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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta 
tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta anne-
tun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan, että luvanvaraises-

ta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muut-
tamisesta annetun lain voimaantuloajankohta 
säädetään uudelleen. Laki on vahvistettu tu-
lemaan voimaan 1.5.2002, vaikka eduskun-
nan vastauksen mukainen voimaantulovuosi 

oli 2001. Tämän vuoksi lain voimaantulosta 
on säädettävä uudelleen. 

Esityksen antamisen yhteydessä on tarkoi-
tus peruuttaa tasavallan presidentin päätös 
lain voimaantuloajankohdan määräämisestä. 

————— 
 
 

PERUSTELUT 

 
Eduskunta on antanut vastauksen (EV 

112/2001 vp) hallituksen esitykseen (HE 
79/2001 vp) luvanvaraisesta tavaraliikentees-
sä tiellä annetun lain muuttamisesta. Joulu-
kuun 21 päivänä 2001 tapahtuneessa tasaval-
lan presidentin esittelyssä laki vahvistettiin ja 
se määrättiin tulemaan voimaan 1 päivänä 
toukokuuta 2002. Lain vahvistamisen ja jul-
kaisun sekä voimaantulon välille katsottiin 
tarpeelliseksi siirtymäaika, koska laki tuo uu-
sia yrittäjäryhmiä, muun muassa metsäkone- 
ja maarakennusyrittäjiä, luvanvaraisuuden 
piiriin, vaikka heidän elinkeinotoiminnassaan 
ei tapahtuisi muutosta.  

Hallituksen esityksessä oli esitetty, että laki 
olisi tullut voimaan mahdollisimman pian 
sen jälkeen kun se oli hyväksytty ja vahvis-

tettu. Lakiehdotuksen voimaantulosäännös 
oli muutoin avoin mutta voimaantulovuodek-
si oli merkitty 2001. Säännöstä ei eduskunta-
käsittelyssä muutettu. Koska eduskunnassa 
osittain avoimeksi jätetyn lain voimaantulo-
päivän täydentäminen niin, että laki tulisi 
voimaan eduskunnan säätämää voimaantulo-
vuotta myöhemmin, ei ole mahdollista, asia 
tulee korjata saattamalla voimaantulosäännös 
uudestaan eduskunnan käsiteltäväksi. Laki 
ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2002. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 

Laki 

luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaan-
tulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta 21 päivänä 

joulukuuta 2001 annetun lain (1350/2001) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2002. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-

kuuta 2002. 
 

————— 

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2002 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi 


