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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vuoden 1957 tie
liikennelain 5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelain 5 
§ :ään lisättäväksi säännöstä, jonka perusteella 
Suomen tieliikenneviranomaiset voivat kansain
välisen liikenteen osalta sopia kuljetuksia hel
pottavista järjestelyistä vuosittaisissa tieliiken
neneuvotteluissa tai kirjeitse hankkimatta edus
kunnan vahvistusta. Esityksen tarkoituksena on 

vahvistaa Suomen neuvottelumahdollisuuksia 
etujen saamiseksi sekä mahdollistaa joustava 
liikennepolitiikka sellaisissa kuljetuksissa, jois
sa lupajärjestelmä ei ole tarpeen. Muutos on 
tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 1983 
maaliskuun alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tetut muutokset 

Vuoden 1957 tieliikennelain voimaan jäänyt 
5 § :n 3 momentti edellyttää ammattimaisen 
moottoriajoneuvoliikenteen harjoittamiseen -
lukuunottamatta samassa momentissa lueteltuja 
poikkeuksia - lupaa. Tämä koskee myös ulko
maalaisia ajoneuvoja niiden ollessa ammattimai
sessa liikenteessä Suomessa. Useiden maiden 
kanssa on tehty kahdenkeskisiä sopimuksia 
tieliikenteestä. Näissä sopimuksissa on pää
sääntöisesti lupavaatimuksesta vapautettu tie
tynlaiset henkilö- ja tavarankuljetukset esi
merkiksi tilapäisluontoinen henkilökuljetus sekä 
eräiden erityisluonteisten tavaroiden kuljetuk
set. Myös monenkeskisissä kansainvälisissä 
sopimuksissa tai resoluutioissa on tällaisista 
lupavaatimuksista myönnetty helpotuksia. Ylei
senä tavoitteena on ollut kansainvälisten kulje
tusten liberalisointi, joskin viime vuosina on 
eräänlainen protektionismi näyttänyt saavan 
jalansijaa erityisesti kireiden lupakiintiöiden 
muodossa. 

Suomi on oman etunsa mukaisesti edustanut 
hyvin vapaata kuljetuspolitiikkaa. Kuitenkin 
se on joutunut lähinnä lainsäädännöllisistä 
syistä pitämään kiinni lupajärjestelmästä yleen
sä sekä kilpailullisista syistä suhtautunut kiel
teisesti ns. kolmannen maan liikenteeseen, josta 
erityisesti meille tärkeät läpikulkumaat olisivat 
kiinnostuneita. 
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Tavanmukaisesti lupavaatimuksista ja niiden 
yksityiskohdista voivat kansainvälisen liiken
teen osalta sopia asianomaiset tieliikenneviran
omaiset, jotka joka tapauksessa lupia myöntä
vinä viranomaisina ratkaisevat, millaisia kulje
tuksia saadaan suorittaa. Suomen osalta järjes
tely on rakentunut ehdottoman lupajärjestel
män varaan, minkä johdosta kaikki poikkeuk
set on periaatteessa hyväksyttävä lainsäädäntö
järjestyksessä. Tämä on aiheuttanut sen, että 
Suomen tieliikenneviranomaiset eivät käytän
nössä voi sopia vähäisistäkään kuljetuksia hel
pottavista järjestelyistä tavanmukaisissa vuosit
taisissa tieliikenneneuvotteluissa tai kirjeitse 
ilman, että järjestelyyn hankittaisiin eduskun
nan vahvistus. Tämä taas on johtanut siihen, 
että helpotukset käytännössä jäävät toteutta
matta, mikä puolestaan on heikentänyt Suomen 
neuvottelumahdollisuuksia saada myös itselleen 
etuja. Helpotukset olisivat usein niin vähäisiä, 
että niiden käsittely eduskuntatasolla on sel
västi epätarkoituksenmukaista. Lisäksi ne yleen
sä olisivat laadultaan lähinnä vain byrokratiaa 
vähentäviä, koska lupia myöntämällä saavute
taan asiallisesta sama lopputulos. Joissakin van
hemmissa kahdenvälisissä tieliikennesopimuksis
sa ovat tietynlaiset kuljetukset kokonaan kiel
letty kuten 'kolmannen maan kuljetukset ja 
maan sisäiset kuljetukset. Käytännössä on tilan
teita, jolloin täliaisiakin kuljetuksia tulisi voida 
suorittaa esim. jos omassa maassa ei ole sopivaa 
erityiskalustoa. Siksi tieliikenneviranomaisilla 
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tulisi olla mahdollisuus myöntää tällaisiakin 
lupia, vaikka ao. sopimus ei niitä varsinaisesti 
sallisi. Sopimusten muuttaminen on siinä 
määrin mittava ja kalHs prosessi, ettei siihen 
kovin helposti ryhdytä. Käytännössä onkin jou
duttu toimimaan joustavasti. 

Eräät maat vaativat kuljetusluvan myös mui
hin kuin ammattimaisen liikenteen kuljetuksiin 
eli ns. omiin kuljetuksiin. Suomen etujen tur
vaamiseksi myös näiden maiden ajoneuvojen 
suorittamat vastaavat kuljetukset olisi vasta
vuoroisuuden pohjalta voitava asettaa lupa
pakon alaisiksi, mihin Suomen lainsäädäntö ei 
selvästi tunnu antavan mahdoH.isuutta. 

Edellä dlevan johdosta ehdotetaan vuoden 
1957 tieliikennelain 5 §:ään sellaista muutosta, 
että asianomaiset tieliikennevimnomaiset saavat 
kansainvälisten maantiekuljetusten osalta vasta
vuoroisuuden pohjalta sopia poikkeuksia sano
tussa PY'kälässä 'säädetyistä ja kansainvälisissä, 
Suomen osalta lainsäädäntötasolla vahvistetuissa 
sopimuksissa sovituista lupajärjestelyistä. To
dettakoon vielä, että kysymyrosessä ei ole eräitä 

vanhoja deliikennesopimuksia lukuunottamatta 
varsinaisesti toimivallan siirto Eduskunnalta, 
vaan sen mahdollistaminen, ettei liikenneviran
omaisen aina tarvitse myöntää lupia ,sellaisiin
kin kuljetuksiin, joiden säännöstelyyn ei ole 
Suomen kannalta aihetta. 

Selvyyden vuoksi samalla esitetään, että 
asianomaiset tieliikennevilranomaiset voivat so
pia myös lupamenettelyn yksityiskohdista. 

2. E s i t y k s en t a 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan t u 1 o 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 1 päi
vänä maaliskuuta 1983. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tieliikennelain 5 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä maaliskuuta 1957 annetun tieliikennelain ( 143/57) 5 §:n 4 mo

mentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 1969 annetussa laissa (366/69) näin 
kuuluvaksi: 

5 § 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut luvat an
netaan määräajaksi. Ne voidaan antaa myös 
rajoitettuna ja, milloin syytä siihen on, peruut
taa joko kokonaan tai määräajaksi. Asianomai
set tieliikenneviranomaiset voivat vastavuoroi
suuden perusteella sopia poikkeuksia kansain-
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välisissä maantiekuljetuksissa tämän pykälän ja 
kansainvälisten sopimusten mukaisista lupajär
jestelyistä. He voivat sopia myös lupamenette
lyn yksityiskohdista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1983. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
tieliikennelain 5 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä maaliskuuta 1957 annetun tieliikennelain (143/57) 5 §:n 4 mo

mentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 1969 annetussa laissa (366 /69) näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut luvat an
netaan määräajaksi. Ne voidaan antaa myös 
rajoitettuna ja, milloin syytä siihen on, peruut
taa joko kokonaan tai määräajaksi. 

Edellä tässä pykälässä tarkoitetut luvat an
netaan määräajaksi. Ne voidaan antaa myös 
rajoitettuna ja, milloin syytä siihen on, peruut
taa joko kokonaan tai määräajaksi. Asianomai
set tieliikenneviranomaiset voivat vastavuoroi
suuden perusteella sopia poikkeuksia kansain
välisissä maantiekuljetuksissa tämän pykälän 
;a kansainvälisten sopimusten mukaisista lupa
iärjestelyistä. He voivat sopia myös lupamenet
telyn yksityiskohdista. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1983. 

päivänä 




