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Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö lausuu hallituksen esitysluonnoksesta
tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi kunnioittaen seuraavaa:

Voimassa olevan tieliikennelain 88 §:n mukaan kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä
istuinpaikalle asennettua turvavyötä tai heidän liikkumistaan estävää muuta turvalaitetta:
1) henkilöautossa;
2) linja-autossa;
3) pakettiautossa;
4) kuorma-autossa;
5) kolmipyöräisessä mopossa ja moottorikäyttöisessä kolmipyörässä, jos ajo-neuvon
alkuperäisvarusteisiin kuuluvat turvavyöt;
6) kevyessä nelipyörässä, raskaassa nelipyörässä ja maastoajoneuvossa, jos ajoneuvon
alkuperäisvarusteisiin kuuluvat turvavyöt.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kuljetuksen tai ajotehtävän erityislaadusta johtuvia
vapautuksia turvavyön käytöstä.

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (käyttöasetus) 2 luvun 6 §:n mukaan tieliikennelaissa
(267/1981) säädetty turvavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:
a) poliisimiestä, rajavartiomiestä eikä vankeinhoitolaitoksen palveluksessa olevaa heidän ollessaan
sellaisessa virkatehtävässä, että turvavyön käyttämisestä voi olla vaaraa tai huomattavaa haittaa;
b) auton tarkastusta suorittavaa katsastajaa;
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c) postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, takka jätteiden
tai muiden useasta paikasta kerättävien tuotteiden kerääjää, kun yhtäjaksoinen ajomatka on
enintään sata metriä ja turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa;
d) henkilöauton kuljettajaa luvanvaraisessa henkilöliikenteessä, lukuun ottamatta koulukuljetuksia ja
ajoa ilman matkustajaa.

Nyt lausuttavana olevan hallituksen esitysluonnoksen mukaan taksinkuljettajalle ja katsastajalle tulisi
turvavyön käyttövelvollisuus. Lisäksi traktorin kuljettajille säädettäisiin velvoite käyttää turvavyötä,
jos sellainen olisi traktoriin asennettu. Poikkeussäännöstä turvavyön käyttövelvoitteesta
täsmennettäisiin. Velvoite ei koskisi ajoneuvoa hiljaisella nopeudella kuljettavaa postin,
sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, taikka jätteiden tai
muiden useasta paikasta kerättävien tuotteiden kerääjää, jos turvavyön käyttämisestä on
kuljettajalle huomattavaa haittaa.
Poikkeukset turvavyön käytöstä on esitysluonnoksessa nostettu asetuksesta tieliikennelain 93 §:ään.
Kyseisessä tieliikennelain kohdassa ei ole kuitenkaan viittausta käyttöasetuksen 2 luvun 6 §:n a)
kohdan virkamiehiin. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö pitää tärkeänä, että sen
virkamiehillä on edelleen oikeus olla käyttämättä turvavyötä, mikäli sen käyttämisestä aiheutuu
huomattavaa haittaa virkatehtävän hoitamiselle.

Samalla Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö pyytää huomioimaan, että
Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 15 §:n mukaan kyseisen lain tullessa voimaan 1.1.2010
Rikosseuraamusviraston, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Vankeinhoitolaitoksen virat muuttuivat
Rikosseuraamuslaitoksen yhteisiksi viroiksi. Näin ollen myös tieliikennelaissa pitäisi olla viittaus
Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehiin, ei vankeinhoitolaitoksen palveluksessa oleviin.
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