
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvajoneuvolain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 17 päivänä elokuuta 2018

730/2018

Laki
ajoneuvolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajoneuvolain (1090/2002) 21 § ja 96 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat,

21 § laeissa 1042/2014 ja 507/2017 sekä 96 §:n 4 momentti laissa 992/2016, sekä
lisätään lakiin uusi 21 a § ja 96 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 992/2016, 473/2017

ja 728/2017, uusi 6–9 momentti seuraavasti:

21 §

Ambulanssi ja ensihoitoajoneuvo

Ambulanssi on sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettu M-
luokan ajoneuvo, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten.

Ensihoitoajoneuvo on terveydenhuoltolaissa (1326/2010) tarkoitettuun ensihoitopalve-
lun ensihoitotehtäviin varustettu ajoneuvo.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään tarvittaessa ambulanssin ja ensi-
hoitoajoneuvon tarkemmasta luokittelusta, korin ja potilastilan mitoituksesta, suoritusky-
vystä sekä lääkinnällisistä ja muista varusteista. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset ambulanssin ja ensihoitoajoneuvojen erikoiskäytön edellyttämien
merkki- ja varoitusvalaisimien, heijastimien, heijastavien merkintöjen sekä äänimerkinan-
tolaitteiden teknisistä vaatimuksista ja asennuksesta.

21 a §

Hälytysajoneuvo

Hälytysajoneuvoja ovat pelastusauto, poliisiajoneuvo, rajavartiolaitoksen ajoneuvo,
Tullin ajoneuvo, ambulanssi, ensihoitoajoneuvo, puolustusvoimien pelastusauto, puolus-
tusvoimien sairasauto ja sotilaspoliisiajoneuvo, jotka on varustettu sinistä vilkkuvaa valoa
näyttävällä varoitusvalaisimella ja hälytysajoneuvon äänimerkinantolaitteella.

96 §

Ajoneuvorikkomus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huoli-

mattomuudesta rikkoo, mitä moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien
asiakirjojen mukana pitämisestä säädetään 66 a §:n 2 momentissa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ajoneuvon kuljettajalle, omistajalle tai pysyvälle haltijalle voidaan määrätä 70 euron

liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo, mitä säädetään
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moottorikäyttöisen ajoneuvon tai hinattavan ajoneuvon rakennetta, varusteita tai kuntoa
koskevassa 4 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa tai 9 §:n 1 momentissa. Mopoilijalle, mopon
omistajalle tai pysyvälle haltijalle voidaan määrätä tässä momentissa tarkoitetusta rikko-
muksesta 40 euron liikennevirhemaksu.

Kuljettajalle voidaan määrätä 70 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huoli-
mattomuudesta käyttää katsastamatonta, rekisteröimätöntä tai liikennekäytöstä poistettua
ajoneuvoa 8 §:n 1 momentin tai 85 §:n 1 momentissa säädetyn vastaisesti.

Edellä 64 §:n 1 momentissa tarkoitetun muuta kuin ajoneuvon liikennekäyttöä koske-
van rekisteritietoilmoituksen tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta tekemättä
jättämisestä voidaan määrätä ajoneuvon omistajalle tai haltijalle 70 euron liikennevirhe-
maksu.

Liikennevirhemaksun määräämisestä, tiedoksiannosta ja täytäntöönpanosta säädetään
tieliikennelaissa (729/2018).

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin tässä laissa tarkoitettuihin tekoihin ja laimin-

lyönteihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita tämän lain ja rikesak-
korikkomuksista annetun lain (986/2016) 4, 5 ja 10 §:n rangaistusvastuuta koskevia sään-
nöksiä. Jos tämän lain soveltaminen johtaisi lievempään lopputulokseen, on tämä otettava
huomioon rangaistusta määrättäessä.

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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