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LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ
8/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 12 päivänä kesäkuuta 2000 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 72/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa on ollut kuultavana
- hallitusneuvos Jarmo Hirsto, liikenne- ja viestintäministeriö.
Lisäksi valiokunta on saanut oikeusministeriöltä kirjallisen lausunnon.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin ne tilanteet ja edellytykset, joiden vallitessa poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan ajo-

neuvon kuljettaja voisi poiketa liikennesäännöistä.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen
hyväksymistä seuraavin lakiteknisin korjauksin.
Lakiehdotuksen 6 §:n 2 momentista ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi sanat "poliisiajoneuvon vetämän saattueen." Luettelossa mainittu saattue pitää sisällään myös nämä erityissaattueet.
Lakiehdotuksen 48 §:n 1 ja 2 momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että poliisiajoneuvon
HE 72/2000 vp

vetämiä saattueita koskevat säännökset sisällytetään momenttien alussa oleviin säännöksiin,
jolloin momenttien loppuun ehdotetut erilliset
näitä koskevat lauseet voidaan tarpeettomina
poistaa.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ennen lain voimaantuloa sisäasiainministeriön tulee valmistella poliisille tarkoitetut ohjeet asiasta. Jotta sisäasiainministeriölle jää riittävästi aikaa ohjeiden antamiseen, valiokunta ehdottaa
tätä tarkoittavaa muutosta voimaantulosäännökseen.

Versio 2.0

LiVM 8/2000 vp — HE 72/2000 vp

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus

Laki
tieliikennelain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 6 §, 25 §:n 3 momentti
sekä 48 §:n 1 ja 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 25 §:n 3 momentti ja 48 §:n 2 momentti laissa 449/1989, seuraavasti:
6§
Esteetön kulku hälytysajoneuvolle ja kulkueelle
(1 mom. kuten HE)
Tienkäyttäjä ei saa keskeyttää tai muuten estää sotilasosaston, (poist.) saattueen, valvotun
lapsiryhmän tai muun järjestäytyneen kulkueen
etenemistä. Tämä ei kuitenkaan koske säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antavan hälytysajoneuvon kuljettajaa.
25 §
(kuten HE)
48 §
Poikkeussäännökset
Hälytysajoneuvon ja poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kuljetta-
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ja saa kiireellisessä tehtävässä tarpeellista varovaisuutta noudattaen ja säädettyjä ääni- ja valomerkkejä antaen poiketa niistä liikennesäännöistä, jotka eivät erityisesti koske häntä. Hänen on
kuitenkin annettava esteetön kulku junalle ja
muulle rautatiekiskoilla kulkevalle laitteelle.
(Poist.)
Säädettyjä valomerkkejä antavaa hälytysajoneuvoa ja poliisin, rajavartiolaitoksen taikka tullin virkatehtävässä olevaa ajoneuvoa sekä sanottuja merkkejä antavan poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvaa ajoneuvoa saa, milloin tehtävä välttämättä sitä edellyttää, erityistä
varovaisuutta noudattaen kuljettaa sellaisella
tiellä, tien osalla tai alueella, jolla ajaminen
muutoin on kielletty. (Poist.)
— — — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .
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Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Erkki Pulliainen /vihr
Annika Lapintie /vas
Klaus Bremer /r
Jyri Häkämies /kok
Erkki Kanerva /sd
Saara Karhu /sd
Marjukka Karttunen-Raiskio /kok
Eero Lämsä /kesk

Kari Myllyniemi /kesk
Tero Mölsä /kesk
Ismo Seivästö /skl
Timo Seppälä /kok
Raimo Vistbacka /ps
Matti Vähänäkki /sd
Harry Wallin /sd.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Ritva Bäckström.
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