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Lausuntopyyntö VN/1631/2020-LVM-117
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain,
tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn korjaus)
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue (myöh.
työsuojeluviranomainen) suhtautuu positiivisesti esitettyihin lain muutoksiin.
Esityksessä esitettävät muutokset eivät suoraan liity työsuojeluviranomaisen
valvomaan lainsäädäntöön, mutta parantavat yleisesti työelämän
lainsäädännön valvontaa ja osaamista kyseisellä toimialalla.
Työsuojeluviranomainen ei katso tarpeelliseksi lausua niiltä osin kuin
muutokset eivät vaikuta sen toimintaan. Työsuojeluviranomainen suhtautuu
lähtökohtaisesti positiivisesti yritys- ja yhteisötunnusvaatimukseen, mutta
kiinnittää huomiota siihen, että alalla on viime vuosina havaittu enenevässä
määrin epäselvyyttä työsuhteen muodostumisessa. Tällainen muodollinen
yritys- ja yhteisötunnusvaatimus saattaa ennestään hämärtää tätä rajaa ja
olisikin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millä näennäisyrittäjyyttä voitaisiin
kitkeä taksialalla ja kuljetusalalla yleisemminkin.
Työelämävaikutuksiltaan positiivisin muutos liittynee taksiliikenteen
yrittäjäkoulutusvaatimukseen ja siihen, että yrittäjien työelämätietoutta
lisätään. Valvonnan havaintona voidaan todeta, että iso osa velvollisuuksien
laiminlyönneistä johtuu tietämättömyydestä, johon tämä muutos vastaa.
Työsuojeluviranomainen pitää erityisen tärkeänä, että esitetty koulutussisältö,
erityisesti työllistämistä, palkkaa ja sosiaaliturvaa koskeva osuus, käsittää
riittävän kattavan kokonaisuuden työelämän lainsäädäntöä.
Työsuojeluviranomainen arvioi, että se pystyy antamaan Liikenne ja
viestintävirastolle tarvittaessa tukea kattavan koulutuskokonaisuuden
määrittämiseksi.
Harmaan talouden torjunnan osalta työsuojeluviranomainen näkee muutoksen
hyvänä. Työsuojeluviranomaisen toteuttaman harmaantalouden torjunnan
osalta valvonnassa käytetään laajalti hyödyksi verohallinnon keräämää tietoa
ja näin ollen esityksen vaikutukset verohallinnon toimintaan palvelevat myös
työsuojeluvalvonnan tavoitteita.
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