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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henki
löliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lu
vanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä anne
tun lain joukkoliikenneluvan myöntämisen ja 
liikenneluvan peruuttamisen edellytyksiä 
sekä taksojen vahvistamista koskevaa sään
nöstä. Lupaviranomaisen harkintavaltaa eh
dotetaan lisättäväksi arvioitaessa liikennelu-

van myöntämisen edellytyksenä olevaa hy
vämaineisuuden vaatimusta. Oikeushenkilöl
le myönnetyn taksi- tai sairaankuljetusluvan 
peruuttamisen edellytyksiä ehdotetaan täs
mennettäväksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1997 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 
annetun lain (343/91), jäljempänä henkilölii
kennelaki, 9 §:ssä (662/94) säädetään jouk
koliikenneluvan myöntämisen edellytyksistä. 
Luvan myöntämisen edellytyksinä ovat hyvä 
maine, riittävä vakavaraisuus ja säädetty 
ammatillinen pätevyys. Pykälän 3 momen
tissa säädetään joukkoliikenneluvan myön
tämisen edellytyksenä olevasta hyvämainei
suuden vaatimuksesta. Momenttia sovelle
taan myös taksi- ja sairaankuljetuslupaan. 
Sen mukaan hakijan tai liikenteestä vastaa
van henkilön ei katsota täyttävän hyvä
maineisuuden vaatimusta eikä hänelle siten 
voi myöntää liikennelupaa, jos hänet on vii
meksi kuluneiden viiden vuoden aikana tuo
mittu vankeusrangaistukseen rikoksesta tai, 
jos hänet on vähintään kolmesti viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkoran
gaistukseen laissa erikseen mainittujen sään
nösten ja määräysten rikkomisesta. 

Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi sään
nös, joka antaisi lupaviranomaiselle harkin
tavaltaa hyvämainetsuutta arvioitaessa. Lu-
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paviranomaiselle annettaisiin mahdollisuus 
ottaa huomioon rikosten laatu, tekotapa ja 
muut olosuhteet arvioitaessa hakijan sopi
vuutta harjoittamaan henkilöliikennettä. Voi
massa olevan säännöksen soveltaminen on 
voinut käytännössä johtaa kohtuuttomiin 
lopputuloksiin. Tarkoituksena olisi lisätä 
joustavuutta erityisesti taksi- ja sairaankul
jetuslupia uudistettaessa ja niiden peruutta
mista harkittaessa. Lain soveltaminen on 
näiden liikennemuotojen osalta johtanut käy
tännössä toisinaan liian ankariin seuraamuk
siin sen takia, että niissä luvanhaltija usein 
toimii itse myös kuljettajana. 

Henkilöliikennelain 11 §:ssä säädetään tak
soista. Liikenneministeriö voi tarvittaessa 
vahvistaa taksitaksan, sairaankuljetustaksan 
ja linjaliikenteen valtakunnallisen sarjalippu
taksan. Pykälän 2 momentissa säädetään so
vellettavasta taksasta silloin, kun sairasautoa 
käytetään muuhun kuin sairaankuljetukseen. 
Tämä momentti ehdotetaan kumottavaksi. 
Henkilöliikennelain 6 a §:n 6 momentin mu
kaan sairaankuljetuslupa oikeuttaa harjoitta
maan sairaankuljetusta yhdellä sairasautolla 
koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamat-
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ta. Koska sairaankuljetuslupa ei oikeuta har
joittamaan muuta liikennettä kuin sairaankul
jetusta, on säännös käynyt tarpeettomaksi. 

Henkilöliikennelain 20 §:ssä säädetään lii
kenneluvan peruuttamisesta. Pykälän 3 mo
mentin mukaan lupaviranomaisen on pää
sääntöisesti peruutettava oikeushenkilölle 
myönnetty taksilupa ja sairaankuljetuslupa, 
jos yritys myydään tai muutoin vastiketta 
vastaan siirretään ja lupaviranomaisen hy
väksymä liikenteestä vastaava henkilö on 
lakannut tai lakkaa hoitamasta hänelle tämän 
lain mukaan kuuluvia tehtäviä. 

Säännöksen taustana on ollut tarve selkiin
nyttää luvan myöntämiskäytäntöä siten, että 
lupia voitaisiin myöntää paitsi luonnollisille 
henkilöille myös yhtiöille ja muille oi
keushenkilöille. Samalla on kuitenkin ollut 
tarpeen estää yhtiöille myönnettyjen lupien 
myynti, koska sen salliminen olisi ristiriidas
sa tarveharkintaisen lupajärjestelmän kanssa. 
Toisaalta on haluttu säilyttää mahdollisuus 
luvan siirtoon sukupolvenvaihdostilanteissa 
samoin kuin antaa taksiautoilijan tyttärelle 
tai pojalle mahdollisuus jatkaa vanhempansa 
elinkeinoa tämän kuoleman jälkeen. 

Käytännössä lakia on sovellettu liian jäy
kästi. Kaikki lupaviranomaiset eivät ole pitä
neet mahdollisena, että lain sanat 11 

•• .lakkaa 
tai on lakannut.. 11 voisivat tarkoittaa myös 
myynnin jälkeen tapahtuvaa liikenteestä vas
taavan henkilön vaihtumista. Tämän takia 
säännöksen kiertämisessä on onnistuttu sil
loin, kun yhtiön myynti ja liikenteestä vas
taavan henkilön vaihtaminen ovat tapahtu
neet eri aikaan. Säännöstä on myös voitu 
kiertää siten, että yritystä ei ole kokonaisuu
dessaan myyty, mutta sen määräämisvalta on 
luovutettu toiselle. 

Momentin sanamuotoa ehdotetaan täsmen
nettäväksi siten, että lupaviranomaisen mah
dollisuuksia peruuttaa oikeushenkilölle 
myönnetty liikennelupa lisättäisiin ja siten 
entistä paremmin estettäisiin lupien myynnil
lä tapahtuva keinottelu. Säännöstä täsmen
netäisiin niin, että siitä selvästi ilmenee lii
kenteestä vastaavan henkilön vaihtumisen 
voivan tapahtua myös luovutustoimen jäl
keen. Yhtiön määräämisvalta katsottaisiin 
siirtyneeksi, jos avoimen yhtiön osakkuus tai 
osakeyhtiön osake-enemmistö luovutetaan tai 
kommandiittiyhtiön vastuunalainen yh
tiömies vaihtuu. 

Nykyisin on voimassa 297 oikeushenkilöl
le myönnettyä taksilupaa. 

2. Esityksen taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenneministeriössä 
virkatyönä. Esitysluonnoksesta on hankittu 
lausunnot keskeisiltä valtion ja kuntien vi
ranomaisilta, alan etujärjestöiltä sekä muilta 
asiantuntijatahoilta. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä maaliskuuta 1997. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun 

lain (343/91) 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa 
laissa (662/94) sekä 

muutetaan 9 §:n 3 momentti ja 20 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 15 
päivänä heinäkuuta 1994 annetussa laissa, seuraavasti: 

9 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen 
edellytykset 

Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön 
ei ole katsottava täyttävän 1 momentissa 
säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos: 

1) hänet on viimeksi kuluneiden viiden 
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk
seen rikoksesta; tai 

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkoran
gaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, liiken
teen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen nou
dattamista taikka liikenne- tai ajoneuvotur
vallisuutta koskevien säännösten ja määräys
ten rikkomisesta ja 

rikokset osoittavat hänen olevan ilmeisen 
sopimaton harjoittamaan luvanvaraista hen
kilöliikennettä. 

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 1996 

20 § 

Liikenneluvan peruuttaminen 

Lupaviranomaisen on peruotettava oi-
keushenkilölle myönnetty taksilupa tai sai
raankuljetuslupa, jos yritys myydään tai 
muutoin vastikkeellisesti luovutetaan ja lupa
viranomaisen hyväksymä liikenteestä vastaa
va henkilö tällaisen luovutuksen yhteydessä 
tai sitä ennen on lakannut taikka sen jälkeen 
lakkaa tosiasiallisesti hoitamasta hänelle tä
män lain mukaan kuuluvia tehtäviä. Yritys 
katsotaan myydyksi tai vastikkeellisesti luo
vutetuksi, jos yrityksen osakkuuteen tai 
osakkeiden omistukseen l'erustuva määrää
misvalta siirtyy tai on siirtynyt. Lupaa ei 
kuitenkaan peruuteta, jos ostaja tai muu siir
ronsaaja täyttää 9 b §:n 1-3 momentin 
taksiluvan ja sairaankuljetusluvan saamisen 
edellytykset ja jos siirron kohteena oleva 
lupa on myönnetty ennen 1 päivää maalis
kuuta 1991. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis
kuuta 1997. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Liikenneministeri Tuula Linnainmaa 
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Liite 

Laki 
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun 

lain (343/91) 11 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1994 annetussa 
laissa (662/94) sekä 

muutetaan 9 §:n 3 momentti ja 20 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa 15 
päivänä heinäkuuta 1994 annetussa laissa, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen 
edellytykset 

Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön 
ei ole katsottava täyttävän 1 momentissa 
säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos: 

1) hänet on viimeksi kuluneiden viiden 
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk
seen rikoksesta; tai 

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tuomittu sal<k:oran
gaistukseen työ- tai Jlalkkasuhdetta, liiken
teen harjoittamista, aJO- ja lepoaikojen nou
dattamista taikka liikenne- tai ajoneuvotur
vallisuutta koskevien säännösten ja määräys
ten rikkomisesta. 

11§ 

Taksat 

Kun sairasautoa käytetään muuhun kuin 
sairaankuljetukseen, kuljetuksesta saa periä 
enintään takseille vahvistetun taksan mukai
sen maksun. 

Ehdotus 

9§ 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen 
edellytykset 

Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön 
ei ole katsottava täyttävän 1 momentissa 
säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos: 

1) hänet on viimeksi kuluneiden viiden 
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk
seen rikoksesta; tai 

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkoran
gaistukseen työ- tai valkkasuhdetta, liiken
teen harjoittamista, aJo- ja lepoaikojen nou
dattamista taikka liikenne- tai ajoneuvotur
vallisuutta koskevien säännösten ja määräys
ten rikkomisesta ja 
rikokset osoittavat hänen olevan ilmeisen 

sopimaton harjoittamaan luvanvaraista hen
kilöliikennettä 

(kumotaan) 

11§ 

Taksat 
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Voimassa oleva laki 

20 § 

Liikenneluvan peruuttaminen 

Lupaviranomaisen on peruotettava oi
keushenkilölle myönnetty taksilupa tai sai
raankuljetuslupa, jos yritys myydään tai 
muutoin vastiketta vastaan siirretään ja lu
pav iranomaisen hyväksymä liikenteestä vas
taava henkilö on lakannut tai lakkaa hoita
masta hänelle tämän lain mukaan kuuluvia 
tehtäviä. Lupaa ei kuitenkaan peruuteta, mi
käli ostaja tai muu siirronsaaja täyttää lain 9 
b §:n 1-3 momentin taksiluvan ja sairaan
kuljetusluvan saamisen edellytykset ja siir
ron kohteena oleva lupa on myönnetty ennen 
1 päivää maaliskuuta 1991. 

Ehdotus 

20 § 

Liikenneluvan peruuttaminen 

Lupaviranomaisen on peruotettava oi
keushenkilölle myönnetty taksilupa tai sai
raankuljetuslupa, jos yritys myydään tai 
muutoin vastikkeellisesti luovutetaan ja lupa
viranomaisen hyväksymä liikenteestä vastaa
va henkilö tällaisen luovutuksen yhteydessä 
tai sitä ennen on lakannut taikka sen jälkeen 
lakkaa tosiasiallisesti hoitamasta hänelle tä
män lain mukaan kuuluvia tehtäviä. Yritys 
katsotaan myydyksi tai vastikkeellisesti luo
vutetuksi jos yrityksen osakkuuteen tai osak
keiden omistukseen perustuva määräämisval
ta siirtyy tai on siirtynyt. Lupaa ei kuiten
kaan peruuteta, mikäli ostaja tai muu siirron
saaja täyttää lain 9 b §:n 1-3 momentin 
taksiluvan ja sairaankuljetusluvan saamisen 
edellytykset ja siirron kohteena oleva lupa 
on myönnetty ennen 1 päivää maaliskuuta 
1991. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis
kuuta 1997. 




