1994 vp- LiVM 8- HE 80
Liikennevaliokunnan mietintö n:o 8 hallituksen esityksestä laiksi
tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunta on 20 päivänä toukokuuta 1994
lähettänyt liikennevaliokunnan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen n:o 80.
Valiokunnassa on ollut kuultavana toimistopäällikkö Jarmo Hirsto liikenneministeriöstä.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksiä tarkistettavaksi vastaamaan Euroopan unionin (silloisen Euroopan yhteisön) neuvoston direktiivin säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan kansallinen lainsäädäntö
mukautettavaksi turvavöiden pakollista käyttöä
koskevaan direktiiviin.
Muutosehdotukset liittyvät ETA:n sekakomitean päätökseen ETA-sopimuksen pöytäkirjan
47 ja tiettyjen liitteiden muuttamisesta.
Hallituksen esityksessä mainituista syistä ja
saadun selvityksen perusteella valiokunta pitää
lakiehdotusta tarpeellisena ja puoltaa sen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.
Liikennevaliokunta ehdottaa lakiehdotuksen
88 §:n 2 momentin 1 kohdan täsmentämistä siten,
että termi lääketieteellinen syy korvataan termillä terveydellinen syy. Valiokunta pitää lakiehdotuksen ilmaisua tässä yhteydessä epäonnistuneena ja katsoo, että valiokunnan ehdottama muu-

tos vastaa merkitykseltään paremmin lain tarkoitusta.
Liikennevaliokunta pitää tärkeänä, että ajokorttiasetusta uudistettaessa säännöksiin sisällytetään riittävät siirtymäajat, jotta teknisesti
käyttökelpoinen ajoneuvokanta voi säilyä liikenteessä.
Liikennevaliokunta pitää myös tärkeänä, että
turvavyön käyttöä pyritään lisäämään teknisillä
parannuksilla ja turvallisuustiedon jakamisella.
Edelleen liikennevaliokunta toteaa, että turvavyön käyttämisvelvollisuutta koskevaan asetukseen tulee säätää asiakaspalveluun ja kuljettajan turvallisuuteen liittyvistä syistä ammatista
johtuvia vapautuksia.
Liikennevaliokunta edellyttää, että turvavyön käyttövelvollisuutta ei uloteta
koskemaan ammattimaiseen henkilöliikenteeseen käytettävän henkilöauton
kuljettajaa ammatin harjoittamiseen liittyvissä ajotilanteissa.
Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,
että lakiehdotus hyväksyttäisiin näin
kuuluvana:

Laki
tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 70 §:n 1 ja 2 momentti,
83 b §:n 4 momentti sekä 88 §:n 1-3 ja 5 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 70 §:n 1 ja 2 momentti 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (676/90),
83 b §:n 4 momentti 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (989/92) ja 88 §:n 1-3 ja 5 momentti
27 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa (357/87) seuraavasti:
70ja 83 b §
(Kuten hallituksen esityksessä)
88 §

Turvavyön ja muun istuimen turvalaitteen käyttö
(1 mom. kuten hallituksen esityksessä)
Turvavyön tai muun turvalaitteen käyttövelvollisuus ei kuitenkaan koske:
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1) henkilöä, jolta vakava terveydellinen syy
estää turvavyön käyttämisen; eikä
(2 kohta kuten hallituksen esityksessä)
(3 ja 5 mom. kuten hallituksen esityksessä)
Voimaantulosäännös
(Kuten hallituksen esityksessä)
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Saapunki, varapuheenjohtaja Kasurinen, jäsenet Antvuori,
Hassi, Karhunen, M. Laukkanen, Myller, Möl-

sä, Rauramo, Renlund (osittain), Rossi, Rönnholm, Suhonen, Tennilä ja Vehkaoja (osittain)
sekä varajäsen Laitinen.

