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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikenteen tarkas
tusmaksusta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua 
lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että pää
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle voitai
siin myöntää oikeus tarkastusmaksun perimiseen 
pääkaupunkiseudulla sopimusliikenteenä harjoi
tettavassa joukkoliikenteessä. 

Uudet säännökset liittyvät pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (253/85) 
mukaisen joukkoliikenneyhteistyön aloittami
seen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan 
voimaan ensi tilassa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun 
lain (469/79) 1 §:n 1 momentin mukaan raidelii
kennettä harjoittavalle julkisyhteisölle voidaan 
myöntää oikeus tarkastusmaksun perimiseen hen
kilöltä, joka matkustaa yhteisön harjoittamassa 
joukkoliikenteessä ilman asianmukaista matkalip
pua. Tarkastusmaksun perimisoikeuden myöntää 
liikenteenharjoittajan hakemuksesta liikennemi
nisteriö. Lain nojalla on Helsingin kaupungin 
liikennelaitokselle myönnetty oikeus tarkastus
maksun perimiseen. Tarkastusmaksuja saadaan 
liikenneministeriön päätöksen mukaan periä Hel
singin kaupungin alueella liikennelaitoksen sekä 
eräiden liikennelaitoksen kanssa yhteistoiminnas
sa joukkoliikennettä harjoittavien yksityisten lii
kennöitsijöiden liikenteessä. Tarkastusmaksun 
suuruus Helsingin kaupungin liikennelaitoksen 
ja sen kanssa yhteistoiminnassa harjoitetussa 
joukkoliikenteessä on nykyisin 110 markkaa. 

Lain mukaan tarkastusmaksujärjestelmää voi
taisiin soveltaa myös valtionrautateiden henkilö
liikenteeseen, mutta toistaiseksi valtionrautateille 
ei ole haettu oikeutta tarkastusmaksun perimi
seen. Rautatiehallituksen ilmoituksen mukaan 
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tällaista oikeutta on kuitenkin tarkoitus hakea 
kuluvan vuoden aikana. Sellaisessa rautateiden 
henkilöliikenteessä, jossa ei ole oikeutta periä 
tarkastusmaksua, sovelletaan valtionrautateillä 
perittävistä lisämaksuista erikseen annettuja sään
nöksiä ja määräyksiä. 

Lain soveltamisalaa koskevat säännökset rajoit
tavat tarkastusmaksujärjestelmän käyttämisen ai
noastaan rautateille ja Helsingin kaupungin lii
kenteeseen. Laki on kuitenkin täyttänyt käytän
nön tarpeet, ja sitä on pääasiassa sovellettu vain 
metro- ja raitiovaunuliikenteessä. Vain näissä 
liikennemuodoissa on siirrytty niin sanottuun 
avoimeen rahastukseen. Linja-autoliikenteessä ei 
avoimeen rahastukseen ole vielä lainkaan siirryt
ty, mikä on vähentänyt tarkastusmaksujärjestel
män käyttämisen tarvetta. Tarkastusmaksujärjes
telmällä on merkitystä liikenteen sujuvuudelle 
erityisesti suurten asutuskeskusten joukkoliiken
teessä, jossa matkustajamäärät ovat suuret sekä 
pysäkkejä tiheässä ja jossa tämän vuoksi liikenne
välineiden pysäkkiajat muodostuvat pitkähköiksi. 

Pääkaupunkiseudun erityisongelmien ratkaise
miseksi ja Helsingin sekä sen lähikuntien yhteis
ten tehtävien hoidon helpottamiseksi annettiin 
vuonna 1973 laki pääkaupunkiseudun yhteistyö-
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valtuuskunnasta (978/ 7 3 ), jolla kuntien yhteistyö 
saatettiin lakisääteiselle pohjalle. Maaliskuun 15 
päivänä 1985 annettiin pääkaupunkiseudun yh
teistyövaltuuskunnasta uusi laki (253/85), jonka 
mukaan yhteistyövaltuuskunnan tehtävänä on 
muun muassa huolehtia joukkoliikennettä koske
vasta kuntien yhteistyöstä. Pääkaupunkiseudun 
joukkoliikenneyhteistyön keskeinen tavoite on 
saada aikaan taloudellisesti mahdollisimman 
edullinen ja riittävät joukkoliikennepalvelut tar
joava tarkoituksenmukainen kuljetusjärjestelmä. 
Tämä edellyttää keskitettyä seudullista joukkolii
kennesuunnittelua muun muassa liikennelupien, 
ajoreittien, aikataulujen sekä taksa- ja lippujär
jestelmän osalta. Laissa tarkoitetut pääkaupunki
seudun joukkoliikennejärjestelyt ja koko seudun 
kattava yhteinen taksa- ja lippujärjestelmä on 
tarkoitus toteuttaa kesäkuun 1 päivästä 1986. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
hoitaa seudun joukkoliikennettä koskevan yhteis
työn. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
nasta annetun lain 2 §:n mukaan yhteistyöval
tuuskunnan tehtävänä on muun muassa: 

- laatia ja pitää ajantasalla suunnitelma pää
kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisestä 

- myöntää sen mukaan, kuin on erikseen 
sä~detty, luvat henkilölinjaliikenteen harjoitta
miseen 

- hyväksyä seudulla noudatettava henkilölin
jaliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä ja seudulli
sen liikenteen taksat sekä 

- tehdä sopimukset seudullisen liikenteen 
harjoittamisesta sekä järjestää ja hoitaa muutoin
kin joukkoliikennettä koskeva kuntien yhteistyö. 

Yhteistyövaltuuskunta ei itse harjoittaisi lii
kennettä, vaan seudun joukkoliikenne hoidettai
siin edelleen valtionrautateiden, Helsingin kau
pungin liikennelaitoksen, kolmen kunnallisen lii
kenneyhtiön sekä parinkymmenen yksityisen lii
kenteenharjoittajan toimesta. Erityisesti yhteis
työvaltuuskunta huolehtisi liikenteen järjestämi
sestä kuntarajojen yli ja yhtenäisestä seudullisesta 
taksa- ja lippujärjestelmästä. Yhteistyövaltuus
kunta vastaisi liikenteestä muun muassa ostamal
la seudullisen liikenteen palvelut liikennettä har
joittavilta yrityksiltä. Tällöin yhteistyövaltuus
kunta perisi itse liikennetulot ja suorittaisi liiken
teenharjoittajalle kuljetussopimusten mukaiset 
korvaukset. Yhteistyövaltuuskunta myöntäisi lii
kenneluvat seudullisessa liikenteessä. Kuntien si
säisessä liikenteessä liikenneluvat myöntäisi kun
nanhallitus ja liikennöintisopimukset tekisi kun
ta. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 
huolehtisi liikenteen ja maksaneisuuden valvon
nasta seudullisessa liikenteessä eli kuntarajojen 
ylittävässä liikenteessä ja Espoon, Kauniaisten ja 
Vantaan kaupunkien sisäisessä liikenteessä. Val
tionrautateiden henkilöliikenteessä maksaneisuu
den valvonnasta huolehtisi rautatiehallitus, ja 
Helsingin kaupungin liikennelaitos valvoisi itse 
edelleen omaa sisäistä liikennettään. 

2. Ehdotetut muutokset 

Edellä tarkoitetut suunnitelmat pääkaupunki
seudun joukkoliikenteen järjestelystä edellyttävät 
joukkoliikenteen tarkastusmaksun periruisoikeu
den myöntämistä pääkaupunkiseudun yhteistyö
valtuuskunnalle. Esityksen tarkoituksena on teh
dä tämä mahdolliseksi muuttamalla joukkolii
kenteen tarkastusmaksusta annetun lain säännök
siä. 

Käsiteltäessä eduskunnassa hallituksen esitystä 
laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 
(hall.es. 108/1976 vp.) ja sittemmin hallituksen 
esitystä laiksi julkisen joukkoliikenteen tarkastus
maksusta (hall.es. 226/1977 vp.) katsottiin, että 
tarkastusmaksujärjestelmä on viranomaistoimin
taa, minkä vuoksi oikeus tarkastusmaksun peri
miseen voidaan antaa ainoastaan julkisyhteisölle 
ja matkalippujen tarkastajaksi voidaan hyväksyä 
vain julkisyhteisön viranhaltija. Tarkastusmak
suoikeuden myöntäminen yksityiselle liikenteen
harjoittajalle olisi antanut yksityisen palvelukses
sa oleville ilman virkavastuuta toimiville henki
löille niin laajat ja sisällöltään epämääräiset val
tuudet puuttua yksityisen kansalaisen henkilö
kohtaiseen koskemattomuuteen, että se olisi voi
nut tapahtua vain perustuslain säätämisjärjestyk
sessä käsiteitäväHä lailla (perustuslakivaliokunnan 
lausunto 3/1977 vp. ja 4/1978 vp.). 

Edellä esitetyn perusteella olisi ajateltavissa, 
että tarkastusmaksun periruistehtävät annettaisiin 
kunnan tai muun julkisyhteisön tehtäväksi myös 
yksityisessä joukkoliikenteessä, jos julkisyhteisö ja 
yksityinen liikenteenharjoittaja niin sopivat. 
Edellytyksenä olisi kuitenkin, että tarkastusmak
sun periruisestä voisi huolehtia vain julkisyhtei
sön viranhaltijana toimiva tarkastaja. Tällainen 
vaihtoehto oli keskusteltavana lain eduskuntakä
sittelyssä sen jälkeen kun edellä mainitut perus
tuslakivaliokunnan lausunnot oli annettu. Lain 
soveltamisala päätettiin kuitenkin tätä vaihtoeh
toa suppeammaksi. 
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Kun pääkaupunkiseudun joukkoliikenneyh
teistyöstä on nyttemmin säädetty erityislailla, 
olisi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun 
lain soveltamisalaa koskevat säännökset muutet
tava sellaisiksi, että ne ovat sopusoinnussa tuon 
erityislain säännösten kanssa. Kun sanotulla lailla 
pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen hoito on 
keskitetysti uskottu seudun kuntien lakisääteisel
le yhteistyöelimelle, ei muutosta voitane toteut
taa siten, että seudun yksittäisille kunnille annet
taisiin itsenäisesti oikeus tarkastusmaksun perimi
seen omassa sisäisessä ja toiseen kuntaan suun
tautuvassa liikenteessä. Lain tarkoitusta vastaa 
sellainen ratkaisu, että myös oikeus tarkastus
maksun perimiseen pääkaupungin seudullisessa 
liikenteessä annetaan tuosta liikenteestä vastaa
valle elimelle eli pääkaupunkiseudun yhteistyö
valtuuskunnalle. Muussa tapauksessa pääkaupun
kiseudun liikenteessä toimisi matkalippujen tar
kastajina ehkä jopa kuudenlaisia tarkastajia, ni
mittäin neljän eri kunnan, valtionrautateiden ja 
yhteistyövaltuuskunnan tarkastajia. Tämä olisi 
vastoin seudun joukkoliikenteen yhtenäistämis
pyrkimyksiä. Järjestelmän selkeyttä ei kuiten
kaan haitanne se, että rautatiehallitus hoitaa 
kokonaisuudessaan junaliikenteen ja Helsingin 
kaupungin liikennelaitos nykyiseen tapaan oman 
sisäisen metro-, raitiotie- ja linja-autoliikenteensä 
tarkastamisen. Kaiken muun liikenteen tarkasta-

misen hoitaisi pääkaupunkiseudun yhteistyöval
tuuskunta. 

3. Valmisteluvaiheet 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä virka
työnä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
nan aloitteesta. Valmistelun kuluessa on oltu 
yhteydessä myös rautatiehallitukseen, liikenne
ministeriöön, Helsingin kaupungin liikennelai
tokseen ja Helsingin poliisilaitokseen sekä sisä
asiainministeriöön. Esitysluonnoksesta on hankit
tu lausunnot edellä mainittujen lisäksi Espoon, 
Kauniaisten ja Vantaan kaupungeilta sekä Es
poon ja Vantaan piirien nimismiehiltä. 

4. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Tarkastusmaksujärjestelmän sovel tamisalan 
laajentamisesta ei valtiolle aiheudu kustannuksia. 
Organisatorisia vaikutuksia aiheutuu tarkastustoi
minnan ja maksujen perimisen järjestämisestä. 
Ne rajoittuvat pääkaupunkiseudun yhteistyöval
tuuskuntaan ja sen toimialueen kuntiin. Tarkas
tusmaksujärjestelmän avulla arvioidaan saavutet
tavan kustannussäästöjä kunnille ja pääkaupunki
seudun yhteistyövaltuuskunnalle. 

YKSITYISKOIITAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. Pykälä sisältää lain soveltamisalaa koske
vat säännökset. Sen 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että taideliikennettä harjoit
tavan julkisyhteisön lisäksi oikeus tarkastusmak
sun perimiseen voitaisiin myöntää pääkaupunki
seudun yhteistyövaltuuskunnalle toimialueensa 
seudullisessa linja-autoliikenteessä sekä Espoon, 
Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sisäisessä 
linja-autoliikenteessä. Seudullisella liikenteellä 
tarkoitetaan pääkaupunkiseudun sisällä kuntara
jan ylittävää liikennettä silloinkin, kun reitti tie
tai katuolosuhteista johtuen poikkeaa seudun 
ulkopuolelle. Kunnan sisäisellä liikenteellä tar
koitetaan kunnan rajojen sisällä toimivaa liiken
nettä silloinkin, kun reitti tie- tai katuolosuhteis-

ta johtuen vähäisessä maann poikkeaa kunnan 
ulkopuolelle. Poikkeustapauksissa voidaan yhteis
työvaltuuskunnan ja asianomaisten kuntien kes
ken erikseen sopia joidenkin linjojen olevan kun
nan sisäistä liikennettä, vaikka ne päättyisivät 
toisen kunnan alueelle. Espoon ja Kauniaisten 
kaupungit sopivat yhdessä yhteisen alueensa 
joukkoliikenteen käytännön järjestämisestä. 

Ehdotus ei vaikuttaisi Helsingin kaupungin 
liikennelaitoksen liikenteeseen, vaan lakia sovel
lettaisiin siihen nykyiseen tapaan. Niin ikään 
valtionrautateiden henkilöliikenteeseen laki so
veltuisi entiseen tapaan siten, että rautatiehalli
tukselle voidaan myöntää oikeus tarkastusmaksun 
perimiseen junaliikenteessä. Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunnalle myönnettävä tarkastus
maksun perimisoikeus koskisi yksinomaan linja-
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autolla tapahtuvaa linjaliikennettä, koska pää
kaupunkiseudun alueella ei ole Helsingin kau
pungin ulkopuolella metro- tai raitiotieliikennet
tä. Siinäkin tapauksessa, että viimeksimainitun
lainen kiskoliikenne ulottuisi Helsingin kaupun
gin ulkopuolelle, olisi tarkoituksenmukaista, että 
oikeus tarkastusmaksun perimiseen kuuluisi tuo
ta liikennettä harjoittavalle julkisyhteisölle koko
naisuudessaan. 

4 §. Pykälän 1 momentin mukaan oikeuden 
tarkastusmaksun perimiseen myöntää liikennemi
nisteriö liikenteenharjoittajan hakemuksesta. 
Koska ehdotetun 1 §:n 1 momentin mukaan 
oikeus tarkastusmaksun perimiseen voitaisiin 
myöntää muullekin kuin liikennettä harjoittaval
le julkisyhteisölle, ehdotetaan momenttia muu
tettavaksi siten, että siitä poistetaan sana "liiken
teenharjoittajan". Oikeuden tarkastusmaksun 
perimiseen myöntäisi hakemuksesta liikennemi
nisteriö. 

6 §. Pykälän 1 momentin mukaan on tarkas
tusmaksun ilman asianmukaista matkalippua ole
valle matkustajalle oikeutettu määräämään lii
kenteenharjoittajan kotipaikan poliisipiirin pääl
likön hyväksymä matkalippujen tarkastaja. Lain 
voimassaolaajan on asianomaisena poliisiviran
omaisena toiminut Helsingin poliisipiirin päällik
kö. Käytännössä tehtävät on pykälän 3 momen
tin mukaisesti siirretty aiemmalle poliisipiirin 
virkamiehelle. Helsingin poliisi on myös Helsin
gin kaupungin alueella harjoitettavan linjaliiken
teen osalta ammattimaisesta moottoriajoneuvolii
kenteestä annetun asetuksen (646/70) tarkoitta
ma liikenteen valvontapaikan viranomainen. 

Koska on tarkoituksenmukaista, että liikenteen 
valvonta hoidetaan keskitetysti myös tarkastus
maksujärjestelmän osalta, ehdotetaan 1 moment
tia muutettavaksi siten, että matkalippujen tar
kastajan hyväksyisi ja hänen toimintaansa valvoisi 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan toi
mialueen seudullisessa linjaliikenteessä liiken
teenharjoittajan kotipaikasta riippumatta sama 
poliisiviranomainen eli Helsingin poliisipiirin 
päällikkö. Ehdotettuun 6 §:n 1 momenttiin otet
taisiin tätä tarkoittava lisäys. 

Valtionrautateiden liikenteen osalta poliisipii
rin päällikölle tämän pykälän mukaan kuuluvat 
tehtävät voidaan lain 14 §:n 1 momentin mu
kaan asetuksella siirtää rautatiehallitukselle, jol
loin poliisi ei hyväksyisi eikä valvoisi matkalippu
jen tarkastajia rautatieliikenteessä, vaan siitä huo
lehtisi rautatiehallitus. 

2. Voimaan tulo 

Laki tulisi saattaa voimaan ensi tilassa. Ehdote
tut säännökset liittyvät pääkaupunkiseudun yh
teistyövaltuuskunnasta annetun lain mukaisen 
joukkoliikenneyhteistyön aloittamiseen. Nämä 
joukkoliikennejärjestelyt ja pääkaupunkiseudun 
kattava yhteinen taksa- ja lippujärjestelmä on 
tarkoitus toteuttaa jo 1 päivästä kesäkuuta 1986. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 pa1vana 
toukokuuta 1979 annetun lain (469/79) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, 
näistä 6 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (540/82), 
näin kuuluviksi: 

1 § 

Soveltamisala 

Oikeus tarkastusmaksun perimiseen ilman 
asianmukaista matkalippua matkustavalta henki
löltä voidaan myöntää: 

1) raideliikennettä harjoittavalle julkisyhteisöl
le sen harjoittamaa joukkoliikennettä varten; 
sekä 

2) pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
nalle sen toimialueen seudullista linja-autoliiken
nettä sekä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kau
punkien sisäistä linja-autoliikennettä varten. 

4 § 

Tarkastusmaksun perimisozkeuden myöntäminen 

Oikeuden tarkastusmaksun perimiseen myön
tää hakemuksesta liikenneministeriö. 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1986 

6 § 

Matkalippujen tarkastaja! 

Tarkastusmaksun määrää liikenteenharjoittajan 
kotipaikan poliisipiirin päällikön hyväksymä mat
kalippujen tarkastaja. Edellä 1 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tarkastajan 
hyväksyy kuitenkin Helsingin poliisipiirin pääl
likkö. Tarkastajaksi voidaan hyväksyä vain 1 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun julkisyhtei
sön tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
nan viranhaltija. Tarkastaja on tässä tehtävässään 
poliisipiirin päällikön valvonnan alainen. Poliisi
piirin päällikkö antaa tarkastajalle tarkastuspas
sin. Siinä mainitaan tarkastajan valtuudet sekä 
liikenne, jossa hänellä on toimivalta. 

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 päivana 
toukokuuta 1979 annetun lain (469/79) 1 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, 
näistä 6 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (540/82), 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Soveltamisala 

Raideliikennettä harjoittavalle julkisyhteisölle 
voidaan tämän lain mukaan myöntää oikeus 
tarkastusmaksun perimiseen yhteisön harjoitta
massa joukkoliikenteessä ilman asianmukaista 
matkalippua matkustavalta henkilöltä. 

4 § 

Tarkastusmaksun perimisoikeuden myöntäminen 

Oikeuden tarkastusmaksun perimiseen myön
tää liikenneministeriö lizkenteenharjoittajan ha
kemuksesta. 

6 § 
Matkalippujen tarkastajat 

Ilman asianmukaista matkalippua olevalle 
matkustajatie 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 po
liisipiirin päällikön valvonnan alainen. Poliisipii
rin päällikkö antaa tarkastajalle tarkastuspassin. 

Ehdotus 

1 § 

Soveltamisala 

Oikeus tarkastusmaksun perimiseen zlman 
asianmukaista matkalippua matkustavalta henki
löltä voidaan myöntää: 

1) raidelizkennettä harjoittavatie julkisyhteisöl
le sen harjoittamaa joukkoliikennettä varten; 
sekä 

2) pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
nalle sen toimialueen seudutlista linja-autolziken
nettä sekä Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kau
punkien sisäistä linja-autolizkennettä varten. 

4 § 

Tarkastusmaksun perimisozkeuden myöntäminen 

Oikeuden tarkastusmaksun perimiseen myön
tää hakemuksesta liikenneministeriö. 

6 § 

Matkalippujen tarkastajat 

Tarkastusmaksun määrää liikenteenharjoittajan 
kotipaikan poliisipiirin päällikön hyväksymä mat
kalippujen tarkastaja. Edellä 1 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tarkastajan 
hyväksyy kuitenkin Helsingin poliisipiirin pääl
lzkkö. Tarkastajaksi voidaan hyväksyä vain 1 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun julkisyhtei
sön tai pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
nan viranhaltija. Tarkastaja on tässä tehtävässään 
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Voimassa oleva laki 

Siinä mainitaan tarkastajan valtuudet sekä liiken
ne, jossa hänellä on toimivalta. 

Ehdotus 

poliisipiirin päällikön valvonnan alainen. Poliisi
piirin päällikkö antaa tarkastajalle tarkastuspas
sin. Siinä mainitaan tarkastajan valtuudet sekä 
liikenne, jossa hänellä on toimivaita. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 




