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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain 76 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutet
tavaksi siten, että myös tutkanpaljastinrikkomuk
seen syyllistyminen tulisi kysymykseen ajokortin 
peruuttamisperusteena. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan saman
aikaisesti nopeusvalvontaa vaikeuttavien laittei
den kieltämistä koskevan lain kanssa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Tieliikennelain 76 §:n mukaan poliisin on 
otettava ajokortin peruuttaminen tutkittavaksi 
muun muassa, jos ajokortin haltija on moottori
käynöistä ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään 
kolmasti vuoden kuluessa syyllistynyt mainitun 
lain nojalla rangaistavaan tekoon lukuun otta
matta muita rikesakolla rangaistavia tekoja kuin 
ylinopeusrikkomuksia. Poliisi voi tällöin antaa 
varoituksen, peruuttaa ajokortin enintään kuu
deksi kuukaudeksi tai vaatia todistuksen uudesta 
hyväksytystä kuljettajantutkinnosta. Ajokorttiase
tuksen 29 §:n mukaan seuraamuksena käytetään 
yleensä ajokortin peruuttamista. Varoitusta voi
daan käyttää seuraamuksena vain, jos rikkomuk
sista on tuomittu rikesakko tai ne ovat muuten 
lieviä eikä niiden ottaen huomioon ajokortin 
haltijan vuosittainen ajomäärä ja muut olosuh
teet voida katsoa osoittavan piittaamattomuutta 
tieliikennesäännöksistä ja hänelle niiden rikkomi
sista tuomituista tai määrätyistä seuraamuksista. 

Hallituksen esityksessä laiksi nopeusvalvontaa 
vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä (hall. es. 
26/84 vp.) on ehdotettu, että tutkanpaljastiota 
ja laitetta, jonka tarkoituksena on häiritä tielii
kenteen nopeusvalvontatutkan toimintaa, ei saa 
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käyttää eikä pitää hallussa tieliikennelain tarkoit
tamalla tiellä Suomessa rekisteröidyssä moottori
käyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa. 
Kiellon rikkoja tuomittaisiin esityksen mukaan 
tutkanpaljastinrikkomuksesta sakkorangaistuk
seen. Liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi ja 
säännöksen noudattamisen tehostamiseksi tulisi 
tutkanpaljastinrikkomukseen syyllistyminen voi
da ottaa huomioon ajokortin peruuttamista har
kittaessa samoin kuin tieliikennelain nojalla ran
gaistava teko. 

Tutkanpaljastinrikkomusten huomioon otta
minen ajokortin peruuttamisperusteena edellyt
tää niiden rekisteröimistä. Tätä varten tulisi tie
dot tutkanpaljastinrikkomuksista tuomituista 
rangaistuksista ilmoittaa ajokorttirekisteriä pitä
välle autorekisterikeskukselle samalla tavoin kuin 
tieliikennelain 106 §:ssä on liikennerikosten il
moittamisesta säädetty. Eduskunnassa käsiteltä
vänä olevaan ehdotukseen laiksi nopeusvalvontaa 
vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä on tehtävä 
tätä koskeva lisäys. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan tieliikenne
lain 76 §:n ajokortin määräaikaista peruuttamista 
koskevaa säännöstä muutettavaksi siten, että 
myös tutkanpaljastinrikkomuksiin syyllistyminen 
sisältyisi niihin tekoihin, joiden perusteella ajo
kortin peruuttamista harkitaan. Ajokortti voitai-
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siin siten peruuttaa esimerkiksi henkilöltä, joka 
vuoden kuluessa syyllistyy kahdesti ylinopeus- ja 
kerran tu tkanpal j astinrikkomukseen. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä ei ole olennaista kustannuksia lisää
vää vaikutusta. 

3. Riippuvuus muista esityksistä 
ja voimaantulo 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen laiksi no
peusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämi
sestä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan sa
manaikaisesti. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tieliikennelain 76 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain 
76 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1983 annetussa laissa 
(466/83), näin kuuluvaksi: 

76 § 

Ajokortin peruuttaminen määräajaksi 

Poliisin on otettava ajokortin peruuttaminen 
tutkittavaksi: 

2) jos ajokortin haltija on moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään kolmasti vuo
den kuluessa syyllistynyt: 

a) tämän lain nojalla rangaistavaan tekoon, 

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 1985 

lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaistavia 
tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia; taikka 

b) nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden 
kieltämisestä annetussa laissa ( 1 ) tarkoitet-
tuun tutkanpaljastinrikkomukseen; tai 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Matti Luttinen 
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Lzite 

Laki 
tieliikennelain 76 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain 
76 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 27 päivänä toukokuuta 1983 annetussa laissa 
(466/83), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

76 § 

Ajokortin peruuttaminen mäiiräajaksi 

Poliisin on otettava ajokortin peruuttaminen 
tutkittavaksi: 

2) jos ajokortin haltija on moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään kolmasti vuo
den kuluessa syyllistynyt tämän lain nojalla ran
gaistavaan tekoon, lukuun ottamatta muita rike
sakolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeusrikko
muksia; tai 

2) jos ajokortin haltija on moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään kolmasti vuo
den kuluessa syyllistynyt: 

a) tämän lain nojalla rangaistavaan tekoon, 
lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaistavia 
tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia; tazkka 

b) nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden 
kieltämisestä annetussa laissa ( 1 ) tarkoitet
tuun tutkanpaljastinnkkomukseen; tai 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




