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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain 4 ja 
10 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan leimaverolakiin teh
täväksi muutokset, jotka aiheutuvat kaksivai
heiseen ajokorttijärjestelmään siirtymisestä. 
Ehdotuksen mukaan ensimmäisestä lyhytaikai
sesta ajokortista ei olisi suoritettava leimave
roa. Leimavero perittäisiin vasta aikaisintaan 
kuuden kuukauden kuluttua myönnettävästä 

varsinaisesta ajokortista. Lisäksi esitykseen si
sältyy 4 §:ää koskeva lakitekninen tarkistus. 
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
lokakuuta 1989, jolloin kaksivaiheiseen ajo
korttijärjestelmään siirrytään. Lain 4 §:n muu
tos ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
marraskuuta 1989. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Lyhytaikainen auton ajokortti 

Lokakuun 1 päivänä 1989 voimaan tulevan 
tieliikennelain 70 § :n (57 /88) mukaan auton 
kuljettamiseen oikeuttava ajokortti myönne
tään kahdeksi vuodeksi (lyhytaikainen ajokort
ti). Hakijalle, jolla on ollut tällainen ajokortti 
vähintään kuusi kuukautta ja joka on saanut 
säädetyn lisäopetuksen, myönnetään ajokortti 
määräajaksi, joka päättyy ajokortin haltijan 
täyttäessä 70 vuotta. 

Ajokortin myöntämismenettelyä on tarkoi
tus uudistaa siten, että huhtikuun alusta 1990 
ajokortti annetaan katsastustoimipaikalta heti 
kuljettajantutkinnon tultua suoritetuksi. Ajo
korttilomake on myös tarkoitus uudistaa niin 
sanotuksi turvakortiksi. Ensimmäinen lyhyt
aikainen ajokortti annettaisiin katsastustoimi
paikalta heti kuljettajantutkinnon suorittami
sen jälkeen. 

Lyhytaikaisesta ajokortista ei ehdotuksen 
mukaan olisi suoritettava leimaveroa. Leima-
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vero perittäisiin vasta ajokortista, joka on 
voimassa siihen asti, kun ajokortin haltija 
täyttää 70 vuotta. Leimaverovapaus koskisi 
myös tapauksia, joissa kevytmoottoripyörän ja 
traktorin ajokortti korotetaan auton ajokortik
si. 

Ajokorttiuudistuksen tultua kokonaisuudes
saan voimaan lyhytaikainen ajokortti annetaan 
katsastustoimipaikoilta, joille ei ole tarkoituk
senmukaista perustaa leimaveron perintää var
ten tarvittavaa organisaatiota ja sijoittaa tar
vittavaa henkilökuntaa.Katsastustoimipaikoilla 
perittäisiin vain kuljettajantutkintomaksut. 
Ensimmäisen vaiheen ajokortin valmistamis
kustannukset otettaisiin maksussa huomioon. 

1.2. Leimaverolain 4 §:n viranomaisten 
luettelo 

Leimaverolain 4 §:ään sisältyvään kolman
teen viranomaisten luetteloon ehdotettiin lisät
täväksi lokakuun alusta perustettu Telehallin
tokeskus. Tätä koskevan hallituksen esityksen 
(hall. es. 8/1989 vp.) eduskunta on hyväksynyt 
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ja laki on vahvistettu tulemaan voimaan 
päivänä toukokuuta 1989. 

Marraskuun alusta 1989 voimaan tulevan 
lääninoikeuksia koskevan uudistuksen yhtey
dessä tarkistettiin myös samaa leimaverolain 
4 §:ään sisältyvää viranomaisten luetteloa. Tä
mä lainmuutos vahvistettiin maaliskuussa 
1989, ja se tulee voimaan 1 päivänä marras
kuuta 1989 (263/89). Kun tähän lainmuutok
seen sisältyvässä viranomaisten luettelossa ei 
ole Telehallintokeskusta eikä tämä näin ollen 
voisi marraskuun jälkeen enää periä leimave
roa toimituskirjoistaan, ehdotetaan 4 §:n kol
mas viranomaisten ryhmä muutettavaksi lisää
mällä siihen Telehallintokeskus. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lyhytaikaisen ajokortin leimaverovapaudel
la ei ole mainittavaa vaikutusta leimaveron 
tuottoon. Lyhytaikaisen ajokortin saaneista 
valtaosa suorittaa myös kuljettajaopetuksen 
toisen vaiheen, ja leimavero tulee suoritetuksi 
varsinaisesta ajokortista. Leimaveron kertymi-

HE n:o 66 

nen valtiolle sen sijaan viivästyy kuudesta kuu
kaudesta kahteen vuoteen. Lyhytaikaisen ajo
kortin valmistaruiskustannukset peritään kul
jettajantutkintomaksun yhteydessä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä lokakuuta 1989. Sitä sovellettaisiin ajokort
teihin, jotka myönnetään sanottuna päivänä 
tai sen jälkeen. Lain 4 §:n kolmas viranomais
ten ryhmä ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 
päivänä marraskuuta 1989. 

4. Säätämisjärjestys 

Laki olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 
68 §:n mukaisessa yhtä vuotta pidemmältä 
ajalta kannettavaa veroa koskevassa säätämis
järjestyksessä. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
leimaverolain 4 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä sekä 10 §:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 
momentin 1 ja 3 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 10 päivänä maaliskuuta 
1989 annetussa laissa (263/89) ja 10 §:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 3 kohta 
2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), näin kuuluviksi: 

4 § 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

veroa on suoritettava, luetaan leiman määrän 
puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 
tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo
miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 

maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, Tele
hallintokeskus, merenkulkuhallitus, elinkeino
hallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuoje
luhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja 
lääkintöhallitus. 

10§ 
Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 

esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
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8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Ajokortti: 
1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 

ABE/ ABCD-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE
luokan ajokortti, ei kuitenkaan kuljettajaope
tuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen annettava 
lyhytaikainen auton ajokortti, 360 markkaa; 

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1989 

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 
muuksi kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 
220 markkaa; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuu
ta 1989, kuitenkin niin, että 4 §:ään sisältyvä 
kolmas viranomaisten ryhmä tulee voimaan 1 
päivänä marraskuuta 1989. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
leimaverolain 4 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 
4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä sekä 10 §:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 
momentin 1 ja 3 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 10 päivänä maaliskuuta 
1989 annetussa laissa (263/89) ja 10 §:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 3 kohta 
2 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1021/88), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4§ 
Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leima

veroa on suoritettava, luetaan leiman määrän 
puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti: 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 
tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo
miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, me
renkulkuhallitus, elinkeinohallitus, patentti- ja 
rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturma
virasto, sosiaalihallitus ja lääkintöhallitus. 

3 ryhmä: 
Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestöre

kisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, 
sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden 
tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, 
pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuo
miokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kir
kollishallitus, kouluhallitus, ammattikasvatus
hallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, 
maatilahallitus, vesi- ja ympäristöhallitus, met
sähallitus, maanmittaushallitus, metsäntutki
muslaitos, tie- ja vesirakennushallitus, autore
kisterikeskus, ilmailuhallitus, ilmatieteen lai
tos, rautatiehallitus, posti- ja telehallitus, Tele
hallintokeskus, merenkulkuhallitus, elinkeino
hallitus, patentti- ja rekisterihallitus, työsuoje
luhallitus, tapaturmavirasto, sosiaalihallitus ja 
lääkintöhallitus. 

10§ 

Ajokortti: 

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle 
esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, 
mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 
8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava 
leimalla seuraavin määrin: 

Ajokortti: 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABE/ ABCD-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE
luokan ajokortti 360 markkaa; 

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ ABC-, 
ABE/ ABCD-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE
luokan ajokortti, ei kuitenkaan kuljettajaope-
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Voimassa oleva laki 

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 
joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokor
tiksi 220 markkaa; 

Ehdotus 

tuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen annettava 
lyhytaikainen auton ajokortti, 360 markkaa; 

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen 
muuksi kuin lyhytaikaiseksi auton ajokortiksi 
220 markkaa; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuu
ta 1989, kuitenkin niin, että 4 §:ään sisältyvä 
kolmas viranomaisten ryhmä tulee voimaan 1 
päivänä marraskuuta 1989. 




