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Laki
ajokorttilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ajokorttilain (386/2011) 65 §:n 1 momentti ja 93 §:n 2 momentti, sellaisina

kuin ne ovat, 65 §:n 1 momentti osaksi laissa 302/2018 ja 93 §:n 2 momentti laissa
999/2016, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1081/2012 ja 387/2018, uusi
5 momentti ja 93 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 999/2016, uusi 3 momentti seuraavas-
ti:

4 §

Ajokorttiluokat

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kuljetettaessa puoliperävaunulla taikka kahdella tai useammalla toisiinsa kytketyllä pe-

rävaunulla henkilöitä tulee vetävän ajoneuvon kuljettajalla olla DE-luokan ajoneuvoyh-
distelmän kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

65 §

Ajokieltoon määrääminen toistuvien rikkomusten perusteella

Poliisin on määrättävä ajo-oikeuden haltija ajokieltoon, jos ajo-oikeudenhaltija on vä-
hintään neljästi kahden vuoden tai kolmesti vuoden kuluessa syyllistynyt moottorikäyt-
töistä ajoneuvoa kuljettaessaan:

1) tieliikennelain (729/2018) 6 luvussa tarkoitettuun liikennerikkomukseen, lukuun ot-
tamatta muita liikennevirhemaksulla rangaistavia tekoja kuin:

a) tieliikennelain 98 §:n 2 momentissa tarkoitettua viestintävälineen kiellettyä käyttöä
ajon aikana;

b) tieliikennelaissa tarkoitettua nopeusrajoituksen rikkomista moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla yli 10 kilometrillä tunnissa, jos suurin sallittu liikenteenohjauslaitteella osoitettu
nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissa;

c) tieliikennelaissa tarkoitettua nopeusrajoituksen rikkomista moottorikäyttöisellä ajo-
neuvolla yli 15 kilometrillä tunnissa, jos suurin sallittu liikenteenohjauslaitteella osoitettu
nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa;

d) tieliikennelain 74 §:ssä tarkoitetun punaisen liikennevalo-opastimen noudattamatta
jättämistä;

2) liikenteen palveluista annetussa laissa tarkoitettuun tieliikenteen sosiaalilainsäädän-
nön rikkomiseen;

3) rikoslain 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai
11 §:ssä tarkoitettuun liikennepakoon tieliikenteessä;
HE 180/2017
LiVM 16/2018
EV 65/2018

1



734/2018  
4) liikenteen palveluista annetussa laissa tarkoitettuun kuljettajan ammattipätevyys-
säännösten rikkomiseen; ei kuitenkaan II osan 3 luvun 13 §:ssä säädetystä asiakirjoja kos-
kevasta rikkomuksesta;

5) liikennevalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä annetun lain (546/1998)
3 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun paljastinlaiterikkomukseen;

6) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 19 §:n 3 momentissa tar-
koitettuun vaarallisten aineiden kuljetusrikkomukseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

93 §

Ajokorttirikkomus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätään 40 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahal-

laan tai huolimattomuudesta rikkoo 32 §:ssä säädettyä velvollisuutta pitää asiakirja ajet-
taessa mukanaan.

Liikennevirhemaksun määräämisestä, tiedoksiannosta ja täytäntöönpanosta säädetään
tieliikennelaissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin tässä laissa tarkoitettuihin tekoihin ja laimin-

lyönteihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita tämän lain ja rikesak-
korikkomuksista annetun lain (986/2016) 4 §:n rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä.
Jos tämän lain soveltaminen johtaisi lievempään lopputulokseen, on tämä otettava huo-
mioon rangaistusta määrättäessä.

Naantalissa 10 päivänä elokuuta 2018

Tasavallan Presidentti
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Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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