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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kuorma- ja linja
Litoliikenteessä noudatettavien työ-, ajo- ja lepo
ikojen valvomiseksi säädettäisiin ajopiinurin 
äyttövelvollisuus. Ajopiinurin käyttö olisi pa
ollista niissä kuorma- ja linja-autoissa, joihin 
iopiirturi tieliikennelain nojalla on asennettava. 

Laki olisi voimassa sekä tiellä että muualla. 
Valvontaviranomaisena toimisi poliisi. 

Kansainvälisten maantiekuljetusten miehistö
jen ajo- ja lepoajoista annettaisiin valtuus säätää 
asetuksella poikkeavasti. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1988. 

YLEISPERUSTELUT 

Nykyinen tilanne ja muutoksen 
syyt 

.1. Nykyinen tilanne ja käytäntö 

.1.1. Voimassaoleva lainsäädäntö 

Maantiekuljetusten moottoriajoneuvojen työn
~kijäkuljettajien työ- ja lepoajoista on säädetty 
•öaikalaissa ( 6041 46). Kauppaliikkeiden ja toi
tistojen työaikalaissa (400/78) on säädetty työ
oista kauppaliikkeiden ja toimistojen kuljetus
·össä. 
Työaikalain työ- ja lepoaikoja koskevia sään

:iksiä sovelletaan työsuhteessa oleviin moottori
aneuvon kuljettajiin. Työaikalain mukaan 
toottoriajoneuvon kuljettajan työaika voidaan 
rjestää periodityönä. Tällöin työaika tasoittuu 
1hden viikon jaksossa 80 tuntiin ja kolmen 
ikon jaksossa 120 tuntiin. Moottoriajoneuvon 
1ljettajan pisin vuorokautinen työaika ei saa 
ittää 11 tuntia vuorokaudessa. Poikkeuksellises-
työaika saa olla korkeintaan 13 tuntia vuoro

mdessa kahdesti viikossa. Näihin tuntimääriin 
sältyvät myös ylityötunnit. Työaikalaissa on sää-

11218Y 

detty myös prsm yhtämittainen työaika, jonka 
pituus on enintään 5, 5 tuntia. Jokaista edellä 
mainittua jaksoa kohti on kuljettajalle annettava 
vähintään 30 minuutin pituinen tauko. Työaika
lain mukaan on kuljettajalle annettava myös 
vähintään 10 tunnin lepoaika vuorokaudessa, 
jonka voi kuitenkin poikkeuksellisesti lyhentää 
seitsemään tuntiin. 

Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 
mukaan on säännöllinen työaika 8 tuntia vuoro
kaudessa. Henkilö- ja tavarakuljetuksissa saadaan 
säännöllinen työaika järjestää niin, että se enin
tään kolmen viikon pituisena ajanjaksona on 
keskimäärin enintään 40 tuntia viikossa, ei kui
tenkaan vuorokaudessa enempää kuin 10 tuntia. 
Moottoriajoneuvon kuljettajaa ei kuitenkaan saa 
pitää työssä tieliikenteessä yli 12 tuntia vuorokau
dessa. 

1.1. 2. Liikennelupaehdot 

Vain työsuhteisten kuljettajien työ- ja lepo
ajoista ja tauoista on säädetty edellä mainituissa 
laeissa. Omistajakuljettajat eli kuljettajat, jotka 
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eivät ole kenenkään palveluksessa, vaan ajavat 
omaa autoaan, jäävät edellä mainittujen säännös
ten soveltamisalan ulkopuolelle. Ammattimaisen 
liikenteen harjoittamiseen luvan saaneita omista
jakuljettajia koskevat kuitenkin liikennelupaeh
dot. Ammattimaisesta moottoriajoneuvoliiken
teessä annetun asetuksen (646/70) nojalla myön
nettävissä liikenneluvissa on määräyksiä työ-, ajo
ja lepoajoista. 

Liikenneministeriön liikennelupaehtojen mu
kaan muun kuin työaikalaissa tarkoitetun kuljet
tajan työaika ei saa ylittää 12 tuntia vuorokaudes
sa. 

Ehdoissa on rajoitettu myös pisin yhtämittai
nen ajoaika kuuteen tuntiin. Tähän on kytketty 
vähintään 30 minuutin lepoaika. 

1.1.3. Valvonta 

Työaikalain säännösten noudattamista valvovat 
työsuojeluviranomaiset. Työaikalain mukaan val
votaan työ- ja lepoaikoja henkilökohtaisen ajo
päiväkirjan avulla. Työsuojeluhallitus vahvistaa 
ajopäiväkirjan kaavan. Työsuojeluhallitus on hy
väksynyt myös ajopiinurin diagrammalevyn vas
taamaan ajopäiväkirjaan tehtäviä merkintöjä. 

Liikennelupaehtojen noudattamista valvoo po
liisi. Liikennelupien työaikoja koskevien määräys
ten noudattamista valvotaan käytännössä varsin 
heikosti. Omistajakuljettajat eivät ole velvollisia 
pitämään ajopäiväkirjaa tai käyttämään ajopiirtu
ria, joten valvontaa on vaikea suorittaa. 

Työsuojeluhallinnon kuljetusalan työsuojelu
tarkastajien arvion mukaan vuonna 1983 oli noin 
40 % :lla raskaan liikenteen ajoneuvokannasta 
ajopiinuri käytössä. Ajopiirturia käytetään lähin
nä työnantajan tarpeisiin kuten ajotavan ja siihen 
liittyen polttoaineen kulutuksen tarkkailuun sekä 
kustannuslaskennan apuna. Lisäksi ajopiirturia 
käytetään varsin laajasti palkanmaksun perus
teena kuljetusyrityksissä, joissa on työsuhteisia 
kuljettajia. Ajopiinurin käyttö on pakollista 
muun muassa Euroopan yhteisön jäsenvaltioissa 
sekä Norjassa ja Ruotsissa. 

1.1.4. Kansainväliset sopimukset 

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on syyskuussa 
1979 hyväksynyt työ- ja lepoaikoja maantiekulje
tuksissa koskevan yleissopimuksen. Sen mukaan 
ajotuntien enimmäismäärä on rajoitettu 9 tuntiin 
päivässä. Suomi ei ole liittynyt sopimukseen. 

Euroopan valtioista siihen on liittynyt toistaisek 
vain Sveitsi. 

Suomi ei ole myöskään liittynyt YK:n Euroc 
pan talouskomission (ECE) eurooppalaiseen sop 
mukseen kansainvälisten maantiekuljetuste 
miehistöjen työstä (AETR-sopimus), joka koske 
muun muassa ajo- ja lepoaikoja kansainvälisis: 
kuljetuksissa. Sopimus perustuu 8 tunnin vuorc 
kautiselle enimmäisajoajalle. Sopimukseen ov: 
liittyneet melkein kaikki Euroopan valtiot, muu 
muassa Euroopan yhteisön jäsenvaltiot sekä No 
ja, Ruotsi ja Neuvostoliitto. 

Euroopan yhteisön jäsenmaiden keskinäise 
kuljetuspoliittisen harmonisointipyrkimykse 
puitteissa yhteisömaat ovat ryhtyneet sovelt 
maan keskinäisissä kansainvälisissä kuljetuksi 
saan AETR-sopimusta väljempää, 9 tunnin vuc 
rokautiselle enimmäisajoajalle rakentuvaa linja 
Kun yhteisömaat muiden maiden harjoittamis: 
kuljetuksissa edelleen soveltavat AETR-sopimul 
sen säännöksiä on Suomi yhdessä muiden Euroc 
pan yhteisön ulkopuolisten Euroopan liikenn• 
ministerikonferenssin (CEMT) jäsenmaiden kan 
sa käynnistänyt toimet Euroopan yhteisön jäse1 
maidensa liikenteenharjoittajille myöntämiä en 
ja vastaavien etujen saamiseksi myös suomalaisil 
liikenteenharjoittajille. Uudessa tilantees. 
AETR-sopimuksella ei enää ole samaa merkitys 
kansainvälisissä kuljetuksissa noudatettavien ajc 
ja lepoaikojen harmonisoinnissa kuin aikaisen 
min. Myöskään Suomen liittyminen AETR-sop 
mukseen ei sen vuoksi ole tässä vaiheessa aja1 
kohtainen. 

1.2. Muutoksen syyt 

Työaikalain säännösten noudattamisen valvo1 
ta ei ole tyydyttävästi järjestetty. Valvontaa oli 
pyrittävä tehostamaan ja näin parantamaan työ1 
tekijöiden työsuojelun lisäksi myös liikennetu 
vallisuutta. Ajopäiväkirjojen avulla suoritettav: 
työ- ja lepoaikojen valvontaa ei voida piti 
tehokkaana. 

Ajopiinurin avulla suoritettavalla valvonnal 
voitaisiin työ-, ajo- ja lepoaikojen tarkkailu suc 
rittaa tehokkaasti. Ajopiirturi on nykyisin ain< 
luotettava ajo-, työ- ja lepoaikojen valvontaväl 
ne. Ajopiinurin käyttö tekisi ajopäiväkirjan kä 
tön tarpeettomaksi niiden ajoneuvojen kuljett 
jien osalta, joiden ajoneuvoihin ajopiirturi c 
asennettava. Ajopiirturit myös turvaisivat kulje 
tajan oikeudellisen aseman esimerkiksi onnett• 
muustapauksissa. Ajopiinurin avulla on mahdc 
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lista saada myös teknistä asiatietoutta sekä selvi
tystä kuljettajan ajotavasta. Ajopiirturia voi näin 
ollen käyttää esimerkiksi kustannuslaskennan 
apuna. Ajoneuvon polttoaineen kulutus on riip
puvainen ajotavasta. Ajopiinurin avulla on mah
dollista selvittää ajotavan puutteellisuudet, jotka 
lisäävät polttoaineen kulutusta. Moottoriajoneu
vojen arvoon nähden ovat piirtureiden käytöstä 
aiheutuvat kustannukset vähäisiä. 

Kuljetusliikettä harjoittavien yritysten tulee 
noudattaa eräitä poikkeuksia lukuunottamatta 
joko työaikalain säännöksiä tai liikennelupaehto
jen määräyksiä riippuen siitä, onko kyse työnte
kijä- vai omistajakuljettajasta. Liikennelupaehto
jen noudattamista työ- ja ajoaikoja koskeviita 
osin rikotaan yleisesti. Koska rajoituksia ei nou
dateta, voi omistajakuljettaja käyttää tehokkaam
min hyväksi koko auton kapasiteetin. Kapasitee
tin parempi käyttöaste taas mahdollistaa halvem
mat kuljetukset. Vierasta työvoimaa käyttävät 
työaikalain säännösten sitomat kuljetusliikettä 
harjoittavat yritykset eivät ole siten kilpailullisilta 
lähtökohdiltaan tasavenaisessa asemassa. 

2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Hyväksyessään toisilla valtiopäivillään 1975 eh
dotuksen laiksi työaikalain muuttamisesta 
(hall.es. 145/1972 vp.) eduskunta edellytti, että 
hallitus seuraisi tarkoin työnantajille ja työnteki
jöille mahdollisesti syntyviä epäkohtia ja antaisi 
eduskunnalle mahdollisesti tarvittavat muutosesi
tykset. Työaikalain valvonnan on todettu toimi
van tehottomasti. Eduskunnan sosiaalivaliokunta 
esitti mietinnössään työaikalain muutosten hy
väksymisen yhteydessä, että hallituksen tulisi te
hokkaan valvonnan aikaansaamiseksi kiirehtiä 
myös valmisteluja ajopiirturin säätämiseksi pakol
liseksi. Ajopiinurin asennuspakosta on voimassa 
säännökset. Ajopiinuria ei kuitenkaan ole pakko 

käyttää huolimatta sma, että se on tehokkain 
työ- ja ajoaikojen valvontaväline. 

Eduskunnan lausuman pohjalta hallitus on 
selvittänyt ajopiinurin käyttövelvollisuuden to
teuttamiseen liittyviä kysymyksiä ja muun ohella 
myös sitä, tulisiko Suomessa liikenneturvallisuus
syistä saattaa voimaan kaikkea raskasta liikennet
tä koskeva yhtenäinen ajo- ja lepoaikalainsäädän
tö ja siinä yhteydessä mahdollistaa Suomen liitty
minen alan kansainvälisiin sopimuksiin. 

Kansainvälisessä liikenteessä noudatettavia ajo
ja lepoaikoja koskeviin sopimuksiin liittyminen ei 
Euroopan yhteisön piirissä viime aikoina tehtyjen 
päätösten johdosta ole vielä ajankohtainen. Koti
maan liikenteessä noudatettavista ajo- ja lepo
ajoista ei ajopiinurin käyttöä koskevien säännös
ten puuttuessa ole voitu saada riittävän luotetta
vaa tietoa. Tämän vuoksi hallitus pitää tarkoituk
senmukaisena säätää ensi vaiheessa ajopiirturin 
käyttövelvollisuus nykyisin säädettyjen ja liiken
nelupaehdoissa määrättyjen työ-, ajo- ja lepoai
kojen valvonnan tehostamiseksi ja tiedon saami
seksi käytännössä noudatettavista ajoajoista. Saa
tavien tietojen ja kokemusten pohjalta hallituk
sen tarkoituksena on sen jälkeen valmistella esitys 
ajo- ja lepoaikoja tieliikenteessä koskevien sään
nösten uudistamiseksi siten, että ne voivat tulla 
voimaan vuoden 1990 alussa. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Poliisi valvoisi ajopiinurin käyttösäännöksen 
noudattamista muun tieliikenteen valvonnan yh
teydessä. Työaikalain valvonta jäisi edelleen työ
suojeluviranomaisille. Esitys ei edellyttäisi organi
satorisia muutoksia. Poliisin kouluttamisesta ajo
piinurin tulkitsemiseen aiheutuisi jonkin verran 
kustannuksia. Uudistuksella ei kuitenkaan tulisi 
olemaan merkittäviä valtiontaloudellisia vaiku
tuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

87 a §. Ajopiirturin käyttö. Työaikalaissa ja 
liikennelupaehdoissa tarkoitettujen työ-, ajo- ja 
lepoaikojen sekä taukojen valvontaan niissä 
moottoriajoneuvoissa, joihin ajoneuvoasetuksen 
18 §:n 1 momentin k kohdan perusteella on 
asennettava ajopiirturi, käytettäisiin 1 momentin 

mukaan ajopiinuria. Ajopiinuri on asennettava 
kuorma- ja linja-autoihin, lukuun ottamatta yk
sinomaan ammattimaiseen paikallis- ja lähilii
kenteeseen käytettävää linja-autoa. Ajopiinurilla 
tarkoitetaan mekaanista laitetta, jonka autorekis
terikeskus on ajoneuvoasetuksen täytäntöönpa-
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nosta annetun liikenneministeriön päätöksen 
47 §:n mukaan hyväksynyt käyttöön ja joka on 
vatustettu hyväksymismerkinnällä. 

Ajopiinurin käyttöpakko koskisi niitä ajoneu
voja, joita koskee yllämainittu ajoneuvoasetuksen 
säännös asennuspakosta. Yksinomaan ammatti
maiseen paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävis
sä linja-autoissa suoritettaisiin työ- ja lepoaikojen 
valvonta työntekijäkuljettajien osalta työaikalain 
mukaisen ajopäiväkirjan avulla. Velvollisuus 
käyttää ajopiirturia koskisi kaikkia kuljettajia, siis 
myös omistajakuljettajia. Ajopiirturi olisi pidet
tävä jatkuvasti toiminnassa myös ajoneuvon olles
sa pysähdyksissä esimerkiksi varasto- ja paikoitus
alueella. Muutoin vuorokautisten lepoaikojen 
noudattamista ei voitaisi valvoa. 

Ajopiinuriin olisi asennettava uusi diagram
malevy jokaista vuorokautta kohti. Diagrammale
vyt olisivat kuljettajakohtaisia eikä ajoneuvokoh
taisia. Piirtureita ja diagrammalevyjä valmiste
taan käytettäväksi eri nopeusalueilla. Tästä syystä 
olisi tärkeätä, että piirturissa käytetään nimen
omaan kyseiseen piirturiin tarkoitettuja diagram
malevyjä, jotta nopeusmerkinnät piirtyisivät le
vyille oikean suuruisina. 

Ajoneuvon omistajan tai haltijan olisi 2 mo
mentin mukaan huolehdittava siitä, että kuljetta
jan saatavilla on diagrammalevyjä. Kuljettajan 
olisi puolestaan huolehdittava, että autossa on 
sen liikenteessä ollessa riittävä määrä diagramma
levyjä ottaen huomioon levyjen käytön, ajon 
kestoajan, levyjen mahdollisen vioittumisen tai 
likaantumisen sekä liikenteen valvonnan yhtey
dessä suoritettavasta levyjen vaihdosta aiheutuvan 
lisä tarpeen. 

Kuljettajan käyttämät diagrammalevyt olisi 2 
momentin mukaan säilytettävä ajoneuvossa seit-

semän edellisen vuorokauden ajalta. Liikenteen 
suunnittelun ja kuljettajan palkan maksun vuoksi 
on tärkeää, että levyt voidaan ottaa toimistoon 
luettavaksi ennen kuin seitsemän vuorokautta on 
kulunut. Sen vuoksi ajoneuvossa riittää levyjen 
jäljennösten säilyttäminen. 

Tieliikennelain 92 §:n mukaisesti säännös ajo
piinurin käytöstä olisi voimassa sekä tiellä että 
muualla. Tämä on tarpeen, jotta säännös mah
dollistaisi käytetyn kokonaistyöajan valvonnan. 

94 a §. Ajopiirturin käytön valvonta. Mootto
riajoneuvoliikenteen valvonta tapahtuu suurelta 
osin maanteillä. Tästä tieliikennelain mukaisesta 
valvonnasta huolehtii poliisi. Työsuojeluvirano
maiset suorittaisivat edelleen työaikojen valvon
taa. 

Kun valvonta tapahtuu ajopiinurin avulla on 2 
momentissa asetettu muun muassa kuljettajalle 
velvollisuus esittää ajopiinurin diagrammalevy tai 
sen jäljennös poliisille. 

Käytettyjä ajopiinurin levyjä olisi työnantajan 
säilytettävä kaksi vuotta. Kahden vuoden säilyty
saika on tarpeen, koska tämän lain ja työaikala
kien rikkomuksista on nostettava syyte kahdessa 
vuodessa rikkomuksesta lukien. Samassa ajassa 
vanhenevat myös työsuhteen perusteella nostetta
vat vaateet. 

Ehdotettuja säännöksiä rikkonutta kuljettajaa, 
omistajaa tai haltijaa rangaistaisiin tieliikennelain 
10 3 §: n nojalla liikennerikkomuksesta sakolla. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1988. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annettuun tieliikennelakiin 
(267/81) uusi 87 aja 94 a §seuraavasti: 

87 a § 

Ajoptirturin käyttö 

Kuorma- ja linja-auton kuljettajan on käytettä
vä ajoneuvoon asennettavaksi säädettyä ajopiirtu
ria. 

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on huoleh
dittava siitä, että ajoneuvossa on riittävästi tyhjiä 
diagrammalevyjä. Kuljettajan on säilytettävä ajo
neuvossa diagrammalevyt tai niiden jäljennökset 
seitsemän vuorokauden ajan. 

Tämän pykälän säännöksiä ei sovelleta puolus
tusvoimien eikä rajavartiolaitoksen kuljetuksiin. 

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1987 

94 a § 

Ajopiirturin käytön valvonta 

Ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai haltijan 
on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle hallus
saan oleva ajopiirturin diagrammalevy tai sen 
jäljennös. 

Ajoneuvon omistajan tai haltijan on säilytettä
vä käytettyjä ajopiirturin diagrammalevyjä kaksi 
vuotta ja vaadittaessa luovutettava ne tai niiden 
jäljennökset, siten kuin liikenneministeriö siitä 
maaraa, tutkimustarkoituksiin käytettäväksi. 
Näin kerättyjä tietoja ei saa luvatta ilmaista 
sivulliselle. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Liikenneministeri Pekka Vennamo 
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