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Turvallisuus-ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto hallituksen esityksesta 
eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne-ja viestintaministerib on pyytanyt lausuntoa hallituksen esityksesta 
eduskunnalle ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Turvallisuus ja 
kemikaalivirasto (Tukes) esittaa alia olevat kommentit muistiosta.

AJONEUVOLAKI

1 luku YIeiset saannokset

12 §. Ajoneuvon rakenne, hallintalaitteet Ja varusteet

1. Ajoneuvolain taksamittaria ja muuta laitetta tai jdrjestelmdci koskeva sddnnds (12 § 2 momentti)

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) kiinnittaa huomiota ehdotetun 
ajoneuvolain 12 §:n 2 momentin taksamittaria ja muuta laitetta tai 
jarjestelmaa koskevaan saannbkseen. Saannbs on ristiriidassa 
mittauslaitelain 707/2011 ja sen nojalla taytantbbn pannun 
mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU kanssa.

Lausuntopyyntbbn sisaltyvan ehdotetun ajoneuvolain 12 §:n 2 momentissa 
saadetaan taksamittarista ja muusta laitteesta tai jarjestelmasta 
seuraavasti:

Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen, 
luvanvaraiseen henkildHikenteeseen kdytettdvdssd ajoneuvossa on 
oltava taksamittari tai hinnan mddritteiyssd on kdytettdvd muuta 
laitetta tai jdrjestelmdd, joila saavutetaan taksamittaria vastaava 
mittaustiedon iuotettavuus sekd tiedon suojauksen taso.

Tukes esittaa, etta lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentti muutetaan 
seuraavasti:

Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen, 
luvanvaraiseen henkildliikenteeseen kdytettdvdssd ajoneuvossa on 
oltava taksamittari, joka tdyttdd mittauslaitelain (707/2011)
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vaatimukset. tai hinnan maarittelyssa on kaytettava muuta laitetta 
tai jdrjestelmaajolla saavutetaan taksamittaria vastaava
mittaustiedon luotettavuus sekd tiedon suojauksen taso.

Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevat mddrdykset (15 §)

Lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentin kohta 8 tulisi muuttaa vastaavasti:

Liikenne- ja viestintdvirasto voi antaa tarkemmat mddrdykset:

8) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetusta taksamittarista, muusta 
laitteesta ja jdrjestelmdstd.

2. Tukesin lausunnon perustelut

2.1 Mittauslaitedirektiivin oikeusvaikutukset ja muun rinnakkaisen kansallisen lainsddddnndn 
sddtdmisen edellytykset

Ehdotetun ajoneuvolain 12 §:n 2 momentissa mainittu taksamittari kuuluu 
mittauslaitteena mittauslaitedirektiivin 2014/32/EU soveltamisalaan. 
Taksamittarilla maaritetaan taksimatkan hinta matkan mitatun pituuden 
ja/tai keston perusteella. Taksamittaria kaytetaan direktiivissa 
tarkoitetussa lakisaateisesti valvottavassa mittaustehtavassa, joka liittyy 
kuluttajansuojaan ja verojen kantamiseen.

Mittauslaitedirektiivin kansallisen toimeenpanon oikeusvaikutukset 
estavat, etta jasenvaltiot voisivat saataa kansallista lainsaadantda, jonka 
perusteella olisi mahdollista kayttaa direktiivissa tarkoitetuissa 
lakisaateisesti valvottavissa mittaustehtavissa muita kuin direktiivin 
vaatimukset tayttavia mittauslaitteita. Taksamittarin osalta tama tarkoittaa 
sita, etta jasenvaltioilla ei saa olla kansallista lainsaadantda, jossa 
sallittaisiin muun laitteen tai jarjestelman kayttaminen taksamittarille 
mittauslaitedirektiivissa saadetyssa mittaustehtavassa.

Mittauslaitedirektiivin toimeenpanoon liittyvat jasenvaltioille saadetyt 
velvoitteet, jotka eivat salli jasenvaltioille mahdollisuutta saataa 
direktiivista poikkeavaa kansallista lainsaadantoa muusta laitteesta tai 
jarjestelmasta, ovat keskeisilta kohdiltaan seuraavat:

Mittauslaitedirektiivin 8. johdantolauselma:

Lakisddteinen metrologinen valvonta edellyttdd tarkoin 
mddriteltyjen, mittauslaitteen toimintaa koskevien vaatimusten 
mukaisuutta. Toimintavaatimuksilla, jotka mittauslaitteiden on 
tdytettdvd, olisi taattava suojelun korkea taso. 
Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi taas tarjottava 
luottamuksen korkea taso.
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Mittauslaitedirektiivin 9. johdantolauselma:

Jdsenvaltioiden olisi pddsddntdisesti sdddettdvd lakisddteisestd 
metrologisesta valvonnasta. Kun lakisddteisestd metrolopisesta 
valvonnasta on sdddettv, olisi kdytettdvd ainoastaan yhteisten
vaatimusten mukaisia mittauslaitteita.

Mittauslaitedirektiivin 3 artikla:

Jdsenvaltiot voivat mddrdtd mittauslaitteiden kdytdstd 
mittaustehtdvissd, jos ne pitdvdt sitd perusteltuna yieiseen etuun, 
kansanterveyteen, yieiseen turvallisuuteen ja yieiseen jdrjestykseen, 
ympdristdnsuojeluun, kuluttajansuojaan, verojen ja maksujen 
kantamiseen sekd hyvddn kauppatapaan liittyvistd syistd.

Mittauslaitedirektiivin 7 artikla:

Jdsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, ettd mittauslaitteet voidaan asettaa saataville 
markkinoille ja/tai ottaa kdyttddn vain siind tapauksessa, ettd ne 
tdyttdvdt direktiivin vaatimukset.

Mittauslaitedirektiivin toimeenpanon oikeusvaikutuksien lisaksi on 
otettava huomioon EU-oikeuden etusijaa koskeva yieisperiaate. Etusija 
tarkoittaa, etta EU-oikeus on ensisijainen suhteessa kansalliseen oikeuteen. 
Ristiriitatilanteessa EU-oikeuden normi saa etusijan suhteessa kansalliseen 
normiin, jota ei siten voida soveltaa tallaisessa tilanteessa. Lisaksi etusija 
estaa uudet kansalliset lainsaadantotoimet, mikali ne ovat ristiriitaisia EU- 
oikeuden kanssa. Ehdotetun ajoneuvolain 12 §:n 2 momentin saannds 
sallisi kaytettavaksi muuta laitetta tai jarjestelmaa mittauslaitedirektiivissa 
saadetyn taksamittarin kayttotarkoituksessa. Saannos on talta osin EU- 
oikeuden etusija -periaatteen vastainen.

2.2 Mittauslaitedirektiivin tavoitteiden toteutumisen vaarantuminen

Ehdotetun ajoneuvolain 12 §:n 2 momentin saannos ei sisalla muulle 
laitteelle tai jarjestelmalle taksamittaria vastaavia kattavia yksityiskohtaisia 
vaatimuksia eika vaatimustenmukaisuuden osoittamista.

Valmistajan tulee osoittaa taksamittarin vaatimustenmukaisuus 
mittauslaitedirektiivin mukaisella menettelylla, jossa taksamittarin 
vaatimustenmukaisuuden arvioi direktiivin tarkastustehtaviin hyvaksytty 
puolueeton ilmoitettu laitos.

Muun laitteen tai jarjestelman vaatimustenmukaisuutta ei tarvitse osoittaa 
puolueettoman
vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Muulle laitteelle tai jarjestelmalle ei 
ole tarvittavia yksityiskohtaisia vaatimuksia, joihin muuta laitetta tai

tarkastuselimen kuten ilmoitetun laitoksen
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jarjestelmaa voisi verrata ja joiden perusteella voisi arvioida vaatimusten 
tayttymista. Muun laitteen tai jarjestelman mahdollinen luotettavuus on 
valmistajan oman arvioinnin ja vastuullisuuden varassa.

Ehdotetun ajoneuvolain 12 §:n 2 momentin saannds muusta laitteesta tai 
jarjestelmasta johtaa siihen, ettei mittauslaitedirektiivin tavoite suojelun ja 
luottamuksen korkeasta tasosta toteudu taksimatkan hinnan 
maarittamiseen liittyvan mittaustehtavan osalta. Saannds on taten EU- 
oikeuden, tassa tapauksessa mittauslaitedirektiivin, toimeenpanon 
tavoitteiden vastainen. Jasenvaltioilla ei saa olla tallaista kansallista 
lainsaadantda, joka heikentaa EU-oikeuden toimeenpanon toteutumista ja 
tehokkuutta.

2.3 Mittauslaitedirektiivin kansallinen toimeenpano

Mittauslaitedirektiivi 2014/32/EU on pantu taytantddn Suomessa 
mittauslaitelailla 707/2011 ja sen nojalla saadetylla valtioneuvoston 
asetuksella
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisista erityisvaatimuksista 
1432/2016.

mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista,

Mittauslaitedirektiivin kansallinen taytantddnpano on toteutettu kattavasti 
mittauslaitelailla ja sen nojalla annetuilla saaddksilla. Suomi ei ole kayttanyt 
direktiivin sallimaa valinnaisuusperiaatetta ja jattanyt maaraamatta 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta mittaustehtavasta.

Mittauslaitedirektiivin soveltamisalaan kuuluvista mittauslaitteista on 
saadetty 2 artiklan 1 kohdassa ja liitteessa I seka liitteissa III - XII (MI-001... 
MI-010). Taksamittarista on saadetty liitteessa IX (MI-007).

2.4 Mittauslaitedirektiivin valinnaisuusperiaate

saadetty
valinnaisuusperiaatteesta. Jasenvaltio voi perustellusta syysta jattaa 
maaraamatta mittauslaitteiden kaytdsta direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvassa mittaustehtavassa.

Mittauslaitedirektiivin 3 artiklan 2 kohdassa on

Mittauslaitedirektiivin 3 artiklan 2 kohta:

Jos jdsenvaltiot eivdt mddrdd mittauslaitteiden kdytdstd, niiden on 
ilmoitettava komissiolle ja muille jdsenvaltioille syyt tdhdn.

Jos jasenvaltio paattaa kayttaa direktiivissa sallittua valinnaisuutta, silla ei 
saa olla kyseisessa mittaustehtavassa mitaan mittauslaitteiden kayttda 
koskevia kansallisia maarayksia.

Jos Suomi haluaisi taksamittarien osalta toimia mittauslaitedirektiivin 3 
artiklan 2 kohdassa saadetyn valinnaisuusperiaatteen mukaisesti,

Turvallisuus-ja
kemikaalivirasto

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo(5)tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

Helsinki Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Tampere
PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38
00521 Helsinki 33100 Tampere



5(8)

tarkoittaisi se sita, etta ajoneuvolaista ja sen nojalla annetuista Liikenne-ja 
viestintaviraston (Traficom) maarayksista tulisi poistaa taksimatkan 
mittaustehtavaan liittyvat taksamittarin ja muun laitteen tai jarjestelman 
kayttba koskevat saannokset. Vastaava muutos tulisi tehda mittauslaitelain 
(707/2011) ja sen nojalla annettujen saadbsten osalta.

2.5 Mittauslaitelain suhde muuhun lainsddddntddn

Mittauslaitelain 4 §:ssa saadetaan lain suhteesta muuhun lainsaadantbbn:

Jos muussa iaissa on mittauslaitelaista poikkeavia sddnndksid 
mittausiaitteiden mittausmenetelmistdtoiminnasta,
mittaustulosten luotettavuudesta, niitd sovelletaan tdmdn lain 
asemesta.

JO

Mainittu mittauslaitelain 4 §:n saannbs ei ole sovellettavissa taksamittariin. 
Taksamittarin vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta 
saadetaan mittauslaitedirektiivissa. Edella selvitetyn mukaisesti 
mittauslaitedirektiivin toimeenpanossa ei ole sallittua, etta taksamittarin 
kaytbsta sille tarkoitetussa mittaustehtavassa olisi poikkeavaa kansallista 
lainsaadantba, joka koskisi muuta laitetta tai jarjestelmaa.

Mittauslaitelain 4 §:n saannbsta voitaisiin taksamittarin osalta soveltaa 
siten, etta mittauslaitedirektiivin taksamittaria koskeva osuus vietaisiin 
kansalliseen lainsaadantoon muussa lainsaadannbssa kuin mittauslaitelaissa 
ja sen nojalla annetuissa saadbksissa.

3. Taksamittarin vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Taksamittareihin sovelletaan mittauslaitedirektiivia 2 artiklan 1 kohdan, 
liitteen I ja liitteen IX (MI-007) mukaisesti.

Taksamittarilla mitataan taksimatkan pituutta ja kestoa. Lisaksi taksamittari 
laskee ja nayttaa maksettavan hinnan matkan ja/tai keston perusteella. 
Taksamittarille on matkan pituuden ja keston mittauksen lisaksi muun 
muassa kayttbymparistba, hairibnsietoa, tiedonsiirtoa ja -tallennusta seka 
laskutusta koskevia vaatimuksia.

Taksamittarin valmistajan on kaytettava vaatimustenmukaisuudessa 
osoittamisessa puolueetonta ilmoitettua laitosta, joka on hyvaksytty 
mittauslaitedirektiivin mukaisiin vaatimustenmukaisuuden arviointia

Taksamittarissa
vaatimustenmukaisuutta osoittava CE-merkinta ja metrologinen merkinta.
koskeviin tehtaviin. oltava direktiivinon

Taksamittaria koskevien mittauslaitedirektiivin vaatimusten soveltamista 
on ohjeistettu tarkemmin eurooppalaisen lakisaateisen metrologian 
yhteistyoelimen WELMEC:in (European Cooperation in Legal Metrology)
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ohjeessa WELMEC 12.1 Taximeters common application. Directive 
2014/32/EU, annexes I & IX (MI-007).

Kansainvalinen lakisaateisen metrologian jarjestb OIML (International 
Organization of Legal Metrology) on julkaissut taksamittaria koskevan 
teknisen suosituksen OIML R 21 Taximeters Metrological and technical 
requirements, test procedures and test report format. Tama suositus 
sisaltyy EU:n komission julkaisemaan tiedonantoon mittauslaitedirektiivin 
taytantbbnpanosta.

4. Taksamittarin kdytto verotuksen oikeeliisuuden varmistamisessa

Ehdotetun ajoneuvolain 12 §:n 2 momentissa mainitulle muulle laitteelle 
tai jarjestelmalle ei ole asetettu vastaavia yksityiskohtaisia vaatimuksia, 
mitka koskevat mittauslaitedirektiivin mukaisesti taksamittaria verojen 
kantamisen oikeeliisuuden varmistamiseksi.

Taksamittariin tallentuvat taksimatkojen tiedot: ajettu matka, kulunut aika, 
laskutustiedot ja kaikki ajetut kilometrit seka varattuna etta vapaana. 
Taksamittarissa on taksimatkan hinnan kertova naytto. Taksamittarissa tai 
sen varusteena on kuittitulostin. Taksamittariin voidaan kytkea oheislaite 
korttimaksua varten.

Taksamittaria, sen liitantaa ajoneuvon merkinantogeneraattoriin seka 
taksamittarin keraamia matka-ja laskutustietoja suojataan sinetbinnilla 
vaarinkaytoksilta. Sinetoinnin saa tehda ja sen saa purkaa vain Liikenne- ja 
viestintaviraston (Traficom) luvalla toimiva taksamittarien asennus-ja 
korjausliike. Traficomin maarayksen mukaan taksiajoneuvoon asennetun 
taksamittarin asianmukaisuus tarkastetaan katsastuksessa.

Taksamittarin keraamat matka-ja laskutustiedot tulee liittaa verohallinnon 
ohjeistuksen mukaan taksiyrittajan kirjanpitoon, jolloin nama tiedot ovat 
mybs verottajan kaytettavissa. Taksamittarin keraamien matka-ja 
laskutustietojen tulee olla luettavissa mittarista yhden vuoden ajan siita, 
kun mittari on poistettu kaytbsta.

5. Tasapuolinen kilpailu ja markkinavalvonta

Ehdotetun ajoneuvolain 12 §:n 2 momentin saannbs muusta laitteesta tai 
jarjestelmasta asettaa taksamittareiden valmistajat, maahantuojat ja 
jakelijat epaedulliseen kilpailuasemaan. Muulle laitteelle tai jarjestelmalle ei 
ole vastaavia vaatimuksia kuin taksamittarille eika muun laitteen tai 
jarjestelman vaatimustenmukaisuutta tarvitse osoittaa puolueettoman 
ilmoitetun laitoksen arvioinnin perusteella.

Mittauslaitelaitelain markkinavalvontaviranomaisena Tukesin tulisi valvoa, 
ettei Suomen markkinoilla ole mittauslaitteita, jotka eivat tayta 
mittauslaitelain vaatimuksia. Ehdotetun ajoneuvolain 12 §:n 2 momentin
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saannbs muusta laitteesta tai jarjestelmasta vaikeuttaa tata tehtavaa 
huomattavasti. Jos Tukes markkinavalvonnassa puuttuu taksamittarin 
epailtyyn vaatimustenvastaisuuteen, voi valvonnan kohteena oleva 
talouden toimija vedota siihen, etta kyse onkin ajoneuvolaissa tarkoitetusta 
muusta laitteesta tai jarjestelmasta. Tallbin Traficom on 
valvontaviranomainen ja vaatimustaso on tulkinnanvarainen.

6. Muu kuin taksamittaria kdyttdva taksiliikenne

Mittauslaitedirektiivi ja sen taksamittareita koskevat vaatimukset eivat 
rajoita jasenvaltioita saatamasta sellaisesta taksiliikenteesta, jossa 
taksimatkan hinta ei maaraydy taksimatkan aikana mitatun pituuden tai 
keston perusteella. Tallaisessa taksiliikenteessa ei tarvitse kayttaa 
taksamittaria.

Taksimatkan hinta voitaisiin maarittaa esimerkiksi karttatiedon perusteella 
etukateen taksimatkaa tilattaessa. Tallbin matkustajalla on tieto matkan 
hinnasta kyytia sovittaessa. Matkustajan kannalta on olennaisinta kyeta 
arvioimaan matkan hinta ennen matkan alkua ja siten tietaa, mihin kyytiin 
noustessa sitoutuu. Matkan hinnoittelun taustalla mahdollisesti oleva 
mittaustieto ja sen luotettavuus eivat ole olennaisia kriteereja 
paatbksenteossa. Mittaustiedon luotettavuus ei vaikuta kuluttajansuojaan, 
koska matkan hinta on matkustajan tiedossa jo etukateen.

7 Luku Markkinavalvonta

132 §. Oikeus ottaa ndytteitd tutkittavaksi

Markkinavalvontaviranomaisella on markkinavalvonnan tai siihen 
liittyvdn tarkastuksen suorittamiseksi oikeus ottaa tutkimusta varten 
ndytteitd.

Ndyte on tutkimuksen jdikeen paiautettava tai, jos se Joudutaan 
tutkimuksessa turmeiemaan, markkinavalvontaviranomainen korvaa 
ndytteen sen kdyvdn hinnan mukaan. Ndytettd ei kuitenkaan korvata, jos 
tutkimuksessa havaitaan, ettd ajoneuvon, jdrjestelmdn, komponentin, 
erillisen teknisen yksikdn, osan tai varusteen vaatimustenvastaisuus on 
merkittavd tai se aiheuttaa vakavan riskin.

140 § Testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuvat kulut

Markkinavalvontaviranomainen voi velvoittaa talouden toimijan 
korvaamaan testauksesta ja tutkimuksesta aiheutuvat kulut, jos 
markkinavalvontaviranomainen kdyttdd jotakin 136 §:ssd, autojen ja 
niiden perdvaunujen puiteasetuksessa, L-luokan ajoneuvojen 
puiteasetuksessa tai traktoreiden ja niiden perdvaunujen 
puiteasetuksessa tarkoitettua oikeutta.

Tukesin mielesta olisi selkeampaa, ettei lainvastaisen tuotteen hankintakulujen 
perimista sidottaisi tulkinnanvaraisiin kasitteisiin "merkittava" ja "vakava" 
(ajoneuvolaki 132 § 2 momentti), vaan vaatimusten vastaisen tuotteen
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hankintakulujen korvaamisesta saadettaisiin yhtenevaistesi tuotteen 
testauskulujen korvaamisen kanssa (ajoneuvolaki 140 §).

Testauskuluja koskevassa 140 §:ssa oleva "voi" sana jattaa harkinnanvaraa 
viranomaiselle ja vastaava kirjaus naytteen hankintakulujen osalta johtaisi 132 § 2 
momentin tavoitteeseen eli torjumaan tarpeettomien tarkastusten ja 
tutkimusten teettamisen ja vybryttamaan aiheellisten tutkimusten kustannukset 
saannbksia rikkovien toiminnanharjoittajien maksettaviksi.

EU:n uusi vaatimustenmukaisuus-ja markkinavalvonta-asetus (2019/1020/EU) ei 
rajoita kustannusten perimista merkittaviin tai vakaviin 
vaatimustenmukaisuuksiin.

Resitaali 49:ssa: "Jasenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus taydentaa julkista 
rahoitusta perimalla maksuja asiaankuuluvilta talouden toimijoilta niiden 
kustannusten kattamiseksi, jotka syntyvat vaatimustenvastaisiksi todettuihin 
tuotteisiin liittyvan markkinavalvonnan toteuttamisesta." Ei mainintaa 
vaatimustenvastaisuuden merkittavyydesta.15 artiklan 1 kohta: "Jasenvaltiot 
voivatantaa markkinavalvontaviranomaisilleen luvan peria asiaankuuluvilta 
talouden toimijoilta kokonaisuudessaan kustannuksetjotka liittyvat 
vaatimustenvastaisuustapauksia koskeviin markkinavalvontaviranomaisten 
toimiin."

10 luku Erinaiset saannbkset

Tukes esittaa, etta 161 §:n saannbskohtaiset perustelut tarkistettaisiin ja 
korjattaisiin vastaamaan lakiehdotuksen 161 §:aa. Saadbskohtaisten perustelujen 
mukaan ajoneuvolain 161 §:ssa olisi neija momenttia, lakiehdotuksen mukaan 
momentteja olisi kaksi. Saannbskohtaisista perusteluista tulisi poistaa 161 §:n 
osalta viittaukset 3 ja 4 momentteihin, koska lakiehdotuksen 161 §:ssa ko. 
momentteja ei ole.

Kopio Tukesin kirjelmasta liikenne-ja viestintaministeriblle 11.12.2017, dnro 
7183/49/2017. Asia: Hallituksen esitys liikennekaareksi HE 161/2016 vp, 
LVM076:00/2015
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