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HE 17/2020 vp - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNALLE

Liikenne- ja viestintävaliokunta on 18.3.2020 pyytänyt oikeusministeriöltä
lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 17/2020 vp). Oikeusministeriö esittää lausuntonaan seuraavan.

Oikeusministeriö on antanut asiassa esityksen valmisteluvaiheissa
16.1.2020 lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle. Oikeusministeriön
ehdotukset on kaikessa olennaisessa otettu esityksessä huomioon.

Oikeusministeriö kiinnittää vielä huomiota seuraaviin seikkoihin.

Tieliikennelain 160 §:ssä säädetään liikennevirhemaksun määräämisestä
ja lain 161 §:ssä ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun määräämisestä.
Vastaavia säännöksiä on myös ajokorttilaissa, vesiliikennelaissa ja liikenteen palveluista annetussa laissa. Tarkoitus on, että näiden liikennevirhe-
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maksujen täytäntöönpanossa sovelletaan sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n 2 momenttia ehdotetaankin täydennettäväksi siten, että lakia sovelletaan myös liikennevirhemaksujen täytäntöönpanossa. Ehdotetussa säännöksessä viitataan kuitenkin tieliikennelain osalta vain lain 161 §:ään. Oikeusministeriön käsityksen mukaan säännöksessä tulisi viitata sekä tieliikennelain 160 että 161
§:ään.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös ajokorttilain 65 §:n 1 momentin 1 kohdan b ja c alakohtaa ja 4 kohtaa. Pykälän 1 momentin 1 kohdan
johdantolauseessa käytetään ilmaisua ”liikennevirhemaksulla rangaistavia
tekoja”. Liikennevirhemaksu on kuitenkin hallinnollinen seuraamusmaksu,
ei rangaistus, ja liikennevirhemaksulla sanktioitavat teot eivät ole rangaistavia tekoja eli rikoksia vaan hallinnollisia deliktejä tai –rikkomuksia. Tämän vuoksi siteeratun ilmaisun sijaan tulisi käyttää ilmaisua, joka ei viittaa
rangaistavuuteen. Voitaisiin käyttää esimerkiksi ilmaisua ”tekoja, joista voidaan (seuraamukseksi) määrätä liikennevirhemaksu”.

Vastaavasti ajokorttilain 65 §:n 1 momentin johdantolauseessa käytetty
termi ”syyllistynyt” sopii luontevimmin rikosoikeudelliseen yhteyteen. Kun
kuitenkin 65 §:n 1 momentin kohdissa on kysymys osin hallinnollisista rikkomuksista, osin rangaistavaksi säädetyistä teoista, termi tulee kysymykseen tässä.

Oikeusministeriöllä ei ole esityksestä muuta lausuttavaa.

