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Ilallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tielii
kennelakia. Lakiin on tarkoitus ottaa tieliiken
teen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistami
sesta annetun neuvoston asetuksen ajo- ja 
lepoaikoja koskevat säännökset siten, että 
säännösten noudattamista valvoisivat poliisin 
ohella myös työsuojeluviranomaiset Samalla 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 
eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopi
muksen soveltamisesta annetun lain 8 § on 
tarkoitus kumota erikseen annettavana halli
tuksen esityksellä. Tarkoituksena on siirtää 

kuljetusyrityksen toimitiloissa tapahtuva val
vonta työsuojeluviranomaisille. Tiellä tapahtu
van valvonnan suorittaisi edelleen poliisi. Po
liisille annettaisiin myös mahdollisuus keskeyt
tää matka, jos kuljettaja ei ole pitänyt säädet
tyä taukoa tai lepoaikaa. 

Lisäksi tarkennettaisiin rangaistussäännöksiä 
ja tehtäisiin eräitä vähäisiä, lähinnä säädösviit
tausten tarkennuksia. 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan asetuk
sella säädettävänä ajankohtana. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

1.1. Lainsäädäntö 

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 
eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopi
muksen soveltamisesta annetun lain (1504/93), 
jäljempänä ETA-sopimuksen voimaanpanola
ki, 8 § koskee tieliikenteen sosiaalilainsäädän
nön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3820/85, jäljempänä tie
liikenteen sosiaalilainsäädäntöasetus, säännös
ten täytäntöönpanoa. Pykälässä säädetään tie
liikenteen sosiaalilainsäädäntöasetuksen 17 ar
tiklan mukaisesti valvonnasta ja sen noudatta
matta jättämisestä seuraavista rangaistuksista 
sekä asetuksen 5-7 ja 13 artiklan sallimista 
kansallisista poikkeuksista. 

Säännös sijoitettiin ETA-sopimuksen voi
maanpanolakiin, jotta se, kuten muutkin ETA
sopimuksen aiheuttamat tärkeimmät lainmuu
tokset, voitiin käsitellä eduskunnassa ETA
sopimuksen hyväksymisen yhteydessä. 

341618H 

ETA-sopimuksen voimaanpanolain 8 § kos
kee pääasiallisesti raskaan tieliikenteen ajo- ja 
lepoaikoja. Koska tieliikennettä koskevat käyt
täytymissäännöt ovat muutoin useimmiten tie
liikennelaissa (267 /81 ), olisi johdonmukaista 
sisällyttää ajo- ja lepoaikoja koskevat säännök
setkin siihen. Tieliikennelaissa säädetään mui
denkin käyttäytymissääntöjen valvonnasta, lii
kenteen valvojien valtuuksista, pakkokeinoista 
ja rangaistuksista sekä sisäasiainministeriön 
toimivallasta antaa ohjeita ja määräyksiä po
liisihallinnolle. 

Ajo- ja lepoaikojen valvontaan liittyvä tielii
kenteen valvontalaitteista annettu neuvoston 
asetus (ETY) N:o 3821185 on pantu täytäntöön 
tieliikennelain muuttamisesta annetulla lailla 
(1567/93) ja sen nojalla annetuilla asetuksilla. 
Myös tieliikennelain nojalla muutoin säädetyn, 
ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 
7 §:ssä (1570/93) säädetään tieliikenteen sosiaa
lilainsäädäntöasetuksen 13 artiklassa sovelta
misalaan sallituista kansallisista poikkeuksista. 
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Edellä olevan vuoksi ehdotetaan, että Euroo
pan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden 
määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen so
veltamisesta annetun lain 8 §:n säännökset siir
retään tieliikennelakiin. 

1.2. Säännösten muuttaminen ja sijoittaminen 
tieliikennelakiin 

Valvonnan osittainen siirto työsuojeluviran
omaisille 

ETA-sopimuksen voimaanpanolain 8 §:n 4 
momentin säännökset valvonnasta ehdotetaan 
siirrettäväksi tieliikennelain 94 a §:n uuteen 3 
momenttiin. 

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 
(ETA-sopimus) liikennettä koskevaan liittee
seen XIII sisältyy yhdenmukaisesta menettelys
tä pantaessa täytäntöön tieliikenteen sosiaali
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettua 
asetusta N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvonta
laitteista annettua asetusta n:o 3821/85 neuvos
ton direktiivi (88/599/ETY), jäljempänä menet
telydirektiivi. Direktiivi asettaa vähimmäisrajan 
valvonnan määrälle ja sen seurauksena poliisin 
työmäärä ajo- ja lepoaikojen valvomiseksi on 
lisääntynyt. Euroopan unionin neuvosto päätti 
tämän vuoden syyskuussa muuttaa direktiiviä 
uuden tekniikan käyttöönottamiseksi valvonta
laitteissa. Muutos ei tule vaikuttamaan valvon
nan määrään. 

Työsuojeluviranomaiset valvovat kuljettajien 
työaikojen noudattamista työaikalain (604/46) 
22 §:n ja kauppaliikkeiden ja toimistojen työ
aikalain ( 400/78) 17 §:n nojalla. Ajo- ja lepoajat 
liittyvät työaikalakien työaikoihin. Niitä mo
lempia voidaan valvoa ajopiirturin levyjen 
avulla. Valvonta olisi organisatorisesti yhdistet
tävissä työaikojen valvontaan. Työsuojeluvi
ranomaisten valvonta tapahtuu edellä mainit
tujen työaikalakien alaisissa yrityksissä työ
aikakirjanpidon ja tarvittaessa ajopiirturin le
vyjen avulla. 

Poliisille yrityksissä tapahtuva valvonta on 
uusi työtehtävä, johon poliisimiehiä on joudut
tu erikseen kouluttamaan. Valvonta ei voi 
tapahtua muun poliisitoiminnan yhteydessä, 
koska poliisin työtehtäviin ei kuulu vastaavia 
säännöllisiä yritystarkastuksia. Työsuojeluvi
ranomaiset voisivat työpaikoilla tarkastaa ajo-

ja lepoaikojen noudattamisen työaikojen nou
dattamisen valvonnan yhteydessä. 

Edellä sanotun perusteella olisi valtion voi
mavarojen käytön kannalta tarkoituksenmu
kaisinta, että työpaikoilla tapahtuva ajo- ja 
lepoaikojen valvonta tulisi olemaan työsuojelu
viranomaisten tehtävänä. ETA-sopimuksen 
voimaanpanolain 8 §:n 4 momenttia vastaava 
94 a §:n uusi 3 momentti ehdotetaan kirjoitet
tavaksi niin, että työsuojeluviranomaisten val
vonta mahdollistetaan. 

Vastaavasti 94 a §:n 1 momenttiin lisättäisiin 
velvollisuus esittää ajopiirturin levy tai sen 
jäljennös - sekä uutena asiana ulkomaisten 
ajoneuvojen kohdalla joissakin tapauksissa ky
symykseen tuleva ajopäiväkirja - poliisin li
säksi myös työsuojelutarkastajalle. 

Menettelydirektiivissä on valvonnan vähim
mäismäärän lisäksi määrätty, että vähintään 15 
% tarkastuksista on suoritettava tiellä ja 25 % 
yrityksissä. Lisäksi direktiivi sisältää määräyk
set tarkastusten sisällöstä ja eräiden tietojen 
vaihtamisesta valtioiden kesken. Valvonnan 
täytäntöönpanosta annettavana asetuksella 
säädettäisiin tämän direktiivin valvontatehtävät 
poliisin ja työsuojeluviranomaisten velvollisuu
deksi. 

Työmarkkinajärjestöt ovat kiinnittäneet huo
miota tarkastusten tasapuoliseen jakaantumi
seen palkattuja kuljettajia käyttävien yritysten 
ja omaa autoaan ajavien yrittäjien kesken. 
Tämä tullaan ottamaan huomioon työsuojelu
viranomaisten ja poliisin valvontaohjeissa. Tar
vittaessa viranomaisten työnjaosta ja valvon
nan kohdentamisesta voidaan myös säätää 
asetuksella. 

Poliisin oikeus matkan keskeyttämiseen 

Tieliikennelain 94 b §:ään ehdotetaan lisättä
väksi poliisille valtuus estää sellaisen kuljetta
jan ajamisen jatkaminen, jonka voi perustellus
ta syystä epäillä rikkoneen ajo- ja lepoaika
säännöksiä. Termi "perusteltu syy" merkitsee 
lainsäädännössä suurempaa näyttövelvollisuut
ta kuin pykälän 1 momentissa oleva termi 
"todennäköiset syyt". Rikkomisen voi yleensä 
todeta ajopiirturin levystä. 

Säännösten tarkoituksena on liikenneturval
lisuuden parantaminen ja se ei toteudu, jos 
ajoaikarikkomuksen vuoksi väsynyt kuljettaja 
saa jatkaa matkaansa. Taustana on ajatus, että 
säännöksiä rikkonut kuljettaja on todennäköi-



1994 vp- HE 355 3 

sesti liikenneturvallisuutta vaarantavalla tavalla 
väsynyt. Yksilöllisiä tai tapauskohtaisia eroja ei 
oteta huomioon. Ajatus on sama kuin ratti
juopumussäännöksissä, joissa katsotaan, että 
määrätty veren alkoholipitoisuus heikentää 
kuljettajan kykyä toimia turvallisesti. 

Matkan keskeyttäminen olisi myös tosiasial
lisena seuraamuksena sakkoa tehokkaampi 
Pohjoismaiden ulkopuolella asuville ulkomai
sille kuljettajille, joilta sakkojen periminen on 
käytännössä ollut mahdotonta. 

Valtuudet matkan keskeyttämiseen on polii
sille annettu useissa muissakin tieliikenteen 
säädöksissä: väliaikaiseen ajokieltoon määrää
misen yhteydessä tieliikennelain 76 §:n nojalla 
eräiden vakavien liikennerikkomusten tai ajo
kortin voimassaoloon vaikuttavien syiden 
vuoksi, ajoneuvon käytön estämisen yhteydessä 
tieliikennelain 96 §:n nojalla ajoneuvoon ja sen 
kuormaamiseen liittyvien rikkomusten vuoksi, 
ulkomaisen ajoneuvon maastavientikiellon yh
teydessä ylikuormamaksusta annetun lain 
(51182) 10 §:n nojalla maksamauoman ylikuor
mamaksun vuoksi, luvattoman liikenteen kes
keyttämisen yhteydessä luvanvaraisesta tavara
liikenteestä tiellä annetun lain 15 §:n (574/94) ja 
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä anne
tun lain 28 §:n (662/94) nojalla puuttuvan lii
kenneluvan tai kansainvälisen kuljetuksen vaa
timan kuljetusluvan vuoksi sekä vaarallisen 
aineen kuljetuksen kieltämisen yhteydessä vaa
rallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 
(719/94) 15 §:n nojalla, jos kuljetus ei täytä 
mainitun lain säännöksiä. 

Muut muutokset 

ETA-sopimuksen voimaanpanolain 8 §:n 1 
momentin säännös tieliikenteen sosiaalilainsää
däntöasetuksen sallimista kansallisista mukau
tuksista ehdotetaan siirrettäväksi tieliikennelain 
uuteen 47 a §:ään. Viittaus ETA-sopimukseen 
poistetaan Euroopanunioniin liittymisen vuok
si ja sanamuotoa selvennetään. 

Säännökseen tehtävällä kotimaista henkilöti
lausliikennettä koskevalla lisäyksellä mahdollis
tetaan tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöasetuk
sen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti samat 
poikkeukset viikottaisen Iepoajan järjestelyssä 
kuin kansainväliselle henkilötilausliikenteelle. 
Toisin sanoen kuljettaja saisi pitää asetuksen 8 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun viikottaisen 
lepoajan, joka on tapauksesta riippuen 24-45 

tuntia, 12 vuorokautisen ajoajan jälkeen eikä 
kuuden kuten muutoin. Samoin viikottaisen 
Iepoajan saisi siirtää 12. vuorokauden loppuun, 
eikä kuudennen kuten muutoin. Edellytyksenä 
on, että 12 päivän kokonaisajoaika ei ylitä 
sallittua 12 vuorokauden enimmäisajoaikaa. 

Ennen ETA-sopimusta voimassa olleen tie
liikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain 
(61190) 9 §:n 3 momentin mukaan kuljettajaa ei 
voitu tuomita rangaistukseen ajo- ja lepoaiko
jen rikkomisesta, jos teon syynä oli työnantajan 
tai tämän edustajan tekemä ajoaikarikkomus. 
Vastaava säännös ehdotetaan lisättäväksi tielii
kennelain uuteen 105 a §:ään. Siihen lisättäisiin 
myös rangaistussäännös tieliikenteen sosiaali
lainsäädäntöasetuksen 14 ja 15 artiklan rikko
misesta. Näiden artiklojen mukaan kuljetusyri
tyksen on laadittava työvuorolista niiden ajo
neuvojen kuljettajille, joiden ajoneuvossa ei ole 
ajopiirturia sekä järjestettävä kuljettajien työ 
niin, että asetusta voidaan noudattaa. 

ETA-sopimuksen voimaanpanolain 8 §:n 2 ja 
3 momentissa säädetyistä rangaistuksista ehdo
tetaan säädettäväksi uudessa 105 a §:ssä. Sen 2 
momentissa viitataan tieliikenteen sosiaalilain
säädäntöasetuksen 5 artiklaan, joka koskee 
kuljettajien, autonapumiesten ja lipuntarkasta
jien alaikärajaa. Nuorten työntekijäin suojelus
ta annettu laki (669/67) on tämän vuoden 
alusta korvattu nuorista työntekijöistä annetul
la lailla (998/93). Sen 18 §:n mukaan nuorten 
työntekijäin suojelurikkomuksesta tuomitaan 
sakkoja. Kumotun lainkohdan mukaan oli 
eräin edellytyksin mahdollista tuomita myös 
vankeutta enintään kuusi kuukautta. 

Rikosnimike ehdotetaan muutettavaksi tielii
kenteen sosiaalilainsäädännön rikkomiseksi 
vastaamaan neuvoston asetuksen nimeä. Ran
gaistus 5 artiklan rikkomisesta siirrettäisiin 
samalla muiden rikkomisten yhteyteen ja viit
taus erilliseen nuoria työntekijöitä koskevaan 
lainsäädäntöön poistettaisiin. Vastaavia viitta
uksia pyritään nykyisin välttämään. 

Rangaistussäännöksestä poistettaisiin mah
dollisuus tuomita vankeuteen. Rikkomiset ovat 
luonteeltaan lieviä eikä niistä tähänkään men
nessä ole tuomittu vankeutta. Meneillään ole
van rikoslain kokonaisuudistuksen tarkoitukse
na on muutenkin siirtää kaikki vankeusrangais
tusta edellyttävät rikokset rikoslakiin. 

Rankaisemisen edellytyksiin lisättäisiin myös 
syyksiluettavuusvaatimus: "tahallaan tai tör
keästä huolimattomuudesta". Tämä noudattaa 
rikoslainsäädännössä nykyisin omaksuttua Iin-
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jaa, jonka mukaan vain tahallaan tehty rikos 
on rangaistava, jollei huolimattomuutta ole 
erikseen rangaistussäännöksessä mainittu. 

Lisäksi 94 b §:n säädösviittausta on muutet
tava ETA-sopimuksen voimaanpanolain 8 §:n 
säännösten siirron johdosta. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksen toteuttamisella ajo- ja lepoaikojen 
noudattamisen valvonta voisi tapahtua vähem
mällä valtion henkilöstömäärällä kuin muutoin 
olisi mahdollista. Lähinnä se vapauttaisi polii
sin liikennevalvontaa poliisin kannalta tarkoi
tuksenmukaisempaan työhön. Säästö kohdis
tuisi poliisin toimintamenoihin koulutuksen ja 
miehistötarpeen vähentyessä. Poliisin lisätehtä
väksi tulisi edellä mainittujen ikärajojen val
vonta. Tehtävä on niin vähäinen, ettei se 
aiheuta lisäresurssien tarvetta. 

Ehdotus merkitsee lisätehtäviä työsuojeluvi
ranomaisille ja lisää näiden resurssitarvetta 
lähinnä ajopiirturin lukulaitteistojen hankkimi
seksi ja tarkastajien kouluttamiseksi. Työsuoje
luviranomaisten resurssitarpeen lisäys voidaan 
kuitenkin arvioida pienemmäksi kuin yritystar
kastusten poliisille aiheuttama lisäresurssien 
tarve on. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenneministeriössä 
virkatyönä yhteistyössä sisäasiainministeriön ja 
työministeriön kanssa. Esitysehdotuksesta ovat 

antaneet lausunnon oikeusministeriö ja ulko
asiainministeriö. Lausunnoissa puollettiin esi
tyksen antamista vähäisin muutoksin, jotka on 
otettu huomioon esitystä valmisteltaessa. 

Valvonnan uudelleen järjestämisestä on neu
voteltu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton 
AKT:n ja Autoliikenteen työnantajaliiton 
kanssa. 

4. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Ehdotettu laki ei liity Suomen jäsenyyteen 
Euroopan unionissa. Laki on tarkoitus saattaa 
voimaan samanaikaisesti kuin Euroopan talo
usalueesta tehdyn sopimuksen eräiden mää
räysten hyväksymisestä ja sopimuksen sovelta
misesta annetun lain 8 §:n kumoamista koskeva 
lakiehdotus. Tällainen hallituksen esitys tullaan 
antamaan lähiaikoina ja sen tarkoituksena on 
poistaa mainitusta laista muuhun lainsäädän
töön paremmin sopivat säännökset. 

5. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan samanai
kaisesti kuin Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen eräiden määräysten hyväksymises
tä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 
8 §:n kumoamista koskeva lakiehdotus. Voi
maantulosta säädettäisiin asetuksella. 

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

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 94 a §:n otsikko ja 

momentti ja 94 b §, 
sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (1567/93), sekä 
lisätään lakiin uusi 47 a §, 94 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 

1993 annetussa laissa, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 105 a § seuraavasti: 

47 a § 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhden
mukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3820/85 osalta noudatetaan Suo
messa myös, mitä mainitun asetuksen 5 artik
lan 5 kohdassa, 6 artiklan 1 kohdan viidennes
sä alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa sääde
tään. Neuvoston asetuksen 13 artiklan 1 koh
dassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamisesta 
Suomessa säädetään asetuksella. Neuvoston 
asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista päättää liikenneministeriö, joka 
voi antaa tarvittaessa määräyksiä poikkeusten 
myöntämisestä. 

94 a§ 
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonta 

Ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai haltijan 
on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle tai 
työsuojelutarkastajalle hallussaan oleva ajopiir
turin levy tai sen jäljennös taikka ajopäiväkirja. 

Edellä 47 a §:ssä mainitun neuvoston asetuk-

sen noudattamista valvovat poliisi ja työsuoje
luviranomaiset. Valvonnan täytäntöönpanosta 
säädetään asetuksella. 

94 b § 
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön 

noudattamisen pakkokeinot 

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että on 
tehty 105 a §:ssä tarkoitettu rikkomus, poliisi 
voi toimittaa pakkokeinolaissa (450/87) tarkoi
tetun kotietsinnän ajoneuvossa taikka ajopiir
turin levyjen tai ajopäiväkirjan todennäköisessä 
säilytyspaikassa levyn tai ajopäiväkirjan löytä
miseksi sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 
luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään. 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että kuljet
taja on rikkonut 47 a §:ssä mainitun neuvoston 
asetuksen ajoaikoja, taukoja tai lepoaikoja 
koskevia säännöksiä, poliisi voi estää kuljetta
jaa jatkamasta ajoa, kunnes säädetty tauko tai 
lepoaika on pidetty. 

105 a § 
Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen 

Kuljettaja, joka tahallaan tai törkeästä huo-
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limattomuudesta rikkoo 47 a §:ssä matmtun 
neuvoston asetuksen ajoaikoja, taukoja ja le
poaikoja koskevia säännöksiä, sekä työnantaja 
tai tämän edustaja, joka rikkoo asetuksen 5, 
10, 14 tai 15 artiklaa, on tuomittava tieliiken
teen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta sak-

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995 

koon. Kuljettajaa ei kuitenkaan tuomita ran
gaistukseen teosta, jonka syynä on työnantajan 
tai tämän edustajan tekemä rikkomus. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Liikenneministeri Ole Norrback 
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Liite 

Laki 
tieliikennelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 94 a §:n otsikko ja 

momentti ja 94 b §, 
sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (1567/93), sekä 
lisätään lakiin uusi 47 a §, 94 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 

1993 annetussa laissa, uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 105 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk
sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopi
muksen soveltamisesta (1504/93) 

8 § 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhden
mukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3820/85 osaltajohon viitataan ETA
sopimuksen liitteessä X///,sovelletaan Suomessa 
myös, mitä mainitun asetuksen 5 artiklan 5 
kohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa säädetään. 
Asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu
jen poikkeusten soveltamisesta Suomeen sääde
tään asetuksella. Asetuksen 13 artiklan 2 koh
dassa tarkoitetuista poikkeuksista päättää lii
kenneministeriö, joka voi antaa tarvittaessa 
määräyksiä poikkeusten myöntämisestä. 

Tieliikennelaki 

94 a§ 

Ajopiirturin käytön valvonta 

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

Ehdotus 

47 a § 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhden
mukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 3820/85 osalta noudatetaan Suomes
sa myös, mitä mainitun asetuksen 5 artiklan 5 
kohdassa, 6 artiklan 1 kohdan viidennessä ala
kohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa säädetään. 
Neuvoston asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen poikkeusten soveltamisesta Suo
messa säädetään asetuksella. Neuvoston asetuk
sen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista poik
keuksista päättää liikenneministeriö, joka voi 
antaa tarvittaessa määräyksiä poikkeusten 
myöntämisestä. 

94 a § 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön 
noudattamisen valvonta 

Ajoneuvon kuljettajan, omistajan tai haltijan 
on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle tai 
työsuojelutarkastajal/e hallussaan oleva ajopiir
turin levy tai sen jäljennös taikka ajopäiväkirja. 
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Voimassa oleva laki 

Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk
sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopi
muksen soveltamisesta 

8§ 

Edellä 1 momentissa mainitun neuvoston 
asetuksen noudattamista valvoo poliisi, minkä 
lisäksi sitä 5 artiklan osalta valvovat myös 
työsuojeluviranomaiset 

Tieliikennelaki 

94 b § 

Ajopiirturin levyjen etsintä 

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että on 
tehty Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk
sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopi
muksen soveltamisesta annetun lain ( 1504/93) 
8 §:ssä tarkoitettu rikkomus, poliisi voi toimit
taa pakkokeinolaissa (450/87) tarkoitetun ko
tietsinnän ajoneuvossa taikka ajopiirturin levy
jen tai ajopäiväkirjan todennäköisessä säilytys
paikassa levyn tai ajopäiväkirjan löytämiseksi 
sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 luvun 
1 §:n l momentissa säädetään. 

Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk
sen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopi
muksen soveltamisesta 

8§ 

Kuljettaja, joka rikkoo 1 momentissa maini
tun neuvoston asetuksen ajoaikoja, taukoja ja 
lepoaikoja koskevia säännöksiä, sekä työnan
taja tai tämän edustaja, joka rikkoo asetuksen 
10 artiklaa, on tuomittava ajoaikarikkomukses
ta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi 
kuukaudeksi. 

Ehdotus 

Edellä 47 a §:ssä mainitun neuvoston asetuk
sen noudattamista valvovat poliisi ja työsuoje
luviranomaiset Valvonnan täytäntöönpanosta 
säädetään asetuksella. 

94 b § 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön 
noudattamisen pakkokeinot 

Jos on todennäköisiä syitä epäillä, että on 
tehty 105 a §:ssä tarkoitettu rikkomus, poliisi 
voi toimittaa pakkokeinolaissa (450/87) tarkoi
tetun kotietsinnän ajoneuvossa taikka ajopiir
turin levyjen tai ajopäiväkirjan todennäköisessä 
säilytyspaikassa levyn tai ajopäiväkirjan löytä
miseksi sen estämättä, mitä pakkokeinolain 5 
luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään. 

Jos on perusteltua syytä epäillä, että kuljettaja 
on rikkonut 47 a §:ssä mainitun neuvoston ase
tuksen ajoaikoja, taukoja tai lepoaikoja koskevia 
säännöksiä, poliisi voi estää kuljettajaa jatka
masta ajoa, kunnes säädetty tauko tai lepoaika 
on pidetty. 

105 a § 

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen 

Kuljettaja, joka tahallaan tai törkeästä huo
limattomuudesta rikkoo 47 a §:ssä mainitun 
neuvoston asetuksen ajoaikoja, taukoja ja le
poaikoja koskevia säännöksiä, sekä työnantaja 
tai tämän edustaja, joka tahallaan tai törkeästä 
huolimattomuudesta rikkoo asetuksen 5, 10, 14 
tai 15 artiklaa, on tuomittava tieliikenteen 
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Voimassa oleva laki 

Työnantajaa tai tämän edustajaa, joka rikkoo 
1 momentissa mainitun neuvoston asetuksen 5 
artiklaa, rangaistaan niin kuin nuorten työnteki
jäin suojelusta annetun lain ( 669/67) 24 §:ssä 
säädetään. 

2 341618H 

Ehdotus 

sosiaalilainsäädännön rikkomisesta sakkoon. 
Kuljettajaa ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen 
teosta, jonka syynä on työnantajan tai tämän 
edustajan tekemä rikkomus. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädet
tävänä ajankohtana. 




