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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan turvavyön käyttöpakkoa 
laajennettavaksi niin, että se koskisi myös henki
löauton takaistuimia, pakettiautoja ja taksin 
etuistuimella istuvaa matkustajaa. Turvavyötä ei 
edelleenkään tarvitsisi käyttää, jos sairaus tai 
vamma sen estää. Sallituissa ylikuormaamista
pauksissa ei sen, joka ei istu yksin istuinpaikalla, 
tarvitsisi käyttää turvavyötä takaistuimella. 

Turvavyön käyttöpakko koskisi kaikkia seitse
män vuotta täyttäneitä. Lapset ja alle 150 cm :n 

pituiset henkilöt saisivat kuitenkin käyttää pel
kästään lantiovyötä tai matkustaa muussa turva
laitteessa. Kuljettajan olisi huolehdittava, että 
alle 15-vuotias lapsi matkustaa lapsen koolle 
soveltuvassa turvalaitteessa etuistuimella, mutta 
kuljettajan huolehtimisvelvollisuus ei edelleen
kään ulottuisi takaistuimelle. 

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 1987 huhtikuun alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Vuodesta 1972 vuoteen 1980 tieliikenteessä 
kuolleiden ja sairaalahoitoa tarvinneiden louk
kaantuneiden määrä laski varsin tasaisesti. Sen 
jälkeen on kuolleiden määrä vuonna 1983 tapah
tunutta nousua lukuunottamatta vakiintunut 
noin 5 50 henkilön ja loukkaantuneiden määrä 
vähän yli 9000 henkilöön. Tänä vuonna onnetto
muuksien määrä on kuitenkin selvästi kasvanut. 

Viime vuosikymmenellä toteutettiin monia no
peasti toimeenpantavia ja vaikuttavia liikennetur
vallisuustoimenpiteitä kuten nopeusrajoitusjärjes
telmä, rattijuopumusvalvonnan uudistus, moot
toripyöräilijöiden suojakypärän käyttöpakko ja 
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erilaisia ajoneuvoteknisiä parannuksia. Lähivuo
sien liikenneturvallisuustyötä varten ei ole osoi
tettavissa samanlaista keinovalikoimaa. Liikenne
turvallisuutta voidaan kuitenkin parantaa myös 
pienemmillä uudistuksilla. 

1.2. Turvavyön käyttöpakon laajentaminen 

1.2.1. Yleistä' 

Turvavyön käyttäminen on yksi tehokkaimmis
ta ja myös halvimmista keinoista tieliikenteessä 
tapahtuvien kuolemien vähentäjänä ja loukkaan
tumisten lieventäjänä. Tämän vuoksi on periaat
teessa puollettu kaikkia keinoja turvavyön käytön 
lisäämiseksi. Käyttöpakko on osoittautunut tois
taiseksi ainoaksi keinoksi, jolla suurin osa auton 
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matkustajista ja kuljettajista on saatu turvavyötä 
jatkuvasti käyttämään. Käyttöpakkoa onkin as
teittain laajennettu eri puolilla maailmaa. 

1.2.2. Taksien matkustajat ja kuljettajat 

Taksien matkustajien jättämistä käyttöpakon 
ulkopuolelle on perusteltu lähinnä asiakkaan 
mukavuudella. Koska nykyiset turvavyöt ovat 
helppokäyttöisiä eivätkä rajoita normaalia liikku
mista istuimessa, ei asiakaspalvelun voida katsoa 
huonontuvan turvavyön käyttämisestä. 

Taksin matkustajien osalta turvavyön käyttö
pakko on voimassa useimmissa Euroopan maissa, 
esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa. 

Hallitus on tässä vaiheessa katsonut tarkoituk
senmukaiseksi esittää käyttöpakkoa taksin mat
kustajille vain silloin kun he istuvat etuistuimel
la. 

1. 2. 3. Henkilöauton takaistuimella matkustavat 

Tutkimukset osoittavat, että turvavöiden kuo
lemalta pelastava sekä vammaummista estävä tai 
pienentävä vaikutus on suunnilleen yhtä suuri 
henkilöauton etu- ja takaistuimella. 

Vuonna 1983 tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin 
liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutki
mien onnettomuuksien perusteella että takaistui
men turvavyön käyttäminen olisi pelastanut mat
kustajan kuolemalta 47 % :ssa ja lieventänyt 
vammautumista 62 % :ssa tapauksista. Eräässä 
toisessa arviossa on katsottu, että kuolemalta 
pelastava vaikutus olisi noin 40 % ja vammau
tumista vähentävä vaikutus noin 35 %. Lisäksi 
on otettava huomioon, että turvavyötä käyttämä
tön takapenkkiläinen lisää etupenkillä istuvan 
vammoja sinkoutuessaan eteenpäin onnettomuu
dessa. 

Australiassa, Brasiliassa, eräissä Kanadan osa
valtioissa, Itävallassa, Jugoslaviassa, Neuvostolii
tossa, Saksan liittotasavallassa ja Uudessa Seelan
nissa turvavöiden käyttö takapenkillä on pakollis
ta. Pohjoismaista turvavöiden käyttö takapenkillä 
tuli pakolliseksi Norjassa 1 päivänä maaliskuuta 
1985 ja Ruotsissa 1 päivänä heinäkuuta 1986. 

1.2.4. Pakettiautot 

Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien arvion 
mukaan on turvavyön hengen pelastava ja vam-

moja lieventävä vaikutus yhtä suuri pakettiautoil
la kuin henkilöautoillakin. Pakettiautoilla aje
taan huomattavan paljon taajamissa alueilla, joil
la ylin sallittu nopeus on 50 km/t. Juuri näissä 
nopeuksissa turvavyön hyöty on tutkimusten mu
kaan suurimmillaan. 

1.2.5. Lapset 

Vielä 1970-luvulla katsottiin yleisesti, että alle 
10-vuotiaan lapsen rintakehä ja lantio ovat liian 
heikkoja kestämään turvavyön rasituksen. Turva
vyön käyttämisen katsottiin olevan vahingollista, 
koska lapsen pää on muuhun kehoon verrattuna 
painava eikä lapsen kaularanka kestä vahingoit
tumatta pään äkillisen liikkeen aiheuttamaa rasi
tusta. 

Viime vuosina käsitykset ovat muuttuneet. 
Vaikka turvavyö ei aina olekaan lapselle yhtä 
tehokas suoja kuin aikuiselle, uusimpien tutki
musten mukaan turvavöiden käyttämisestä on 
ollut alle 10-vuotiaillekin selvästi enemmän hyö
tyä kuin haittaa. Haittaa olisi ollut niissä harvi
naisissa tapauksissa, joissa lapsen ulossinkoutumi
nen on säästänyt häntä vakavammilta vaurioilta. 

Nykyisin käytössä oleva niin sanottu kolmipis
teturvavyö on suunniteltu vähintään 150 cm:n 
pituisille. Tätä pienempikokoiset voivat käyttää 
sitä tyynyllä istumalla. Paras suoja saavutetaan, 
jos tyynynä käytetään tarkoitukseen muotoilma 
istuinkoroketta, niin sanottua turvatyynyä. Ilman 
sitä puristus ei törmäystilanteissa aina kohdistu 
luihin vaan esimerkiksi kaulaan tai arkojen sisä
elinten kohdalle. Vyön alta luisumisen vaara on 
myös suurempi. Jos tyynyä ei kuitenkaan ole, on 
parempi käyttää pelkästään lantiovyötä kuin olla 
ilman mitään turvalaitetta. 

Turvatyynyllä istuen tai pelkästään lantiovyötä 
käyttämällä myös aivan pienet lapset saavat tur
vavyöstä suojaa. Vauvaikäinenkin voi käyttää tur
vavyötä niin, että vauvan kori kiinnitetään turva
vyöhön, tällöin olisi kuitenkin käytettävä suoja
verkkoa korin päällä. Parhaan suojen pienet lap
set saavat heille erityisesti suunnitelluissa turva
istuimissa. 

Lasten turvalaitteiden käyttämisen pakollisuus 
on harkittavana eri pohjoismaissa. Käyttöpakko 
on voimassa Kanadassa, Uudessa Seelannissa ja 
eräissä Yhdysvaltojen ja Australian osavaltioissa. 
Pakollistamisesta huolimatta suuri osa näiden 
maiden kuljettajista ei kuitenkaan tutkimusten 
mukaan huolehdi siitä, että lapsi istuu turvalait
teessa. 
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Ongelmana on ollut pienille lapsille, erityisesti 
vauvaikäisille soveltuvien turvalaitteiden kehitty
mättömyys. Esimerkiksi vauvoille soveltuvia tur
vaistuimia, niin sanottuja vauvakaukaloita on 
ollut Suomessa myynnissä vasta vuodesta 1985 
lähtien. 

2. Nykyinen tilanne, ehdotetut 
muutokset ja asian valmistelu 

2 .1. Turvavyön käyttöpakon laajentaminen 

2. 1.1. Nykyinen ttfanne 

2. 1. 1.1. Lainsäädäntö 

Vuonna 1970 määrättiin Suomessa turvavöiden 
asemaruisvelvollisuus vuoden 1971 alusta käyt
töönotettavien henkilöautojen etuistuimelle. 
Uusien henkilöautojen takaistuimille asemaruis
velvollisuus säädettiin vuoden 1981 alusta ja 
vuoden 1984 alusta asemaruispakko laajeni käsit
tämään myös uudet pakettiautot ja erikoisautot. 

Turvavöiden käyttöpakko henkilöautojen 
etuistuimilla tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1975. Rangaistus käyttämättä jättämisestä seurasi 
kuitenkin vain jos liikennettä valvovan poliisin 
nimenomaisesta kehotuksesta huolimatta ei heti 
suostunut turvavyötä käyttämään. Poliisilla oli 
myös valta keskeyttää matkan jatkaminen. 

Käyttöpakon laiminlyönnin rangaistavuutta 
laajennettiin olennaisesti 1 päivänä huhtikuuta 
1982 voimaan tulleella uudella tieliikennelailla 
(267/81), jossa käyttämättä jättäminen sinänsä 
säädettiin rangaistavaksi. 

Syyskuun alusta vuonna 1983 turvavyön käyt
tämättä jättämisen rankaisemisessa siirryttiin ri
kesakkojärjestelmään ja rangaistuksena on nykyi
sin 100 markan rikesakko. 

Turvavyön käyttöpakko perustuu nykyisin tie
liikennelain 88 §:ään. Sen mukaan henkilöautos-

sa kuljettajan ja etuistuimella markustavan on 
ajon aikana käytettävä istuinpaikalle asennettua 
turvavyötä, jollei asianomaisen sairaus tai vamma 
taikka muu erityinen syy sitä estä. Liikenneminis
teriö voi antaa tarkempia määräyksiä sellaisista 
henkilöön liittyvistä seikoista, jotka estävät turva
vyön käytön. Jollei lapsi voi käyttää turvavyötä, 
kuljettajan on huolehdittava, että lapsi matkus
taa takaistuimella tai tarkoitukseen soveltuvassa 
turvaistuimessa. Turvavyön käyttämisvelvollisuus 
ei kuitenkaan koske ammattimaiseen henkilölii
kenteeseen käytettävän henkilöauton kuljettajaa 
eikä matkustajaa. Asetuksella voidaan säätää kul
jetuksen ja ajotehtävän erityislaadusta johtuvia 
vapautuksia. 

Kuljetuksen ja ajotehtävän erityislaadusta joh
tuvista vapautuksista on säädetty ajoneuvoasetuk
sen 50 §:ssä 693/83). Lainkohdan mukaan tielii
kennelaissa säädetty turvavyön käyttämisvelvolli
suus ei koske: 

a) poliisimiestä eikä vankeinhoitolaitoksen toi
menhaltijaa heidän ollessaan sellaisessa virkateh
tävässä, että turvavyön käyttämisestä voi olla 
vaaraa tai huomattavaa haittaa; 

b) auton tarkastusta suorittavaa katsastusmies
tä; eikä 

c) postin tai sanomalehtien jakajaa, kun yhtä
jaksoinen ajomatka on enintään sata metriä ja 
turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa. 

2 .1.1.2. Käytäntö 

Liikenneturva ja liikkuva poliisi ovat tutkineet 
turvavöiden käyttämisen yleisyyttä henkilöauto
jen etuistuimilla vuodesta 1966 lähtien. Käyttö 
on siitä lähtien huomattavasti yleistynyt. Taaja
missa etuistuimen turvavyötä käytetään jo mel
kein 9:ssä tapauksessa 10:stä. Rangaistussäännös
ten muuttuminen on käytön yleistymisessä sel
västi nähtävissä. 
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Kuvio. Turvavyön käyttämisen yleisyys henkt!öautojen etuistuimzlla v. 1966-1985 (Liikenneturva ja liikkuva poliisz) 

Turvaväitä ei kuitenkaan käytetä takaistuimilla 
matkustettaessa. Vuonna 1978 tehdyn tutkimuk
sen mukaan turvaväitä oli takaistuimilla 13 %: lla 
henkilöautoista ja vain 5 % :lla näistä henkilöau
toista ne olivat käytössä. Vuoden 1983 tehdyn 
lasten kuljettamista koskeneen tutkimuksen yh
teydessä todettiin takaistuinten turvavyöt 
39 % :lla henkilöautoista. Näissä autoissa takais
tumilla istuneista aikuisista vyötä käytti 6 % ja 
lapsista 9 %. Vuonna 1990 arvioidaan jo melkein 
80 % henkilöautoista olevan varustettuja takais
tuimen turvavöillä. 

Etuistuimen turvavyön käytön viime aikoina 
tapahtuneen yleistymisen voidaan katsoa viittaa
van siihen, että käyttöpakon laajentaminen myös 
muualle koenaisiin yleisesti hyväksyttävänä. 

2.1. 2. Valmisteluvaiheet 

2. 1. 2 .1. Aikaisempi hallituksen esnys p edus
kunnan toivomukset 

Hallituksen esityksessä uudeksi tieliikennelaik
si (hall.es. 74/1979 vp) ehdotettiin käyttöpakon 
alaikärajaksi 15 vuotta. Eduskunnan liikenneva
liokunta katsoi, että turvavyön käyttö parantaa 
olennaisesti myös 15 vuotta nuoremman turvalli
suutta ja poisti maininnan ikärajasta. Liikenne
valiokunnan kanta muodostui myös eduskunnan 
lopulliseksi kannaksi. 

Eduskunnan liikennevaliokunta lausui mietin
nössään myös, että turvavyön käyttöä takaistui-

mella ja taksiautoissa olisi toistaiseksi edistettävä 
tiedotustoiminnan keinoin. Eduskunnan laki
valiokunta oli valmis pääsääntöisesti saattamaan 
taksin matkustajan turvavyön käyttöpakon pii
nm. 

2. 1. 2. 2. Valmistelu ja lausunnot 

Liikenneministeriö laati syksyllä 1985 esitys
luonnoksen tieliikennelain 88 §:n muuttamises
ta. Luonnoksessa ehdotettiin turvavyön käyttö
pakon laajentamista henkilöautojen takaistuimil
le ja taksien matkustajiin. Ohjeelliseksi käyttö
pakon alaikärajaksi ehdotettiin viiden vuoden 
ikää. Kuljettajan velvollisuutta huolehtia siitä, 
että lapsi käyttää turvavyötä tai -istuinta, ehdo
tettiin säilytettäväksi ennallaan, eli velvollisuus 
koskisi vain etuistuinta. Alle 150 cm:n pituiset 
henkilöt olisivat ehdotuksen mukaan saaneet 
käyttää turvavyöstä pelkkää lantio-osaa ja salli
missa ylikuormaamistapauksissa takaistuimella 
kenenkään takaistuimella markustavan ei olisi 
tarvinnut käyttää turvavyötä. 

Luonnos lähetettiin lausunnolle liikennealan 
viranomaisille ja järjestöille. 

Lausunnon antoivat oikeusministeriö, sisäasiain
ministeriö, liikenneturvallisuusasian neuvottelu
kunta, Autorekisterikeskus, tie- ja vesirakennus
hallitus, Liikenneturva, Liikennevakuutusyhdis
tys, Suomen Liikennelääketieteen yhdistys, Suo
men Taksiliitto, Autoliitto, Lastensuojelun Kes
kusliitto ja Samfundet Folkhälsan. 



1986 vp. - HE n:o 247 5 

Lukuunottamatta Suomen Taksiliiton lausun
toa, jossa vastustettiin turvavyön käyttöpakon 
laajentamista taksin matkustajiin, lausunnoissa 
joko puollettiin käyttöpakon ehdotettua laajenta· 
mista tai esitettiin käyttöpakon kattavampaa laa
jentamista. Ohjeeilinen alaikäraja esitettiin eräis
sä lausunnoissa poistettavaksi ja lasten turvalait
teista haluttiin monessa lausunnossa annettavaksi 
yksityiskohtaisempia ja pakottavampia säännök
siä. 

2.2. Ajokortin määräaikainen peruuttaminen 
terveydellisistä syistä 

Jos ajokortin haltijan terveydentila ei enaa 
täytä ajokortin saamisen edellytyksiä, poliisin on 
tieliikennelain 75 § :n nojalla peruotettava hänen 
ajokorttinsa kokonaan. Uuden ajokortin saamisen 
edellytyksenä on, sen jälkeen jos henkilö jälleen 
täyttää ajokortin saamisen edellytykset, kuljetta
jantutkinnon suorittaminen uudelleen. 

Käytännössä on ilmennyt tarvetta pidättää ajo
oikeus väliaikaisesti henkilöltä, jonka terveyden
tila esimerkiksi silmävamman tai -sairauden takia 
tilapäisesti on ajokortin saantivaatimuksia vastaa
maton. Nykyinen tieliikennelaki ei anna kuiten
kaan tällaiseen mahdollisuutta. Ajokortin pe
ruuttamista koskevia tieliikennelain 75 § :n sään
nöksiä olisi edellä olevan johdosta muutettava 
niin, että ajokortin määräaikainen peruuttami
nen terveydellisistä syistä olisi mahdollista. 

3. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Liikenneonnettomuudet ja niiden seuraukset 
rasittavat yhteiskuntaa monin eri tavoin. 

Tie- ja vesirakennushallituksen onnettomuus
kustannuslaskelman mukaan yhdestä kuolemasta 
aiheutuneet kustannukset olivat yleisellä tiellä 
vuonna 1985 noin 3 miljoonaa markkaa ja vam
mautumisesta keskimäärin 84 000 markkaa sekä 
pysyvästi vammautuneista keskimäärin 
1 050 0000 markkaa. Kustannukseksi on katsottu 
muun muassa tulevan työpanoksen saamatta jää
minen. Takaistuimen turvavyön käyttäminen es
täisi vuodessa nykyisellä onnettomuustasolla arvi
olta ainakin kymmeneltä ihmishenkeä ja estäisi 
vammautumiselta tai lieventäisi vammoja usealta 
sadalta henkilöltä. Jos siis kaikki saataisiin käyttä
mään turvavyötä henkilöautojen takaistuimilla, 
olisi yhteiskunnan kustannussäästö vuodessa 
kymmeniä miljoonia markkoja. 

Yksityisen ihmisen kannalta onnettomuuden 
seuraukset ovat luonnollisesti lähinnä inhimillisiä 
eivätkä taloudellisia. Seuraukset kohdistuvat 
paitsi onnettomuuden uhriin myös hänen omai
siinsa ja tuttaviinsa. Ilman taloudellisiakin vaiku
tuksia onnettomuuksien estämisellä on elämisen 
laatua kohottava vaikutus. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esityksessä ei ole ehdotettu kuljettajalle velvol
lisuutta huolehtia siitä, että alle 15-vuotias lapsi 
käyttää lapsen koolle soveltuvaa turvalaitetta ta
kaistuimella. Lasten turvalaitteen käyttöpakko 
myös takaistuimella tulee ottaa harkittavaksi, 
kun pienten lasten koolle sopivien helppokäyt
töisten turvalaitteiden jakelu, esimerkiksi vuok
raamalla, saadaan hyvin toimivaksi koko maan 
alueella ja jos vauvojen turvalaitteiden jakelu 
saadaan järjestettyä esimerkiksi äitiyspakkausten 
yhteydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

75 §. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että poliisi voisi ajokortin kokonaan peruut
tamisen sijasta peruuttaa ajokortin määräajaksi, 
enintään kahdeksi vuodeksi, jos on esimerkiksi 

lääkärintodistuksen perusteella ilmeistä, että ajo
kykyyn vaikuttava sairaus tai vamma on laadul
taan ohimenevä. 

88 §. 1 momentti. Esityksessä ehdotetaan 
momentin muuttamista niin, että turvavyön 
käyttöpakko laajennetaan henkilöautojen takais
tuimille ja pakettiautoihin. Lisäksi ehdotetaan 
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että alle 150 cm:n pituiset matkustajat voisivat 
käyttää pelkkää lantiovyötä silloinkin kun turva
vyöhön kuuluu myös olkavyö. Ensisijainen vaih
toehto olisi tällöin kuitenkin käyttää koko turva
vyötä turvatyynyllä istuen. 

Käyttöpakolle ehdotetaan seitsemän vuoden 
alaikäraja. Ikärajan merkitys on lähinnä ohjeelli
nen ja valistusta tukeva, kuten 2 momentin 
kohdalla selostettavasta vastuusäännöksestä ilme
nee. Peruskoulun aloittaville sääntöä kyetään 
kattavasti ja lapsille soveltuvalla tavalla selittä
mään. Alle 7 -vuotiaille on myös pääsääntöisesti 
löydettävissä turvavyötä parempia turvalaitteita. 

Ajoneuvoasetuksen 49 §:n mukaan henkilö
auton rekisteriin merkityn henkilöluvun saa tila
päisesti ylittää 30 % :lla. Lasten kuljettamisesta 
on samassa pykälässä säädetty, että lukumäärää 
laskettaessa lukuun ei oteta yhtä enintään 12-
vuotiasta lasta ja kahden tällaisen lapsen katso
taan vastaavan yhtä matkustajaa. Viimeksi mai
nittu sääntö koskee myös pakettiautoja. Koulu
laiskuljetuksissa sallitaan vielä suuremmat ylityk
set. 

Edellä mainituissa tapauksissa henkilöluku 
ylittää autoon asennettujen turvavöiden määrän. 
Tämän vuoksi vyön käyttövelvollisuus voi koskea 
vain niitä, jotka istuvat yksin istuimella. Turva
vyön käyttövelvollisuuden yhdistäminen istumi
seen merkitsee, että väsynyt matkustaja voi maata 
takaistuimella ilman turvavyötä. 

Sairaus tai vamma katsottaisiin edelleen hyväk
syttäväksi syyksi turvavyön käyttöpakosta vapau
tumiselle mutta sitä koskeva säännös siirrettäisiin 
3 momenttiin, jossa luetellaan muutkin vapau
tukset. Sen sijaan niin sanottu ''erityinen syy'' 
poistettaisiin vapautumisperusteista. Erityisenä 
syynä on käytännössä pidetty lyhytkasvuisuutta. 
Kun ehdotetun 1 momentin mukaan alle 150 
cm:n pituiset saavat käyttää turvavyöstä pelkäs
tään lantio-osaa, poistuu tarve vapauttaa heidät 
kokonaan käyttöpakosta. 

Nykyisen lain säännös, jonka mukaan liikenne
ministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä sellai
sista henkilöön liittyvistä seikoista, jotka estävät 
turvavyön käytön, on osoittautunut tarpeetto
maksi. Jos sairaus tai vamma, joka estää turva
vyön käyttämisen, ei ole ollut ulkoisesti selvästi 
havaittavissa, se on käytännössä todistettu lääkä
rintodistuksella. Sairauden ja vamman lisäksi 
vain lyhytkasvuisuus on ollut sellainen "henki
löön liittyvä seikka'', joka on saattanut estää 
turvavyön käyttämisen. 

2 momentti. Esityksessä ehdotetaan, että kul
jettajan vastuu siitä, matkustaako lapsi turvavyö-

hön kiinnitettynä tai turvaistuimessa, rajoitetaan 
nykyiseen tapaan etuistuimelle ja että vastuuta 
jonkin verran täsmennetään. 

Nykyisin lasta ei saa kuljettaa etuistuimella 
ellei hän käytä turvavyötä tai -istuinta. Tämä 
sääntö ehdotetaan säilytettäväksi sillä muutoksel
la, että lapsi täsmennetään alle 15 -vuotiaaksi 
rikosoikeudellisen vastuuikärajan mukaisesti. 
Syynä säännön säilyttämiseen ei kuitenkaan ole 
se, että takaistuin olisi lapsen kannalta selvästi 
turvallisempi - kuten sääntöä valmisteltaessa 
ajateltiin - sillä uusimpien tutkimusten mukaan 
eroa ei juurikaan ole silloin kun turvavyötä tai 
-istuinta ei käytetä. Sääntö ehdotetaan pysytettä
väksi, koska sen lieventäminen saattaisi johtaa 
vääriin käsityksiin turvalaitteen käyttämisen tar
peellisuudesta. 

Rikoslain 3 luvun 1 §:n mukaan teko, "joka 
muutoin on rangaistava, jääköön rankaisematta, 
jos sen tekee viittätoista vuotta nuorempi lapsi''. 
Koska lapsi ei itse voi olla vastuussa turvalaitteen 
käyttämisestä, vastuu on siirretty kuljettajalle. 

Kun 7-14-vuotias matkustaisi takaistuimella 
ilman turvavyötä, siitä ei esityksen mukaan ran
gaistaisi ketään. Poliisilla ei myöskään ole oikeut
ta keskeyttää matkaa turvavyön käyttämättä jättä
misestä. Vaikka oikeudellinen seuraamus puut
tuu, teko ei kuitenkaan olisi lain sallima. Siihen 
suhtauduttaisiin kuten muihinkin alaikäisen te
kemiin liikennerikkomuksiin. 

Kuljettajalla, lapsen vanhemmilla tai takaistui
mella matkustavilla aikuisilla olisi lähinnä moraa
liseksi luonnehdittava vastuu lapsen turvavyön 
käyttämisestä. Tässä muodossa sääntö myös tukisi 
lapsen turvavyön ja -istuimen käyttämistä edistä
viä kampanjoita samaan tapaan kuin tieliikenne
lain 42 § edistää heijastimen käyttämistä määrää
mällä jalankulkijan, joka pimeän aikaan liikkuu 
valaisemattomalla tiellä muulla kuin jalkakäytä
vällä tai pyörätiellä, "yleensä" käyttämään asian
mukaista heijastinta. 

3 momentti. Esityksessä ehdotetaan turvavyön 
käyttöpakon laajentamista taksin matkustajiin, 
silloin kun he matkustavat etuistuimella. Mo
menttiin on myös siirretty voimassa olevasta 1 
momentista säännös, jonka mukaan turvavyötä ei 
tarvitse käyttää jos sairaus tai vamma sen estää. 

Turvavyön käyttöpakosta olisivat tämän mo
mentin ja ajoneuvoasetuksen 50 §:n perusteella 
vapautettuja ne henkilöt, joiden sairaus tai vam
ma estää turvavyön käyttämisen sekä taksin kul
jettajat ja takaistuimen matkustajat, poliisit, van
ginvartijat, katsastusmiehet ja postin tai sanoma
lehtien jakajat eräissä työtehtävissään. Asetuksel-
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la voitaisiin kuljetuksen tai ajotehtävän erityislaa
dun vuoksi käyttöpakosta vapautettujen piiriä 
laajentaa esimerkiksi jakelukuljetuksiin. 

2. Tarkemmat säännökset 

Syyskuun alusta vuonna 1983 tulivat voimaan 
rikesakkolaki ( 66183) ja laki rikesakosta tieliiken
teessä (68/ 83) sekä molempia lakeja täydentävät 
asetukset. Säännökset merkitsivät eräiden liiken
nerikkomusten kohdalla siirtymistä tulojen mu
kaan määräytyvästä päiväsakkorangaistuksesta 
kaikille samansuuruiseen rikesakkoon. 

Henkilöauton kuljettajalle ja etuistuimella 
markustavalle voidaan rikesakosta tieliikenteessä 
annetun asetuksen (605/83) 7 §:n nojalla määrä
tä sadan markan rikesakko turvavyön käyttämättä 
jättämisestä ajon aikana. Sama rangaistus on 
tarkoituksenmukainen myös takaistuimen turva-

vyön käyttämättä jättämisestä. Mainittua asetuk
sen pykälää on sen vuoksi lain muutoksen yhtey
dessä syytä muuttaa. Ilman muutosta takaistui
men turvavyön käyttämättä jättämisestä rangais
taisiin päiväsakoilla. 

3. Voimaantulo 

Turvavyön käyttöpakon laajentaminen edellyt
tää riittävää tiedottamista, jolle on varattava 
aikaa ennen voimaantuloa. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan, että laki 
tulisi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987. Jos 
asian käsittely Eduskunnassa kuitenkin kestää 
vuoden 1987 tammikuun yli, on 88 §:n voimaan
tuloa siirrettävä myöhäisemmäksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 75 §:n otsikko ja 88 §, 

sekä 
!iså"tään 75 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

75 § 

Ajokortin peruuttaminen 

Jos ajokortin haltija ei enää terveytensä puoles
ta täytä ajokortin saamisen edellytyksiä, mutta on 
ilmeistä, että este on tilapäinen, poliisi voi koko
naan peruuttamisen sijasta peruuttaa ajokortin 
määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi. 

88 § 

Turvavyön ja muun istuimen 
turvalaitteen käyttö. 

Henkilö- ja pakettiautossa kuljettajan ja seitse
män vuotta täyttäneen matkustajan, joka istuu 
yksin istuinpaikalla, on ajon aikana käytettävä 
istuinpaikalle asennettua turvavyötä. Alle 150 
cm:n pituinen henkilö voi matkustaa tarkoituk-

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986 

seen soveltuvassa turvaistuimessa tai muussa tur
valaitteessa taikka käyttää turvavyöstä pelkkää 
lantio-osaa, jollei hän käytä turvavyötä turvatyy
nyllä istuen. 

Kuljettajan on huolehdittava, että alle 15-vuo
tias lapsi matkustaa etuistuimella lapsen koolle 
soveltuvassa turvalaitteessa tai takaistuimella. 

Edellä 1 momentissa säädetty turvavyön käyt
tämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske henkilöä, 
jonka sairaus tai vamma estää turvavyön käyttä
misen, eikä ammattimaiseen henkilöliikentee
seen käytettävän henkilöauton kuljettajaa tai 
muuta kuin etuistuimella istuvaa matkustajaa. 
Asetuksella voidaan säätää kuljetuksen tai ajoteh
tävän erityislaadusta johtuvia vapautuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Matti Luttinen 
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Liite 

Laki 
tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267 181) 75 §:n otsikko ja 88 §, 

sekä 
lisätään 75 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

75 § 

Ajokortin peruuttaminen k o k o n aan 

88 § 

Turvavyön käyttö 

Henkilöautossa kuljettajan ja etuistuimella 
markustavan on ajon aikana käytettävä istuinpai
kalle asennettua turvavyötä, jollei asianomaisen 
sairaus tai vamma taikka muu erityinen syy sitä 
estä. Liikenneministeriö voi antaa tarkempia 
määräyksiä sellaisista henkilöön lzi'ttyvistå' seikois
ta, jotka estävät turvavyön käytön. 

jollei lapsi voi käyttää turvavyötä, kuljettajan 
on huolehdittava, että lapsi matkustaa takaistui
mella tai tarkoitukseen soveltuvassa turvaistui
messa. 

Edellä 1 momentissa säädetty turvavyön käyt
tämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske ammatti
maiseen henkilöliikenteeseen käytettävän henki
löauton kuljettajaa eikä matkustajaa. Asetuksella 
voidaan säätää kuljetuksen ja ajotehtävän erityis
laadusta johtuvia vapautuksia. 

2 361169A 

Ehdotus 

75 § 

Ajokortin peruuttaminen 

jos ajokortin haltzj'a ei enää terveytensä puoles
ta täytä ajokortin saamisen edellytyksiä, mutta on 
zlmeistä, että este on tzlapäinen, poliisi voi koko
naan peruuttamisen sijasta peruuttaa ajokortin 
määräajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi. 

88 § 

Turvavyön ja muun istuimen 
turvalaitteen käyttö. 

Henkzlö- ja pakettiautossa kuljettajan ja seitse
män vuotta täyttäneen matkustajan, joka istuu 
yksin istuinpaikalla, on ajon aikana käytettävä 
istuinpaikalle asennettua turvavyötä. Alle 150 
cm:n pituinen henkzlö voi matkustaa tarkoituk
seen soveltuvassa turvaistuimessa tai muussa tur
valaitteessa tazkka käyttää turvavyöstä' pelkkää 
lantio-osaa, jollei hän käytä turvavyötä turvatyy
nyllä istuen. 

Kuljettajan on huolehdittava, että alle 15-vuo
tias lapsi matkustaa etuistuimella lapsen koolle 
soveltuvassa turvalaitteessa tai takaistuimella. 

Edellä 1 momentissa säädetty turvavyön käyt
tämisvelvollisuus ei kuitenkaan koske henkzlöä, 
jonka sairaus tai vamma estää turvavyön käyttä'
misen, eikä ammattimaiseen henkilöliikentee
seen käytettävän henkilöauton kuljettajaa tai 
muuta kuin etuistuimella istuvaa matkustajaa. 
Asetuksella voidaan säätää kuljetuksen tai ajoteh
tävän erityislaadusta johtuvia vapautuksia. 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivä'nä 




