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LAKIALOITE 97/2000 vp
Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnalle
Liikenneministeriön asettama liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta arvioi tuoreessa raportissaan, että pitkällä aikavälillä liikenneonnettomuuksien vähentämiseksi tarvitaan nykyistä suurempaa panostusta kolmella alueella. Neuvottelukunnan mukaan liikenneturvallisuuden arvostusta on lisättävä, liikenteen kasvua on hillittävä ja uutta teknologiaa on hyödynnettävä
oikein.
Neuvottelukunta huomioi, että ajoneuvoihin
sijoitettavien telematiikkalaitteiden voidaan arvioida aiheuttavan niitä ajon aikana käytettäessä
onnettomuusriskin kasvun noin neljänneksellä.
Tyyppihyväksyntä ajoneuvoihin asennettaville
laitteille tulisi määrätä pakolliseksi ergonomian
osalta. Lisäksi tulisi kieltää matkapuhelimien
käyttö ilman hands free -laitteistoa.

Laki, joka kieltää matkapuhelimen käytön ajoneuvoissa ilman hands free -laitteistoa, on jo
käytössä pohjoismaista Tanskassa ja Norjassa
sekä Keski-Euroopan maista Italiassa ja Portugalissa.
Suomessa matkapuhelinten käyttötiheys on
korkea. Laki, joka kieltää matkapuhelimen käytön ajoneuvoissa ilman hands free -laitteistoa,
olisikin erityisen tärkeä ajatellen jo Suomen vaikeita ajo-olosuhteita talvisin.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annettuun tieliikennelakiin (267/1981) uusi 38 a §seuraavasti:
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LA 97/2000 vp- Kimmo Kiljunen /sd ym.

38 a §
Matkapuhelimen käyttö ajettaessa
Moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa on matkapuhelimen käyttö ajon aikana sallittu ainoastaan
hands free -laitteiston avulla.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
2000.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2000
Kimmo Kiljunen /sd
Virpa Puisto /sd
Pirkko Peltomo /sd
Tuula Haatainen /sd
Susanna Huovinen /sd
Rakel Hiltunen /sd
Seppo Lahtela /kesk
Ismo Seivästö /skl
Katri Komi /kesk
Marja Tiura /kok
Unto Valpas /vas
Jouni Lehtimäki /kok
Markku Laukkanen /kesk
Matti Vähänäkki /sd
Paula Kokkonen /kok
Timo Ihamäki /kok
Hannu Takkula /kesk
Sulo Aittaniemi /alk
Kari Myllyniemi /kesk
Mikko Elo /sd
Pentti Tiusanen /vas
Matti Kangas /vas
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Jukka Gustafsson /sd
Esa Lahtela /sd
Marjaana Koskinen /sd
Kari Rajamäki /sd
Heli Paasio /sd
Arto Seppälä /sd
Jouni Backman /sd
Susanna Rahkonen /sd
Reijo Kallio /sd
Kalevi Olin /sd
Valto Koski /sd
Leena Luhtanen /sd
Ilkka Taipale /sd
Jussi Ranta /sd
Tuija Brax /vihr
Jouko Skinnari /sd
Margareta Pietikäinen /r
Håkan Nordman /r
Juha Korkeaoja /kesk
Marjatta Vehkaoja /sd
Raimo Vistbacka /ps

kuuta

