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Turvallisuus-ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto hallituksen esityksen
luonnoksesta liikennepalvelulain Ja eraiden siihen liittyvien lakien
muuttamiseksi (taksisaantelyn korjaus)

Turvaiiisuusja
kemikaaiivirasto
(Tukes)
esittaa
terminoiogian
tarkkarajaisuuteen iiittyvia muutoksia haiiituksen esityksen iuonnoksen
osuuksiinjoissa kasiteiiaan taksamittaria ja muuta iaitetta ja jarjesteimaa.
Tukesin esittamat muutokset:
Sivu 28, esityksen kohta 4.1.3 Harmaan taiouden torjunta taksiaiaiia,
aiakohta Taksamittarit seka muut iaitteet ja jarjesteimat, toinen kappaie,
esityksen tekstissa koimas rivi:
•

poistetaan: "mittaa

Jos taksissa ei ole taksamittaria, olisi taksissa kaytettava muuta Iaitetta tai
jarjesteimaa, joka keraa ja sailyttaa laissa edellytetyt tiedot. Kaikissa takseissa
olisi siten oltava jatkossa jokin laite tai jarjestelma, joka mittaa matkan keston ja
pituuden seka tallentaa tiedot matkan kestosta ja pituudesta, liikenndinnista
kaytettavasta ajoneuvosta, ajon suorittaneesta kuljettajasta ja matkan
ajankohdasta. Taman mydta kaikista taksimatkoista kertyisi jatkossa sellaista
tietoa, joka mahdollistaa tehokkaan verovalvonnan toteuttamisen. Muutos
tayttaisi myds sen tavoitteen, etta taksikyyteja voisi jatkossakin tarjota ilman,
etta autossa on taksamittari. Muun laitteen ja jarjestelman kayttdtarkoitus ja
silta edellytetyt ominaisuudet olisivat selvasti erilaiset kuin taksamittarin, jolloin
nama Iaitteet ja jarjesteimat jaisivat mittauslaitedirektiivin soveltamisalan
ulkopuolelle eika niilla tarvitsisi olla taksamittareilta vaadittuja ominaisuuksia.

Sivu 69, esityksen kohta 7.3 Ajoneuvolaki, 25 §:n muutoksen perustelut,
toinen kappaie, esityksen tekstissa koimas rivi:
•
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Laite tai jarjestelma tai niiden yhdistelma tarkoittaa esimerkiksi
tietojarjestelmaa, johon sisaltyisi vahintaan seuraavia osia: Taksiajoneuvossa
mukana olevalla laitteella oleva sovellus tai muu laite, joka mittaa tai muutoin
todentaa matkan ajankohdan, kuljetun matkan pituuden ja siihen kaytetyn ajan
seka tallentaa kuljettajan yksildintitiedot ja matkan hinta- ja maksutapatiedot.
Toiseksi tietojarjestelmaan sisaltyisi kolmannen osapuolen hallinnoima
tietokanta tai tietokantoja, joihin sovelluksella tai laitteella keratyt tiedot siirtyvat
automaattisesti ja joissa ne sailytetaan muuttumattomina. Kolmanneksi
tietojarjestelmaan sisaltyisi laitteita, joiden avulla keratyt tiedot siirtyvat
tietokantoihin. Neljanneksi tietojarjestelmaan sisaltyisi ohjelmistoja, joiden
avulla
toteutetaan
esimerkiksi
tarvittavat
raportointija
tiedonhakuominaisuudet siten, etta tietokantoihin tallentuneita tietoja voi
tarkastella ja tulostaa selvakielisessa muodossa. Muulla laitteella tai
jarjestelmalla ei tarkoiteta sellaista laitetta tai jarjestelmaa, joka
ominaisuuksiltaan vastaa mittauslaitedirektiivissa tarkoitettua taksamittaria.

Sivu 69, esityksen kohta 7.3 Ajoneuvolaki, 27 a §:n muutoksen perustelut,
esityksen tekstissa kahdeksas rivi:
•

poistetaan: "mitattava

27 a §. Ajoneuvon rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevat maaraykset.
Pykalan 2 momentista kumottaisiin 8 kohta. Kyseiseen kohtaan sisaltyva
Liikenne- ja viestintaviraston maarayksenantovaltuus taksamittarista seka
muusta laitteesta ja jarjestelmasta siirrettaisiin uuteen 4 momenttiin. Uusi
maarayksenantovaltuus eroaisi aiemmasta siten, etta jatkossa maarays
annettaisiin ilman erillista arviointia sen tarpeellisuudesta. Tarkemmat
maaraykset voisivat koskea taksamittareiden osalta mittauslaitedirektiivissa
tarkoitettua ilmastollista kayttdymparistda, suojausta tietojen turmeltumista
vastaan ja etaasennuksen raportointia. Muun laitteen tai jarjestelman osalta
maaraykset voisivat koskea esimerkiksi tarkkuutta, jolla laitteen on mitattava tai
muutoin todennettava matkan pituus ja siihen kaytetty aika, seka sita, miten
tietoja olisi sailytettava ja suojattava, jottei niita pystyjalkikateen muokkaamaan.
Liikenne-ja viestintavirasto voisi antaa tarkempia maarayksia myds siita, missa ja
miten laitteen tai jarjestelman keraamia tietoja on voitava tarkastella ja tulostaa.

Sivu 70, esityksen kohta 8 Lakia alemman asteinen saantely, alakohta
Taksamittari seka muu laite ja jarjestelma, esityksen tekstissa kuudes rivi:
•

poistetaan: "mitattava

Liikenne- ja viestintavirasto antaisi tarkemmat maaraykset taksamittarista seka
muusta
laitteesta
ja
jarjestelmasta
ajoneuvolain
27
a
§:n
maarayksenantovaltuuksien nojalla. Tarkemmat maaraykset voisivat koskea
taksamittareiden osalta mittauslaitedirektiivissa tarkoitettua ilmastollista
kayttdymparistda, suojausta tietojen turmeltumista vastaan ja etaasennuksen
raportointia. Muun laitteen tai jarjestelman osalta maaraykset voisivat koskea
esimerkiksi tarkkuutta, jolla laitteen on mitattava tai muutoin todennettava
matkan pituus ja siihen kaytetty aika, seka sita, miten tietoja olisi sailytettava ja
suojattava, jottei niita pysty jalkikateen muokkaamaan. Liikenne- ja
viestintavirasto voisi antaa tarkempia maarayksia myds siita, missa ja miten
laitteen tai jarjestelman keraamia tietoja on voitava tarkastella ja tulostaa.
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Perustelut Tukesin esittamille muutoksille:
•

Hallituksen esityksen luonnoksen sisaltyvan ajoneuvolain 25 §:n
muutosehdotuksen mukaan taksimatkan aikana tapahtuvassa
matkan pituuden ja keston mittauksessa on kaytettava
taksamittaria. Kasitetta "mittaus" tai "mittaaminen" tulisi kayttaa
pelkastaan taksamittarin yhteydessa, koska ainoastaan taksamittaria
on sallittua kayttaa mittauslaitelaissa ja mittauslaitedirektiivissa
maaritetyn
taksimatkan
mittausta
koskevan
lakisaateisen
mittaustehtavan mittauslaitteena.

•

Ajoneuvolain 25 §:n muutosehdotukseen sisaltyvan muun laitteen ja
jarjestelman ominaisuuksia ja kayttotarkoitusta ei tulisi hallituksen
esityksen luonnoksessa maarittaa siten, etta olisi vaarana tulkita
muu laite ja jarjestelma mittauslaitedirektiivissa tarkoitetuksi
taksamittariksi.
Mahdollisten
vaarinkasitysten
vaittamiseksi
kasitetta "mittaus" tai "mittaaminen" ei tulisi kayttaa muun laitteen
ja jarjestelman yhteydessa.

•

Muulla laitteella ja jarjestelmalla tulee kerata kirjanpidon ja
verotuksen kannalta tarvittavalla tarkkuudella tiedot taksimatkan
pituudesta ja ajallisesta kestosta. Tata vaatimusta on selvitetty
tarkemmin
hallituksen
esityksen
luonnokseen
sisaltyvan
liikennepalvelulakiin lisattavaksi ehdotetun 15 a §:n perusteluissa.
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