Lakiehdotukset

1.
Laki
ajokorttilain 27 ja 89 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään väliaikaisesti ajokorttilain (386/2011) 27 §:ään uusi 5 momentti ja 89 §:ään uusi 5
momentti, seuraavasti:
27 §
Ajokortin uudistaminen
——————————————————————————————
Poiketen 1 momentin 3 kohdasta ajokortin uudistamiseen tarvittavan lääkärinlausunnon saa
toimittaa rekisteriviranomaiselle uudistettavan ajokortin voimassaolon jatkamiseksi 30.9.2020
mennessä, jos uudistettavaa ajokorttia on ollut haettava 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen
jälkeen.
89 §
Liikenneopettajaluvan myöntäminen ja uudistaminen
——————————————————————————————
Tämän lain 89 § 2 momentista poiketen liikenneopettajaluvan uudistamiseen tarvittavan lääkärinlausunnon saa toimittaa uudistettavan liikenneopettajaluvan voimassaolon jatkamiseksi
30.9.2020 mennessä, jos uudistettavan luvan voimassaolo on päättynyt 16 päivänä maaliskuuta
2020 tai päättyy sen jälkeen.
Tämä laki tulee voimaan päivänä

———
kuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 2020.
—————
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2.
Laki
ajoneuvolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti ajoneuvolain (1090/2002) 55 § ja
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 51 a–51 d § ja uusi 57 a §, seuraavasti:
51 a §
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus
M-, N-, O2-, O3-, O4-, L6e- ja L7e-luokan ajoneuvo sekä luvanvaraisessa tavaraliikenteessä
käytettävä T1b-, T2b- ja T3b-luokan ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastukseen. Määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee myös mainittuja ajoneuvoluokkia vastaavia aiempia ajoneuvoluokkia.
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske hinattavaa laitetta.
51 b §
Määräaikaiskatsastuksen aikaväli
Ajoneuvot, joita 51 a §:n mukaan koskee määräaikaiskatsastusvelvollisuus, on esitettävä määräaikaiskatsastukseen seuraavasti:
1) linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka), O3- ja O4-sekä ambulanssit ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
2) sellaiset henkilöautot (M1-luokka), pakettiautot (N1-luokka), kevyet nelipyörät (L6eluokka) sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka), joita käytetään taksiliikenteessä, viimeistään vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta; jos käyttöönotosta on kuitenkin kulunut yli vuosi ennen taksiliikenteen aloittamista, ajoneuvo on katsastettava ennen taksiliikenteen aloittamista;
3) luvanvaraisessa tavaraliikenteessä käytettävät T1b-, T2b- ja T3b-luokan traktorit ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
4) muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut henkilöautot ja muut M1-luokan ajoneuvot kuin ambulanssit, pakettiautot (N1-luokka) sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka) ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, yli kymmenen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
5) muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut kevyet nelipyörät (L6e-luokka) ensimmäisen kerran viimeistään kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään
kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, yli viiden vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
6) O2-luokan perävaunut ensimmäisen kerran viimeistään kalenterivuoden loppuun mennessä
sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta, ja sen jälkeen kahden vuoden
välein kalenterivuoden loppuun mennessä;
7) muut kuin luvanvaraisessa liikenteessä käytettävät museoajoneuvot viimeistään neljän vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
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8) 1, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut moottorikäyttöiset ajoneuvot, joita käytetään muussa kuin
luvanvaraisessa liikenteessä, kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, jos edellinen katsastus on suoritettu sen jälkeen, kun ajoneuvon käyttöönottovuoden
päättymisestä on kulunut 40 vuotta.
Rekisteröintikatsastus, jonka yhteydessä on suoritettu 60 §:n nojalla annetuissa säännöksissä
tarkoitettujen määräaikaiskatsastuksessa tarkastettaviksi säädettyjen kohteiden kunnon tarkastus tai todettu vastaava tarkastus suoritetuksi ETA-valtiossa, oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa
liikenteessä ajoneuvon kunnon tarkastuksen ajankohtaa seuraavaan 1 momentin mukaisesti
määräytyvään viimeiseen katsastuspäivään.
51 c §
Määräaikaiskatsastuksen ajankohta
Ajoneuvon saa esittää määräaikaiskatsastukseen vapaasti valittavana ajankohtana, kuitenkin
viimeistään 51 b §:n 1 momentin mukaisena viimeisenä katsastuspäivänä.
Poiketen siitä, mitä 51 b §:n 1 momentin 1–5, 7 ja 8 kohdassa säädetään, ajoneuvon seuraavan
määräaikaiskatsastuksen viimeinen katsastuspäivä ei muutu, jos se on hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa enintään 30 vuorokautta ennen mainittujen kohtien mukaista viimeistä katsastuspäivää.
Jos liikennekäyttöön otettu ajoneuvo on pidetty tilapäisesti ulkomailla 2 momentissa tarkoitetun 30 vuorokauden ajanjakson ja jos todistus tai muu luotettava selvitys ulkomailla olosta
pidetään ajossa mukana, ajoneuvo voidaan poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, esittää
määräaikaiskatsastukseen kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo tuodaan Suomeen.
Jos ajoneuvon käyttöönottopäivää ei ole merkitty rekisteröintitodistukseen, ajoneuvo on katsastettava rekisteritunnuksen viimeisen numeron perusteella määräytyvän kalenterikuukauden
loppuun mennessä seuraavan taulukon mukaisesti:
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Kalenterikuukausi
tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
kesäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
51 d §
Oikeus käyttää katsastamatonta ajoneuvoa

Ajoneuvoa, jota ei ole 51 b tai 51 c §:ssä tarkoitettuna aikana hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa, saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi erikseen varattuna aikana katsastukseen, jollei 3 momentista, 55 §:n 5 momentista tai 57 a §:stä muuta johdu.
Ajoneuvolain 75 tai 85 §:n mukaisesti käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi sille erikseen varattuna aikana katsastukseen.
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Edellä 1 momentista poiketen katsastamatonta ajoneuvoa saa kuitenkin käyttää liikenteessä
31 päivään elokuuta 2020 saakka, jos ajoneuvon 51 c §:n 1 mukainen viimeinen katsastuspäivä
on 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen kuitenkin viimeistään 15 päivänä kesäkuuta
2020.
55 §
Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen
Edellä 54 §:ssä säädetystä poiketen määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos ajoneuvoa ei
voida luotettavasti yksilöidä. Määräaikaiskatsastusta voidaan kuitenkin jatkaa, jos esitetään selvitys, jonka perusteella ajoneuvo voidaan luotettavasti yksilöidä.
Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos ilmenee, että ajoneuvo on 61 §:n mukaisesti esitettävä muutoskatsastukseen. Tällöin ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen kuukauden
kuluessa keskeyttämisestä.
Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos ajoneuvon tekniset tiedot ovat virheelliset. Katsastusta keskeyttämättä saadaan kuitenkin määräaikaiskatsastuksessa oikaista ajoneuvon rekisteritietojen vähäinen virhe sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei edellytä muutoskatsastusta.
Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos tietoyhteys rekisteriin ei ole käytettävissä taikka
jos katsastusta ei sään tai vastaavien olojen vuoksi taikka muusta ajoneuvon katsastukseen esittäneestä riippumattomasta syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon määräämiselle ole.
Jos ajoneuvon katsastus joudutaan keskeyttämään 1 tai 4 momentissa tarkoitetusta ajoneuvon
katsastukseen esittäneestä riippumattomasta syystä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään
kahden viikon ajan 51 b ja 51 c §:ssä säädetyn katsastusajan päättymisestä.
Keskeytetty määräaikaiskatsastus tai jälkitarkastus saadaan suorittaa loppuun enintään kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta.
57 a §
Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa
Jos 51 b tai 51 c §:ssä tarkoitettuna katsastusaikana katsastukseen esitetty ajoneuvo hylätään
määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään
kahden kuukauden ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä. Ajoneuvossa todetut hylkäämisen aiheuttaneet viat ja puutteellisuudet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian. Jos
ajoneuvoa ei edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. Jos edellä tarkoitettu aika hylätyn ajoneuvon määräaikaiskatsastuksen suorittamiselle on alkanut 16 päivänä tammikuuta 2020 ja 15 päivänä kesäkuuta 2020 välisenä aikana, saa ajoneuvoa kuitenkin edellä säädetystä poiketen käyttää liikenteessä 31 päivään elokuuta 2020 muutoinkin kuin vain sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen.
Edellä 57 §:n 3 momentissa säädetystä poiketen katsastustoimipaikka voi antaa määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoon määrätylle ajoneuvolle tai 51 b tai 51 c §:ssä tarkoitetun katsastusajan jälkeen katsastuksessa hylätylle ajoneuvolle todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava, minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.
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Jos 51 d §:n 3 momentissa tarkoitettu ajoneuvo esitetään katsastukseen viimeistään 31 päivänä
elokuuta 2020 ja ajoneuvo hylätään määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä. Ajoneuvossa todetut hylkäämisen aiheuttaneet viat ja puutteellisuudet on kuitenkin
korjattava mahdollisimman pian. Jos ajoneuvoa ei edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen.
———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020..
—————
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3.
Laki
alusrekisterilain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään väliaikaisesti alusrekisterilakiin (512/1993) uusi 20 a § seuraavasti:
20 a §
Rekisteröintihakemus poikkeusoloissa
Poikkeusolojen vuoksi alkuperäisen asiakirjan tai julkisen notaarin oikeaksi todistaman jäljennöksen esittämisen vaatimuksesta voidaan poiketa 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana. Tällöin hakija voi esittää tarpeellisena selvityksenä oman saantonsa laillisuudesta
jäljennöksen alkuperäisestä asiakirjasta. Alkuperäinen tai oikeaksi todistettu asiakirja on kuitenkin toimitettava rekisteriviranomaiselle viimeistään määräajan päätyttyä.
———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta 2020.
—————
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4.
Laki
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin (485/2004) väliaikaisesti uusi 4 a §, seuraavasti:
4a§
Luokituslaitoksen tekemä aluksen turvatarkastus
Liikenne- ja viestintävirasto voi väliaikaisesti valtuuttaa hyväksymänsä luokituslaitoksen tekemään alukselle Euroopan unionin alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta
annetussa asetuksessa (EY) 725/2004 tarkoitetut turvatarkastukset, joihin kuuluu väli- ja uusintatarkastuksia. Lisäksi virasto voi valtuuttaa kyseisen luokituslaitoksen antamaan tarkastetulle
alukselle kansainvälisen turvatodistuksen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla hyväksytyllä luokituslaitoksella tarkoitetaan aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42 kohdassa tarkoitettua laitosta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun luokituslaitoksen työntekijään sovelletaan rikosoikeudellista
virkavastuuta koskevia säännöksiä tämän suorittaessa 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua
katsastusta. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
Tämä laki tulee voimaan päivänä

———
kuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.
—————
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5.
Laki
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin (1687/2009) väliaikaisesti uusi 13 § 4 momentti, seuraavasti:
13 §
Miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä poikkeaminen
——————————————————————————————
Poikkeusolojen vuoksi Liikenne- ja viestintävirasto voi pakottavista syistä myöntää erivapauksia aluksella vaaditusta pätevyydestä myös liikenteen palveluista annetun lain (320/2017)
98 §:ssä tarkoitettujen lisäpätevyystodistuksien osalta 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana. Erivapaus voidaan myöntää, jos menettely ei aiheuta vaaraa ihmishengelle, omaisuudelle eikä ympäristölle. Erivapaus ei saa olla voimassa yli kuutta kuukautta kerrallaan.
Tämä laki tulee voimaan päivänä

———
kuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2021.
—————
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6.
Laki
liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) väliaikaisesti 26 §:ään uusi 3
mom., uusi 28 a §, 74 §:ään uusi 6 mom., 78 §:ään uusi 3 mom. ja uusi 109 a § sekä 179 §:ään
uusi 5 mom., seuraavasti:
26 §
Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo ja uusiminen
——————————————————————————————
Jos ajoluvan voimassaolo päättyy 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana, hakija
saa toimittaa ajoluvan uusimisen edellytyksenä olevan 25 §:n 2 momentin 2 kohdan terveysvaatimusten täyttymisen osoittavan lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa ajoluvan uusimisesta.
28 a §
Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden voimassaolon jatkuminen
Jos 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden
voimassaoloaika on umpeutunut 16 päivä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, tai ammattipätevyys
umpeutuu ennen 30 päivää syyskuuta 2020, ammattipätevyyden voimassaolo jatkuu 30 päivään
syyskuuta 2020 vaatimatta 34 §:ssä tarkoitetun jatkokoulutuksen suorittamista.
74 §
Rautatieliikenteen kuljettajan lääkärintarkastukset
——————————————————————————————
Jos 71 §:n 1 momentissa tarkoitetun rautatieliikenteen kuljettajan luvan ja sen voimassa pitämisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus on toimitettava 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020
välisenä aikana, kuljettaja voi toimittaa poikkeusolojen vuoksi lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, johon mennessä hänen olisi edellisen määräaikaisen tarkastuksen yhteydessä annetun lääkärintodistuksen mukaan pitänyt käydä 2 momentin mukaisessa lääkärintarkastuksessa.
78 §
Lisätodistuksen voimassaolo ja voimassapitäminen
——————————————————————————————
Jos kuljettajan on suoritettava lisätodistuksen voimassa pitämiseksi 2 momentissa tarkoitettu
näyttö 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana välisenä aikana, kuljettaja voi suorittaa näytön poikkeusolojen vuoksi kuuden kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, johon
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mennessä hänen olisi rautatieliikenteen harjoittajan edellisen näytön yhteydessä antaman kelpuutuksen perusteella pitänyt suorittaa näyttö.
109 a §
Laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon jatkuminen
Poikkeusolojen vuoksi niiden 109 §:ssä tarkoitettujen laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten, joiden voimassaoloaika päättyy 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta
2020 välisenä aikana, voimassaolo jatkuu ilman erillistä hakemusta kuusi kuukautta siitä ajankohdasta, jona alkuperäisen pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen voimassaolo päättyy.
179 §
Liikenne-ja viestintäviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävät
——————————————————————————————
Edellä 2 momentista poiketen 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan on ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään
viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla 154 §:n
mukaisista rajapinnoista.
Tämä laki tulee voimaan päivänä

———
kuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2021.
—————
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7.
Laki
luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään luotsauslakiin (940/2003) uusi 21 a §, seuraavasti:
21 a §
Poikkeusoloja koskevat säännökset
Poikkeusolojen vuoksi edellä 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 14 §:n 3 momentin 3 kohdassa
tarkoitettua koeluotsausvaatimusta ei edellytetä 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä
aikana myönnettäessä uusia luotsin ohjauskirjoja tai linjaluotsinkirjoja. Tämän momentin nojalla ilman koeluotsausta myönnettävä luotsin ohjauskirja tai linjaluotsinkirja on voimassa kuusi
kuukautta myöntämispäivästä.
Poikkeusolojen vuoksi niiden 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen luotsin ohjauskirjojen, 14
§:n 5 momentissa tarkoitettujen linjaluotsinkirjojen ja 16 §:n 5 momentin nojalla myönnettyjen
erivapauksien, joiden voimassaoloaika päättyy 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä
aikana, voimassaolo jatkuu alkuperäisen luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan tai erivapauden
viimeisestä voimassaolopäivästä kuudella kuukaudella ilman erillistä hakemusta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä

———
kuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2021.
—————

Helsingissä x.x.20xx
Pääministeri

Sanna Marin

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.
Laki
ajokorttilain 27 ja 89 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään väliaikaisesti ajokorttilain (386/2011) 27 §:ään uusi 5 momentti ja 89 §:ään uusi 5
momentti, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
27 §

27 §

Ajokortin uudistaminen

Ajokortin uudistaminen

——————————————

——————————————
Poiketen 1 momentin 3 kohdasta ajokortin
uudistamiseen tarvittavan lääkärinlausunnon
saa toimittaa rekisteriviranomaiselle uudistettavan ajokortin voimassaolon jatkamiseksi
30.9.2020 mennessä, jos uudistettavaa ajokorttia on ollut haettava 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen.

89 §

89 §

Liikenneopettajaluvan myöntäminen ja uudistaminen

Liikenneopettajaluvan myöntäminen ja uudistaminen

——————————————

——————————————
Tämän lain 89 § 2 momentista poiketen liikenneopettajaluvan uudistamiseen tarvittavan
lääkärinlausunnon saa toimittaa uudistettavan
liikenneopettajaluvan voimassaolon jatkamiseksi 30.9.2020 mennessä, jos uudistettavan luvan voimassaolo on päättynyt 16 päivänä maaliskuuta 2020 tai päättyy sen jälkeen
.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2020 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta
2020.

2.
Laki
ajoneuvolain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väliaikaisesti ajoneuvolain (1090/2002) 55 § ja
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 51 a–51 d § ja uusi 57 a §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
51 a §

(uusi)
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus
M-, N-, O2-, O3-, O4-, L6e- ja L7e-luokan
ajoneuvo sekä luvanvaraisessa tavaraliikenteessä käytettävä T1b-, T2b- ja T3b-luokan
ajoneuvo on esitettävä määräaikaiskatsastukseen. Määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee myös mainittuja ajoneuvoluokkia vastaavia aiempia ajoneuvoluokkia.
Määräaikaiskatsastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske hinattavaa laitetta.
51 b §
(uusi)
Määräaikaiskatsastuksen aikaväli
Ajoneuvot, joita 51 a §:n mukaan koskee
määräaikaiskatsastusvelvollisuus, on esitettävä määräaikaiskatsastukseen seuraavasti:
1) linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-, N2- ja
N3-luokka), O3- ja O4-sekä ambulanssit ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä
katsastuksesta;
2) sellaiset henkilöautot (M1-luokka), pakettiautot (N1-luokka), kevyet nelipyörät (L6eluokka) sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka),
joita käytetään taksiliikenteessä, viimeistään
vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen
viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta; jos käyttöönotosta on kuitenkin
kulunut yli vuosi ennen taksiliikenteen aloittamista, ajoneuvo on katsastettava ennen taksiliikenteen aloittamista;
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Ehdotus
3) luvanvaraisessa tavaraliikenteessä käytettävät T1b-, T2b- ja T3b-luokan traktorit ensimmäisen kerran viimeistään neljän vuoden
kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja
sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
4) muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut henkilöautot ja muut M1-luokan ajoneuvot kuin ambulanssit, pakettiautot (N1-luokka) sekä raskaat nelipyörät (L7e-luokka) ensimmäisen
kerran viimeistään neljän vuoden kuluttua
ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen
viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, yli kymmenen vuoden
kuluttua käyttöönottopäivästä kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
5) muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut kevyet
nelipyörät (L6e-luokka) ensimmäisen kerran
viimeistään kolmen vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä
katsastuksesta, yli viiden vuoden kuluttua
käyttöönottopäivästä kuitenkin viimeistään
vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
6) O2-luokan perävaunut ensimmäisen kerran viimeistään kalenterivuoden loppuun
mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta, ja sen jälkeen kahden vuoden välein kalenterivuoden
loppuun mennessä;
7) muut kuin luvanvaraisessa liikenteessä
käytettävät museoajoneuvot viimeistään neljän vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta;
8) 1, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut moottorikäyttöiset ajoneuvot, joita käytetään muussa
kuin luvanvaraisessa liikenteessä, kuitenkin
viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta, jos edellinen katsastus on
suoritettu sen jälkeen, kun ajoneuvon käyttöönottovuoden päättymisestä on kulunut 40
vuotta.
Rekisteröintikatsastus, jonka yhteydessä on
suoritettu 60 §:n nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettujen määräaikaiskatsastuksessa
tarkastettaviksi säädettyjen kohteiden kunnon
tarkastus tai todettu vastaava tarkastus suoritetuksi ETA-valtiossa, oikeuttaa käyttämään
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Ehdotus
ajoneuvoa liikenteessä ajoneuvon kunnon tarkastuksen ajankohtaa seuraavaan 1 momentin
mukaisesti määräytyvään viimeiseen katsastuspäivään.
51 c §

(uusi)
Määräaikaiskatsastuksen ajankohta
Ajoneuvon saa esittää määräaikaiskatsastukseen vapaasti valittavana ajankohtana, kuitenkin viimeistään 51 b §:n 1 momentin mukaisena viimeisenä katsastuspäivänä.
Poiketen siitä, mitä 51 b §:n 1 momentin 1–
5, 7 ja 8 kohdassa säädetään, ajoneuvon seuraavan määräaikaiskatsastuksen viimeinen
katsastuspäivä ei muutu, jos se on hyväksytty
määräaikaiskatsastuksessa enintään 30 vuorokautta ennen mainittujen kohtien mukaista
viimeistä katsastuspäivää.
Jos liikennekäyttöön otettu ajoneuvo on pidetty tilapäisesti ulkomailla 2 momentissa tarkoitetun 30 vuorokauden ajanjakson ja jos todistus tai muu luotettava selvitys ulkomailla
olosta pidetään ajossa mukana, ajoneuvo voidaan poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, esittää määräaikaiskatsastukseen kuukauden kuluessa siitä, kun ajoneuvo tuodaan
Suomeen.
Jos ajoneuvon käyttöönottopäivää ei ole
merkitty rekisteröintitodistukseen, ajoneuvo
on katsastettava rekisteritunnuksen viimeisen
numeron perusteella määräytyvän kalenterikuukauden loppuun mennessä seuraavan taulukon mukaisesti:
Numero
Kalenterikuukausi
1
tammikuu
2
helmikuu
3
maaliskuu
4
huhtikuu
5
kesäkuu
6
elokuu
7
syyskuu
8
lokakuu
9
marraskuu
0
joulukuu
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51 d §
(uusi)
Oikeus käyttää katsastamatonta ajoneuvoa
Ajoneuvoa, jota ei ole 51 b tai 51 c §:ssä tarkoitettuna aikana hyväksytty määräaikaiskatsastuksessa, saa käyttää liikenteessä vain sen
kuljettamiseksi erikseen varattuna aikana katsastukseen, jollei 3 momentista, 55 §:n 5 momentista tai 57 a §:stä muuta johdu.
Ajoneuvolain 75 tai 85 §:n mukaisesti käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi sille erikseen varattuna aikana katsastukseen.
Edellä 1 momentista poiketen katsastamatonta ajoneuvoa saa kuitenkin käyttää liikenteessä 31 päivään elokuuta 2020 saakka, jos
ajoneuvon 51 c §:n 1 mukainen viimeinen katsastuspäivä on 16 päivänä maaliskuuta 2020
tai sen jälkeen kuitenkin viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2020.
55 §

55 §

Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen

Määräaikaiskatsastuksen keskeyttäminen

Edellä 54 §:ssä säädetystä poiketen määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä. Määräaikaiskatsastusta voidaan kuitenkin jatkaa, jos
esitetään selvitys, jonka perusteella ajoneuvo
voidaan luotettavasti yksilöidä. Määräaikaiskatsastus voidaan myös keskeyttää, jos ajoneuvon tekniset tiedot ovat virheelliset tai tietoyhteys ajoneuvoja koskevaan rekisteriin ei
ole käytettävissä taikka katsastuksen suorittaminen on merkittävästi vaikeutunut sään tai
muun ajoneuvon haltijasta riippumattoman
syyn vuoksi. Määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisestä ja keskeyttämisen syistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Edellä 54 §:ssä säädetystä poiketen määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä. Määräaikaiskatsastusta voidaan kuitenkin jatkaa, jos
esitetään selvitys, jonka perusteella ajoneuvo
voidaan luotettavasti yksilöidä.
Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos
ilmenee, että ajoneuvo on 61 §:n mukaisesti
esitettävä muutoskatsastukseen. Tällöin ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen kuukauden kuluessa keskeyttämisestä.
Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos
ajoneuvon tekniset tiedot ovat virheelliset.
Katsastusta keskeyttämättä saadaan kuitenkin
määräaikaiskatsastuksessa oikaista ajoneuvon rekisteritietojen vähäinen virhe sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttaminen ei
edellytä muutoskatsastusta.
Määräaikaiskatsastus on keskeytettävä, jos
tietoyhteys rekisteriin ei ole käytettävissä
taikka jos katsastusta ei sään tai vastaavien
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olojen vuoksi taikka muusta ajoneuvon katsastukseen esittäneestä riippumattomasta
syystä voida suorittaa loppuun eikä perusteita
katsastuksen hylkäämiselle tai ajokiellon
määräämiselle ole.
Jos ajoneuvon katsastus joudutaan keskeyttämään 1 tai 4 momentissa tarkoitetusta ajoneuvon katsastukseen esittäneestä riippumattomasta syystä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden viikon ajan 51 b ja 51
c §:ssä säädetyn katsastusajan päättymisestä.
Keskeytetty määräaikaiskatsastus tai jälkitarkastus saadaan suorittaa loppuun enintään
kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta.
57 a §

(uusi)
Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa
hylättyä ajoneuvoa
Jos 51 b tai 51 c §:ssä tarkoitettuna katsastusaikana katsastukseen esitetty ajoneuvo hylätään määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa
määräämättä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä. Ajoneuvossa todetut hylkäämisen aiheuttaneet
viat ja puutteellisuudet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian. Jos ajoneuvoa ei
edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa,
ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen
kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. Jos edellä tarkoitettu aika
hylätyn ajoneuvon määräaikaiskatsastuksen
suorittamiselle on alkanut 16 päivänä tammikuuta 2020 ja 15 päivänä kesäkuuta 2020 välisenä aikana, saa ajoneuvoa kuitenkin edellä
säädetystä poiketen käyttää liikenteessä 31
päivään elokuuta 2020 muutoinkin kuin vain
sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna
aikana katsastukseen.
Edellä 57 §:n 3 momentissa säädetystä poiketen katsastustoimipaikka voi antaa määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoon määrätylle ajoneuvolle tai 51 b tai 51 c §:ssä tarkoitetun katsastusajan jälkeen katsastuksessa hylätylle
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ajoneuvolle todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan,
jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti
suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava,
minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä
kuinka kauan todistus on voimassa.
Jos 51 d §:n 3 momentissa tarkoitettu ajoneuvo esitetään katsastukseen viimeistään 31
päivänä elokuuta 2020 ja ajoneuvo hylätään
määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä
enintään kahden kuukauden ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä. Ajoneuvossa
todetut hylkäämisen aiheuttaneet viat ja puutteellisuudet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian. Jos ajoneuvoa ei edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä jälkitarkastuksessa
tai määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa saa
käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi
korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20
ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020.

52

3.
Laki
alusrekisterilain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään väliaikaisesti alusrekisterilakiin (512/1993) uusi 20 a § seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
20 a §

(uusi)

Rekisteröintihakemus poikkeusoloissa
Poikkeusolojen vuoksi alkuperäisen asiakirjan tai julkisen notaarin oikeaksi todistaman
jäljennöksen esittämisen vaatimuksesta voidaan poiketa 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta
2020 välisenä aikana. Tällöin hakija voi esittää tarpeellisena selvityksenä oman saantonsa
laillisuudesta jäljennöksen alkuperäisestä
asiakirjasta. Alkuperäinen tai oikeaksi todistettu asiakirja on kuitenkin toimitettava rekisteriviranomaiselle viimeistään määräajan päätyttyä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2020 ja on voimassa 30 päivään syyskuuta
2020.
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4.
Laki
eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin (485/2004) väliaikaisesti uusi 4 a §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
4a§

(uusi)
Luokituslaitoksen tekemä aluksen turvatarkastus
Liikenne- ja viestintävirasto voi väliaikaisesti valtuuttaa hyväksymänsä luokituslaitoksen tekemään alukselle Euroopan unionin
alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta annetussa asetuksessa (EY)
725/2004 tarkoitetut turvatarkastukset, joihin
kuuluu väli- ja uusintatarkastuksia. Lisäksi virasto voi valtuuttaa kyseisen luokituslaitoksen
antamaan tarkastetulle alukselle kansainvälisen turvatodistuksen.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulla hyväksytyllä luokituslaitoksella tarkoitetaan aluksen
teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta
käytöstä annetun lain (1686/2009) 2 §:n 42
kohdassa tarkoitettua laitosta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun luokituslaitoksen työntekijään sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä tämän suorittaessa 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettua katsastusta. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa
(412/1974).
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta
2020.
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5.
Laki
laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin (1687/2009) väliaikaisesti uusi 13 § 4 momentti, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

13 § (23.11.2018/976)

13 §

Miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä poikkeaminen

Miehitystodistuksessa määrätystä pätevyydestä poikkeaminen

——————————————

——————————————
Poikkeusolojen vuoksi Liikenne- ja viestintävirasto voi pakottavista syistä myöntää erivapauksia aluksella vaaditusta pätevyydestä
myös liikenteen palveluista annetun lain
(320/2017) 98 §:ssä tarkoitettujen lisäpätevyystodistuksien osalta 16 maaliskuuta ja 30
syyskuuta 2020 välisenä aikana. Erivapaus
voidaan myöntää, jos menettely ei aiheuta
vaaraa ihmishengelle, omaisuudelle eikä ympäristölle. Erivapaus ei saa olla voimassa yli
kuutta kuukautta kerrallaan.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2020 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta
2021.

55

6.
Laki
liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) väliaikaisesti 26 §:ään uusi 3
mom., uusi 28 a §, 74 §:ään uusi 6 mom., 78 §:ään uusi 3 mom. ja uusi 109 a § sekä 179 §:ään
uusi 5 mom., seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
26 §

26 §

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo ja
uusiminen

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo ja
uusiminen

——————————————

——————————————
Jos ajoluvan voimassaolo päättyy 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana,
hakija saa toimittaa ajoluvan uusimisen edellytyksenä olevan 25 §:n 2 momentin 2 kohdan
terveysvaatimusten täyttymisen osoittavan
lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa ajoluvan uusimisesta.
28 a §

(uusi)
Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden voimassaolon jatkuminen
Jos 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun
kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden voimassaoloaika on umpeutunut 16
päivä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen, tai
ammattipätevyys umpeutuu ennen 30 päivää
syyskuuta 2020, ammattipätevyyden voimassaolo jatkuu 30 päivään syyskuuta 2020 vaatimatta 34 §:ssä tarkoitetun jatkokoulutuksen
suorittamista.
74 §

74 §

Rautatieliikenteen kuljettajan lääkärintarkas- Rautatieliikenteen kuljettajan lääkärintarkastukset
tukset
——————————————
(uusi)

——————————————
Jos 71 §:n 1 momentissa tarkoitetun rautatieliikenteen kuljettajan luvan ja sen voimassa
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Ehdotus
pitämisen edellytyksenä oleva lääkärintodistus on toimitettava 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana, kuljettaja voi toimittaa poikkeusolojen vuoksi lääkärintodistuksen kuuden kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, johon mennessä hänen olisi edellisen määräaikaisen tarkastuksen yhteydessä
annetun lääkärintodistuksen mukaan pitänyt
käydä 2 momentin mukaisessa lääkärintarkastuksessa.

78 §

78 §

Lisätodistuksen voimassaolo ja voimassapitäminen

Lisätodistuksen voimassaolo ja voimassapitäminen

——————————————
(uusi)

——————————————
Jos kuljettajan on suoritettava lisätodistuksen voimassa pitämiseksi 2 momentissa tarkoitettu näyttö 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta
2020 välisenä aikana välisenä aikana, kuljettaja voi suorittaa näytön poikkeusolojen
vuoksi kuuden kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, johon mennessä hänen olisi rautatieliikenteen harjoittajan edellisen näytön
yhteydessä antaman kelpuutuksen perusteella
pitänyt suorittaa näyttö.
109 a §

(uusi)

Laivaväen pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaolon jatkuminen
Poikkeusolojen vuoksi niiden 109 §:ssä tarkoitettujen laivaväen määräaikaisten pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten, joiden voimassaoloaika päättyy 16 maaliskuuta
ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana, voimassaolo jatkuu ilman erillistä hakemusta kuusi
kuukautta siitä ajankohdasta, jona alkuperäisen pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen
voimassaolo päättyy.
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179 §

179 §

Liikenne- ja viestintäviraston seuranta- ja
yhteensovittamistehtävät

Liikenne-ja viestintäviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävät

——————————————
(uusi)

——————————————
Edellä 2 momentista poiketen 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana
henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan
on ilmoitettava säännöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään viisi päivää ennen suunnitelman toteuttamista siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla 154 §:n mukaisista rajapinnoista.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2020 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta
2021.
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7.
Laki
luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään luotsauslakiin (940/2003) uusi 21 a §, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
21 a §

(uusi)

Poikkeusoloja koskevat säännökset
Poikkeusolojen vuoksi edellä 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 14 §:n 3 momentin 3
kohdassa tarkoitettua koeluotsausvaatimusta
ei edellytetä 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta
2020 välisenä aikana myönnettäessä uusia
luotsin ohjauskirjoja tai linjaluotsinkirjoja.
Tämän momentin nojalla ilman koeluotsausta
myönnettävä luotsin ohjauskirja tai linjaluotsinkirja on voimassa kuusi kuukautta myöntämispäivästä.
Poikkeusolojen vuoksi niiden 12 §:n 2 momentissa tarkoitettujen luotsin ohjauskirjojen,
14 §:n 5 momentissa tarkoitettujen linjaluotsinkirjojen ja 16 §:n 5 momentin nojalla
myönnettyjen erivapauksien, joiden voimassaoloaika päättyy 16 maaliskuuta ja 30 syyskuuta 2020 välisenä aikana, voimassaolo jatkuu alkuperäisen luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan tai erivapauden viimeisestä voimassaolopäivästä kuudella kuukaudella ilman
erillistä hakemusta.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
2020 ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta
2021.
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