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Haliituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 7 6 § :n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Vuoden 1981 tieliikennelain ajokortin pe
ruuttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan 
muutettaviksi siten, että rikesakosta tieliiken
teessä annetun lain nojalla ylinopeusrikkomuk-

sista tuomittavat rikesakot otettatsun huo
mioon ajokortin peruuttamisperusteena samalla 
tavoin kuin tieliikennelain nojalla tuomittavat 
rangaistuksetkin. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen t i 1 a n ne ja ehdot e • 
tut muutokset 

Vuoden 1981 tieliikennelain 76 §:ssä saa
detään, että poliisin on otettava ajokortin pe
ruuttaminen tutkittavaksi muun muassa, mil
loin ajokortin haltija on moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään kolmasti 
vuoden kuluessa syyllistynyt tämän lain no
jalla rangaistavaan tekoon. Poliisi voi tällöin 
antaa varoituksen, peruuttaa ajokortin enintään 
kuudeksi kuukaudeksi tai vaatia todistuksen 
uudesta hyväksytystä kuljettajantutkinnosta. 

Ajokorttiasetuksen ( 44 7/72) 29 §: n sään
nösten mukaan seuraamuksena käytetään näis
sä tapauksissa yleensä ajokortin peruuttamista, 
jollei ajokortin haltijaa tieliikennelain 7 3 § :n 
nojalla määrätä kuljettajantutkintoon. Jos rik
komukset ovat lieviä eikä niiden ottaen huo
mioon ajokortin haltijan vuosittainen ajomää
rä ja muut olosuhteet voida katsoa osoitta
van piittaamattomuutta tieliikennesäännöksistä 
ja hänelle niiden rikkomisista tuomituista tai 
määrätyistä seuraamuksista, ajokortin haltijalle 
annetaan varoitus. 

Hyväksyessään hallituksen esityksen n:o 19 

1683000949 

(1981 vp.) rikesakkolaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi eduskunta katsoi, että liiken
neturvallisuuden säilyttämiseksi rikesakkojen 
rekisteröinti oli järjestettävä ylinopeusrikko
musten osalta. Tämän vuoksi eduskunta edel
lytti, että hallitus ryhtyi asianomaisiin toimen
piteisiin tarvittavien säädösten muuttamiseksi 
ja rekisteröinnin toteuttamiseksi. 

Ylinopeusrikkomuksista tuomittavien rike
sakkojen rekisteröinti autorekisterikeskuksen 
ajokorttirekisteriin on tarkoitus järjestää rike
sakkolain nojalla annettavalla asetuksella. 

Jotta rikesakosta tieliikenteesssä annetun 
lain nojalla tuomitut ylinopeusrikkomukset voi
taisiin ottaa huomioon ajokortin peruuttamis
ta harkittaessa, on tieliikennelain 76 §:n sään
nöksiä ajokortin määräaikaisen peruuttamisen 
perusteista tältä osin muutettava. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan vuoden 
1981 tieliikennelakiin sellaista muutosta, että 
rikesakosta tieliikenteessä annetun lain nojalla 
tuomittavat rikesakot otettaisiin huomioon ajo
kortin peruuttamisperusteena samalla tavoin 
kuin tieliikennelain nojalla tuomittavat ran
gais tuksetkin. 
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2. E s i t y k s e n t a 1 o u d e 11 i s e t 
vaikutukset 

Nykyisin rekisteröidään autorekisterikeskuk
sessa pidettävään ajokorttirekisteriin kaikki 
moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa teh
dyistä liikennerikoksista tuomitut rangaistuk
set. Rikesakot tullaan rekisteröimään vain yli
nopeusrikkomusten osalta. Esityksellä ei tä
män johdosta ole kustannuksia lisäävää vaiku
tusta. 

3. V o i m a a n t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan sa
manaikaisesti rikesakkolain ja rikesakosta tie
liikenteessä annetun lain kanssa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tieliikennelain 7 6 § : n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267 /81) 76 §:n 1 mo

mentin 2) kohta näin kuuluvaksi: 

76 § 

Ajokortin peruuttaminen määräajaksi 

Poliisin on otettava ajokortin peruuttami
nen tutkittavaksi: 

2) jos ajokortin haltija on moottorikäyt-

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983 

töistä ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään kol
masti vuoden kuluessa syyllistynyt tämän lain 
nojalla rangaistavaan tekoon tai rikesakolla 
rangaistavaan ylinopeusrikkomukseen; tai 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Reino Breilin 
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Liite 

Laki 
tieliikennelain 7 6 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 76 §:n 1 mo

mentin 2) kohta näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

76 § 

Ajokortin peruuttaminen määräajaksi 

Poliisin on otettava ajokortin peruuttaminen 
tutkittavaksi: 

2) jos ajokortin haltija on moottorikäyttöis
tä ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään kolmas
ti vuoden kuluessa syyllistynyt tämän lain no
jalla rangaistavaan tekoon; tai 

Ajokortin peruuttaminen määräajaksi 

Poliisin on otettava ajokortin peruuttami
nen tutkittavaksi: 

2) jos ajokortin haltija on moottorikäyt
töistä ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään kol
masti vuoden kuluessa syyllistynyt tämän lain 
nojalla rangaistavaan tekoon tai rikesakolla 
rangaistavaan ylino peusrikkomukseen i tai 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 

päivänä 




