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Laki
tieliikennelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tieliikennelain (267/1981) 63 §:n 2 momentti, 103 §:n 1 momentti ja 106 §,
sellaisina kuin ne ovat, 63 §:n 2 momentti ja 106 § laissa 387/2011 ja 103 §:n 1 momentti
laissa 567/2005, seuraavasti:
63 §
Kuljettajaa koskevat yleiset vaatimukset
— — — — — — — — — — — — —
Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen ei vaadita ajokorttia, jos kysymyksessä
on ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettu
kaksi- tai kolmipyöräinen moottorikäyttöinen
ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus
on enintään 25 km/h ja ajoneuvon valmistaja
on myös määritellyt tämän ajoneuvon suurimmaksi rakenteelliseksi nopeudeksi ajoneuvon hyväksynnän yhteydessä. Ajokorttia ei
myöskään vaadita kuljetettaessa kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa kävellen. Tässä momentissa tarkoitettua kaksi- tai kolmipyöräistä moottorikäyttöistä ajoneuvoa saa kuljettaa se, joka on
täyttänyt 15 vuotta.
— — — — — — — — — — — — —
103 §
Liikennerikkomus
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
muuten kuin 98—102 tai 105 a §:ssä mainiHE 144/2012
LiVM 20/2012
EV 152/2012

tulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä, on tuomittava liikennerikkomuksesta sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —
106 §
Ilmoitus liikennerikosta koskevasta
päätöksestä
Salassapitosäännösten estämättä poliisin ja
tuomioistuimen on ilmoitettava ajoneuvoliikennerekisteriin tieto moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa tehdyn liikennerikoksen ja liikennerikkomuksen johdosta määräämästään rangaistuksesta taikka rangaistuksen
määräämättä jättämisestä tai sitä koskevan
syytteen hylkäämisestä, jos tuomioistuin on
muutoksenhaun yhteydessä kumonnut tai
poistanut aiemmin tuomitun tai määrätyn rangaistuksen, josta on merkintä ajoneuvoliikennerekisterissä. Tuomioistuimen on tallennettava tieto oikeushallinnon valtakunnallisesta
tietojärjestelmästä
annetussa
laissa
(372/2010) tarkoitettuun ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään, jonka kautta tiedot välitetään ajoneuvoliikennerekisteriin. Ajokieltoihin ja niiden perusteina oleviin liikenneri-
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koksiin ja liikennerikkomuksiin liittyvästä viranomaisen ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ajokorttilaissa (386/2011).
Tämä laki tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2013.
Ennen kuin korkein oikeus on liittynyt oi-

keushallinnon valtakunnalliseen tietojärjestelmään, se toimittaa 106 §:ssä tarkoitetut tiedot lähettämällä päätöksestään jäljennöksen
Oikeusrekisterikeskukselle ajoneuvoliikennerekisterin pitäjälle välittämistä varten,
jollei oikeusministeriön asetuksella säädetä
tietojen toimittamisesta muulla tavoin.
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