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Turvallisuus-ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto taksisaantelyn toimivuutta
kasittelevaan arviomuistioon

1. Johdanto

Turvaiiisuus- ja kemikaaiiviraston (Tukes) iausunto perustuu viraston
tehtavaan
mittausiaiteiain
(707/2011)
34
§:n
mukaisena
vaivontaviranomaisena.
Taksiiiikenteessa kaytettavat taksamittarit kuuiuvat mittausiaitedirektiivin
(2014/32/EU) soveitamisaiaan. Mainittu direktiivi on toimeenpantu
Suomessa mittausiaiteiaiiia ja sen muutokseiia (1138/2016) seka
vaitioneuvoston asetukseiia mittausiaitteiden oiennaisista vaatimuksista,
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisista erityisvaatimuksista
(2016/1432).

2. Ajoneuvolain taksamittarisaannoksen muuttamisen vaittamattomyys
Arviomuistion
kohdassa
4.4.1.2.
(s.
68)
todettu
ajoneuvoiain
taksamittarisaanteiyn muutostarve on perusteitu ja mittausiaitedirektiivin
oikeusvaikutusten vuoksi vaittamatbn.
Ajoneuvoiain (1090/2002, muutos 321/2017) 25 §:n 2 momentin
taksamittarisaannos on ristiriidassa mittausiaitedirektiivin kanssa:

"Jos matkan hinta perustuu matkan tai ajan mittaamiseen,
luvanvaraiseen henkiloliikenteeseen kdytettdvassd ajoneuvossa on
oltava taksamittari tai hinnan mddrittelyssd on kdytettdvd muuta
laitetta tai idrjestelmdd, iolla saavutetaan taksamittaria vastaava
mittaustiedon iuotettavuus sekd tiedon suoiauksen taso.
//

Taksamittari on tarkoitettu mittausiaitedirektiivin mukaan mittausiaitteeksi
taksimatkan hinnan maarittamiseen taksimatkan aikana mitatun pituuden
ja/tai
keston
perusteeiia.
Mittausiaitedirektiivin
toimeenpanon
oikeusvaikutuksista seuraa, etta direktiivin soveitamisaiaan kuuiuvissa
mittaustehtavissa saa kayttaa ainoastaan direktiivin vaatimusten mukaisia
mittausiaitteita. Taman vuoksi ei oie saiiittua, etta Suomeiia oiisi omaa
kansaiiista saanteiya, jonka mukaan oiisi mahdoiiista kayttaa muuta iaitetta
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tai jarjestelmaa taksamittarin kayttotarkoituksessa, toisin sanoen
taksimatkan hinnan maarittamiseen taksimatkan aikana mitatun pituuden
ja/tai keston perusteella.
Ajoneuvolain 25 §:n taksamittarisaannds sisaltaa muun laitteen tai
jarjestelman osalta vakavan puutteen, joka koskee vaatimustenmukaisuuden
osoittamista:
•

Taksamittarin
osoitetaan
vaatimustenmukaisuus
mittauslaitedirektiivin ilmoitetun laitoksen tarkastuksilla, joten
taksamittarin osalta ajoneuvolain 25 §:ssa edellytetty
mittaustiedon luotettavuus ja tiedon suojauksen taso osoitetaan
riippumattoman kolmannen osapuolen avulla.

•

Muun laitteen tai jarjestelman osalta ei ajoneuvolain 25 §:ssa
saadeta, kenen velvollisuutena on osoittaa mittaustiedon
luotettavuuden ja tiedon suojauksen tason vaatimusten
tayttyminen
tai
tarvitaanko
vaatimustenmukaisuuden
osoittamisessa riippumatonta osapuolta kuten tarkastuslaitosta
tai akkreditoitua testauslaboratoriota.

3. Harmaan talouden torjuntaan liittyvat toimenpide-ehdotukset
Arviomuistion kohdassa 4.3 (s. 62) kasitellaan verohallinnon esitysta
tiedoista, joiden tulisi olla verohallinnon saatavissa taksiliikenteesta.
Verohallinnon kaytettavissa tulisi tarvittaessa olla kaikkien ammattiajojen
ajankohta, matkan pituus ja sen ajallinen kesto seka kaikkien kyytien hintaja maksutapatieto.
Mittauslaitedirektiivin vaatimukset tayttava taksamittari on luotettava
tiedon lahde Verohallinnolle:

4. Yhteenveto
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•

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

•

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

Mittauslaitedirektiivin perusteella on edellytettava, etta taksamittaria tulee
kayttaa mittauslaitteena sellaisessa taksiliikenteessa, jossa taksimatkan
hinta maaritetaan taksimatkan aikana mitatun pituuden ja/tai keston
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perusteella. Mittauslaitedirektiivi ei kuitenkaan esta jasenvaltiota
kehittamasta saantelya sellaiselle taksiliikenteelle, jossa taksimatkan hinta
maaritetaan muulla tavoin kuin matkan aikana tehdyn mittauksen
perusteella.
Ajoneuvolain 25 §:n taksamittarisaanndsta tulee muuttaa siten, ettei
saannds ole ristiriidassa EU:n mittauslaitedirektiivin kanssa. Saanndksessa
tulee viitata taksamittarin vaatimuksenmuksenmukaisuuden osalta
mittauslaitelakiin ja sen nojalla annettuihin alempiin saanndksiin. Muuta
laitetta tai jarjestelmaa ei saa rinnastaa taksamittariin eika muuta laitetta tai
jarjestelmaa saa kayttaa taksamittarin kayttdtarkoituksessa.
Taksamittarisaannoksen muutoksessa olisi perusteltua ottaa huomioon
arviomuistion
kohdassa 4.4.1.2
(s.
66
67)
esitettyja
toimenpidevaihtoehtoja.

Paajohtaja

Kimmo Peltonen

Johtava asiantuntija

Rainer Patsi

Lisatietoja lausunnosta antaa johtava asiantuntija Rainer Patsi puh. 029 5052
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