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Lausuntoyhteenveto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien
voimaantulon siirtämisestä
Kevytautolakien voimaantulon siirtämistä vuodella koskevasta hallituksen
esityksen luonnoksesta pyydettiin lausunnot ajalla 6.9-19.9.2019.
Kirjallisen lausunnon pyydetyssä määräajassa antoivat Poliisihallitus,
Autotuojat ja -teollisuus ry ja Autoalan Keskusliitto ry, Oy Brandt Ab,
Liikennevakuutuskeskus, SF-CARAVAN ry, Rahtarit ry, Psykologiliiton
liikennepsykologian työryhmä, Liikenneturva, Pyöräliitto ry, Teknisen
Kaupan Liitto ry, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Helsingin seudun
liikenne -kuntayhtymä, Liikennejärjestelmät ja -tutkimukset osasto,
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto AKT ry, Piirla Oy, sisäministeriö, Autoliitto ry, Oy ONE-PRO
Ab, Nissan Nordic Europe Oy, Suomen Motoristit ry, Liikenteen
turvallisuuskouluttajat ry, Suomen Autokoululiitto ry, Liikenne- ja
viestintävirasto, Liikenneympäristöyhdistys ry ja 10 yksityishenkilöä.
Määräajan päättymisen jälkeen toimitettiin vielä Tattarisuon autokatsastus
Oy:n lausunto, jossa ei otettu kantaa voimaantulon siirtämistä koskevaan
ehdotukseen vaan kevytautolta vaadittavaan massaan.
Suomen Taksiliitto ry, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö,
ulkoministeriö, oikeusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja
elinkeinoministeriö ilmoittivat, ettei niillä ollut lausuttavaa esityksestä.
Poliisihallitus ilmoitti, ettei se nähnyt estettä voimaantulon siirtämiselle.
Esitettyä voimaantulon siirtämistä kannattivat Liikennevakuutuskeskus,
Liikenneturva, Autotuojat- ja teollisuus ry ja Autoalan Keskusliitto ry
yhdessä, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Auto- ja Kuljetusalan
Työntekijäliitto AKT ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry,
sisäministeriö, Autoliitto ry, Nissan Nordic Europe Oy, Suomen
Autokoululiitto ry, Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry, Liikenne- ja
viestintävirasto sekä kaksi yksityishenkilöä. Näissä lausunnoissa esitystä
pidettiin kannatettavana, jos lain voimaantulon siirtämisellä voidaan
varmistaa liikenneturvallisuus ja yhtenäistää lait Euroopan unionin
lainsäädännön mukaiseksi. Useassa lausunnossa vuotta pidettiin kuitenkin
liian pitkänä aikana ja niissä esitettiin, että keskustelut komission kanssa
lakien yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin lainsäädännön kanssa
aloitetaan välittömästi. Lausunnoissa painotettiin yleistä läpinäkyvyyttä
tilanteen kehityksestä sekä lainsäädäntöhankkeen toteutumisennusteen ja
aikataulun ilmoittamista eri tahoille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Lakien voimaantulon nopeaan valmisteluun ja voimaansaattamiseen
kannustettiin. Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n lausunnossa
vaadittiin voimaantulon siirtämisestä kuluttajille mahdollisesti aiheutuvien
vahinkojen korvaamista. Liikenteen turvallisuuskouluttajat ry ja Suomen
autokoululiitto vaativat kevytautojen kuljettamiseen vaadittavan
kuljettajanopetuksen lisäämistä.
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Lausunnonantajista Pyöräliitto ry, Teknisen Kaupan Liitto ry, SF-Caravan
ry, Oy Brandt Ab, Rahtarit ry, Psykologiliiton liikennepsykologian työryhmä,
Suomen Motoristit ry ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän
Liikennejärjestelmät ja -tutkimukset osasto sekä yksi yksityishenkilö
vastustivat voimaantulon siirtämistä ja kannattivat kevytautoja koskevien
lakien kumoamista. Näissä lausunnoissa kevytautojen koettiin vaikuttavan
negatiivisesti muun muassa nuorten liikenneturvallisuuteen,
kokonaisturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen sekä
päästövähennystavoitteisiin.
Liikenneympäristöyhdistys ry, Oy ONE-PRO Ab, Piirla Oy ja seitsemän
yksityishenkilöä kannattivat ensisijaisesti lakien voimaantuloa aiemmin
päätetyn mukaisesti ja pitivät voimaantulon siirtämistä vuodella
kohtuuttomana ja sitä kritisoitiin liikenneturvallisuuden sekä nuorten
liikkumisen näkökulmasta. Näissä lausunnoissa esitettiin myös
muutosehdotuksia kevytautoja tai niiden kuljettamista koskeviin
vaatimuksiin. Useissa lausunnoissa arvosteltiin myös lakien voimaantulon
siirtämisestä kuluttajille, yrityksille ja eri aloille aiheutuvaa taloudellista
vahinkoa.
Joissain, niin esitystä kannattavissa kuin vastustavissakin lausunnoissa
esitettiin ajokorttilain muuttamista siten, että B-ajokorttiluokan
myöntämisen vähimmäisikä alennetaan 17 vuoteen. Osassa lausuntoja
esitettiin kevytautojen massan rajaamista 1200 kilogrammaan sekä
esitettiin tarkennuksia ajoneuvoja, nopeudenrajoittimia ja ajo-opetusta
koskeviin vaatimuksiin. Useissa yksityishenkilöiden lausunnoissa pyydettiin
myös lisätietoja mahdollisesta komission rikkomusmenettelystä ja sen
seuraamuksista.
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