passagerare". Lain 11 §:n 
voimakeinojen käyttöoikeutta koskevaan 2 mo
menttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta 1 §:n 
uuden 2 momentin mukaisesta laiturialueesta, 

Lain 1 §:n uuden 2 momentin viittaussään
nöksen johdosta on myös muutettava tarkastus
maksun suhdetta rikosoikeudelliseen seuraamuk
seen koskevaa 9 §:ää ja tarkastusmaksusta va
pautumista koskevaa 10 §: ää. Näissä säännök
sissä käytetään sanontaa ilman asianmukaista 
matkalippua matkustaminen. Sanontaa ehdote
taan näiltä osin muutettavaksi siten, että py
kälissä säädettäisiin menettelystä asianmukai
sen matkalipun puuttumisen johdosta. Sään
nösten sanamuotoon ehdotetaan tehtäväksi 
myös eräitä kielellisiä korjauksia. 
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Liikenneministeriön päätöksessä, jolla Hel
singin kaupungin liikennelaitos on oikeutettu 
perimään tarkastusmaksuja, todetaan, että tar
tarkastusmaksujen perinnässä on noudatettava, 
mitä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta anne
tussa laissa ja asetuksessa on säädetty tai mitä 
liikenneministeriö erikseen määrää. Näin ollen 
ehdotetun lain uuden säännöksen nojalla tar
kastusmaksuja voitaisiin periä välittömästi voi
maantulon jälkeen, eikä uutta hakemusta metro
asemilla perittävistä tarkastusmaksuista tarvita. 

Ehdotettua säännöstä voitaisiin soveltaa myös 
valtionrautateiden liikenteessä, jossa on myön
netty oikeus tarkastusmaksun perimiseen. Tois
taiseksi tällaista oikeutta ei valtionrautateille 
ole kuitenkaan haettu. 

Laiturialueet, joille pääsemiseksi on lunas
tettava matkalippu, olisi merkittävä mahdolli
simman selvästi. Tätä varmistaa lain 7 §:n 

saannös, jonka mukaan liikenneministeriö voi 
peruuttaa myöntämänsä oikeuden tarkastus· 
maksun perimiseen, jollei matkalippujen käyt· 
tämistä ja hankintaa sekä tarkastusta järjes
tetä yksinkertaiseksi ja varmaksi taikka jos 
tarkastusmaksujen perimisessä ilmenee muita 
epäkohtia. 

2. Voimaantulo 

Ehdotetut säännökset liittyvät Helsingin 
metroliikenteen alkamiseen 1 päivänä kesäkuu
ta 1982. Säännökset on tarkoitus saattaa voi
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun 

lain (469/79) 6 §:n 1 momentti, 9 ja 10 § sekä 11 §:n 1 ja 2 momentti ja 
lisätään lain 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 

seuraavasti: 

1 § 

Soveltamisala 

Tarkastusmaksu saadaan periä myös siltä, jo
ka ilman asianmukaista matkalippua on joukko
liikenteen asema-alueen sellaisessa aitauksin tai 
muuten selvästi osoitetussa osassa, jonne pääse
miseksi on lunastettava matkalippu. Tällaisella 
laiturialueella olevaan henkilöön on sovelletta
va, mitä tässä laissa tai sen nojalla on säädet
ty tai määrätty matkustajasta. 

6 § 

Matkalippujen tarkastaja/ 

Ilman asianmukaista matkalippua olevalle 
matkustajalle on tarkastusmaksun oikeutettu 
määräämään liikenteenharjoittajan kotipaikan 
poliisipiirin päällikön hyväksymä matkalippujen 
tarkastaja. Tarkastajaksi voidaan hyväksyä vain 
1 § :n 1 momentissa tarkoitetun julkisyhteisön 

viranhaltija. Tarkastaja on tässä tehtävässään 
poliisipiirin päällikön valvonnan alainen. Polii
sipiirin päällikkö antaa tarkastajalle tarkastus
passin. Siinä mainitaan tarkastajan valtuudet 
sekä liikenne, jossa hänellä on toimivalta. 

9 § 

Tarkastusmaksun suhde rikosoikeudelliseen 
seuraamukseen 

Tarkastusmaksua ei saa määrätä matkusta
jalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen 
johdosta, jos asia päätetään ilmoittaa poliisille 
tai viralliselle syyttäjälle käsiteltäväksi siinä jär· 
jestyksessä kuin rikosasioista on säädetty. 

10 § 

Tarkastusmaksusta vapauttaminen 

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä mat
kustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumi
sen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttumi· 
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nen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, 
terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnas
tettava erityinen seikka huomioon ottaen an
teeksi annettavasta huomaamattomudesta, ajat
telemattomuudesta tai tietämättömyydestä taik
ka jos tarkastusmaksun määräämistä muusta 
syystä on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana tai 
perusteettomana. 

11 § 

Tarkastajan oikeudet ja vastuu 

Tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman 
asianmukaista matkalippua oleva matkustaja, 
joka ei luotettavasti selvitä henkilöllisyyttään. 
Tarkastaja voi myös poistaa tällaisen matkusta
jan kulkuneuvosta tai 1 § :n 2 momentissa tar
koitetulta laiturialueelta, jollei se matkustajan 
ikä ja muut seikat huomioon ottaen ole kohtuu-

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1982 

tonta tai aiheuta vaaraa matkustajan terveydel
le. Jollei kiinniotettua välittömästi poisteta kul
kuneuvosta tai edellä tarkoitetulta laiturialueel
ta, hänet on viivyttelemättä luovutettava polii
sin haltuun. 

Jos matkustaja vastarintaa tekemällä koettaa 
välttää kiinniottamisen, poliisin luo toimitta
misen taikka kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetulta laiturialueelta poistami
sen, tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia 
voimakeinoja, joita toimenpiteen suorittami
seksi voidaan matkustajan käyttäytyminen ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen pitää puo· 
lustettavina. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun 

lain (469/79) 6 §:n 1 momentti, 9 ja 10 § sekä 11 §:n 1 ja 2 momentti ja 
lisätään lain 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Soveltamisala 

Raideliikennettä harjoittavalle julkisyhteisöl
le voidaan tämän lain mukaan myöntää oikeus 
tarkastusmaksun perimiseen yhteisön harjoit
tamassa joukkoliikenteessä ilman asianmukais
ta matkalippua matkustavalta henkilöltä. 

Tarkastusmaksu saadaan periä myös siltä, jo
ka ilman asianmukaista matkalippua on joukko
liikenteen asema-alueen sellaisessa aitauksin tai 
muuten selvästi osoitetussa osassa, jonne pääse
miseksi on lunastettava matkalippu. Tällaisella 
laiturialueella olevaan henkilöön on sovelletta
va, mitä tässä laissa tai sen nojalla on säädetty 
tai määrätty matkustajasta. 

Tätä lakia ei sovelleta matkustajaan, joka ei 
ole täyttänyt 15 vuotta. 

6 § 

Matkalippujen tarkastaja! 

Ilman asianmukaista matkalippua joukkolii
kenteessä matkustavalle on tarkastusmaksun 
oikeutettu määräämään likenteenharjoittajan 
kotipaikan poliisipiirin päällikön hyväksymä 
matkalippujen tarkastaja. Tarkastajaksi voidaan 
hyväksyä vain 1 § :n 1 momentissa tarkoite
tun julkisyhteisön viranhaltija. Tarkastaja on 
tässä tehtävässään poliisipiirin päällikön valvon
nan alainen. Poliisipiirin päällikkö antaa tar
kastajalle tarkastuspassin. Siinä mainitaan tar
kastajan valtuudet sekä liikenne, jossa hänellä 
on toimivalta. 
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Ilman asianmukaista matkalippua olevalle 
matkustajalle on tarkastusmaksun oikeutettu 
määräämään liikenteenharjoittajan kotipaikan 
poliisipiirin päällikön hyväksymä matkalippujen 
tarkastaja. Tarkastajaksi voidaan hyväksyä vain 
1 §:n 1 momentissa tarkoitetun julkisyhteisön 
viranhaltija. Tarkastaja on tässä tehtävässään 
poliisipiirin päällikön valvonnan alainen. Polii
sipiirin päällikkö antaa tarkastajalle tarkastus
passin. Siinä mainitaan tarkastajan valtuudet 
sekä liikenne, jossa hänellä on toimivalta. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 s 
Tarkastusmaksun suhde rikosoikeudelliseen 

seuraamukseen 

Tarkastusmaksua ei saa määrätä matkusta
jalle matkustamisesta joukkoliikenteessä ilman 
asianmukaista matkalippua, jos asia päätetään 
ilmoittaa poliisille tai viralliselle syyttäjälle kä
siteltäväksi siinä järjestyksessä kuin rikosasiois
ta on säädetty. 

Tarkastusmaksua ei saa määrätä matkusta
jalle asianmukaisen matkalipun puuttumisen 
johdosta, jos asia päätetään ilmoittaa poliisille 
tai viralliselle syyttäjälle käsiteltäväksi siinä jär
jestyksessä kuin rikosasioista on säädetty. 

10 § 

Tarkastusmaksusta vapauttaminen 

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä mat
kustajalle, jos ilmenee, että matkustaminen il
man asianmukaista matkalippua on johtunut 
matkustajan ikä, kehitystaso, terveydentila, mie
lentila tai muu näihin rinnastettava erityinen 
seikka huomioon ottaen anteeksi annettavasta 
huomaamattomuudesta, ajettelemattomuudesta 
tai tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmak
sun määräämistä muusta syystä on pidettävä 
ilmeisen kohtuuttomana tai perusteettomana. 

Tarkastusmaksu jätetään määräämättä mat
kustajalle asianmukaisen matkalipun puuttumi
sen johdosta, jos ilmenee, että lipun puuttumi
nen on johtunut matkustajan ikä, kehitystaso, 
terveydentila, mielentila tai muu näihin rinnas
tettava erityinen seikka huomioon ottaen an
teeksi annettavasta huomaamattomuudesta tai 
tietämättömyydestä taikka jos tarkastusmaksun 
määräämistä muusta syystä on pidettävä ilmei
sen kohtuuttomana tai perusteettomana. 

11 § 

Tarkastajan oikeudet ja vastuu 

Tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman 
asiaQmukaista matkalippua matkustava henkilö, 
joka ei luotettavasti selvitä henkilöllisyyttään. 
Tarkastaja voi myös poistaa tällaisen matkus
tajan kulkuneuvosta, jollei se matkustajan ikä 
ja muut seikat huomioon ottaen ole kohtuuton
ta tai aiheuta vaaraa matkustajan terveydelle. 
Jollei kiinniotettua välittömästi poisteta kulku
neuvosta, hänet on viivyttelemättä luovutettava 
poliisin haltuun. 

Jos matkustaja vastarintaa tekemällä koettaa 
välttää kiinniottamisen, poliisin luo toimitta
misen tai kulkuneuvosta poistamisen, tarkas
tajalla on oikeus käyttää sellaisia voimakeino
ja, joita toimenpiteen suorittamiseksi voidaan 
matkustajan käyttäytyminen ja muut olosuh
teet huomioon ottaen pitää puolustettavina. 

Tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman 
asianmukaista matkalippua oleva matkustaja, 
joka ei luotettavasti selvitä henkilöllisyyttään. 
Tarkastaja voi myös poistaa tällaisen matkusta
jan kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 momentissa tar
koitetulla laiturialueelta, jollei se matkustajan ikä 
ja muut seikat huomioon ottaen ole kohtuuton
ta tai aiheuta vaaraa matkustajan terveydelle. 
Jollei kiinniotettua välittömästi poisteta kulku
neuvosta tai edellä tarkoitetulla laiturialueelta, 
hänet on viivyttelemättä luovutettava poliisin 
haltuun. 

Jos matkustaja vastarintaa tekemällä koettaa 
välttää kiinniottamisen, poliisin luo toimitta
misen taikka kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetulta laiturialueelta poistami
sen, tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia 
voimakeinoja, joita toimenpiteen suorittami
seksi voidaan matkustajan käyttäytyminen ja 
muut olosuhteet huomioon ottaen pitää puo
lustettavina. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


