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Liikenne- ja viestintäministeriölle

Oikeusministeriön ennakkokommentti matkalippujen
tarkastajilta ja tarkastuksessa apuna olevilta
järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta
annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
(867/2006) muutostarpeista
Liikenne- ja viestintäministeriö on 27.4 2021 pyytänyt ennakkokommenttia matkalippujen tarkastajilta ja
tarkastuksessa apuna olevilta järjestyksenvalvojilta vaadittavasta koulutuksesta annetun liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksen (867/2006) muutostarpeista.
Oikeusministeriö kiinnittää kommentissaan huomiota erityisesti asetuksen 2§ 5c momentin säännökseen,
jonka mukaan matkalipun tarkastajan koulutukseen sisältyvän asiakaspalvelukokonaisuuden on
sisällettävä ”tärkeimmät tarkastustehtävää suoritettaessa käytettävät fraasit ruotsiksi ja englanniksi”.
Oikeusministeriö toteaa, että joukkoliikenteen tarkastusmaksusta säädetyn lain (1979/469) 1§ mukaan
”oikeus tarkastusmaksun perimiseen ilman asianmukaista matkalippua joukkoliikenteessä matkustavalta
voidaan myöntää kunnalle sekä pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta
yhteistoiminnasta annetun lain (829/2009) 3 §:ssä tarkoitetulle kuntayhtymälle, jolle rautatieliikenteen
osalta voidaan myöntää oikeus tarkastusmaksun keräämiseen valtakunnallisesti.”
Näin ollen sovellettavaksi tulee laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (2003/424),
eli kielitaitolaki. Lain 5 § säädetään kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten asettamisesta. 5 § 2
mom. mukaan ”jos lailla tai lain nojalla ei säädetä kunnallisten viranomaisten henkilöstön kielitaitoa
koskevista kelpoisuusvaatimuksista, niitä voidaan asettaa kuntalain (365/1995) mukaisessa
järjestyksessä”.
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Sovellettavaksi tulevat myös julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta säädetyn lain
(2003/424) 2 § Henkilöstön kielitaidosta huolehtiminen, 3 § Kielitaidosta varmistautuminen palvelukseen
otettaessa, sekä 4 § Kielitaitoa koskevista vaatimuksista ilmoittaminen.
Oikeusministeriö pitää keskeisenä, että valmistelussa huomioidaan kielitaitolaki. Tarkastajien
koulutuksessa tulisi lähteä siitä, että tarkastajat, jotka käyttävät merkittävää julkista valtaa, ja joiden
toiminta vaikuttaa yksilön oikeusturvaan, ovat kielitaidoltaan kykeneviä vastaamaan kuntien tarpeisiin.
Oikeusministeriö pitää tarpeellisena arvioida nykyistä säännöstä ”tärkeimmistä tarkastustehtävää
suoritettaessa käytettävistä fraaseista ruotsiksi ja englanniksi” suhteessa kielitaitolakiin ja kuntien
mahdollisiin tarpeisiin tarkastajien osalta.
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