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rikoslain 2 a luvun 9 §:n 2 momentin muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 huhtikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa

475/2008, seuraavasti:

2 a luku

Sakosta, muuntorangaistuksesta ja
rikesakosta

9 §

Rikesakkorikkomukset

— — — — — — — — — — — — —
Rikesakko voidaan säätää seuraamukseksi

tieliikennelain (267/1981), ajoneuvolain
(1090/2002), ajokorttilain (386/2011), taksin-
kuljettajien ammattipätevyydestä annetun
lain (695/2009), kuorma- ja linja-auton kul-
jettajien ammattipätevyydestä annetun lain
(273/2007) tai vesiliikennelain (463/1996)
taikka niiden nojalla annettujen sellaisten
säännösten tai määräysten vähäisestä rikko-
misesta, jotka koskevat:

1) jalankulkijoita;
2) moottorittoman ajoneuvon kuljettajaa;
3) moottorikäyttöisen tai hinattavan ajo-

neuvon rakennetta, varusteita, kuntoa, moot-
torikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadit-
tavia asiakirjoja, moottorikäyttöisen ajoneu-
von häiritsevää ja tarpeetonta ajoa, henkilö-
kuljetusta, kuljettajan tai matkustajan henki-
lökohtaisen suojavälineen käyttöä, muita kul-
jettajaa koskevia liikennesääntöjä tai
liikenteen ohjauslaittein osoitettuja käskyjä,
kieltoja tai rajoituksia;

4) suurimman sallitun nopeuden ylittä-
mistä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla;

5) ajoneuvon katsastusta ja rekisteröitä-
väksi ilmoittamista; taikka

6) vesillä liikkujaa koskevia yleisiä velvol-
lisuuksia, vesikulkuneuvon rakennetta, varus-
teita ja kuntoa, vesiliikenteeseen liittyvien
asiakirjojen esittämisvelvollisuutta tai vesilii-
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kennettä koskevia alueellisia kieltoja ja rajoi-
tuksia.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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