
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2011

L a k i

387/2011

tieliikennelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tieliikennelain (267/1981) 64, 68—73, 73 a, 74, 82, 82 a, 82 c, 82 d, 95, 106 b ja

107 § sekä 108 §:n 3 momentin 1 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 64 § laeissa 676/1990, 1242/1997 ja 1167/1999, 68, 74, 82 ja 82 a §

laissa 676/1990, 69 § laeissa 367/2002 ja 1291/2009, 70 § laeissa 676/1990, 429/1996,
546/1999 ja 15/2010, 71 § laeissa 676/1990, 989/1992 ja 1242/1997, 72 § laeissa 676/1990,
1242/1997 ja 15/2010, 73 § laeissa 113/2004 ja 696/2009, 73 a § laissa 113/2004, 82 c § laissa
523/2009, 82 d ja 106 b § laissa 1291/2009, 95 § laeissa 1103/2004 ja 513/2009 ja 107 § ja
108 §:n 3 momentin 1 kohta laissa 1091/2002, sekä

muutetaan 63, 65, 94 ja 106 §,
sellaisina kuin ne ovat, 63 ja 65 § laissa 676/1990, 94 § osaksi laeissa 676/1990 ja 236/2007

sekä 106 § laissa 378/2010, seuraavasti:

63 §

Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa se, jolta sairau-
den, vian, vamman tai väsymyksen vuoksi
taikka muusta vastaavasta syystä puuttuvat
siihen tarvittavat edellytykset.

Muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin
pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi
tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa
kuljettaa vain se, jolla on ajoneuvon kuljetta-
miseen oikeuttava ajokortti. Pienitehoista
mopoa saa kuljettaa se, joka on täyttänyt 15
vuotta.

Kuljettajalta vaadittavasta ajokortista sää-
detään ajokorttilaissa (386/2011) ja ajokortin
lisäksi vaadittavasta muusta kelpoisuudesta
kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammatti-
pätevyydestä annetussa laissa (273/2007),
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa
laissa (719/1994) ja taksinkuljettajien ammat-
tipätevyydestä annetussa laissa (695/2009).

65 §

Ajoneuvon luovuttaminen toisen
kuljetettavaksi

Ajoneuvoa ei saa luovuttaa sen kuljetetta-
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vaksi, jolta 63 §:ssä tarkoitetusta syystä il-
meisesti puuttuvat edellytykset ajoneuvon
kuljettamiseen.

94 §

Ajoasiakirjan esittämisvelvollisuus

Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajan
on vaadittaessa esitettävä poliisimiehelle to-
distus ajoneuvon rekisteröinnistä ja muu asia-
kirja, jonka mukana pitämiseen hän on vel-
vollinen.

Jos ajoneuvon kuljettajalla ei ole muka-
naan 1 momentissa tarkoitettua asiakirjaa,
mutta hänen henkilöllisyytensä on todettu,
poliisimies voi sallia ajon jatkamisen, jollei
syytä muuhun ole. Kuljettaja voidaan tällöin
velvoittaa esittämään asiakirja poliisille mää-
räajassa.

106 §

Ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätök-
sestä

Jos joku tuomitaan rangaistukseen mootto-
rikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdystä
liikennerikoksesta, päätöksestä on ilmoitet-
tava ajoneuvoliikennerekisterin pitäjälle oi-
keusministeriön määräämällä tavalla.

Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tam-
mikuuta 2013.

Lain 82 c §:n nojalla annettu asetus puo-
lustusvoimien ajokorteista (667/1993) on kui-
tenkin voimassa, kunnes se kumotaan puolus-
tusministeriön asetuksella.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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