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Liikenne- ja viestintäministeriö

Lausunto luonnoksesta VN-asetukseksi tieliikenteen
sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten
työnjaosta
Liikenne ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa otsikon asetusluonnoksesta. Valtioneuvoston
asetuksessa säädetään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta
perustuen Euroopan neuvoston asetusmuutoksiin sekä Euroopan neuvoston ja parlamentin
direktiivimuutoksiin.
EU:n liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa koskeva säädöshanke käynnistyi 21.10.2020,
jonka puitteissa annettiin hallituksen esitys (HE 194/2021 vp) sekä valtioneuvoston asetus
ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä annetun valtioneuvoston
asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta (431/2021). Hallituksen esityksellä muutettiin liikenteen
palveluista annettua lakia, työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta annettua lakia,
työntekijöiden lähettämisestä annettua lakia ja ylikuormamaksusta annettua lakia. Lait ovat tulleet
voimaan 1.2.2022. Säädöshanke kuitenkin jatkuu 31.3.2022 asti, minkä puitteissa myös tämä
asetusehdotus annettaisiin. Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä koskien liikenteen palveluista
annetun lain (320/2017), jäljempänä liikennepalvelulaki, 43 §:n 3 momentin mukaisesti
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää valvontaviranomaisten työnjaosta ja valvonnan
täytäntöönpanosta sekä ajo- ja lepoaika-asetuksen 13 artiklan 1 ja 3 kohdassa sekä 14 artiklassa
tarkoitettujen poikkeusten soveltamisesta.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2020/1057, jäljempänä muutosdirektiivin,
mukaisesti kansalliseen lainsäädäntöön vaaditaan muutoksia tieliikenteen sosiaalilainsäädännön
valvonnan osalta. Muutosdirektiivin mukaisesti tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnassa on
tarkastettava vuosittain laaja ja edustava otos ajo- ja lepoaika-asetuksen ja ajopiirturiasetuksen
soveltamisalaan kuuluvista kuljettajista, liikkuvista työntekijöistä, yrityksistä ja ajoneuvoista.
Muutosdirektiivin muutokset kohdistuivat tämän asetuksen osalta tieliikenteen sosiaalilainsäädännön
valvontadirektiiviin. EU-lainsäädännön muutoksilla on tarkoituksena tehostaa tieliikenteen
sosiaalilainsäädännön riskiperusteista valvontaa, tiedonvaihtoa sekä saada valvontaan selkeää
suunnitelmallisuutta.
Valtiovarainministeriön lausunto
Esityksessä todetaan, että asetusehdotuksella voi olla lieviä vaikutuksia viranomaisten
henkilöstöresursseihin. Asetusehdotuksella arvioidaan olevan vaikutuksia toimivaltaisten
viranomaisten hallinnollisiin tehtäviin ja kustannuksiin. Liikenne- ja viestintävirastolle ehdotettu rooli
valvontastrategian ja raportoinnin koordinaattorina tuo uusia lisätehtäviä. Tieliikenteen
sosiaalilainsäädännön valvontadirektiivin vaatimusten toimeenpano ja muutokset tuovat
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asetusehdotuksessa toimivaltaisille viranomaisille tehtäviä, joita aiemmin ei ole ollut. Esimerkiksi
työsuojeluviranomaisen tehtävät vaikuttavat esityksen mukaan vähintään tarkentuvan ja oletettavasti
myös lisääntyvän yritysten tiloissa tehtävien tarkastusten osalta.
Säädösehdotuksessa tulisi olla tarkempi vaikutusarvio asetuksesta johtuvien mahdollisten
resurssitarpeiden osalta. Valtiovarainministeriö haluaa huomauttaa, että asetuksen taloudellisiin
vaikutuksiin ei ole varauduttu liikennepalvelulakiesitystä annettaessa ja lähtökohtaisena oletuksena
on, että toiminta hoidetaan virastojen olemassa olevan rahoituksen turvin.
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