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Jakelussa mainitut

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneturvasta annetun lain
muuttamisesta ja laiksi tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Liikenneturvasta annetun lain muuttamisesta ja laiksi
tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta. Esitys on valmisteltu
virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä yhteistyössä Liikenteen turvallisuusviraston, Liikenneturvan sekä Liikennevakuutuskeskuksen kanssa.
Liikenneturvasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin
tehdään 1.1.2017 voimaan tulevan liikenneturvallisuusmaksusta annetun
lain (471/2016) edellyttämät Liikenneturvan rahoitus- ja ohjausmallia koskevat muutokset. Lisäksi otetaan huomioon perustuslaista aiheutuvat lakitekniset muutostarpeet.
Tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkinnasta annettu laki (24/2001)
ehdotetaan kumottavaksi. Tilalle annettaisiin uusi tie- ja maastoliikenteen
onnettomuustutkintalaki, johon sisällytetään liikenneturvallisuusmaksulaista
johtuvien rahoitus- ja ohjausmallia koskevien muutosten lisäksi perustuslain edellyttämät lakitekniset muutokset. Lakiin sisällytetään nykyisin valtioneuvoston asetuksella säännellyt asiat ja uuden lain voimaan tullessa
kumoutuu kyseistä onnettomuustutkintaa koskeva valtioneuvoston asetus.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Sisäministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että Liikenneturvaa
koskeva lakiehdotus sisältää ehdotuksen, jonka mukaan liikenne- ja viestintäministeriön hallituksen jäsenyys Liikenneturvassa siirtyisi ministeriöstä
virastotasolle, Liikennevirastolle. Yllä mainittuja ministeriöitä pyydetään
lausunnoissaan pohtimaan ja ottamaan kantaa, olisiko myös niiden hallinnonalan edustus Liikenneturvan hallituksessa perusteltua siirtää virastotasolle.
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 7.10.2016 liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi).
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Lisätietoja antaa yli-insinööri Marcus Merin (puh. 0295 34 2374; etunimi.sukunimi@lvm.fi).

Juhapekka Ristola
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Marcus Merin
Yli-insinööri

Liitteet

Luonnos hallituksen esitykseksi

Jakelu

Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ympäristöministeriö
Valtiovarainministeriö
Liikenteen turvallisuusvirasto
Liikennevirasto
Onnettomuustutkintakeskus
Poliisihallitus
Pirkanmaan ELY-keskus
Liikenneturva
Liikennevakuutuskeskus
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry
Ammattipätevyyskouluttajat ry
Autoliitto ry
Autotuojat ry
Moottoriliikenteen keskusjärjestö ry
Rahtarit ry
Suomen Autokoululiitto ry
Suomen Kuntaliitto ry
Suomen Lääkäriliitto ry
Suomen Taksiliitto ry
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeri Berner
Kansliapäällikkö Pursiainen
Konserniohjaus-, Palvelu-, Verkko- ja Tieto-osastojen johtoryhmät
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