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392/2011
Lag
om ändring av 2 a kap. 9 § 2 mom. i strafflagen
Given i Helsingfors den 29 april 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 2 a kap. 9 § 2 mom., sådant det lyder i lag 475/2008, som
följer:
2 a kap.
Om böter, förvandlingsstraff och
ordningsbot
9§
Ordningsbotsförseelser
— — — — — — — — — — — — —
Ordningsbot kan bestämmas som påföljd
för ringa brott mot vägtrafiklagen
(267/1981), fordonslagen (1090/2002), körkortslagen (386/2011), lagen om yrkeskompetens för taxiförare (695/2009), lagen om
yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
(273/2007) eller sjötrafiklagen (463/1996) eller sådana bestämmelser eller föreskrifter
som utfärdats med stöd av dem, när de gäller
1) gående,
2) förare av motorlösa fordon,
3) motordrivna fordons eller släpfordons

konstruktion, utrustning och skick, handlingar som ska medföras vid körning av motordrivna fordon, störande och onödig körning med motordrivna fordon, persontransport, användning av förarens eller passagerarens personliga skyddsutrustning, övriga
trafikregler som gäller för föraren eller påbud, förbud eller begränsningar som anges
med trafikanordning,
4) överskridande av den högsta tillåtna
hastigheten med ett motordrivet fordon,
5) besiktning och anmälan för registrering
av fordon, eller
6) allmänna skyldigheter för dem som färdas på vatten, farkosters konstruktion, utrustning och skick, skyldighet att visa upp dokument som hänför sig till sjötrafik eller regionala förbud och begränsningar som gäller
sjötrafik.
— — — — — — — — — — — — —
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Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 2011
Republikens President
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