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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia tieliiken
nelaissa säädettyyn ajokortin myöntämisme
nettelyyn sekä ajo-oikeuteen kohdistuvaan seu
raamusjärjestelmään ja seuraamusten määrää
misen perusteisiin. 

Ajokorttijärjestelmää ja siihen liittyviä me
nettelyjä selkeytettäisiin. Ajokortti luovutettai
siin katsastustoimipaikalta hyväksytysti suori
tetun kuljettajantutkinnon jälkeen. Muutos 
liittyisi käyttöön otettavaan liikennetietojärjes-

telmään ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröin
nin uudistamiseksi. Ajo-oikeuteen kohdistuvaa 
seuraamusjärjestelmää selkeytettäisiin ottamal
la käyttöön vain yksi ajo-oikeuteen kohdistuva 
seuraamus, joka voitaisiin määrätä myös eh
dollisena. Poliisin oikeutta puuttua ajo-oikeu
teen yksittäisen liikennerikoksen perusteella 
laajennettaisiin. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä huhtikuuta 1990. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoite 

Liikenteen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja 
sen sujuvuuden turvaamiseksi moottorikäyttöi
sen ajoneuvon kuljettaminen liikenteessä on 
tarkkaan säännelty ja sääntöjen noudattamisen 
tehosteeksi on säädetty pakotteita. Sääntöjen 
rikkomisesta seuraavien rangaistusten ohella 
on käytössä ajokorttiin kohdistuvia seuraa
muksia. Näiden turvaamistoimenpiteiden tar
koituksena on estää henkilön osallistuminen 
liikenteeseen ajoneuvon kuljettajana silloin, 
kun hänellä ei voida katsoa olevan edellytyksiä 
siihen joko liikenteessä esiintyvän vaarallisuu
tensa tähden syyllistyttyään liikennerikoksiin 
tai puuttuvien ajokortin saamisedellytysten 
vuoksi. 

Sääntöjen mukaisesti toimiminen, sääntöjen 
noudattamisen valvonta ja oikeusvarmuuden 
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toteutuminen edellyttävät, että säännöt ovat 
selkeitä ja ymmärrettäviä niitä soveltaville osa
puolille, tienkäyttäjille, liikenteen valvojille 
sekä viranomaisille. Epätietoisuus säännöksen 
sisällöstä ja tästä seuraavat tulkintavaikeudet 
heikentävät säännöksen noudattamista ja sillä 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamista. Lakieh
dotuksessa esitetyillä muutoksilla on tarkoitus 
täsmentää ajoneuvon kuljetusoikeuden alka
mista ja lakkaamista silloin, kun kuljetus
oikeus edellyttää viranomaisen myöntämää ni
menomaista lupaa, ja selkeyttää sitä seuraa
musjärjestelmää, jolla säännösten vastaiseen 
menettelyyn syyllistyneen ajokortin haltijan 
ajo-oikeuteen voidaan puuttua. Ajo-oikeuteen 
puuttumisen perusteita lisäämällä ja seuraa
musjärjestelmän kehittämisellä on tarkoitus 
ehkäistä yleisen piittaamattomuuden lisäänty
mistä liikenteessä ja nykyistä tehokkaammin 
ohjata liikennekäyttäytymistä sääntöjä noudat
tavaksi. 
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Seuraamusjärjestelmän käytössä samoin 
kuin ajokortin hakemisessa ja myöntämisessä 
noudatettavaa menettelyä pyritään kehittä
mään nopeaksi, joustavaksi ja taloudelliseksi 
oikeusturvasyyt kuitenkin huomioon ottaen. 
Hallintokoneistoa nykyisin kohtuuttomasti ra
sittavia menettelyjä uudistamalla vähennettäi
siin työtä ja säästettäisiin kustannuksia. Peri
aate lupa-asioiden käsittelyn uudistamisesta si
ten, että hakija voi hoitaa asiansa yhden viran
omaisen luona on otettu huomioon valtioneu
voston periaate- ja suunnittelupäätöksen edel
lyttämällä tavalla. Menettelyjä kehittämällä 
voitaisiin asiakkaiden eduksi laajentaa myös 
palveluperiaatteen käyttöä hallinnossa. Näin 
voitaisiin vähentää kansalaisten tarvetta asioi
da viranomaisen luona ja säästää heille toimen
piteistä aiheutuvia kustannuksia. 

1.2. Keinot 

AjokorUiin kohdistuvat seuraamukset koe
taan useasti ankarammiksi kuin varsinainen 
rangaistus. Taloudellinen uhraus, jota liikenne
rikoksissa yleisimmin käytetty sakkorangaistus 
edustaa, koetaan usein pienempänä pahana 
kuin luopuminen auton käytöstä, millä saattaa 
olla paljon laajempia seurausvaikutuksia. Seu
raamusjärjestelmää kehittämällä on tästä syys
tä olemassa mahdollisuudet tehokkaasti vai
kuttaa ajokortin haltijoiden liikennekäyttäyty
miseen ja ohjata sitä oikeaan suuntaan. 

Lakiehdotuksessa esitetään säännöksiä täs
mennettäväksi erityisesti siltä osin, kuin ne 
koskevat oikeutta kuljettaa moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa liikenteessä ja tämän oikeuden lak
kaamista viranomaisen toimenpiteen seurauk
sena. Uudistus ehdotetaan toteutettavaksi otta
malla nykyistä laajemmin käyttöön käsite 
"ajo-oikeus". Nykyisin henkilölle myönnetään 
ajokortti osoituksena oikeudesta kuljettaa 
moottorikäyttöistä ajoneuvoa liikenteessä. 
Ajokorttitoimenpiteet kohdistuvat sen perus
teena olevaan ajo-oikeuteen. Uudistus ei siten 
merkitsisi asiallisesti muutosta nykyiseen käy
täntöön. 

Seuraamusjärjestelmää ehdotetaan selkeytet
täväksi ottamalla käyttöön vain yksi ajo-oikeu
teen kohdistuva seuraamus. Ajokielto yleiskä
sitteenä kuvaisi selkeästi toimenpiteen sisältöä. 
Ajokielto käsittäisi sekä tuomioistuimen toimi
valtaan kuuluvan ajokieltoseuraamuksen että 
poliisin toimivaltaan kuuluvat hallinnollisessa 

menettelyssä määrättävät ajokorttiseuraamuk
set. Uudistuksella ei muutettaisi nykyisiä toimi
valtasuhteita seuraamusten määräämisessä. 

Seuraamusjärjestelmää ehdotetaan kehitettä
väksi ottamalla käyttöön tuomioistuimessa eh
dollisena määrättävä ajokielto. Voimassa ole
van lainsäädännön mukaan vain rangaistusseu
raamus voidaan määrätä ehdollisena. Ehdolli
nen seuraamus korvaisi nykyisin tuomiois
tuimelle kuuluvan oikeuden jättää ajokielto 
määräämättä. Perusteet ajokiellon määräämi
seksi ehdollisena vastaisivat pääpiirteissään nii
tä perusteita, joilla ajokielto on nykyisin voitu 
jättää määräämättä. Uuden seuraamusmuodon 
liikennekäyttäytymistä ohjaava vaikutus perus
tuisi siihen, että ajo-oikeuden säilyminen eh
dollisen ajokiellon määräämisen jälkeen riip
puisi jatkossa henkilön omasta käyttäytymises
tä. Uudistus voisi näin motivoida henkilöä 
entistä tarkempaan sääntöjen noudattamiseen. 
Seuraamus olisi ehdollinen koetusajan. Syyllis
tyminen koetusaikana tekoon, josta voitaisiin 
määrätä ajokieltoon tuomioistuimessa, merkit
sisi ehdollisena määrätyn seuraamuksen mää
räämistä pantavaksi täytäntöön. Koetusaikana 
tehdystä teosta ei seuraamusta voitaisi enää 
määrätä ehdollisena. 

Varoituksen käyttöä seuraamuksena ehdote
taan täsmennettäväksi. Vain erityisestä syystä 
saataisiin hallinnollisessa menettelyssä päätyä 
uuden varoituksen antamiseen ajo-oikeuteen 
kohdistuvaa seuraamusta harkittaessa. 

Liikennevalvonnan yhteydessä on todettu 
erityisesti suurten ylinopeuksien yleistyneen. 
Tähän yleisen piittaamattomuuden lisääntymi
seen liikenteessä ehdotetaan puututtavaksi 
mahdollistamaHa myös hallinnollisessa menet
telyssä henkilön määrääminen ajokieltoon yh
den teon perusteella. Lakiehdotuksen mukaan 
teon tulisi olla luonteeltaan sellainen, että se 
osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenne
turvallisuutta kohtaan olematta kuitenkaan 
tärkeäksi liikenteen vaarantamiseksi luettavis
sa, jolloin ajokieltoon määrääminen kuuluisi 
tuomioistuimen toimivaltaan. 

Nykyisestä ajokortin kokonaan peruuttami
sesta luovuttaisiin. Sen asemesta henkilö voi
taisiin määrätä toistaiseksi ajokieltoon. Uudis
tuksella voitaisiin säästää muun muassa ajo
oikeuden uudelleen hankkimiseen liittyvät ajo
kortin leimavero kustannukset. Ajo-oikeuden 
voimaan saattaminen edellyttäisi kuitenkin ai
na henkilön omia toimenpiteitä. Ajo-oikeus 
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raukeaisi, jollei sitä tietyssä ajassa saatettaisi 
uudelleen voimaan. 

Seuraamusjärjestelmän käyttöön liittyvää 
menettelyä ehdotetaan kehitettäväksi luopu
malla erillisestä hallinnollisesta ajokortin pe
ruuttamismenettelystä tiedoksiantoineen epäil
täessä henkilön syyllistyneen rattijuopumuk
seen. Ajo-oikeuden lakkaaminen siihen saak
ka, kunnes tuomioistuin olisi päättänyt asiasta, 
ei lakiehdotuksen mukaan edellyttäisi toimival
taisen poliisin päätöstä. Poliisimiehen ajokor
tin pois ottamisella tapahtunut väliaikaiseen 
ajokieltoon määrääminen jatkuisi, kunnes tuo
mioistuin olisi päättänyt ajokiellosta. Oikeus
turvasyistä ehdotetaan, että asia voitaisiin kui
tenkin aina erikseen saattaa toimivaltaisen po
liisin tutkittavaksi. 

Ajokortin haku- ja myöntämismenettelyä 
uudistettaisiin lakiehdotuksen mukaisesti jaka
malla menettely osaksi kahden viranomais
tahon, poliisin ja katsastustoimen, kesken. 
Myöntämispäätöksen tekisi edelleenkin poliisi. 
Poliisin myöntämispäätöksen perusteella ajo
kortti voitaisiin luovuttaa katsastustoimipai
kalta välittömästi hyväksytysti suoritetun kul
jettajantutkinnon jälkeen. Uudistus liittyisi au
torekisterikeskuksessa käyttöön otettavaan lii
kennetietojärjestelmään ajokorttien ja ajoneu
vojen rekisteröinnin uudistamiseksi. 

Haku- ja myöntämismenettelyn uudistuksel
la ei puututtaisi nykyisiin toimivaltasuhteisiin 
poliisin ja katsastustoimen välillä muuta kuin 
ajokortin antamisen osalta. Ajokortti luovutet
taisiin katsastustoimipaikalta silloin, kun sen 
saaminen edellyttäisi kuljettajaopetuksen saa
mista ja kuljettajantutkinnon suorittamista ja 
ajokortin hakijan olisi tästä syystä asioitava 
katsastustoimipaikalla. Uudistuksen toteutta
minen edellyttäisi ajokortin myöntämisen ja 
antamisen edellytysten sääntelyä erikseen. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Ajokorttiseuraamuksia koskeva lain
säädäntö 

Ajokielto. Tieliikennelain (267/81) 74 §:n 
mukaan tuomioistuimen on määrättävä moot
torikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja enintään 
viideksi vuodeksi ajokieltoon, jos tämä tuomi-

taan rangaistukseen törkeästä liikenteen vaa
rantamisesta, rattijuopumuksesta, törkeästä 
rattijuopumuksesta tai huumaantuneena aja
misesta. Ajokieltoaikaa määrättäessä on otet
tava huomioon ne vaikutukset, jotka ajokiel
lolla on kieltoon määrätyn henkilön toimeentu
loon ja muihin olosuhteisiin. Mikäli yleinen etu 
ei muuta vaadi, ajokielto voidaan jättää mää
räämättä, jos ajokortti on kuljettajalle välttä
mätön työssä tai jos ajokiellon määräämättä 
jättämiseen on muu erityisen painava syy. Ajo
kieltoon määrätyltä otetaan ajokortti pois, ei
kä hän saa ajokieltoaikana kuljettaa ajoneu
voa, jonka kuljettamiseen vaaditaan ajokortti. 

Ajokortin peruuttaminen. Poliisin käytettä
vissä olevat ajokorttiin kohdistuvat seuraa
mukset ovat ajokortin peruuttaminen koko
naan tai määräajaksi, sekä ajokortin pois otta
minen ja väliaikainen peruuttaminen. 

Tieliikennelain 75 §:n mukaan ajokortti on 
peruutettava kokonaan, jos ajokortin haltija ei 
enää täytä ajokortin saamisen edellytyksiä tai 
jos ajokortin haltija ei kohtuullisessa ajassa 
noudata poliisin määräystä uuden kuljettajan
tutkintotodistuksen tai lääkärintodistuksen 
esittämisestä. Ajokortti voidaan kuitenkin ko
konaan peruuttamisen sijaan peruuttaa määrä
ajaksi, enintään kahdeksi vuodeksi, jos ajokor
tin haltija ei terveytensä puolesta täytä enää 
ajokortin saamisen edellytyksiä, mutta on il
meistä, että este on tilapäinen. 

Tieliikennelain 76 §:n mukaan poliisin on 
otettava ajokortin peruuttaminen tutkittavaksi, 
jos ajokortin haltija on rikkonut uusia kuljet
tajia koskevia erityissäännöksiä tai -määräyk
siä, jos hän on moottorikäyttöistä ajoneuvoa 
kuljettaessaan vähintään kolmasti vuoden ku
luessa syyllistynyt tieliikennelain nojalla ran
gaistavaan tekoon, lukuun ottamatta muita 
rikesakolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeus
rikkomuksia, tai nopeusvalvontaa vaikeutta
vien laitteiden kieltämisestä annetussa laissa 
(733/85) tarkoitettuun tutkanpaljastinrikko
mukseen tai jos hän on ulkomailla syyllistynyt 
liikennejuopumukseen moottorikäyttöisellä 
ajoneuvolla. Poliisi voi näissä tapauksissa an
taa varoituksen, peruuttaa ajokortin enintään 
kuudeksi kuukaudeksi tai vaatia todistuksen 
uudesta hyväksytystä kuljettajantutkinnosta. 

Tieliikennelain 77 §:n mukaan poliisimies 
voi ottaa ajokortin heti pois, jos on syytä 
epäillä ajokortin haltijan syyllistyneen tärke
ään liikenteen vaarantamiseen, rattijuopumuk
seen, tärkeään rattijuopumukseen tai huu-
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maantuneena ajamiseen tai, jos on olemassa 
todennäköisiä syitä ajokortin peruuttamiseen 
edellä mainittujen ajokortin määräaikaista pe
ruuttamista koskevien säännösten nojalla. 

Ajokortin pois ottamisen jälkeen poliisin on 
viipymättä ratkaistava, peruutetaanko ajokort
ti, määrätäänkö sen haltija esittämään uusi 
lääkärintodistus tai kuljettajantutkintotodistus 
vai onko ajokortti palautettava. 

Jos on todennäköistä, että ajokortin haltija 
on syyllistynyt tekoon, josta tuomioistuimen 
on rangaistukseen tuomitsemisen yhteydessä 
määrättävä ajokielto, tekopaikan poliisin on 
mainitun 77 §:n 3 momentin nojalla peruutet
tava ajokortti väliaikaisesti, kunnes asia on 
tuomioistuimessa ratkaistu. Jos kuitenkin po
liisitutkinnan perusteella on ilmeistä, että tuo
mioistuin jättää ajokiellon määräämättä, polii
si voi jättää ajokortin väliaikaisesti peruutta
matta tai antaa väliaikaisesti peruutetun ajo
kortin takaisin. 

Suomessa ei ole käytössä ehdollisena mää
rättävää ajokielto- tai muuta ajokorttiin koh
distuvaa seuraamusta. Tanskassa on käytössä 
ehdollinen ajo-oikeuteen kohdistuva seuraa
mus, ehdollisena määrättävä ajokielto. Ajo
kielto voidaan siellä määrätä rattijuopumuk
sesta tai teosta, joka osoittaa liikenneturvalli
suuden edellyttämän varovaisuuden laimin
lyöntiä ja jonka seurauksena on aiheutettu 
vahinkoa tai vaaraa toisen hengelle tai omai
suudelle, taikka jos se katsotaan muun teon 
johdosta sen laadun ja tekijän käyttäytymisen 
perusteella perustelluksi. Ajokiellon määrää 
kaikissa tapauksissa tuomioistuin. 

Tanskassa ajokielto määrätään ensisijaisesti 
ehdollisena. Tietyistä tahallisesti tai muuten 
erityistä piittaamattomuutta osoittaen tehdyis
tä teoista ei seuraamusta kuitenkaan voida 
määrätä ehdollisena. Ajokielto on ehdollinen 
koeajan. Jos koeaikana tehty teko johtaa ajo
kieltoon, määrätään ehdollinen ajokielto pan
tavaksi täytäntöön. 

2.1.2. Käytäntö 

AjokorttiseuraamusteD useat lajit, seuraa
musten käyttäminen suhteessa toinen toisiinsa 
ja niiden määräämisen perusteet sekä toimen
piteiden vaikutus henkilön oikeuteen kuljettaa 
moottorikäyttöisiä ajoneuvoa ovat aiheutta
neet käytännössä tulkintavaikeuksia. Ajokiel
to, ajokortin peruuttamisen lajit ja sen poisot-

taminen on nykyisin säännelty kaikki erikseen, 
samoin niiden määräämisen perusteet, vaikka 
kaikkien niiden tarkoituksena on ajo-oikeuteen 
puuttuminen. Ajokortin kokonaan peruuttami
sen vaikutuksesta on esiintynyt epätietoisuutta, 
varsinkin kun se ei välttämättä merkitse ajo
oikeuden lopullista menettämistä. Usein varsin 
lyhytaikainenkin ajokorttiedellytysten puuttu
minen ja sen johdosta tehty ajokortin koko
naan peruuttaminen edellyttää aina uutta kul
jettajantutkintoa ja uudelleen suoritettavia ajo
kortin leimaverokustannuksia. Vuonna 1988 
peruutettiin ajokortti kokonaan 4 359 tapauk
sessa. Ajokortin pois ottamisen vaikutuksesta 
ajo-oikeuteen, samoin kuin toimenpiteen vai
kutuksen alkamisajankohdasta on esiintynyt 
epätietoisuutta erityisesti silloin, kun ajokorttia 
ei ole poisottotilanteessa saatu poliisin haltuun. 
Myös varoituksen vaikutuksesta on esiintynyt 
epätietoisuutta silloin, kun henkilö varoituksen 
saatuaan syyllistyy tekoon, joka otetaan huo
mioon ajokortin peruuttamisperusteena. 

Nykyään säädetään vain ajokiellon vaiku
tuksesta ajo-oikeuteen. Ajokieltoaikana ei saa 
kuljettaa ajoneuvoa, jonka kuljettamiseen vaa
ditaan ajokortti. Ajokortin pois ottamisen ja 
väliaikaisen peruuttamisen vaikutus ajo-oikeu
teen on säännelty epäsuorasti ajokiellon kaut
ta. Näiden toimenpiteiden kesto on säädetty 
huomioon otettavaksi ajokieltoajan vähennyk
senä. 

Ajo-oikeuteen puuttuminen yhden liikenne
rikoksen perusteella on voimassa olevien sään
nösten mukaan hallinnollisessa menettelyssä 
mahdollista vain uusien kuljettajien ylinopeus
rikkomusten kohdalla. Yleisen piittaamatto
muuden lisäännyttyä liikenteessä on epäkoh
daksi koettu ajokortin peruuttamismahdolli
suuden puuttuminen yhden vakavamman ri
koksen johdosta. Jos teko on omiaan aiheutta
maan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai ter
veydelle, se täyttää törkeän liikenteen vaaran
tamisen tunnusmerkistön, ja siitä voidaan 
määrätä ajokorttiseuraamus. Esimerkiksi yli
nopeustapauksissa suurimman sallitun nopeu
den ylittäminen enemmän kuin 50 km/h on 
asetettu syytteeseen törkeänä liikenteen vaaran
tamisena. Tässä tapauksessa kuuluu ajokiellos
ta päättäminen tuomioistuimen toimivaltaan. 
Vaikka teko ei olisikaan sillä tavoin omiaan 
aiheuttamaan vakavaa vaaraa, kuin mitä tör
keä liikenteen vaarantaminen edellyttää, se voi 
olla siinä määrin liikenneturvallisuutta vaaran
tava ja henkilön puuttuvaa halua tai kykyä 
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säännösten noudattamisesta osoittava, että vä
littömät toimenpiteet tekoon syyllistyneen ajo
oikeuteen puuttumiseksi olisivat perusteltuja. 
Nykyisin hallinnollisessa menettelyssä ajokort
tiseuraamusten käyttäminen edellyttää kolmea 
liikennerikkamusta vuodessa. Ruotsissa ja 
Norjassa voimassa olevan käytännön mukaan 
voidaan ajo-oikeuteen puuttua yhdenkin vaka
vamman liikennerikoksen, kuten tietyn suurui
sen suurimman sallitun nopeuden ylityksen 
perusteella. Ruotsissa ajokortin haltuunotosta 
(omhändertagande) päättää poliisi tai syyttäjä. 
Ajokiellon määrää aina hallintotuomioistuin. 
Norjassa ajokiellosta päättää poliisiviranomai
nen. 

Valtaosa väliaikaisista peruutuksista koskee 
rattijuopumustapauksia. Vuonna 1988 tehdys
tä 15 247 väliaikaisesta peruutuksesta noin 
90 Ofo koski rattijuopumuksia. Lapuissa oli 
kysymyksessä törkeä liikenteen vaarantaminen 
tai huumaantuneena ajaminen. Ajokortin pois 
ottamisen jälkeen tehtävä väliaikainen peruut
taminen kuultavaksi kutsumisineen rasittaa 
kohtuuttomasti hallintoa, kun rattijuopumus
tapauksissa näyttö tekoon syyllistymisestä on 
riittävällä todennäköisyydellä saatavissa puhal
luskokeella. 

Voimassa olevan ajokortin haku- ja myöntä
miskäytännön mukaan Suomessa ajokorttia 
haetaan siinä vaiheessa, kun henkilö täyttää 
kaikki ajokortin saamiselle säädetyt ikää, ter
veyttä, rikkeettömyyttä ja henkilökohtaista so
pivuutta koskevat vaatimukset ja on suoritta
nut kuljettajantutkinnon. Ajokortin myöntä
misestä päättää poliisi. Kuljettajantutkinnon 
hyväksyy katsastustoimipaikka. Käytännössä 
ajokorttia haetaan hyväksytysti suoritetun kul
jettajantutkinnon jälkeen, joten henkilön on 
asioitava viranomaisten luona useampaan ker
taan. 

Ruotsissa lääninhallitus myöntää ajo-oikeut
ta hakevalle ajokorttiluvan (körkortstillstånd). 
Ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä on, 
että henkilöä henkilökohtaisten ominaisuuk
siensa ja terveydentilansa puolesta voidaan pi
tää sopivana kuljettajaksi. Ajokortti saadaan 
antaa vain sellaiselle henkilölle, jolle on myön
netty ajokorttilupa. Ajokortti luovutetaan hy
väksytysti suoritetun kuljettajantutkinnon jäl
keen. Kortin luovuttaa kuljettajantutkinnon 
vastaanottanut viranomainen. 

2.2. Valmisteluvaiheet 

2.2.1. Asian valmistelu 

Ajokorttisäännösten uudistamista valmistel
tiin liikenneministeriön työryhmässä, jossa oli 
mukana myös sisäasiainministeriön ja katsas
tustoimen edustus. Lakiehdotus perustuu työ
ryhmän ehdotuksiin, joista pyydettiin lausun
not keskeisiltä alan viranomaisilta, järjestöiltä 
ja yhteisöiltä. Lausunnoissa kannatettiin tehty
jä ajo-oikeutta ja siihen kohdistuvaa seuraa
musjärjestelmää koskevia ehdotuksia periaat
teiltaan käytäntöä selkeyttävinä ja tulkintavai
keuksia poistavina. 

2.2.2. Muu aineisto 

Oikeusministeriön asettama liikennejuopu
mustyöryhmä käsitteli vuonna 1985 mietinnös
sään ajokieltoseuraamuksen määräämistä eh
dollisena liikennejuopumukseen syyllistyneiden 
kohdalla. Työryhmä arveli ehdollista ajokiel
toa voitavan käyttää kannustuskeinona raittii
na liikenteessä pysymiseksi tai varoituskeinona 
rattijuopumukseen syyllistymisen vähentämi
seksi. Erityisesti se katsoi ehdollisena määrät
tävän ajokieltoseuraamuksen soveltuvan käy
tettäväksi nuorille kuljettajille tai sellaisille 
henkilöille, joille ajokortti on erityisen tarpeel
linen syrjäseudulla asumisen tai ammatissa 
käyttämisen vuoksi. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkii ö s töv aik u t ukset 

Ehdotetuna ajokortin myöntämis- ja luovut
tamismenettelyä koskevalla muutoksella ei olisi 
suoranaisia organisatorisia vaikutuksia. Pää
tösvalta myöntämistä koskevassa asiassa kuu
luisi edelleen poliisille. Vain ajokortin luovut
taminen poliisin myönteisen päätöksen perus
teella siirtyisi katsastustoimipaikalle. 

Muutos ajokortin myöntämismenettelyssä 
koskisi ajoneuvoluokkia A, B ja C. Uusia 
ajokortteja myönnetään näissä luokissa arviol
ta 75 000 vuodessa. 

Katsastustoimen työmäärän kasvu aiheutuisi 
pääasiassa ajokortin luovuttamiseen liittyvistä 
toimenpiteistä. Vastaavasti uudistuksen vuoksi 
jäisi pois joitakin nykyisiä tehtäviä, kuten kul
jettajantutkintotodistuksen kirjoittaminen. 
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Tehtävämuutokset eivät edellytä henkilöstön 
lisäystä. 

Ehdotuksen toteutuminen merkitsisi muu
toksia poliisihallinnon tehtäviin ajokorttiasiois
sa. Eräät muutokset vähentäisivät tehtävien 
hoitamiseen tarvittavaa aikaa, toiset lisäisivät 
työmäärää. Olennaisin työmäärää vähentävä 
muutos olisi siirtyminen ajokortin väliaikaises
ta peruuttamisesta suoraan laista johtuvaan 
väliaikaiseen ajokieltoon rattijuopumustapauk
sissa. Työaikaa säästyisi noin 12 500 peruutta
mispäätöksen muutoin vaatiman käsittelyajan 
verran. 

Poliisin työmäärä tulee lisääntymään merkit
tävästi 1 päivästä huhtikuuta 1990 lukien, kun 
1 päivästä lokakuuta 1989 voimaan tulleen 
kuljettajaopetusuudistuksen mukaisesti ensin 
mainitusta ajankohdasta lukien voidaan ryhtyä 
myöntämään ajokortteja saadun kuljettajaope
tuksen toisen vaiheen perusteella. Ajokorttien 
myöntämisasioiden määrän lisäys on arviolta 
75 000 asiaa vuodessa. Tällä esityksellä ei ole 
vaikutuksia näiden asioiden määrään. Tämän 
lisäksi poliisin työmäärän on arvioitu lisäänty
vän ajokortin erityisehtojen muuttamisen tai 
ajokortin luokan alentamisen vuoksi noin 
25 000 väliaikaisen ajokortin antamisella sekä 
noin 220 000 uudella liikennetietojärjestelmän 
syöttöasialla. Lisääntyneistä tehtävistä suoriu
tumisen edellytyksenä on, että ajoneuvojen 
rekisteröintitehtävistä vapautunut henkilöstö 

voidaan kohdentaa uudelleen poliisihallinnon 
sisällä. 

4. Taloudelliset vaikutukset 

Katsastustoimen ja poliisitoimen muuttuvat 
tehtävät pystytään hoitamaan kummankin hal
linnonalan sisäisillä järjestelyillä edellä maini
tuin edellytyksin henkilöstöä uudelleen koh
dentamalla. Valtionhallinnolle säästöä olisi 
odotettavissa menettelyjen yksinkertaistumisen 
ja nopeutumisen vuoksi. 

Ajokortin hakijalle ajokortin myöntämis- ja 
antamismenettelyn muuttuminen merkitsisi 
säästöä ajo-oikeuden alkamisen nopeutuessa ja 
asiointikertojen vähetessä viranomaisen luona. 
Ennen kuljettajaopetuksen alkamista tehtävä 
myöntämispäätös välttäisi myös turhalta kou
lutukselta siinä tapauksessa, ettei henkilöllä 
olisi edellytyksiä hakemansa ajokortin saami
seen. Lakiehdotukseen sisältyvä esitys mahdol
lisuudesta lääkärintodistuksen toimittamiseen 
esimerkiksi postitse vähentäisi osaltaan ajo
oikeuden haltijan asioimista viranomaisen luo
na. Ajo-oikeuden kokonaan peruuttamisesta 
luopumalla säästettäisiin ajokortin uudelleen 
hankkimiseen liittyvät kustannukset, kun enti
nen ajokortti olisi luovutettavissa takaisin hal
tijalleen edellytysten jälleen täyttyessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

5 Luku 

Ajoneuvon kuljettaja ja ajo-oikeus 

Luvun rakennetta ehdotetaan selkeytettäväk
si ryhmittelemällä pykälät uudelleen. 

63 §. Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimuk
set. Pykälän sisältö on asiallisesti ennallaan. 
Syitä, joiden vuoksi edellytykset ajoneuvon 
kuljettamiseen voivat puuttua, ehdotetaan täs
mennettäviksi. Kielto kuljettaa ajoneuvoa sil
loin, kun terveydentila ei täytä ajokortin 
myöntämisen edellytyksiä, ehdotetaan poistet
tavaksi pykälästä tarpeettomana. Tällainen 

henkilö ei saisi edelleenkään kuljettaa ajoneu
voa. 

64 §. Ajo-oikeus. Mopoa ja kävellen ohjat
tavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneu
voa lukuun ottamatta moottorikäyttöisen ajo
neuvon ajo-oikeus edellyttäisi aina ajokorttia. 
Ajo-oikeuden alkaminen samoin kuin sen jat
kuminen ajokiellon jälkeen edellyttäisi aina 
ajokortin antamista haltijalleen. Ehdotetussa 
71 §:ssä tarkoitettu väliaikainen ajokielto olisi 
myös ajokielto tässä pykälässä säädetyin seu
rauksin. Ajo-oikeuden voimassaolon täsmälli
sellä määrittelyllä pyritään poistamaan käytän
nössä esiintyneitä tulkintavaikeuksia. 

65 §. Ajoneuvon luovuttaminen toisen ku/je
tettavaksi. Ajoneuvon luovuttaminen toisen 
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kuljetettavaksi edellyttäisi nykyiseen tapaan 
ajo-oikeuden varmistamista ajokortista. 

68 §. Opetus- ja harjoituslupa. Opetuslupien 
myöntämisperusteisiin ei ehdoteta muutoksia. 
Lupa olisi voitava peruuttaa väliaikaisesti esi
merkiksi rattijuopumukseen syyllistymisestä 
epäiltäessä. 

69 §. Ajoharjoitteluradat. Pykälä vastaa asi
allisesti voimassa olevaa säännöstä. 

70 §. Ajokorttilupa. Ajo-oikeuden saamisen 
edellytykset ehdotetaan määriteltäväksi erik
seen, jotta ajokortti voitaisiin yleisperusteluissa 
todetun mukaisesti antaa kaikkien ajo-oikeu
den saamisen edellytysten täytyttyä. Nykyisestä 
poiketen poliisi myöntäisi ajokorttiluvan eli 
luvan ajokortin saamiseen. Myöntämisen edel
lytyksenä olisi 1 momentissa säädettyjen edel
lytysten täyttyminen ja se, etteivät 2 momentis
sa mainitut seikat aseta myöntämiselle estettä. 

71 §. Ajokortin luovuttaminen. Ajokortti 
voitaisiin luovuttaa kuljettajantutkinnon tultua 
hyväksytysti suoritetuksi tai saadun lisäopetuk
sen jälkeen. Käsitteen "lisäopetus" sijaan eh
dotetaan otettavaksi käyttöön käsite "jatko
opetus", joka paremmin kuvaa opetuksen 
luonnetta. Ajokortin luovuttamisen edellytyk
senä olisi aina voimassa oleva poliisin lupapää
tös. Ajokorttia ei saisi luovuttaa, jos luvan 
myöntämisen jälkeen olisi ilmennyt este sen 
myöntämiselle. Este ajokortin luovuttamiselle 
todettaisiin poliisin ilmoituksesta. 

Ajokortin luovuttaisi poliisi tai katsastustoi
mipaikka sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään. Pääsääntöisesti ajokortin luo
vuttaisi poliisi. Katsastustoimipaikalta ajokort
ti luovutettaisiin silloin kun siitä leimaverolain 
mukaan ei peritä leimaveroa (10 §; 30.6.1989/ 
613). 

Asetuksella voitaisiin säätää poikkeuksia 
kuljettajantutkintovaatimuksesta.Poikkeukset 
koskisivat nykyiseen tapaan ulkomaisen ajo
kortin vaihtamista vastaavaan ajokorttiin Suo
messa sekä nykyistä ajokortin uudistamista 
vastaavaa ajo-oikeuden jatkamista 70 ikävuo
den jälkeen. Pykälässä on myös valtuutus kul
jettajaopetusta ja kuljettajantutkintoa koske
vien tarkempien määräysten antamiseen. 

72 §. Ajo-oikeuden voimassaolo. Pykälän 
sisältö on ajo-oikeuden voimassaoloa koskevii
ta periaatteiltaan tieliikennelain 70 § :n (57 /88) 
mukainen. 

Ajo-oikeus olisi pääsääntöisesti voimassa, 
kunnes henkilö täyttää 70 vuotta. 

Auton ajo-oikeuden saamiseksi annettavan 
kuljettajaopetuksen vaiheistamisen vuoksi ajo
oikeus autoa varten olisi ennen kuljettajaope
tuksen toisen vaiheen suorittamista voimassa 
vain kaksi vuotta. Toisen vaiheen suorittami
nen 1 momentissa tarkoitetun ajo-oikeuden 
saamiseksi olisi mahdollista aikaisintaan kuu
den kuukauden kuluttua ensimmäisen ajokor
tin saamisesta. Mikäli henkilöllä ei olisi ollut 
auton ajo-oikeutta vähintään kuutta kuukaut
ta, saisi hän ensin kaksi vuotta voimassa ole
van ajo-oikeuden. 

Voimassa olevien säännösten mukaan ajo
kortti voidaan uudistaa viideksi vuodeksi ker
rallaan. Pykälän 4 momentissa tarkoitetuissa, 
ajokortin uudistamista vastaavissa tilanteissa 
ajokorttilupa voitaisiin nykyisestä poiketen 
myöntää viittä vuotta lyhyemmäksikin ajaksi. 
Näin voitaisiin menetellä esimerkiksi silloin, 
kun henkilölle olisi myönnetty poikkeuslupa 
ajo-oikeuden saamiseen lyhyemmäksi ajaksi 
kuin viideksi vuodeksi tai esimerkiksi lääkärin
todistuksen perusteella ei olisi olemassa syitä 
pitempiaikaiseen uudistamiseen. 

73 §. Terveydentilan valvonta. Lääkärinto
distuksen esittämisvelvollisuutta koskeva sään
nös on nykyisessä muodossaan pitkittänyt 
asian käsittelyä ja aiheuttanut erilaisia tulkin
toja kohtuulliseksi katsottavan ajan pituudes
ta. Näiden epäkohtien poistamiseksi poliisille 
ehdotetaan oikeutta asettaa määräaika todis
tuksen toimittamiselle. Todistuksen henkilö
kohtaisesta esittämisvaatimuksesta ehdotetaan 
tarpeettomana luovuttavaksi. Tarkastuksen 
suorittanut lääkäri voisi toimittaa todistuksen 
nykyiseen tapaan pääsääntöisesti postitse. Ajo
kortin esittämisvelvollisuutta ei ole tarkoituk
senmukaista säilyttää tässä yhteydessä, minkä 
vuoksi myös siitä ehdotetaan luovuttavaksi. 

Epäiltäessä ajo-oikeuden haltijan terveyden
tilan olevan esteenä ajoneuvon kuljettamiselle 
poliisi voisi ehdotuksen mukaisesti määrätä 
asian selvittämiseksi myös pelkkään ajokokee
seen tai ajonäytteeseen. Pykälään on tehty 
myös erikoislääkärintodistuksen vaatimismah
dollisuutta koskeva täsmennys. Voimassa ole
vien säännösten mukaan poliisilla on oikeus 
vaatia erikoislääkärintodistus, milloin se harki
taan tarpeelliseksi. 

74 §. Uuteen kuljettajantutkintoon määrää
minen. Ajokorttirekisterin uudistuessa tieto 
suoritetusta kuljettajantutkinnosta on saatavis
sa katsastustoimipaikan syöttämänä rekisteri
tietona, mistä syystä ehdotetaan luovuttavaksi 
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todistuksen vaatimisesta. Ehdotetusta 75 §:stä 
seuraa, että myös tässä tapauksessa voidaan 
asettaa määräaika tutkinnon suorittamiselle. 

Lain 79 §:ää vastaavaa säännöstä ei tarpeet
tomana ehdoteta lakiin otettavaksi. Terveyden
tilan valvontaa ja uuteen kuljettajantutkintoon 
määräämistä koskevat säännökset antavat po
liisille riittävät valtuudet ajokortin palautus
tilanteessa ilman erillistä, nimenomaisesti ajo
kortin palautustilannetta koskevaa säännöstä. 

75 §. Perusteet ajokieltoon määräämiselle. 
Yleisperusteluissa esitetyn mukaisesti ajokiel
toon määräämisen perusteet ehdotetaan koot
tavaksi samaan pykälään nykyisistä ajokiel
toon määräämistä sekä ajokortin peruuttamis
ta kokonaan ja määräajaksi koskevista sään
nöksistä. Pykälän 1 momentti koskisi kaikkia 
moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajia ja 2 
momentti vain ajo-oikeuden haltijoita. 

Pykälän 1 momentti vastaa nykyistä sään
nöstä ajokieltoon määräämisen perusteista. 
Ajokiellon määrääminen ei kuitenkaan enää 
riippuisi rangaistukseen tuomitsemisesta. Ri,. 
koslain nojalla, esimerkiksi syyntakeettomuu
den vuoksi, tuomitsematta jättäminen ei estäisi 
ajo-oikeuteen kohdistuvan seuraamuksen käyt
töä. Rangaistuksen ja turvaamistoimenpiteen 
erilaisesta käyttöalasta johtuen tällaisessa ta
pauksessa olisi voitava käyttää ajo-oikeuteen 
kohdistuvaa turvaamistoimenpidettä riippu
matta siitä, tuomitaanko rangaistukseen vai ei. 

Pykälän 2 momenttiin on koottu nykyiset 
ajokortin kokonaan ja määräajaksi peruutta
misen perusteet. Momentin 1 ja 2 kohta vas
taavat nykyisiä kokonaan peruuttamisen perus
teita. Säännösten perusteella on mahdollista 
puuttua myös alkoholin väärinkäyttäjien ajo
oikeuteen, mistä syystä säännöksiin ei ehdoteta 
muutoksia. Tätä mieltä oli myös sosiaali- ja 
terveysministeriön alkoholin väärinkäyttäjien 
hoitoonohjausta selvittänyt työryhmä. Sosi
aali- ja terveysministeriössä selvitetään edelleen 
alkoholin väärinkäytön ja ajamisen suhdetta 
tältä pohjalta. Momentin 3-5 kohdat vastaa
vat pääosin nykyisiä määräajaksi peruuttami
sen perusteita. Momentin 3 kohtaan ehdote
taan lisättäväksi mahdollisuus määrätä ajokiel
toon myös yhdestä teosta, joka osoittaa vaka
vaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudes
ta olematta silti tärkeäksi liikenteen vaaranta
miseksi luettavissa. Tällaisia tekoja voisivat 
olla esimerkiksi liikennesääntöjen mukaisen 
väistämisvelvollisuuden noudattamatta jättä
minen, ohituskiellon rikkominen, poliisin py-

sähtymismerkin noudattamatta jättäminen ja 
suurimman sallitun nopeuden ylittäminen 
enemmän kuin 30 km/h. Ylinopeuden kysy
myksessä ollen teon ulkonaisen tunnusmerkis
tön täyttymistä ei kuitenkaan tulisi pitää yksi
nomaisena perusteena ajo-oikeuteen kohdistu
van seuraamuksen käyttämiselle. Ratkaisevana 
olisi pidettävä teon subjektiivista puolta. Näin 
esimerkiksi huomaamattomuudesta johtunut 
suurimman sallitun nopeuden ylitys ei välttä
mättä johtaisi ajo-oikeuden menettämiseen. 
Myös ajo-oikeudetta ajo ehdotetaan nimen
omaisesti mainittavaksi ajokieltoon määräämi
sen perusteena. Momentin 5 kohtaan ehdote
taan lisättäväksi säännös siitä, että syyllistymi
nen Suomessa liikennejuopumukseen, josta ul
komailla tuomitaan rangaistukseen, olisi myös 
peruste ajokiellon määräämiselle. 

76 §. Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon 
määräämiselle. Nykyinen ajokortin poisottami
nen ehdotetaan korvattavaksi toimenpidettä ja 
sen vaikutuksia paremmin kuvaavana väliai
kaiseen ajokieltoon määräämisellä. Tähän toi
menpiteeseen liittyisi tosiasiallisesti ajokortin 
ottaminen poliisin haltuun nykyiseen tapaan 
ilman nimenomaista kirjallista hallintopäätös
tä. Nykyistä väliaikaista peruuttamista vastaisi 
ehdotetussa 2 kohdan tapauksessa tekopaikan 
poliisin päätös poliisimiehen toimenpiteen voi
massa pysyttämisestä siksi, kunnes asiassa olisi 
tuomioistuimen ratkaisu. Päätös olisi tehtävä 
samoin edellytyksin kuin päätös väliaikaisesta 
peruuttamisesta tehdään nykyisin. 

77 §. Väliaikaisen ajokiellon kesto. Väliai
kainen ajokielto kestäisi tuomioistuimen toimi
valtaan kuuluvassa asiassa poliisimiehen toi
menpiteestä siihen saakka, kunnes tuomiois
tuin olisi päättänyt siitä, 76 §:n 1 kohdan 
tapauksessa pääsääntöisesti ilman poliisin pää
töstä, koska näyttö tekoon syyllistymisestä on 
puhalluskokeella saatavissa, ja 76 § :n 2 koh
dan tapauksessa, jolloin näyttö tekoon syyllis
tymisestä ei ole vastaavilla mittausmenetelmillä 
saatavissa, poliisin päätöksellä. Poliisi voisi 
erityisestä syystä palauttaa ajokortin ja ajo
oikeuden aikaisemmin, esimerkiksi silloin, kun 
tuomioistuin todennäköisesti määräisi ajokiel
lon ehdollisena. Poliisin lopulliseen toimival
taan kuuluvassa asiassa väliaikainen ajokielto 
kestäisi poliisimiehen määräyksestä poliisin 
ajokieltoasiassa tekemään päätökseen, jota 
varten olisi ryhdyttävä viipymättä toimenpitei
siin. 
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78 §. Ajokieltoon määrääminen. Pykälään 
ehdotetaan koottavaksi ajokieltoon määrää
mistä koskevat säännökset. Kaikki asiaa kos
kevat säännökset ehdotetaan sisällytettäväksi 
lakiin. 

Kuten edellä on todettu, ehdotuksen mukaan 
tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvassa asias
sa ei ajokieltoon määrääminen edellyttäisi enää 
rangaistukseen tuomitsemista, vaan ajokiel
toon olisi määrättävä vaikkei mitään rangais
tusta tuomittaisi. Muuten 1 momentin säännös 
vastaa nykyistä ajokieltoon määräämistä kos
kevaa säännöstä. Momentti koskee kaikkia 
moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajia, 
myös muita kuin niitä, joilla on ajokortti. 

Hallinnollisessa menettelyssä ajokieltoon 
määräämistä koskevat säännökset sisältyvät 2 
momenttiin. Tämä momentti koskisi vain hen
kilöitä, joille olisi myönnetty ajo-oikeuden saa
miseksi ajokorttilupa. Nykyistä ajokortin ko
konaan peruuttamista vastaisi ajokielto toistai
seksi. Terveydellisten edellytysten puuttumises
ta voitaisiin nykyiseen tapaan määrätä ajokiel
toon myös määräajaksi. Nykyistä ajokortin 
määräajaksi peruuttamista vastaisi määräaikai
nen ajokielto. Tässä tapauksessa voitaisiin hen
kilö vaihtoehtoisesti määrätä uudelleen kuljet
tajantutkintoon. 

Koska väliaikaisella ajokiellolla olisi samat 
vaikutukset kuin muullakin ajokiellolla, väliai
kaisen ajokiellon aika olisi otettava vähennyk
senä huomioon ajokieltoaikaa määrättäessä. 

79 §. Ehdollinen ajokielto. Ajokielto ehdote
taan voitavan määrätä myös ehdollisena tuo
mioistuimen käsiteltävässä asiassa ja pääasias
sa samoin edellytyksin kuin nykyisin voidaan 
jättää ajokielto määräämättä. Nykyisestä poi
keten ehdotetaan kuitenkin lisäksi vaadittavan, 
ettei teosta olisi aiheutunut vaaraa toisten tur
vallisuudelle. Ehdollisena määrättävä ajokielto 
korvaisi nykyisen ajokiellon määräämätiä jät
tämisen, mistä syystä ajokieltoa ei voitaisi enää 
jättää määräämätiä henkilön syyllistyttyä 
75 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tekoon. Eh
dollisuuden käyttöönoton vuoksi ei tekoon 
syyllistyminen välttämättä merkitsisi ajo-oikeu
den menettämistä. Yhtenä ajokiellon määrää
mätiä jättämisen perusteena nykyisin on, että 
ajokortti on kuljettajalle välttämätön työssä. 
Koska ajo-oikeus voi olla yhtä välttämätön 
henkilölle ammatin vuoksi, vaikkei hän sitä 
itse työn suorittamisessa tarvitsekaan, esimer
kiksi työmatkojen kulkemiseksi, ajo-oikeuden 
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välttämättömyys ehdotetaan arvioitavaksi am
matin kannalta. 

Koetusajan pituus vastaisi ehdollisesta ran
gaistuksesta annetussa laissa (135176) säädet
tyä koetusajan pituutta. 

80 §. Varoitus. Hallinnollisessa menettelyssä 
voitaisiin edelleen pykälän 1 momentin edelly
tysten täyttyessä antaa varoitus ajokieltoon 
määräämisen sijasta. Uuden varoituksen anta
minen olisi vain erityisestä syystä mahdollinen 
harkittaessa ajo-oikeuteen kohdistuvaa seuraa
musta yhden vuoden kuluessa varoituksen saa
misen jälkeen tehdyn teon vuoksi. 

81 §. Ajo-oikeuden raukeaminen. Koska 
ajokieltoon voitaisiin määrätä toistaiseksi, eh
dotetaan lakiin otettavaksi säännös ajo-oikeu
den raukeamisesta. Säännös estäisi ajokielto
asiaa jäämästä avoimeksi määräämättömiksi 
ajoiksi ja oikeuttaisi poliisin hävittämään säily
tettävänään olevat ajokortit, jollei ajokorttia 
olisi hakijan aloitteesta viiden vuoden kuluessa 
palautettu. Lisäksi ehdotetaan lakiin otettavak
si säännös vapaaehtoisesta ajo-oikeudesta luo
pumisesta. 

82 §. Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen polii
si. Säännös on asiallisesti ennallaan. Pykälää 
olisi tarkistettava ajo-oikeuskäsitteen käyttöön 
otosta johtuen. 

82 a §. Ajokortin luovuttamisvelvol/isuus. 
Pykälä on asiallisesti ennallaan. Ajokortti olisi 
luovutettava aina, kun henkilö olisi määrätty 
ajokieltoon. Samoin olisi meneteltävä ajo
oikeuden rauetessa haltijan pyynnöstä. 

82 b-c §. Henkilöauton ammattiajolupa. 
Puolustusvoimien ajokortti. Pykälät vastaavat 
asiallisesti voimassa olevia säännöksiä. 

82 d §. Poikkeusluvat. Ajo-oikeuden saa
mista koskevien edellytysten erottamisen vuok
si pykälää olisi tarkistettava. Asiallisesti pykälä 
on ennallaan. 

7 Luku 

Liikennevalvonta 

94 §. Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus. 
Ajo-oikeuskäsitteen käyttöönoton vuoksi py
kälän 2 momenttia ehdotetaan tarkistettavaksi. 
Mikäli henkilöllä ei olisi liikennevalvonnan 
yhteydessä esittää ajokorttia poliisille, ajokort
tia ei momentissa mainituin edellytyksin tarvit
sisi välttämättä aina määrätä esitettäväksi 
myöhemmin. Tästä seuraisi, että myös muun 
kuin ajokorttia koskevien säädösten perusteella 
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mukana pidettävän asiakirjan osalta luovuttai
siin ehdottomasta veivoittamisesta asiakirjan 
esittämiseen myöhemmin. 

95 §. Kuljettajan ajokunnon valvonta. Lää
kärintodistuksen henkilökohtaisesta esittämis
velvollisuudesta luopumisen vuoksi pykälän 2 
momenttia olisi tarkistettava. Lisäksi moment
tiin on lisätty oikeus asettaa määräaika vaadi
tun todistuksen esittämiselle. 

8 Luku 

Liikennerikokset 

102 §. Ajo-oikeudetta ajo. Ajo-oikeuskäsit
teen käyttöönoton vuoksi liikennerikoksen ni
mike olisi muutettava. Teon tunnusmerkistön 
täyttäisi se, että moottorikäyttöisen ajoneuvon 
kuljettajalla ei olisi vaadittavaa ajo-oikeutta. 
Ajo-oikeus voisi puuttua siitä syystä, että ajo
korttilupaa ei ole myönnetty, ajo-oikeus ei ole 
alkanut tai jatkunut, koska viranomainen ei 
ole luovuttanut tai palauttanut ajokorttia 5 
luvun säännösten mukaisesti, tai henkilö on 
määrätty ajokieltoon poliisin tai tuomiois
tuimen päätöksellä tai poliisimiehen väliaikais
ta ajokieltoa koskevalla määräyksella. 

9 Luku 

Muutoksenhaku sekä valtuutus- ja 
voimaantulosäännökset 

108 a §. Poliisin toimintaa koskevat tarkem
mat ohjeet ja määräykset. Laki viranomaisten 

määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä 
(573/89) edellyttää, että sellaisten määräysten 
antamiseen, joilla on vaikutuksia yksittäisen 
kansalaisen oikeusasemaan, on oltava lain ta
soinen valtuutussäännös. Tieliikennelakiin tai 
sen nojalla annettuihin säännöksiin ei sisälly 
tällaista valtuutusta. Tämän vuoksi sisäasiain
ministeriö on joutunut antamaan lukuisien 
kansalaisten oikeuksiin liittyvien tieliikennettä 
koskevien säännösten soveltamisesta ja tulkin
nasta määräyksiä ilman vaadittua valtuutusta. 

Myös ehdotetun ajokorttiuudistuksen yhtey
dessä on välttämätöntä antaa poliisille mää
räyksiä ja ohjeita sekä vahvistaa toimenpitei
den hoitamisessa tarvittavien lomakkeiden si
sältö. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Tarkemmat säännökset ja määräykset on 
tarkoitus antaa asetuksella ja liikenneministe
riön soveltamispäätöksellä. Säädökset on tar
koitus saattaa voimaan samanaikaisesti lakieh
dotuksen kanssa. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä
nä huhtikuuta 1990. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267 /81) 70 a § sellaisena kuin se 

on 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (57/88), 
muutetaan 5 luvun otsikko sekä 63-65 §, 68-82 §, 94 §:n 2 momentti, 95 §:n 2 momentti ja 

102 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 70 § osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä tammikuuta 1988 

annetulla lailla, 75 §:n otsikko ja 2 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa 
(357 /87), 76 § :n 1 momentin 2 kohta 23 päivänä elokuuta 1985 annetussa laissa (734/85) sekä 
82 § 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (185/87), ja 

lisätään lakiin uusi 82 a-82 d § sekä uusi 108 a § seuraavasti: 

5 Luku 

Ajoneuvon kuljettaja ja ajo-oikeus 

63 § 

Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset 

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairau
den, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi 
taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat 
siihen tarvittavat edellytykset. 

64 § 

Ajo-oikeus 

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin 
mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua 
moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa 
vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava 
ajo-oikeus. Asetuksella voidaan säätää erityis
tapauksia koskevia poikkeuksia. 

Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan. 
Ajo-oikeutta ei ole sillä, joka on määrätty 
ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon. Ajo
oikeus alkaa uudelleen kun ajokiellon tai väli
aikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen ajo
kortti palautetaan haltijalleen tai hänelle luo
vutetaan uusi ajokortti. 

Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan 
liittää asetuksella tarkemmin säädettäviä ehto
ja ja rajoituksia. 

Mopoa saa kuljettaa vain 15 vuotta täyttänyt 
henkilö. 

65 § 

Ajoneuvon luovuttaminen toisen 
kuljeteltavaksi 

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sen kuljetetta
vaksi, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai 
jolta 63 tai 64 §:ssä tarkoitetusta syystä ilmei-
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sesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljetta
miseen. 

Ajoneuvon luovuttajan on ennen ajoneuvon 
luovuttamista toisen käyttöön varmistaudutta
va, että kuljettajalla on vaadittava ajokortti. 

68 § 

Opetus- ja harjoituslupa 

Poliisi voi asetuksella tarkemmin säädettävin 
edellytyksin oikeuttaa piirissään asuvan henki
lön, jolla on opetusajoneuvon luokkaa vastaa
va ajo-oikeus, antamaan määrätylle henkilölle 
opetusta ajo-oikeuden saamiseksi: 

1) jos autokouluopetukseen osallistuminen 
tuottaa opetettavalle hänen taloudellisten olo
suhteidensa ja autokoulumatkojen pituuden 
vuoksi erityisiä vaikeuksia; 

2) jos opettaja ja opetettava ovat saman 
perheen jäseniä; 

3) jos ajo-opetus on opetettavan vamman 
johdosta annettava erityisin hallintalaittein tai 
automaattivaihteistolla varustetulla autolla; tai 

4) jos opetusta annetaan autonkuljettajan 
ammattiopetuksen tai siihen rinnastettavan 
työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä. 

Poliisi voi oikeuttaa piirissään asuvan henki
lön harjoittelemaan ajoa moottoripyörällä il
man ajo-opettajaa moottoripyörän ajo-oikeu
den saamista varten. 

Opetus- tai harjoituslupa myönnetään mää
räajaksi, ja se voidaan antaa ehdoin ja rajoi
tuksin. 

Luvan myöntänyt poliisi voi peruuttaa ope
tus- tai harjoitusluvan, milloin siihen on syytä. 
Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edel
lytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämi
seen ovat olemassa. Luvan väliaikaisessa pe
ruuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mi
tä 76 ja 77 §:ssä säädetään väliaikaisesta ajo
kiellosta. 

69 § 

Ajoharjoitteluradat 

Kuljettajaopetuksen antamista varten tar
peellisten ajoharjoitteluratojen perustamis- ja 
käyttökustannuksiin voidaan harkinnan mu
kaan myöntää valtionavustusta. Avustusta ha
etaan liikenneministeriöltä. 

Ajoharjoitteluradat hyväksyy autorekisteri
keskus. 

70 § 

Ajokorttilupa 

Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen 
(ajokorttilupa) hakijalle, joka täyttää asetuk
sella säädetyt terveysvaatimukset ja jota ei 
alkoholin tai muun huumaavan aineen jatku
van väärinkäytön vuoksi ole katsottava kuljet
tajana liikenteelle vaaralliseksi. 

Ajokorttilupaa ei kuitenkaan myönnetä sille, 
joka on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiel
lossa, eikä ilman erityistä syytä sille, joka 
viimeksi kuluneen vuoden aikana on syyllisty
nyt ajo-oikeudetta ajoon. 

Ajokorttilupa on peruutettava, jos sen saaja 
ei enää täytä 1 ja 2 momentissa säädettyjä 
edellytyksiä. 

71 § 

Ajokortin luovuttaminen 

Ajokortti luovutetaan sille, joka on saanut 
ajokorttiluvan ja täyttää asetuksella säädetyn 
ikävaatimuksen ja on suorittanut hyväksyttä
västi kuljettajantutkinnon tai, milloin kysy
myksessä on kahdeksi vuodeksi saadun auton 
ajo-oikeuden jatkaminen, joka on saanut sää
detyn jatko-opetuksen. Ajokorttia ei luovute
ta, jos ajokorttilupa on peruutettu tai ajokort
tiluvan myöntämisen jälkeen on ilmennyt este 
sen myöntämiselle tai peruste ajokieltoon mää
räämiselle. 

Ajokortin luovuttaa poliisi tai katsastustoi
mipaikka sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

Ajokortin luovuttamisesta kuljettajantutkin
toa vaatimatta ajo-oikeuden voimassaoloa jat
kettaessa tai ulkomaista ajokorttia vastaavaan 
suomalaiseen ajokorttiin vaihdettaessa samoin 
kuin kuljettajantutkinnosta ja kuljettajaope
tuksen tavoitteista säädetään asetuksella. Lii
kenneministeriö antaa tarkemmat määräykset 
kuljettajaopetuksen antamisesta. 

72§ 

Ajo-oikeuden voimassaolo 

Ajo-oikeus on voimassa, kunnes ajo-oikeu
den haltija täyttää 70 vuotta. 

Auton ajo-oikeus saadaan kuitenkin ensin 
vain kahdeksi vuodeksi, milloin sen saajalla ei 
aikaisemmin ole ollut auton ajo-oikeutta vä
hintään kuutta kuukautta. 
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Milloin ajokorttilupa myönnetään 65 vuotta 
täyttäneelle henkilölle, sen nojalla saatava ajo
oikeus on 1 momentista poiketen voimassa viisi 
vuotta. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdis
telmän ajo-oikeus päättyy kuitenkin aina ajo
oikeuden haltijan täyttäessä 70 vuotta. 

Edellä 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ajo
oikeuden jälkeen saatava ajo-oikeus on linja
auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo
oikeutta koskevin poikkeuksin voimassa polii
sin määräämän ajan, enintään viisi vuotta 
kerrallaan. 

73 § 

Terveydentilan valvonta 

Ajo-oikeuden haltijan on toimitettava polii
sille lääkärintodistus kahden kuukauden ku
luessa siitä, kun hän on täyttänyt 45, 50, 55, 60 
tai 65 vuotta. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan 
ole silloin, kun mainitun määräajan alkaessa 
on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta ajo
oikeuden saamisesta tai ammattiajoluvan 
myöntämisestä. 

Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää 
täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä 
olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän tervey
dentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan 
turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo
oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä hänet 
määräajassa toimittamaan uuden lääkärin- tai 
erikoislääkärintodistuksen tai suorittamaan uu
den ajokokeen tai ajonäytteen. 

74 § 

Uuteen kuljettajantutkintoon määrääminen 

Poliisi voi määrätä kuljettajan uuteen kuljet
tajantutkintoon, jos hän moottorikäyttöistä 
ajoneuvoa kuljettaessaan on toistuvasti syyllis
tynyt tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten rikkomiseen ja tä
män vuoksi tai muutoin on todennäköistä syy
tä epäillä, ettei hän ole säilyttänyt ajotaitoaan. 

75 § 

Perusteet ajokieltoon määräämiselle 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on 
määrättävä ajokieltoon, jos hänen todetaan 
syyllistyneen törkeään liikenteen vaarantami
seen, rattijuopumukseen, törkeään rattijuopu
mukseen tai huumaantuneena ajamiseeen. 

Ajo-oikeuden haltija on, jollei 78 §:n 2 mo
mentista muuta johdu, määrättävä ajokiel
toon: 

1) jos hän ei enää täytä 70 §:n 1 momentissa 
säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edelly
tyksiä; 

2) jos hän ei poliisin asettamassa määräajas
sa ole toimittanut vaadittua lääkärintodistusta 
tai suorittanut hyväksytysti uutta kuljettajan
tutkintoa, ajokoetta tai ajonäytettä; 

3) jos hän on moottorikäyttöistä ajoneuvoa 
kuljettaessaan syyllistynyt muuhun kuin 1 mo
mentissa tarkoitettuun tämän lain nojalla ran
gaistavaan tekoon, joka osoittaa vakavaa piit
taamattomuutta liikenneturvallisuutta koh
taan, taikka ajo-oikeudetta ajoon tai uusia 
kuljettajia koskevien erityissäännösten tai 
-määräysten rikkomiseen; 

4) jos hän on vähintään kolmasti vuoden 
kuluessa syyllistynyt tämän lain nojalla ran
gaistavaan tekoon, lukuun ottamatta muita 
rikesakolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeus
rikkomuksia, taikka nopeusvalvontaa vaikeut
tavien laitteiden kieltämisestä annetussa laissa 
(733/85) tarkoitettuun tutkanpaljastinrikko
mukseen; tai 

5) jos hänet on ulkomailla tuomittu liiken
nejuopumuksesta moottorikäyttöisellä ajoneu
volla tai hän on siellä syyllistynyt tällaiseen 
tekoon. 

76 § 

Perusteet väliaikaiseen ajokieltoon 
määräämisel/e 

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden halti
jan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin 
haltuunsa: 

1) jos on todennäköistä syytä epäillä hänen 
syyllistyneen rattijuopumukseen tai törkeään 
rattijuopumukseen; 

2) jos on syytä epäillä hänen syyllistyneen 
törkeään liikenteen vaarantamiseen tai huu
maantuneena ajamiseen; tai 

3) jos on todennäköistä, että edellytykset 
ajokiellon määräämiseen 75 §:n 2 momentin 3, 
4 tai 5 kohdan nojalla ovat olemassa. 

77 § 

Väliaikaisen ajokiellon kesto 

Edellä 76 §:n 1 kohdassa tarkoitetussa ta
pauksessa väliaikainen ajokielto jatkuu, kun
nes tuomioistuin päättää ajokiellosta. Edellä 
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76 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
poliisin on viipymättä päätettävä, pidetäänkö 
väliaikainen ajokielto voimassa. Jos on toden
näköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon mää
rätty on syyllistynyt 76 §:n 2 kohdassa tarkoi
tettuun tekoon, väliaikainen ajokielto on pidet
tävä voimassa, kunnes tuomioistuin päättää 
ajokiellosta. 

Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että 
tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena, 
poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon päät
tymään jo ennen kuin tuomioistuin päättää 
ajo kiellosta. 

Edellä 76 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa ta
pauksessa väliaikaiseen ajokieltoon määräu
neen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava 
toimenpiteestä ajokiellosta päättävälle poliisil
le, jonka on viipymättä päätettävä ajokiellosta. 

Jos 76 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta 
teosta ei nosteta syytettä tai syyte hylätään tai 
jos teosta määrätään ajokielto ehdollisena, po
liisin on viipymättä palautettava ajokortti. Po
liisin on viipymättä palautettava ajokortti ja 
ilmoitettava ajo-oikeuden jatkumisesta ajo
oikeuden haltijalle myös, jos ajokieltoa ei 
76 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
määrätä. 

78 § 

Ajokieltoon määrääminen 

Edellä 75 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa ajokiellon määrää tuomioistuin. 
Ajokielto määrätään olemaan voimassa enin
tään viisi vuotta. Tuomioistuimen päätös pan
naan täytäntöön valituksesta huolimatta. 

Edellä 75 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa ajokiellon määrää poliisi. Edellä 
75 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite
tuissa tapauksissa ajokielto määrätään ole
maan voimassa toistaiseksi ja 3-5 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa enintään kuusi kuu
kautta. Edellä 75 §:n 2 momentin 3-5 koh
dassa tarkoitetuissa tapauksissa ajokielto voi
daan kuitenkin jättää määräämättä, jos ajo
oikeuden haltija 74 §:n mukaisesti määrätään 
uuteen kuljettajantutkintoon. 

Ajokiellon kestosta määrättäessä on otettava 
huomioon ne vaikutukset, jotka toimenpiteellä 
on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon ja 
muihin olosuhteisiin. Ajokiellon kestosta mää
rättäessä otetaan vähennyksenä huomioon ai
ka, jonka hän on ajokieltoon johtaneen teon 
vuoksi ollut ilman ajo-oikeutta. 

79 § 

Ehdollinen ajokielto 

Tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta 
vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo
oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin 
takia välttämätön tai jos siihen on muu erityi
sen painava syy, eikä teosta ole aiheutunut 
vaaraa toisten turvallisuudelle. Ajokiellon tai 
väliaikaisen ajokiellon aikana taikka 2 momen
tissa tarkoitettuna koetusaikana tehdystä teos
ta ei voida määrätä ajokieltoa ehdollisena. 

Ajokielto on ehdollinen tuomioistuimen 
asettaman määräajan (koetusaika), jonka pi
tuus on vähintään vuosi ja enintään kolme 
vuotta. Ehdollisena määrätty ajokielto on 
määrättävä pantavaksi täytäntöön, jos ajokiel
toon määrätyn todetaan syyllistyneen koetusai
kana 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuun te
koon. 

Tuomioistuimen päätöksessä on mainittava 
ne seikat, joiden nojalla ehdollisena määrätty 
ajokielto määrätään pantavaksi täytäntöön. 
Jollei ehdollisena määrättyä ajokieltoa ole yh
den vuoden kuluessa koetusajan päättymisestä 
määrätty pantavaksi täytäntöön, se on rauen
nut. 

80 § 

Varoitus 

Poliisi voi ajokieltoon määräämisen sijasta 
antaa ajo-oikeuden haltijalle varoituksen, jos 
75 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen 
liikennerikkomusten, huomioon ottaen ajo
oikeuden haltijan vuosittainen ajomäärä ja 
muut olosuhteet, ei ole katsottava osoittavan 
piittaamattomuutta tieliikennettä koskevista 
säännöksistä ja hänelle niiden rikkomisista 
tuomituista tai määrätyistä seuraamuksista tai 
jos ajo-oikeuden haltija on syyllistynyt uusia 
kuljettajia koskevien erityissäännösten tai 
-määräysten rikkomiseen. 

Uutta varoitusta ei ilman erityistä syytä saa 
antaa sille, joka vuoden kuluessa varoituksen 
saatuaan syyllistyy 75 §:n 2 momentin 3 tai 4 
kohdassa tarkoitettuun tekoon. 

81 § 

Ajo-oikeuden raukeaminen 

Kun ajokielto on määrätty olemaan voimas
sa toistaiseksi, ajo-oikeus raukeaa viiden vuo
den kuluttua päätöksen antamisesta, jollei ajo-
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kieltoon määrätylle sitä ennen ole hakemukses
ta palautettu ajokorttia. Poliisi voi määrätä 
ajo-oikeuden raukeamaan myös, jos sen haltija 
sitä itse pyytää. 

Ajokorttiluvan raukeamisesta säädetään tar
kemmin asetuksella. 

82 § 

Ajo-oikeusasiassa toimivaltainen poliisi 

Ajokorttiluvasta, 72 § :n 4 momentissa tar
koitetun ajo-oikeuden voimassaoloajasta ja 
ajokiellosta 75 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa päättää henkilön asuinpaikan po
liisi. Jollei henkilöllä ole asuinpaikkaa Suomes
sa, ajokiellosta päättää sen paikkakunnan po
liisi, jossa hän on viimeksi asunut Suomessa. 
Väliaikaisesta ajokiellosta päättää tekopaikan 
poliisi. 

Päätöksen 1 momentissa tarkoitetussa asias
sa tekee poliisipiirin päällikkö tai poliisipiirin 
ohjesäännössä määrätty muu virkamies. 

82 a § 

Ajokortin luovuttamisvelvollisuus 

Sen, joka on määrätty ajokieltoon tai jonka 
ajo-oikeus on rauennut, on luovutettava heti 
ajokorttinsa poliisille. 

82 b § 

Henkilöauton ammattiajolupa 

Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa 
henkilöliikenteessä vain se, jolla on auton ajo
oikeuden lisäksi ammattiajolupa. Ammattiajo
luvasta säädetään tarkemmin asetuksella. 

82 c § 

Puolustusvoimien ajokortti 

Asetuksella säädetään oikeudesta kuljettaa 
puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneu
voja ja tämän oikeuden ehdoista sekä kuljetta
jaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkin
noista puolustusvoimissa. 

82 d § 

Poikkeusluvat 

Autorekisterikeskus voi erityisistä syistä 
myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo
oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksis
ta. 

7 Luku 

Liikennevalvonta 

94 § 

Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus 

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan 
vaadittavaa ajokorttia, mutta hänen henkilölli
syytensä on todettu eikä ole syytä otaksua, 
ettei hänellä ole ajo-oikeutta, poliisimies voi 
sallia ajon jatkamisen. Tällöin kuljettaja voi
daan kuitenkin velvoittaa esittämään ajokortti 
poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan me
netellä, jos kuljettajalta puuttuu muu 1 mo
mentissa tarkoitettu asiakirja. 

95 § 

Kuljettajan ajokunnon valvonta 

Poliisimies määrää muihin toimenpiteisiin 
ryhtymättä kokeesta kieltäytyneen kuljettajan 
toimittamaan määräajassa lääkärintodistuksen 
asuinpaikkansa poliisille. 

8 Luku 

Liikennerikokset 

102 § 

Ajo-oikeudetta ajo 

Jos joku kuljettaa moottorikäyttöistä ajo
neuvoa, vaikka hänellä ei ole sen ajo-oikeutta, 
hänet on tuomittava ajo-oikeudelta ajosta sak
koon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuu
kaudeksi. 

9 Luku 

Muutoksenhaku sekä valtuutus- ja 
voimaantulosäännökset 

108 a § 

Poliisin toimintaa koskevat tarkemmat 
ohjeet ja määräykset 

Sisäasiainministeriö voi antaa poliisille tar-
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kempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten mukaan po
liisille kuuluvien toimenpiteiden suorittamises
ta. Sisäasiainministeriö vahvistaa näissä toi
menpiteissä käytettävien lomakkeiden kaavan. 

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990 

HE n:o 8 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Liikenneministeri Raimo Vistbacka 
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Liite 

Laki 
tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267 /81) 70 a § sellaisena kuin se 

on 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (57 /88), 
muutetaan 5 luvun otsikko sekä 63-65 §, 68-82 §, 94 §:n 2 momentti, 95 §:n 2 momentti ja 

102 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 70 § osittain muutettuna mainitulla 22 päivänä tammikuuta 1988 

annetulla lailla, 75 §:n otsikko ja 2 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa 
(357 /87), 76 § :n 1 momentin 2 kohta 23 päivänä elokuuta 1985 annetussa laissa (734/85) sekä 
82 § 20 päivänä helmikuuta 1987 annetussa laissa (185/87), ja 

lisätään lakiin uusi 82 a-82 d § sekä uusi 108 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Ajoneuvon kuljettaja. Ajokortti 

63 § 

Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset 

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa henkilö, jolta 
sairauden tai väsymyksen vuoksi tahi muusta 
vastaavasta syystä puuttuvat siihen tarpeelliset 
edellytykset taikka jonka terveydentila ei enää 
täytä ajoneuvon kuljettamiseen vaadittavan 
ajokortin myöntämisen edellytyksiä. 

64 § 

Ajokorttipakko 

Moottorikäyttöisiä ajoneuvoa saa kuljettaa 
vain henkilö, jolla on ajoneuvon luokkaa vas
taava voimassa oleva ajokortti. Asetuksella 
voidaan säätää erityistapauksia koskevia poik
keuksia. 

Mopon tai siihen rinnastettavan moottori
käyttöisen invalidiajoneuvon kuljettajalta ei 
vaadita ajokorttia, mutta kuljettajan on oltava 
15 vuotta täyttänyt. 
3 3816701 

Ehdotus 

5 Luku 

Ajoneuvon kuljettaja ja ajo-oikeus 

63 § 

Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset 

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairau
den, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi 
taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat 
siihen tarvittavat edellytykset. 

64 § 

Ajo-oikeus 

Muuta moottorikäyttöisiä ajoneuvoa kuin 
mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua 
moottorikäyttöisiä ajoneuvoa saa kuljettaa 
vain se, jolla on ajoneuvon luokkaa vastaava 
ajo-oikeus. Asetuksella voidaan säätää erityis
tapauksia koskevia poikkeuksia. 

Ajo-oikeus alkaa, kun ajokortti luovutetaan. 
Ajo-oikeutta ei ole sillä, joka on määrätty 
ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon. Ajo
oikeus alkaa uudelleen kun ajokiellon tai väli
aikaisen ajokiellon päättymisen jälkeen ajo
kortti palautetaan haltijalleen tai hänelle luo
vutetaan uusi ajokortti. 

Poliisin päätöksellä ajo-oikeuteen voidaan 
liittää asetuksella tarkemmin säädettäviä ehto
ja ja rajoituksia. 

Mopoa saa kuljettaa vain 15 vuotta täyttänyt 
henkilö. 
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Voimassa oleva laki 

Kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottori
käyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa ajokortitta. 

65 § 

Ajoneuvon /uovuttaminen toisen 
kuljeteltavaksi 

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sellaisen henki
lön kuljetettavaksi, jolla ei ole vaadittavaa 
ajokorttia tai jolta 63 tai 64 §:ssä tarkoitetusta 
syystä ilmeisesti puuttuvat edellytykset ajoneu
von kuljettamiseen. 

Ajoneuvon luovuttajan on ennen ajoneuvon 
luovuttamista toisen käyttöön varmistaudutta
va, että kuljettajalla on vaadittava ajokortti. 

(Ks. voimassa oleva 68 §) 

Ehdotus 

65 § 

Ajoneuvon /uovuttaminen toisen 
kuljeteltavaksi 

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sen kuljetetta
vaksi, jolla ei ole vaadittavaa ajo-oikeutta tai 
jolta 63 tai 64 §:ssä tarkoitetusta syystä ilmei
sesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon kuljetta
miseen. 

Ajoneuvon luovuttajan on ennen ajoneuvon 
luovuttamista toisen käyttöön varmistaudutta
va, että kuljettajalla on vaadittava ajokortti. 

68 § 

Opetus- ja harjoituslupa 

Poliisi voi asetuksella tarkemmin säädettävin 
edellytyksin oikeuttaa piirissään asuvan henki
lön, jolla on opetusajoneuvon luokkaa vastaa
va ajo-oikeus, antamaan määrätylle henkilölle 
opetusta ajo-oikeuden saamiseksi: 

1) jos autokouluopetukseen osallistuminen 
tuottaa opetettavalle hänen taloudellisten olo
suhteidensa ja autokoulumatkojen pituuden 
vuoksi erityisiä vaikeuksia; 

2) jos opettaja ja opetettava ovat saman 
perheen jäseniä; 

3) jos ajo-opetus on opetettavan vamman 
johdosta annettava erityisin hallintalaittein tai 
automaattivaihteistolla varustetulla autolla; tai 

4) jos opetusta annetaan autonkuljettajan 
ammattiopetuksen tai siihen rinnastettavan 
työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä. 

Poliisi voi oikeuttaa piirissään asuvan henki
lön harjoittelemaan ajoa moottoripyörällä il
man ajo-opettajaa moottoripyörän ajo-oikeu
den saamista varten. 

Opetus- tai harjoituslupa myönnetään mää
räajaksi, ja se voidaan antaa ehdoin ja rajoi
tuksin. 

Luvan myöntänyt poliisi voi peruuttaa ope
tus- tai harjoitusluvan, milloin siihen on syytä. 
Lupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, jos edel
lytykset väliaikaiseen ajokieltoon määräämi
seen ovat olemassa. Luvan väliaikaisessa pe
ruuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mi
tä 76 ja 77 §:ssä säädetään väliaikaisesta ajo
kiellosta. 
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Voimassa oleva laki 

(Ks. voimassa oleva 70 a §) 

(Ks. voimassa oleva 69 §) 

(Ks. voimassa oleva 70 § 1 mom.) 

Ehdotus 

69 § 

Ajoharjoitteluradat 

Kuljettajaopetuksen antamista varten tar
peellisten ajoharjoitteluratojen perustamis- ja 
käyttökustannuksiin voidaan harkinnan mu
kaan myöntää valtionavustusta. Avustusta ha
etaan liikenneministeriöltä. 

Ajoharjoitteluradat hyväksyy autorekisteri
keskus. 

70 § 

Ajokorttilupa 

Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen 
(ajo k o r t t il u p a) hakijalle, joka täyttää 
asetuksella säädetyt terveysvaatimukset ja jota 
ei alkoholin tai muun huumaavan aineen jat
kuvan väärinkäytön vuoksi ole katsottava kul
jettajana liikenteelle vaaralliseksi. 

Ajokorttilupaa ei kuitenkaan myönnetä sille, 
joka on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiel
lossa, eikä ilman erityistä syytä sille, joka 
viimeksi kuluneen vuoden aikana on syyllisty
nyt ajo-oikeudetta ajoon. 

Ajokorttilupa on peruutettava, jos sen saaja 
ei enää täytä 1 ja 2 momentissa säädettyjä 
edellytyksiä. 

71 § 

Ajokortin /uovuttaminen 

Ajokortti luovutetaan sille, joka on saanut 
ajokorttiluvan ja täyttää asetuksella säädetyn 
ikävaatimuksen ja on suorittanut hyväksyttä
västi kuljettajantutkinnon tai, milloin kysy
myksessä on kahdeksi vuodeksi saadun auton 
ajo-oikeuden jatkaminen, joka on saanut sää
detyn jatko-opetuksen. Ajokorttia ei luovute
ta, jos ajokorttilupa on peruutettu tai ajokort
tiluvan myöntämisen jälkeen on ilmennyt este 
sen myöntämiselle tai peruste ajokieltoon mää
räämiselle. 

Ajokortin luovuttaa poliisi tai katsastustoi
mipaikka sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

Ajokortin /uovuttamisesta kuljettajantutkin
toa vaatimatto ajo-oikeuden voimassaoloa jat
kettaessa tai ulkomaista ajokorttia vastaavaan 
suomalaiseen ajokorttiin vaihdettaessa samoin 
kuin kuljettajantutkinnosta ja kuljettajaope
tuksen tavoitteista säädetään asetuksella. Lii
kenneministeriö antaa tarkemmat määräykset 
kuljettajaopetuksen antamisesta. 
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Voimassa oleva laki 

(Ks. voimassa oleva 70 §) 

(Ks. voimassa oleva 72 §) 

68 § 

Opetus- ja harjoituslupa 

Poliisi voi asetuksella tarkemmin säädettävin 
edellytyksin oikeuttaa piirissään asuvan ajo
kortin haltijan antamaan määrätylle henkilölle 
opetusta ajokortin saamiseksi: 

1) jos autokouluopetukseen osallistuminen 
tuottaa opetettavalle hänen taloudellisten olo-

Ehdotus 

72§ 

Ajo-oikeuden voimassaolo 

Ajo-oikeus on voimassa, kunnes ajo-oikeu
den haltija täyttää 70 vuotta. 

Auton ajo-oikeus saadaan kuitenkin ensin 
vain kahdeksi vuodeksi, milloin sen saaja/la ei 
aikaisemmin ole ollut auton ajo-oikeutta vä
hintään kuutta kuukautta. 

Milloin ajokorttilupa myönnetään 65 vuotta 
täyttäneelle henkilölle, sen nojalla saatava ajo
oikeus on 1 momentista poiketen voimassa viisi 
vuotta. Linja-auton ja raskaan ajoneuvoyhdis
telmän ajo-oikeus päättyy kuitenkin aina ajo
oikeuden haltijan täyttäessä 70 vuotta. 

Edellä 1 tai 3 momentissa tarkoitetun ajo
oikeuden jälkeen saatava ajo-oikeus on linja
auton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän ajo
oikeutta koskevin poikkeuksin voimassa polii
sin määräämän ajan, enintään viisi vuotta 
kerrallaan. 

73 § 

Terveydentilan valvonta 

Ajo-oikeuden haltijan on toimitettava polii
sille lääkärintodistus kahden kuukauden ku
luessa siitä, kun hän on täyttänyt 45, 50, 55, 60 
tai 65 vuotta. Tätä velvollisuutta ei kuitenkaan 
ole silloin, kun mainitun määräajan alkaessa 
on kulunut vähemmän kuin viisi vuotta ajo
oikeuden saamisesta tai ammattiajoluvan 
myöntämisestä. 

Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää 
täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä 
olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän tervey
dentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan 
turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo
oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä hänet 
määräajassa toimittamaan uuden lääkärin- tai 
erikoislääkärintodistuksen tai suorittamaan uu
den ajokokeen tai ajonäytteen. 

(Ks. ehd. 68 §) 



1990 vp. - HE n:o 8 21 

Voimassa oleva laki 

suhteidensa ja autokoulumatkojen pituuden 
vuoksi erityisiä vaikeuksia; 

2) jos opettaja ja opetettava ovat saman 
perheen jäseniä; 

3) jos ajo-opetus on opetettavan vamman 
johdosta annettava erityisin hallintalaittein tai 
automaattivaihteistolla varustetulla autolla; tai 

4) jos opetusta annetaan autonkuljettajan 
ammattiopetuksen tai siihen rinnastettavan 
työnantajan antaman koulutuksen yhteydessä. 

Poliisi voi oikeuttaa piirissään asuvan henki
lön suorittamaan moottoripyörän ajokorttia 
varten harjoitusajoa ilman ajo-opettajaa. 

Opetus- tai harjoituslupa myönnetään mää
räajaksi ja se voidaan antaa ehdoin ja rajoituk
sin. 

Luvan myöntänyt poliisi voi peruuttaa ope
tus- ja harjoitusluvan, milloin siihen on syytä. 

(Ks. voimassa oleva 73 §) 

69 § 

Ajokortin myöntämisen edellytykset 

Ajokortin myöntämisen edellytyksenä on: 
1) että hakija ikänsä ja terveytensä puolesta 

täyttää asetuksella säädettävät vaatimukset; 
2) että hakija on suorittanut hyväksytyn 

kuljettajantutkinnon; 
3) ettei hakijaa alkoholin tai muun huumaa

van aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole 
katsottava kuljettajana liikenteelle vaarallisek
si; 

4) jos hakija on syyllistynyt ajokortitta 
ajoon, että ajosta on kulunut vähintään vuosi, 
jollei ajokortin myöntämiseen ole erityisiä syi
tä; ja 

5) ettei hakija ole ajokiellossa. 
Jos ajokortti on peruutettu kokonaan, uu

den ajokortin saa myöntää hakijan osoitettua 
olosuhteiden muuttuneen siten, että hän täyt
tää ajokortin saamisen edellytykset. 

Ulkomaisen ajokortin vaihtamisesta vastaa
vaan suomalaiseen ajokorttiin kuljettajantut
kintoa vaatimatta säädetään asetuksella. 

Ehdotus 

74 § 

Uuteen kuljettajantutkintoon määrääminen 

Poliisi voi määrätä kuljettajan uuteen kuljet
tajantutkintoon, jos hän moottorikäyitäistä 
ajoneuvoa kuljettaessaan on toistuvasti syyllis
tynyt tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten rikkomiseen ja tä
män vuoksi tai muutoin on todennäköistä syy
tä epäillä, ettei hän ole säilyttänyt ajotaitoaan. 

(Ks. ehd. 70 §) 
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Voimassa oleva laki 

(Ks. voimassa oleva 74-76 §) 

70 § 

Ajokortin myöntäminen ja uudistaminen. 
Ajokortin ehdot 

Auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti 
myönnetään hakijalle, joka täyttää 69 §:ssä 
säädetyt vaatimukset, kahdeksi vuodeksi. Ha
kijalle, jolla on ollut tällainen ajokortti vähin
tään kuusi kuukautta ja joka on saanut sääde
tyn lisäopetuksen, myönnetään ajokortti mää
räajaksi, joka päättyy ajokortin haltijan täyt
täessä 70 vuotta, 65 vuotta täyttäneelle henki-

Ehdotus 

75 § 

Perusteet ajokieltoon 
määräämisel/e 

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja on 
määrättävä ajokieltoon, jos hänen todetaan 
syyllistyneen tärkeään liikenteen vaarantami
seen, rattijuopumukseen, tärkeään rattijuopu
mukseen tai huumaantuneena ajamiseeen. 

Ajo-oikeuden haltija on, jollei 78 §:n 2 mo
mentista muuta johdu, määrättävä ajokiel
toon: 

1) jos hän ei enää täytä 70 §:n 1 momentissa 
säädettyjä ajokorttiluvan myöntämisen edelly
tyksiä; 

2) jos hän ei poliisin asettamassa määräajas
sa ole toimittanut vaadittua lääkärintodistusta 
tai suorittanut hyväksylysti uutta kuljettajan
tutkintoa, ajokoetta tai ajonäytettä; 

3) jos hän on moottorikäyttöisiä ajoneuvoa 
kuljettaessaan syyllistynyt muuhun kuin 1 mo
mentissa tarkoitettuun tämän lain nojalla ran
gaistavaan tekoon, joka osoittaa vakavaa piit
taamattomuutta liikenneturvallisuutta koh
taan, taikka ajo-oikeudelta ajoon tai uusia 
kuljettajia koskevien erityissäännösten tai 
-määräysten rikkomiseen; 

4) jos hän on vähintään kolmasti vuoden 
kuluessa syyllistynyt tämän lain nojalla ran
gaistavaan tekoon, lukuun ottamatta muita 
rikesokolla rangaistavia tekoja kuin ylinopeus
rikkomuksia, taikka nopeusvalvontaa vaikeut
tavien laitteiden kieltämisestä annetussa laissa 
(733/85) tarkoitettuun tutkanpaljastinrikko
mukseen; tai 

5) jos hänet on ulkomailla tuomittu liiken
nejuopumuksesta moottorikäyttöisellä ajoneu
volla tai hän on siellä syyllistynyt tällaiseen 
tekoon. 

(Ks. ehd. 71 ja 72 §) 



1990 vp. - HE n:o 8 23 

Voimassa oleva laki 

lölle kuitenkin viideksi vuodeksi. Linja-auton 
ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän kuljettami
seen oikeuttavan ajokortin voimassaolo päät
tyy kuitenkin aina ajokortin haltijan täyttäessä 
70 vuotta. 

Muu kuin auton kuljettamiseen oikeuttava 
ajokortti myönnetään määräajaksi, joka päät
tyy ajokortin haltijan täyttäessä 70 vuotta, 65 
vuotta täyttäneelle henkilölle kuitenkin viideksi 
vuodeksi. 

Ajokortti voidaan myöntää asetuksella tar
kemmin säädettävin ehdoin ja rajoituksin. 
Ajokortin ehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa 
ajokortin voimassaoloaikana. 

Poliisi uudistaa hakemuksesta ajokortin vii
deksi vuodeksi kerrallaan, jos hakija täyttää 
ajokortin saamisen edellytykset. Ajokorttia ei 
uudisteta linja-auton tai raskaan ajoneuvoyh
distelmän kuljettamiseen oikeuttavana. 

Asetuksella voidaan säätää poikkeuksia 1 
momentissa tarkoitetusta lisäopetusvaatimuk
sesta. 

(Ks. voimassa oleva 77 § 1 mom.) 

(Ks. voimassa oleva 77 § 2-4 mom.) 

Ehdotus 

76 § 

Perusteet väliaikaiseen 
ajokieltoon määräämiselle 

Poliisimies voi määrätä ajo-oikeuden halti
jan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin 
haltuunsa: 

1) jos on todennäköistä syytä epäillä hänen 
syyllistyneen rattijuopumukseen tai tärkeään 
rattijuopumukseen; 

2) jos on syytä epäillä hänen syyllistyneen 
tärkeään liikenteen vaarantamiseen tai huu
maantuneena ajamiseen; tai 

3) jos on todennäköistä, että edellytykset 
ajokiellon määräämiseen 75 §:n 2 momentin 3, 
4 tai 5 kohdan nojalla ovat olemassa. 

77§ 

Väliaikaisen ajokiellon kesto 

Edellä 76 §:n 1 kohdassa tarkoitetussa ta
pauksessa väliaikainen ajokielto jatkuu, kun
nes tuomioistuin päättää ajokiellosta. Edellä 
76 §:n 2 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
poliisin on viipymättä päätettävä, pidetäänkö 
väliaikainen ajokielto voimassa. Jos on toden
näköistä, että väliaikaiseen ajokieltoon mää
rätty on syyllistynyt 76 §:n 2 kohdassa tarkoi
tettuun tekoon, väliaikainen ajokielto on pidet-
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Voimassa oleva laki 

70 a § 

Ajoharjoitteluradat 

Kuljettajaopetuksen antamista varten tar
peellisten ajoharjoitteluratojen perustamis- ja 
käyttökustannuksiin voidaan harkinnan mu
kaan myöntää valtionavustusta. Avustusta on 
haettava liikenneministeriöltä. 

Ajoharjoitteluradat hyväksyy autorekisteri
keskus. 

71 § 

Henkilöauton ammattiajolupa 

Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa 
henkilöliikenteessä vain se, jolla on ajokortin 
lisäksi ammattiajolupa. Ammattiajoluvasta 
säädetään tarkemmin asetuksella. 

(Ks. voimassa oleva 74-76 §) 

Ehdotus 

tävä voimassa, kunnes tuomioistuin päättää 
ajokiellosta. 

Jos esitutkinnan perusteella on ilmeistä, että 
tuomioistuin määrää ajokiellon ehdollisena, 
poliisi voi määrätä väliaikaisen ajokiellon päät
tymään jo ennen kuin tuomioistuin päättää 
ajokiellosta. 

Edellä 76 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa ta
pauksessa väliaikaiseen ajokieltoon määrän
neen poliisimiehen on viipymättä ilmoitettava 
toimenpiteestä ajokiellosta päättävälle poliisil
le, jonka on viipymättä päätettävä ajokiellosta. 

Jos 76 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta 
teosta ei nosteta syytettä tai syyte hylätään tai 
jos teosta määrätään ajokielto ehdollisena, po
liisin on viipymättä palautettava ajokortti. Po
liisin on viipymättä palautettava ajokortti ja 
ilmoitettava ajo-oikeuden jatkumisesta ajo
oikeuden haltijalle myös, jos ajokieltoa ei 
76 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa 
määrätä. 

(Ks. ehd. 69 §) 

(Ks. ehd. 82 b §) 

78 § 

Ajokieltoon määrääminen 

Edellä 75 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa ajokiellon määrää tuomioistuin. 
Ajokielto määrätään olemaan voimassa enin
tään viisi vuotta. Tuomioistuimen päätös pan
naan täytäntöön valituksesta huolimatta. 

Edellä 75 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa ajokiellon määrää poliisi. Edellä 
75 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
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72§ 

Lääkärintodistuksen esittämisvelvollisuus 

Ajokortin haltijan on esitettävä poliisille lää
kärintodistus ja ajokortti kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun hän on täyttänyt 45, 50, 55, 
60 ja 65 vuotta. Tätä velvollisuutta ei kuiten
kaan ole silloin, kun mainitun määräajan alka
essa ei ole kulunut viittä vuotta ajokortin tai 
ammattiajoluvan antamisesta tai uudistamises
ta. 

Jos on syytä epäillä, ettei ajokortin haltija 
enää täytä ajokortin saamisen ehtona olevia 
terveysvaatimuksia, poliisi voi määrätä hänet 
esittämään todistuksen uudesta lääkärintarkas
tuksesta. 

4 3816701 

Ehdotus 

tuissa tapauksissa ajokielto määrätään ole
maan voimassa toistaiseksi ja 3-5 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa enintään kuusi kuu
kautta. Edellä 75 §:n 2 momentin 3-5 koh
dassa tarkoitetuissa tapauksissa ajokielto voi
daan kuitenkin jättää määräämättä, jos ajo
oikeuden haltija 74 §:n mukaisesti määrätään 
uuteen kuljettajantutkintoon. 

Ajokiellon kestosta määrättäessä on otettava 
huomioon ne vaikutukset, jotka toimenpiteellä 
on ajokieltoon määrättävän toimeentuloon ja 
muihin olosuhteisiin. Ajokiellon kestosta mää
rättäessä otetaan vähennyksenä huomioon ai
ka, jonka hän on ajokieltoon johtaneen teon 
vuoksi ollut ilman ajo-oikeutta. 

(Ks. ehd. 73 §) 

79 § 

Ehdollinen ajokielto 

Tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta 
vaadi, määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo
oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin 
takia välttämätön tai jos siihen on muu erityi
sen painava syy, eikä teosta ole aiheutunut 
vaaraa toisten turvallisuudelle. Ajokiellon tai 
väliaikaisen ajokiellon aikana taikka 2 momen
tissa tarkoitettuna koetusaikana tehdystä teos
ta ei voida määrätä ajokieltoa ehdollisena. 

Ajokielto on ehdollinen tuomioistuimen 
asettaman määräajan (koetus aika), jonka 
pituus on vähintään vuosi ja enintään kolme 
vuotta. Ehdollisena määrätty ajokielto on 
määrättävä pantavaksi täytäntöön, jos ajokiel
toon määrätyn todetaan syyllistyneen koetusai
kana 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuun te
koon. 
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(Ks. voimassa oleva 76 § 2 mom.) 

73 § 

Uuteen kuljettajantutkintoon määrääminen 

Poliisi voi määrätä ajokortin haltijan esittä
mään todistuksen uudesta hyväksytystä kuljet
tajantutkinnosta: 

1) jos hän on moottorikäyitäistä ajoneuvoa 
kuljettaessaan toistuvasti syyllistynyt tämän 
lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja 
määräysten rikkomiseen ja tämä osoittaa, ettei 
hän ole säilyttänyt ajotaitoaan; tai 

2) jos muutoin on todennäköisiä perusteita 
epäillä, ettei hän ole säilyttänyt ajotaitoaan. 

Ehdotus 

Tuomioistuimen päätöksessä on mainittava 
ne seikat, joiden nojalla ehdollisena määrätty 
ajokielto määrätään pantavaksi täytäntöön. 
Jollei ehdollisena määrättyä ajokieltoa ole yh
den vuoden kuluessa koetusajan päättymisestä 
määrätty pantavaksi täytäntöön, se on rauen
nut. 

80 § 

Varoitus 

Poliisi voi ajokieltoon määräämisen sijasta 
antaa ajo-oikeuden haltijalle varoituksen, jos 
75 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettujen 
liikennerikkomusten, huomioon ottaen ajo
oikeuden haltijan vuosittainen ajomäärä ja 
muut olosuhteet, ei ole katsottava osoittavan 
piittaamattomuutta tieliikennettä koskevista 
säännöksistä ja hänelle niiden rikkomisista 
tuomituista tai määrätyistä seuraamuksista tai 
jos ajo-oikeuden haltija on syyllistynyt uusia 
kuljettajia koskevien erityissäännösten tai 
-määräysten rikkomiseen. 

Uutta varoitusta ei ilman erityistä syytä saa 
antaa sille, joka vuoden kuluessa varoituksen 
saatuaan syyllistyy 75 §:n 2 momentin 3 tai 4 
kohdassa tarkoitettuun tekoon. 

(Ks. ehd. 74 §) 

81 § 

Ajo-oikeuden raukeaminen 

Kun ajokielto on määrätty olemaan voimas
sa toistaiseksi, ajo-oikeus raukeaa viiden vuo
den kuluttua päätöksen antamisesta, jollei ajo
kieltoon määrätylle sitä ennen ole hakemukses
ta palautettu ajokorttia. Poliisi voi määrätä 
ajo-oikeuden raukeamaan myös, jos sen haltija 
sitä itse pyytää. 

Ajokorttiluvan raukeamisesta säädetään tar
kemmin asetuksella. 
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74 § 

Ajokielto 

Jos moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja 
tuomitaan rangaistukseen törkeästä liikenteen 
vaarantamisesta, rattijuopumuksesta, törkeäs
tä rattijuopumuksesta tai huumaantuneena 
ajamisesta, tuomioistuimen on samalla määrät
tävä hänet enintään viideksi vuodeksi ajokiel
toon. Ajokieltoaikaa määrättäessä on otettava 
huomioon ne vaikutukset, jotka ajokiellolla on 
kieltoon määrätyn henkilön toimeentuloon ja 
muihin olosuhteisiin. 

Tuomioistuin voi, jollei yleinen etu muuta 
vaadi, jättää ajokiellon määräämättä, jos ajo
kortti on kuljettajalle välttämätön työssä tai 
jos ajokiellon määräämätiä jättämiseen on 
muu erityisen painava syy. Tuomioistuimen 
päätöksessä on mainittava syy, jonka perus
teella ajokielto on jätetty määräämättä. 

Ajokieltoaikaa määrättäessä on otettava vä
hennyksenä huomioon aika, jonka ajokortti on 
ollut poisotettuna ja väliaikaisesti peruutettu
na. Ajokieltopäätös pannaan valituksesta huo
limatta täytäntöön. 

Ajokieltoon määrätyltä otetaan ajokortti 
pois, eikä hän saa ajokieltoaikana kuljettaa 
ajoneuvoa, jonka kuljettamiseen vaaditaan 
ajokortti. 

(Ks. voimassa oleva 80 §) 

75 § 

Ajokortin peruuttaminen 

Poliisin on peruutettava ajokortti kokonaan: 
1) jos ajokortin haltija ei enää täytä ajokor

tin saamisen edellytyksiä; tai 

Ehdotus 

(Ks. ehd. 75, 78 ja 79 §) 

82 § 

Ajo-oikeusasiassa toimiva 1 tai n en 
poliisi 

Ajokorttiluvasta, 72 §:n 4 momentissa tar
koitetun ajo-oikeuden voimassaoloajasta ja 
ajokiellosta 75 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa päättää henkilön asuinpaikan po
liisi. Jollei henkilöllä ole asuinpaikkaa Suomes
sa, ajokiellosta päättää sen paikkakunnan po
liisi, jossa hän on viimeksi asunut Suomessa. 
Väliaikaisesta ajokiellosta päättää tekopaikan 
poliisi. 

Päätöksen 1 momentissa tarkoitetussa asias
sa tekee poliisipiirin päällikkö tai poliisipiirin 
ohjesäännössä määrätty muu virkamies. 

(Ks. ehd. 75 ja 78 §) 
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2) jos ajokortin haltija ei kohtuullisessa ajas
sa noudata poliisin määräystä uuden lääkärin
todistuksen tai uuden kuljettajantutkintotodis
tuksen esittämisestä. 

Jos ajokortin haltija ei enää terveytensä 
puolesta täytä ajokortin saamisen edellytyksiä, 
mutta on ilmeistä, että este on tilapäinen, 
poliisi voi kokonaan peruuttamisen sijasta pe
ruuttaa ajokortin määräajaksi, enintään kah
deksi vuodeksi. 

(Ks. voimassa oleva 78 §) 

76 § 

Ajokortin peruuttaminen määräajaksi 

Poliisin on otettava ajokortin peruuttaminen 
tutkittavaksi: 

1) jos ajokortin haltija on rikkonut uusia 
kuljettajia koskevia erityissäännöksiä tai -mää
räyksiä; 

2) jos ajokortin haltija on moottorikäyttöis
iä ajoneuvoa kuljettaessaan vähintään kolmas
ti vuoden kuluessa syyllistynyt: 

a) tämän lain nojalla rangaistavaan tekoon, 
lukuun ottamatta muita rikesakolla rangaista
via tekoja kuin ylinopeusrikkomuksia; taikka 

b) nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden 
kieltämisestä annetussa laissa (733/85) tarkoi
tettuun tutkanpaljastinrikkomukseen; tai 

3) jos ajokortin haltija on ulkomailla syyllis
tynyt liikennejuopumukseen moottorikäyttöi
sellä ajoneuvolla. 

Poliisi voi 1 momentissa mainituissa tapauk
sissa antaa varoituksen, peruuttaa ajokortin 
enintään kuudeksi kuukaudeksi tai vaatia to
distuksen uudesta hyväksytystä kuljettajantut
kinnosta sen mukaan kuin asetuksella tarkem
min säädetään. 

Tätä pykälää ei sovelleta, jos kuljettaja on 
viimeksi syyllistynyt sellaiseen rikokseen, josta 
hänet voidaan määrätä ajokieltoon. 

77§ 

Ajokortin poisottaminen ja väliaikainen 
peruuttaminen 

Poliisimies voi ottaa ajokortin heti pois: 
1) jos on syytä epäillä ajokortin haltijan 

Ehdotus 

82 a § 

Ajokortin luovuttamisvelvollisuus 

Sen, joka on määrätty ajokieltoon tai jonka 
ajo-oikeus on rauennut, on luovutettava heti 
ajokorttinsa poliisille. 

(Ks. ehd. 75, 78 ja 79 §) 

(Ks. ehd. 76 §) 
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syyllistyneen tärkeään liikenteen vaarantami
seen, rattijuopumukseen, tärkeään rattijuopu
mukseen tai huumaantuneena ajamiseen; tai 

2) jos ajokortin peruuttamiseen 76 §:n nojal
la on todennäköisiä syitä. 

Ajokortin poisottamisen jälkeen poliisin on 
viipymättä ratkaistava, peruutetaanko ajokort
ti, määrätäänkö sen haltija esittämään uusi 
lääkärintodistus tai todistus kuljettajantutkin
nosta vai onko ajokortti palautettava. 

Jos on todennäköistä, että ajokortin haltija 
on syyllistynyt tärkeään liikenteen vaarantami
seen, rattijuopumukseen, tärkeään rattijuopu
mukseen tai huumaantuneena ajamiseen, teko
paikan poliisin on peruutettava ajokortti väli
aikaisesti, kunnes asia on tuomioistuimessa 
ratkaistu. Jos poliisitutkinnan perusteella kui
tenkin on ilmeistä, että tuomioistuin 74 §:n 2 
momentin nojalla jättää ajokiellon määrää
mätiä, poliisi voi jättää ajokortin väliaikaisesti 
peruuttamaita tai antaa väliaikaisesti peruute
tun ajokortin takaisin. 

Jos tuomioistuin hylkää syytteen rikoksesta, 
jonka vuoksi ajokortti on väliaikaisesti peruu
tettu, tai jos ajokieltoa ei määrätä, ajokortti 
on heti annettava takaisin sen haltijalle, vaikka 
tuomioistuimen päätöksestä valitetaankin. 

78 § 

Ajokortin luovuttamisvelvollisuus 

Ajokortti on luovutettava poliisille heti, kun 
poliisi on päättänyt sen poisottamisesta tai 
peruuttamisesta taikka ajokortin haltija on 
määrätty ajokieltoon. 

79 § 

Ajokortin palauttaminen 

Ennen ajokortin palauttamista henkilölle, 
joka on määrätty ajokieltoon tai jonka ajo
kortti on peruutettu määräajaksi, poliisi voi 
vaatia esitettäväksi uuden lääkärintodistuksen 
tai, milloin siihen on syytä, todistuksen uudes
ta hyväksytystä kuljettajantutkinnosta. 

80 § 

Menettely ajokorttiasiassa 

Ajokortin myöntää, uudistaa ja peruuttaa 
henkilön asuinpaikan poliisi, jollei 77 §:stä 
muuta johdu. Jollei henkilöllä ole asuinpaik-

Ehdotus 

(Ks. ehd. 82 a §) 

(Ks. ehd. 82 §) 

29 
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kaa Suomessa, ajokortin peruuttaa sen paikka
kunnan poliisi, jossa hän on viimeksi asunut 
tai oleskellut. 

Päätöksen ajokorttiasiassa tekee poliisipiirin 
päällikkö tai hänen sijastaan poliisipiirin ohje
säännössä määrätty toimenhaltija. Ajokortin 
poisottaneen poliisin on viipymättä ilmoitetta
va toimenpiteestä ajokortin peruuttamisesta 
päättävälle poliisille. 

(Ks. voimassa oleva 71 §) 

81 § 

Puolustusvoimien ajokortti 

Asetuksella säädetään puolustusvoimien 
moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettami
seen vaadittavista ajokorteista ja niiden ehdois
ta sekä kuljettajaopetuksen antamisesta ja kul
jettajantutkinnoista puolustusvoimissa. 

82 § 

Poikkeusluvat 

Autorekisterikeskus voi erityisistä syistä 
myöntää poikkeuksen ajokorttia koskevista 
ikä- ja terveysvaatimuksista. 

Ehdotus 

82 b § 

Henkilöauton ammattiajolupa 

Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa 
henkilöliikenteessä vain se, jolla on auton ajo
oikeuden lisäksi ammattiajolupa. Ammattiajo
luvasta säädetään tarkemmin asetuksella. 

82 c § 

Puolustusvoimien ajokortti 

Asetuksella säädetään oikeudesta kuljettaa 
puolustusvoimien moottorikäyttöisiä ajoneu
voja ja tämän oikeuden ehdoista sekä kuljetta
jaopetuksen antamisesta ja kuljettajantutkin
noista puolustusvoimissa. 

82 d § 

Poikkeusluvat 

Autorekisterikeskus voi erityisistä syistä 
myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo
oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksis
ta. 

7 Luku 

Liikennevalvonta 

94 § 

Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus 

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan 
vaadittavaa ajokorttia, mutta hänen henkilölli
syytensä on todettu ja hänellä voidaan olettaa 
olevan ajokortti, poliisimies voi sallia ajon 
jatkamisen. Tällöin kuljettaja on kuitenkin 
velvoitettava esittämään ajokortti poliisille 
määräajassa. Vastaavasti voidaan menetellä, 
jos kuljettajalta puuttuu muu 1 momentissa 
tarkoitettu asiakirja. 

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole mukanaan 
vaadittavaa ajokorttia, mutta hänen henkilölli
syytensä on todettu eikä ole syytä otaksua, 
ettei hänellä ole ajo-oikeutta, poliisimies voi 
sallia ajon jatkamisen. Tällöin kuljettaja voi
daan kuitenkin velvoittaa esittämään ajokortti 
poliisille määräajassa. Vastaavasti voidaan me
netellä, jos kuljettajalta puuttuu muu 1 mo
mentissa tarkoitettu asiakirja. 
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95 § 

Kuljettajan ajokunnon valvonta 

Poliisimies määrää muihin toimenpiteisiin 
ryhtymättä kokeesta kieltäytyneen kuljettajan 
esittämään lääkärintodistuksen asuinpaikkansa 
poliisille. 

Poliisimies määrää muihin toimenpiteisiin 
ryhtymättä kokeesta kieltäytyneen kuljettajan 
toimittamaan määräajassa lääkärintodistuksen 
asuinpaikkansa poliisille. 

8 Luku 

Liikennerikokset 

102 § 

Ajokortitta ajo 

Jos joku kuljettaa moottorikäyttöistä ajo
neuvoa, vaikka hänellä ei ole sen kuljettami
seen oikeuttavaa voimassa olevaa ajokorttia, 
hänet on tuomittava ajokortitta ajosta sak
koon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuu
kaudeksi. 

102 § 

Ajo-oikeudelta ajo 

Jos joku kuljettaa moottorikäyttöistä ajo
neuvoa, vaikka hänellä ei ole sen ajo-oikeutta, 
hänet on tuomittava ajo- oikeudet ta ajos
ta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. 

9 Luku 

Muutoksenhaku sekä valtuutus- ja 
voimaantulosäännökset 

108 a § 

Poliisin toimintaa koskevat tarkemmat 
ohjeet ja määräykset 

Sisäasiainministeriö voi antaa poliisille tar
kempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain tai 
sen nojalla annettujen säännösten mukaan po
liisille kuuluvien toimenpiteiden suorittamises
ta. Sisäasiainministeriö vahvistaa näissä toi
menpiteissä käytettävien lomakkeiden kaavan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 




