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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi taksinkuljettaji-
en ammattipätevyydestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
sekä laiksi kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipä-
tevyydestä annetun lain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

taksinkuljettajien ammattipätevyydestä. Tak-
sinkuljettajien ammattitaitoa ja sopivuutta 
sekä paikallistuntemusta koskevia vaatimuk-
sia tarkennettaisiin.  

Kuljettajalta vaadittaisiin taksinkuljettajan 
koulutuksen ja kokeen suorittaminen.  

Sopivuuden arvioinnissa kiinnitettäisiin 
huomiota kuljettajan muihin edellytyksiin ja 
ominaisuuksiin tehtävässä toimimiseksi.  

Kuljettajalla olisi oltava taksinkuljettajan 
ajolupa, jonka myöntäisi poliisi. Poliisi arvi-
oisi kuljettajan sopivuuden ja paikallistunte-
muksen. Ajoneuvohallintokeskus hyväksyisi 

koulutuksen antajat ja koulutusohjelmat sekä 
vastaisi kokeen järjestämiseen ja valvontaan 
liittyvistä tehtävistä. Valvontaan ja kokeen 
vastaanottoon liittyvissä tehtävissä se voisi 
käyttää apunaan palveluntuottajia. 

Ajoneuvohallintokeskuksesta annettuun la-
kiin, tieliikennelakiin ja ajoneuvoliikennere-
kisteristä annettuun lakiin tehtäisiin eräitä 
teknisiä muutoksia.  

Lisäksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien 
ammattipätevyydestä annetun lain rangais-
tussäännöstä muutettaisiin.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan syksyllä 2009.  

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Henkilöauton ammattiajoluvasta ja kuljet-
tajan vaatimuksista ammattimaisessa henki-
löliikenteessä säädetään tieliikennelaissa 
(267/1981) ja ajokorttiasetuksessa 
(945/1990). 

Henkilöiden ammattimaisesta kuljettami-
sesta henkilöautolla tiellä säädetään taksilii-
kennelaissa (217/2007), joka tuli voimaan 
1.8.2007. Laki sisältää säännökset henkilöau-
tolla harjoitettavien henkilökuljetusten lu-
vanvaraisuudesta, taksilupaa hakevan vaati-
muksista, taksipalvelujen laatuvaatimuksista 
ja muista taksiliikenteen harjoittamiseen liit-
tyvistä asioista. Lakiin sisältyy myös eräitä 
kuljettajia koskevia vaatimuksia osana taksi-
palvelujen laatuvaatimuksia (17 §). Vaati-
mukset koskevat kuljettajan pukeutumista, 
käyttäytymistä, ajotapaa ja reitin valintaa se-
kä vaitiolovelvollisuutta. 
 
 
2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

 
 Säännökset 

Tieliikennelain 82 b §:n mukaan henkilö-
autoa saa kuljettaa ammattimaisessa henkilö-
liikenteessä se, jolla on auton ajo-oikeuden 
lisäksi poliisin myöntämä henkilöauton am-
mattiajolupa. Ammattiajoluvasta säädetään 
tarkemmin ajokorttiasetuksen 7 luvussa. 
Ammattiajolupa voidaan myöntää myös pel-
kästään invataksin kuljettamiseen.  

Ajokorttiasetuksen mukaan ammattiajolu-
van hakijalla on oltava auton muu kuin ly-
hytaikainen ajo-oikeus ja hänen on täytettävä 
C-luokan ajo-oikeuden terveysvaatimukset. 
Lupa on voimassa hakijan 70 ikävuoteen. 
Hänellä on oltava riittävät tiedot ammatti-
maista liikennettä koskevista säännöksistä ja 
määräyksistä, sen turvallisuuteen vaikuttavis-
ta tekijöistä, asiakaspalvelusta ja muista am-

matin harjoittamiseen liittyvistä asioista sekä 
ammatin edellyttämä paikallistuntemus. Li-
säksi vaatimuksena on, ettei ammattiajoluvan 
hakijaa ole henkilökohtaisten ominaisuuksi-
ensa takia pidettävä sopimattomana tehtä-
vään. 

Ammattiajolupa on ajokorttiasetuksen 
38 §:n mukaan peruutettava toistaiseksi tai 
määräajaksi, jos lupaedellytyksiä ei enää täy-
tetä. Lupa voidaan peruuttaa myös väliaikai-
sesti, jos edellytykset väliaikaiseen ajokiel-
toon määräämiseen ovat olemassa. Luvan vä-
liaikaisessa peruuttamisessa noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä tieliikennelaissa sääde-
tään väliaikaisesta ajokiellosta. 
 
Käytäntö 

Lupakäytännöstä johtuen taksinkuljettajien 
määrää on vaikea arvioida. Vuonna 2006 re-
kisterissä oli 86 806 henkilöauton ammat-
tiajolupaa, mutta päätoimisten kuljettajien 
määrän arvioidaan olevan noin 20 000 
myönnettyjen taksilupien (9500) perusteella. 
Osa kuljettajista toimii tehtävässä satunnai-
sesti tai sijaisena. Vuosittain lupia myönne-
tään vajaat 2500. 

Käytännössä kuljettajan vähimmäisikä on 
19,5 vuotta, koska kuljettajalta vaaditaan py-
syvä ajo-oikeus. 70 vuoden yläikärajasta voi-
daan vain erityisestä syystä poiketa Ajoneu-
vohallintokeskuksen poikkeusluvalla, mutta 
näitä lupia ei ole juuri myönnetty. 

Kuljettajan terveysvaatimukset ja ajoter-
veydentilan määräaikaisseuranta on taksin 
kuljettajilla sama kuin raskaan liikenteen kul-
jettajilla. Terveydentilan valvontaa täydentä-
vät lääkärien tieliikennelain 73 a §:n mukai-
set ilmoitukset terveydentilan pysyvästä hei-
kentymisestä alle vaatimusten. 

Henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevien 
vaatimusten yleisluonteisuudesta johtuen 
harkintavalta asiassa jää lupaviranomaiselle. 
Niiden arviointi tapahtuu yleensä lupahake-
muksen käsittelyn yhteydessä ja lähinnä ri-
kosrekisterimerkintöjen perusteella. 
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Menettely vaadittujen tietojen hankkimi-
sessa ja testaamisessa vaihtelee. Usein selvi-
tyksenä osaamisesta on hyväksytty taksiyh-
distyksen järjestämän kurssin suorittaminen. 
Kurssin järjestäminen on voinut tapahtua po-
liisin myötävaikutuksella, mutta poliisi jär-
jestää myös omia kuulusteluja. Paikkakuntaa 
vaihdettaessa kuljettajalta on usein vaadittu 
vain paikallistuntemus uuden paikkakunnan 
osalta. 

Vapaaehtoisen koulutuksen määrä on vaih-
dellut 10 tunnista 60 tuntiin. Maaseudulla on 
järjestetty 10—20 tunnin viikonloppukursse-
ja ja esimerkiksi Helsingissä 50—52 tunnin 
kursseja. Kurssin hinnat ovat vaihdelleet jär-
jestäjän mukaan. Helsingissä kurssin hinta on 
ollut 290—300 euroa. Poliisin pitämän ajo-
lupakokeen maksu on ollut 67 euroa ja am-
mattiajoluvasta peritty maksu 20 euroa. 

Invataksin kuljettamiseen rajoitettuun lu-
paan ei ole edellytetty kuljetustehtävän eri-
tyisosaamista. Taustalla on ollut lievempi 
paikallistuntemusvaatimus. Taksiliikenteessä 
1990-luvulla tapahtuneiden muutosten jäl-
keen invataksia on voitu käyttää myös tolpal-
ta tapahtuvaan yleiseen taksiliikenteeseen. 
Käytännössä rajoitettuja lupia ei ole enää 
myönnetty. 

Säännösten yleisluonteisuus on heijastunut 
lupien peruuttamiseen ja käytännöt ovat 
vaihdelleet paikkakunnittain. Perusteena lu-
pien peruutuksille ovat olleet terveydelliset 
syyt ja ajokielto sekä myös erilaiset rikokset 
ja elintavat. Lupapäätöksiä on kumottu vali-
tusten johdosta sellaisissakin tapauksissa, 
kun kuljettaja on syyllistynyt useampaan ker-
taan rattijuopumukseen. Luvasta luopumista 
koskevat säännökset puuttuvat.  
 
 
2.2 Kansainvälinen tilanne 

Käytäntö taksin kuljettamisessa eräissä Eu-
roopan maissa 

Kansainvälisen maantiekuljetusliitto IRU:n 
vuonna 2003 teettämän selvityksen mukaan 
taksinkuljettajana toimiminen edellyttää kai-
kissa selvitykseen osallistuneissa Euroopan 
maissa ja eräissä kaupungeissa (Itävalta, 
Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Alan-
komaat, Norja, Espanja, Ruotsi, Lontoo, 

Bryssel ja Geneve) erityistä taksinkuljettajan 
ammattiajolupaa. Ammattitaitovaatimukset 
vaihtelevat, mutta usein vaaditaan kirjallinen 
koe, joka sisältää paikallistuntemusvaatimuk-
sen. Vain muutamassa maassa on koulutus-
velvoite, mutta tarkempaa tietoa koulutukses-
ta ei ole käytettävissä. Sen sijaan rikosrekis-
terin tarkistaminen lupaa myönnettäessä on 
yleistä. 

Euroopan unionin lainsäädäntöön ei sisälly 
taksin kuljettajia koskevia vaatimuksia. Ajo-
korttidirektiivissä (91/439/ETY) todetaan 
vain, että ryhmän 2 kuljettajien terveysvaa-
timuksia voidaan soveltaa taksin kuljettajiin. 
Vaatimukset ovat samat kuin kuorma- ja lin-
ja-autonkuljettajilla. Useissa jäsenvaltioissa 
kuten Suomessakin terveysvaatimukset mää-
räytyvät näiden vaatimusten mukaan. 

Esimerkkinä pelkkään kokeeseen perustu-
vista järjestelmistä ovat Ruotsi ja Iso-
Britannia. 

 
 
Ruotsi 

Ruotsissa taksinkuljettajan vaatimuksena 
on sopivuus, ammattitaito ja tehtävän edellyt-
tämien terveysvaatimusten täyttyminen. Ha-
kijalla on oltava linja-auton ajokortti tai B-
luokan ajokortti vähintään kahden vuoden 
ajalta. Kuljettajan vähimmäisikä on sama 
kuin linja-auton kuljettamisessa eli 21 vuotta.  

Taksinkuljettajan luvan hakijan on suoritet-
tava viranomaisen (Vägverket) järjestämä 
kirjallinen koe ja vuoden 2007 huhtikuun 
alusta lukien myös ajokoe. Lupaviranomai-
sena toimii lääninhallitus, joka arvioi henki-
lön sopivuuden tehtävään ja päättää luvasta. 

Sopivuutta arvioidaan eräiden rikostyyppi-
en perusteella. Sopimattomuutta osoittavina 
rikoksina pidetään väkivalta- ja seksuaaliri-
koksia, varkausrikoksia ja toistuvia lievem-
piä rikoksia. Hakija voi hakea ennakkotietoa 
sopivuudestaan ennen koulutusta ja koetta. 
Terveysvaatimusten täyttyminen on osoitet-
tava enintään kaksi kuukautta aiemmin anne-
tulla lääkärintodistuksella. Hakijalta vaadi-
taan riittävää näköä ja kuuloa ja liikuntaky-
kyä, jotta hän voi auttaa matkustajia. 

Ammattitaito osoitetaan teoreettisella ko-
keella, joka jakaantuu kolmeen osakokee-
seen, kartanlukuun, turvallisuuteen ja käyt-
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täytymiseen sekä lainsäädäntöön. Joissain 
lääneissä, kuten Tukholman läänissä, vaadi-
taan myös paikallistuntemuskoe. Testattavia 
aihepiirejä ovat muun muassa kartanlukutai-
to, taloudellinen ajotapa, ajoneuvon ympäris-
tövaikutukset, liikenneturvallisuus, vuoro-
vaikutus asiakkaiden kanssa, matkustajien 
sairauksien ja toimintarajoitteiden tuntemus, 
kuljettajan omaa turvallisuutta koskevat ris-
kit, ajoneuvotietämys, ammattilainsäädäntö 
ja liikennelainsäädäntö. Kokeen suorittami-
nen ei edellytä pakollista koulutusta. 

Ruotsissa luovuttiin 1998 ajokokeesta tässä 
yhteydessä, mutta se otettiin uudelleen käyt-
töön sen selvittämiseksi, että hakijalla on 
vaadittava ajotaito ja tottumus auton käsitte-
lyyn. Ajokoe mittaa ajoteknistä osaamista, 
ajoneuvoon, matkustajiin ja kuljettajaan liit-
tyvien turvallisuusnäkökohtien tuntemusta ja 
liikenneturvallisuuden, matkustusmukavuu-
den, ympäristön ja taloudellisen ajamisen 
vaatimukset huomioivaa ajotapaa. Kokeen 
pääkohtia ovat ajoneuvon turvatarkastus, tur-
vallisuus autossa, ajoneuvon käsittelykoe ja 
ajaminen. Hylättyjen suoritusten määrä on 
ollut runsaan 60 %:n luokkaa kokeen käyt-
töönoton jälkeen. Myös aiemmin hylättyjen 
suoritusten määrä oli suuri, noin joka toinen 
kokelas hylättiin. Hylkäyksien syitä ovat ol-
leet muun muassa puutteet matkustajaturval-
lisuuden, kuten turvalaitteiden, varmistami-
sessa ja ajotaidossa. 

Lupa uusitaan kymmenen vuoden välein. 
Lupa kelpaa vain yhdessä ajokortin kanssa ja 
se on pidettävä ajettaessa mukana. Autossa 
lupa on sijoitettava paikkaan, jossa se on asi-
akkaan nähtävissä. 
 
 
Iso Britannia 

Isossa Britanniassa ei ole yhtenäisiä tak-
sinkuljettajan kelpoisuutta koskevia määrä-
yksiä. Englannissa ja Walesissa ammattiajo-
luvan saamiseksi vaaditaan vähintään yhden 
vuoden voimassa ollut henkilöauton ajokortti 
ja sopivuus tehtävään. 

Sopivuutta selvitetään rikosrekisterin ja 
lääkärintodistuksen avulla. Paikallistunte-
musta testataan erillisellä kokeella. Yleisesti 
paikallistuntemusosiota, käytännössä lähinnä 
katutestiä, pidetään vaativana. Paikallisesti 

voidaan vaatia myös erillisen ajokokeen suo-
rittamista. 

Lontoota koskevat omat määräyksensä. 
Kuljettajalta edellytetään vähintään 21 vuo-
den ikää, joskin lupaviranomainen voi poike-
ta vähimmäisikävaatimuksesta. Taksinkuljet-
tajan terveysvaatimukset ovat samat kuin lin-
ja-autonkuljettajan terveysvaatimukset. Myös 
Lontoossa selvitetään hakijan rikostausta. 
Katukoe on siellä erityisen vaativa, minkä li-
säksi kuljettajille voidaan järjestää erillisiä 
ajokokeita. Ajokokeita järjestetään keskuk-
sissa, joissa suoritetaan myös kuljettajantut-
kinnon ajokokeita. Kokeessa testataan lähin-
nä ajotapaa, ajoneuvon käsittelyä, matkusta-
jan turvallisuutta ja mukavuutta sekä pyörä-
tuolin käsittelyä. Testit ovat ajokoetta vaati-
vampia. Kokeeseen pääsy ei edellytä pakol-
lista koulutusta, mutta kokeeseen tulijaa suo-
sitellaan etukäteen perehtymään kokeen si-
sältöön. 
 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Säännösten yleisluonteisuus on johtanut 
lupamenettelyn suureen vaihteluun. Taksilii-
kenteen sääntelyssä tapahtuneet muutokset 
edellyttävät ammattiajolupasäännösten uu-
delleen tarkastelua. 

Monet ammattiajoluvan hakijoista ovat 
saaneet vapaaehtoista koulutusta, mutta sen 
sisältö ja kesto vaihtelevat eri puolilla maata. 
Lupaviranomaiset ja kuljetusten tilaajat ovat 
toivoneet koulutusvaatimuksen asettamista ja 
sen sisältöihin enemmän asiakaspalveluun, 
laatutietoisuuteen, käytännön harjoitteluun, 
ensiapuun, vammaiskuljetuksiin ja koulukul-
jetuksiin liittyviä sisältöjä. 

Tarkempien säännösten tai nimenomaisten 
toimintavaltuuksien puuttuminen on rajoitta-
nut lupaviranomaisen puuttumista ammat-
tiajolupiin ja johtanut epäyhtenäiseen menet-
telyyn eri paikkakunnilla. Sitä on pidetty 
myös syynä päätösten kumoamiselle valitus-
teitse. Lisäksi poliisiorganisaatiossa, erityi-
sesti suuremmilla paikkakunnilla, ilmenneet 
puutteet tiedonkulussa ovat ehkäisseet toi-
menpiteisiin ryhtymistä henkilön tekemien 
rikosten johdosta. 

Elokuussa 2007 voimaan tullut uusi taksi-
liikennelaki asettaa vaatimuksia taksinkuljet-
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tajille osana taksipalvelujen laatuvaatimuksia 
ja ohjaa tältä osin taksinkuljettajan toimintaa. 

 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on taksinkuljettajien 
ammattitaidon kehittäminen ja sen seurauk-
sena asiakaspalvelun ja kuljetusten turvalli-
suuden parantaminen ja liikenneturvallisuu-
den lisääminen. Taksinkuljettajien osaamista 
kehittämällä kohotettaisiin myös ammatin 
imagoa ja lisättäisiin alan arvostusta ja hou-
kuttelevuutta. 

Taksin kuljettajan vaatimukset asetettaisiin 
tehtävän vaativuutta vastaavasti ottaen erityi-
sesti huomioon kuljetusten turvallisuuden ja 
asiakaspalvelun vähimmäistason vaatimuk-
set. 

Lupajärjestelmää kehittämällä lisättäisiin 
järjestelmän yhdenmukaisuutta ja parannet-
taisiin toiminnalle asetettujen tavoitteiden 
saavuttamista ja sen valvontaa. 
 
3.2 Toteutusvaihtoehdot taksinkuljetta-

jien ammattitaitovaatimuksille  

Taksinkuljettajien ammatillista osaamista 
voitaisiin lisätä koulutusta tai kokelaiden tes-
taamista kehittämällä. Vaihtoehtoina olisivat 
koulutus- tai tutkintopainotteinen järjestelmä. 

Koulutuspainotteisessa järjestelmässä tieto-
jen ja taitojen hankkiminen perustuisi mää-
rämuotoiseen koulutukseen ja tiedot testaa-
vaan kokeeseen. Yhtenäisellä koulutuksella 
ja kokeella varmistettaisiin osaaminen. Jär-
jestelmä edellyttäisi viranomaistoimia kou-
luttajien ja koulutuksen sisällön hyväksymi-
seksi ja valvomiseksi. Koulutusvaihtoehdos-
sa kokeen ei tarvitsisi olla yhtä vaativa kuin 
näyttökoetyyppisessä tutkinnossa, jossa 
osaamisen mittaaminen perustuisi pelkästään 
kokeeseen. 

Tutkintopainotteisessa järjestelmässä ei 
olisi tarpeen säännellä sitä, millä tavoin tie-
dot ja taidot hankitaan. Koulutuksen hankki-
minen jäisi tutkinnon suorittajan harkintaan 
eikä koulutusta ja siihen liittyviä menettelyjä 
olisi siksi tarpeen säännellä. 

Tutkintomallissa ei aiheutuisi pakollisia 
koulutuskustannuksia. Laadukkaan ja vaati-
van tutkinnon lähtökohtana olisi kuitenkin 
oltava, että tutkinnosta selviytyminen edel-
lyttäisi koulutuksen hankkimista. Tutkinto-
mallissa vältyttäisiin koulutuksen sisällön ja 
kouluttajien hyväksymiseen ja valvontaan 
liittyviltä viranomaistoimenpiteiltä ja niistä 
aiheutuvilta henkilöstövaatimuksilta ja lisä-
kustannuksilta. Sitä vastoin tutkinnon vaati-
vuus nostaisi mallin kustannuksia. Kustan-
nuksia aiheutuisi myös tutkinnosta suoriutu-
misen edellyttämästä vapaaehtoisesta koulu-
tuksesta. 

Määrämuotoisella koulutuksella ja siihen 
liittyvällä kokeella edistettäisiin tavoitteiden 
saavuttamista ja perusvalmiuksien hankki-
mista, erityisesti asiakkaiden kohtaamiseen, 
palveluasenteen omaksumiseen sekä muita 
asiakaspalveluun liittyviä tarpeita ja niiden 
omaksumista. Näiden seikkojen testaaminen 
pelkällä tutkinnolla olisi vaikeaa. Jatkokoulu-
tus edellyttäisi kuitenkin opetukseen osallis-
tumista. Määrämuotoinen koulutus ja siihen 
liittyvät toimenpiteet palvelisivat myös jat-
kokoulutusvaatimusta ja sen edellyttämiä toi-
menpiteitä. 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

 
Taksinkuljettajien vaatimusten täsmentämi-
nen ja yhtenäistäminen  

Kuljettajalta vaadittaisiin pysyvä ajo-
oikeus ja taksinkuljettajan ajolupa. Kuljetta-
jalla voisi olla vain yksi ajolupa. Jos asema-
paikkoja olisi useampi, ne merkittäisiin sa-
maan lupaan. Lupa olisi voimassa viisi vuot-
ta. 

Rajoitetuista ajoluvista luovuttaisiin ja kai-
kilta kuljettajilla vaadittaisiin taksiliikentees-
sä tarvittava perusosaaminen, myös erityis-
ryhmien kuten vammaisten, vanhusten, lasten 
ja koululaisten kuljettamiseen. Kaikki kuljet-
tajat joutuvat työssään kohtaamaan asiakkai-
ta, joiden kuljettaminen asettaa erityisiä vaa-
timuksia osaamiselle ja palvelun laadulle. 

Taksinkuljettajan yläikärajana säilyisi 
70 vuotta ilman poikkeuksia. Yleinen eläke-
ikäraja ja taksinkuljettajan työn luonne, vaa-
tivuus ja vastuu kuljetettavien turvallisuudes-
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ta huomioon ottaen poikkeuslupakäytännöstä 
luovuttaisiin. Terveysvaatimukset ja ajoter-
veydentilan seuranta pysytettäisiin ennallaan. 
 
Ammattitaito  

Perusosaaminen saavutettaisiin yhtenäisellä 
taksinkuljettajan koulutuksella ja osaamista 
ylläpidettäisiin ja kehitettäisiin säännöllisellä 
jatkokoulutuksella. Koulutuksella ja kokeella 
varmistettaisiin erityisesti asiakaspalveluteh-
tävään tarvittava osaaminen ja asennoitumi-
nen erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien 
kohtaamiseen, avustamiseen ja muuhun pal-
veluun. Koulutuksesta ja kokeesta suoriutu-
minen takaisivat myös tehtävässä vaadittavan 
kotimaisten kielten, suomen tai ruotsin, tai-
don. Jatkokoulutuksen saaminen osoitettai-
siin lupaa uudistettaessa. 

Koulutuksen määrämuotoisuudella yhte-
näistettäisiin osaamisen perustaso eri puolilla 
maata ja huomioitaisiin erityisesti asiakas-
palvelun tarpeet. Koulutukseen sisältyisi ope-
tusta taksiliikennettä ja kuljettajan vastuita ja 
velvollisuuksia koskevista säännöksistä ja 
määräyksistä sekä asiakaspalvelusta, erilais-
ten asiakasryhmien kuljettamisesta, kuljetus-
ten turvallisuudesta ja muista taksiliikennettä 
ja liikenneturvallisuutta koskevista aiheista. 
Taksinkuljettajan koe olisi teoriakoe. Ope-
tuksen vähimmäismäärä olisi 30 tuntia. 

Uudistuksen vaikutusten ulottamiseksi 
kaikkiin kuljettajiin, myös nykyisin alalla toi-
mivilta vaadittaisiin jatkokoulutusta. Jatko-
koulutuksen määrä suhteutettaisiin alalletu-
lokoulutuksen määrään ja se olisi vähintään 
yksi päivä viidessä vuodessa. Koulutuksen 
määrästä säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Osaamisen yhdenmukaistamiseksi Ajoneu-
vohallintokeskus vastaisi taksinkuljettajan 
kokeen järjestämisestä sekä koulutuksen jär-
jestäjien ja koulutusohjelmien hyväksymises-
tä ja koulutuksen valvonnasta. Valvontaan ja 
kokeen vastaanottoon liittyvissä tehtävissä se 
voisi käyttää apunaan yksityisiä tai julkisia 
palveluntuottajia. 

Kaikki kouluttajat hyväksyttäisiin yhden-
mukaisesti. Opetuksen järjestäjiksi voisivat 
tulla hyväksytyiksi nykyiset kouluttajat kuten 
Taksiliiton paikallisyhdistykset, erilaiset op-
pilaitokset ja muut yhteisöt. Myös taksinkul-

jettajan koulutusta logistiikan perustutkinto-
koulutuksen yhteydessä antava oppilaitos 
voisi tulla hyväksytyksi koulutuksen järjestä-
jäksi. 

 
Taksinkuljettajan sopivuus  

Kuljettajan sopivuutta arvioitaessa kiinni-
tettäisiin huomiota erityisesti seikkoihin, joil-
la voi olla vaikutusta kuljetusten ja liikenteen 
turvallisuuteen sekä asiakaspalvelusuhteen 
luotettavuuteen. Matkustajien turvallisuus 
liikenteessä riippuu kuljettajan toiminnasta, 
erityisesti yhteiskunnan järjestämissä erityis-
ryhmien, kuten lasten, vammaisten ja van-
husten kuljetuksissa. Näissä kuljetuksissa 
myös vaatimukset kuljettajan palveluasen-
teelle korostuvat. Kuljettajalla olisi oltava 
vuorovaikutussuhteen edellyttämä kotimais-
ten kielten, suomen tai ruotsin kielen, taito ja 
sellaiset terveydelliset edellytykset, jotka tar-
vitaan palvelutehtävässä erilaisten asiakas-
ryhmien, kuten näkövammaisten, pyörätuolia 
käyttävien ja muiden liikuntarajoitteisten, 
avustamiseksi ja näiden turvallisuudesta huo-
lehtimiseksi. Kuljettajan rikostaustassa huo-
mioitaisiin erityisesti liikennerikokset, väki-
valtaista käyttäytymistä osoittavat rikokset ja 
muut vastaavat turvallisuuden tai kuljettajan 
luotettavuuden vaarantavat teot. 
 
Paikallistuntemus 

Kuljettajalla olisi oltava riittävä paikallis-
tuntemus, millä olisi merkitystä erityisesti 
erityisryhmien kuljettamisen ja kuljetuskus-
tannusten kannalta. Kuljettajalla olisi oltava 
auton asemapaikan ja sen lähiseudun tunte-
mus ja yleisemmällä tasolla myös lähiympä-
ristön tuntemus. Paikallistuntemus kattaisi 
ainakin asemapaikan kunnan. Hänellä olisi 
oltava asemapaikan ja lähiseudun kadunni-
mistön ja reittien sekä erilaisten paikkakun-
nan julkisten laitosten, liikenneterminaalien, 
vapaa-ajanviettopaikkojen, majoitus- ja ravit-
semusliikkeiden ja muiden vastaavien käyn-
tikohteiden sijainnin tuntemus. Vaikka ny-
kyisin on käytettävissä erilaisia teknisiä apu-
välineitä kohteen paikantamiseksi, kuljetta-
jalta vaadittaisiin edelleen paikallistuntemus 
myös niiden tilanteiden varalta kun tekniikka 
ei syystä tai toisesta olisi käytettävissä. Pai-
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kannuslaitteiden merkitys voisi korostua 
esimerkiksi lähiympäristöön suuntautuvissa 
ajoissa. 

Asemapaikan poliisi selvittäisi paikallis-
tuntemuksen. Sitä koskeva osio voitaisiin 
yhdistää taksinkuljettajan koulutukseen ja 
taksinkuljettajan kokeeseen. 
 
Jousto taksinkuljettajan koulutusvaatimuk-
seen  

Erityisesti yhteiskunnan järjestämien kulje-
tuspalvelujen keskeytymätön tarjonta pyrit-
täisiin turvaamaan uudesta koulutusvaati-
muksesta riippumatta. Vaatimuksesta voitai-
siin lupaa myönnettäessä joustaa, jos koulu-
tuksen saatavuus olisi esteenä kuljettajan 
saamiselle äkillisen kuljettajatarpeen synty-
essä. Lupa voitaisiin myöntää ehdolla koulu-
tuksen suorittamisesta määräajassa, enintään 
kuuden kuukauden aikana. Määräaikaa ase-
tettaessa tulisi ottaa huomioon mahdollisuu-
det koulutuksen saantiin pidentämättä tar-
peettomasti sitä aikaa, jolloin kuljettaja toi-
mii tehtävässään ilman ammattitaitoedelly-
tyksiä. Menettely koskisi erityisesti maaseu-
tua ja pienempiä paikkakuntia, joissa koulu-
tuspalvelujen saamisessa voisi syntyä ongel-
mia. 
 
Lupamenettelyn tarkentuminen 

Ajoluvan myöntämisperusteiden täsmälli-
semmällä määrittelyllä ohjattaisiin myös lu-
piin puuttumista ja niiden peruuttamismenet-
telyä. Luvan peruuttamisen sijaan voitaisiin 
käyttää myös varoitusta. Liikennerikkomus-
ten johdosta riittävänä seuraamuksena voisi 
olla myös pelkästään ajokiellon kestävä pe-
ruuttaminen. Erilaisten tekojen vaikutusta 
soveltuvuuteen arvioitaessa erityisen vakavi-
na pidettäisiin rikoksia, jotka olisi tehty am-
mattiajossa kuljettajan työvuoron aikana tai 
ne olisivat kohdistuneet asiakkaaseen. Yksi-
tyisajossa tehtyjä liikennerikoksia tarkastel-
taisiin samaan tapaan kuin ammattiajossa 
tehtyjä. 
 
Lupien määräaikaisuus ja kaikkien henkilö-
auton ammattiajolupien vaihtaminen  

Jatkokoulutuksen suorittamisen valvonta 
yhdistettäisiin luvan määräaikaisuuteen ja 
yhteen lupaan, johon kaikki asemapaikat 
merkittäisiin. Jatkokoulutuksen valvonnan 
kohdistamiseksi tasapuolisesti ennen lain 
voimaantuloa myönnettyjen ammattiajolupi-
en haltijoihin kaikki voimassa olevat henki-
löauton ammattiajoluvat olisi vaihdettava 
viiden vuoden kuluessa uusien vaatimusten 
voimaantulosta. Menettelyllä selkeytettäisiin 
lupaviranomaisen toimintaa ja poistettaisiin 
myös käyttämättömät ajoluvat rekisteristä. 
Jatkokoulutuksen suorittamisen valvonta ja 
siihen liittyvät toimenpiteet ilman lupien 
määräaikaista uudistamista lisäisivät osaltaan 
lupaviranomaisen työtä ja viivyttäisivät lu-
paan puuttumista, jos jatkokoulutuksen saa-
misessa tai sen osoittamisessa viivyteltäisiin. 
Poliisin olisi tällöin valvottava jatkokoulutus-
todistuksen esittämistä määräajassa ja jollei 
sitä esitettäisi, ryhdyttävä toimenpiteisiin to-
distuksen vaatimiseksi, asianomaisen kuule-
miseksi ja viime kädessä luvan peruuttami-
seksi. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Taksinkuljettajan kustannukset 

Koulutusvaatimuksesta aiheutuisi kustan-
nuksia sekä ajoluvan hakijoille että haltijoil-
le. 

Taksinkuljettajan koulutuksen kustannuk-
set kohdistuisivat alalle tuleviin. Peruskurs-
sin kustannus voisi nykyisen vapaaehtoisen 
koulutuksen maksujen perusteella arvioiden 
olla vähintään noin 200 euron luokkaa 
30 tunnin opetuksesta. Nykyisin järjestetyillä 
kursseilla on yleensä ollut muutamia kym-
meniä osanottajia. Jatkossa etenkin maaseu-
tualueilla ja pienemmillä paikkakunnilla ar-
vioidaan kursseja järjestettävän pienemmille 
ryhmille, mikä nostaisi kustannuksia oppilas-
ta kohden. 

Paikkakuntakohtaisista eroista johtuen tai 
jos paikallistuntemusta koskeva osuus sisäl-
lytettäisiin koulutukseen, opetuksen määrä 
kasvaisi ja voisi suurimmilla paikkakunnilla 
olla kaksinkertainen tai jopa suurempikin. 
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Esimerkiksi Helsingissä koulutustarpeiden 
arvioidaan olevan jatkossakin nykyistä luok-
kaa. 

Koulutuskustannuksia nostaisivat koulutta-
jilta perittävät hyväksymis- ja valvontakus-
tannukset, joista on todettu jäljempänä kou-
luttajien kustannusten kohdalla. 

Taksinkuljettajan teoriakokeen hinta olisi 
arviolta noin 65—95 euroa. Hinta vaihtelisi 
Ajoneuvohallintokeskuksen sopimuskump-
panista ja valvonnan järjestämistavasta riip-
puen ja sisältäisi kokeen järjestämiseen, laa-
timiseen, kehittämiseen ja valvontaan liitty-
vät kustannukset. 

Paikallistuntemuksen testaamisesta aiheu-
tuvat kustannukset lupaviranomainen sisäl-
lyttäisi lupamaksuun. Nykyään poliisin peri-
mä maksu ammattiajoluvasta on 20 euroa ja 
ammattiajolupakokeesta 67 euroa. Maksu 
paikallistuntemuksen testauksesta olisi arvi-
olta nykyisen ajolupakoemaksun luokkaa. 
Uuden lupalomakkeen valmistuskustannuk-
set voisivat nostaa ajoluvasta perittävää mak-
sua. Luvan olisi kooltaan ja rakenteeltaan ol-
tava kestävä ja sellainen, että se olisi helposti 
otettavissa esille erilaisissa taksiautoissa. 

Suoranaisten koulutus- ja koekustannusten 
ohella opiskelijalle voisi aiheutua muita tosi-
asiallisia kustannuksia, esimerkiksi työajan 
menetyksestä tai matka- ja majoituskuluja. 

Jatkokoulutuskustannukset koskisivat 
kaikkia luvan haltijoita ja ne muodostuisivat 
vähintään yhden päivän eli seitsemän tunnin 
koulutuksesta kerran viidessä vuodessa. Pe-
ruskurssin kustannusarvion perusteella arvi-
oiden laskennallinen yhden koulutuspäivän 
hinta voisi olla noin 60 euron luokkaa lisät-
tynä viranomaistoimista, kuten hyväksymi-
sestä ja valvonnasta, aiheutuvilla lisäkustan-
nuksilla. Käytännössä koulutuspäivän hinta 
olisi kuitenkin todennäköisesti korkeampi. 
Koulutuksen hintaan vaikuttaa muun muassa 
se, millä tavoin koulutus järjestetään. Esi-
merkiksi ammatillisessa aikuiskoulutuksessa 
koulutuspäivien hinnat ovat alkaen 150 euroa 
päivältä. 

Ajoluvan uusiminen lisäisi kustannuksia 
lupamaksun verran viiden vuoden välein. 
Muita kustannuksia kuljettajille aiheutuisi 
nykyiseen tapaan lääkärintodistuksesta. Se 
olisi hankittava lupaa ensimmäisen kerran 
haettaessa ja myöhemmin ikäkausitarkastus-

ten yhteydessä. Valtioneuvoston asetuksella 
säädettäisiin ikäkausitarkastuksista nykyiseen 
tapaan 45-, 50-, 55-, 60- ja 65-vuotiaana. 
Lääkärintodistuksesta perittävä maksu vaih-
telisi sen mukaan mistä todistus haetaan. 
Keskimäärin kustannus olisi 40—60 euron 
luokkaa. 

Oppilas vastaisi viime kädessä itse sekä 
koulutuksen että taksinkuljettajankokeen 
kustannuksista. Jos taksinkuljettajan peruspä-
tevyys hankittaisiin esimerkiksi ammatilli-
sessa koulutuksessa logistiikan tutkinnon yh-
teydessä, opetus jäisi osana muuta tutkinto-
koulutusta yhteiskunnan varoista kustannet-
tavaksi. Koekustannusten kattamisen osalta 
ratkaisevaa olisi se, kuuluisiko ajoluvan saa-
misen edellytyksenä olevan kokeen suoritta-
minen tutkintoon. 
 
Kouluttajien kustannukset 

Koulutusvaatimukseen liittyvät viran-
omaistoimet kouluttajan ja koulutusohjelman 
hyväksymiseksi ja toiminnan valvomiseksi 
aiheuttaisivat kouluttajille kustannuksia, jot-
ka siirrettäisiin koulutuksesta perittäviin 
maksuihin. Valvonnasta aiheutuvat kustan-
nukset perittäisiin hyväksymispäätöksen yh-
teydessä. Koulutuksen järjestäjäksi hyväk-
symisestä aiheutuva kustannus on arvioitu 
noin 70 euroksi ja koulutusohjelman hyväk-
syminen noin 70 euroksi. Koulutuksen järjes-
täjäksi hyväksyminen koskisi kaikkia taksin-
kuljettajille koulutusta antavia, myös amma-
tillisen koulutuksen oppilaitoksia. 
 
Julkistalouden kustannukset 

Julkistalouden kustannukset kohdistuisivat 
lähinnä toimivaltaisiin viranomaisiin. Välilli-
sesti kustannuksia aiheutuisi myös kuljetus-
ten tilaajille, sillä koulutusvaatimukset nos-
taisivat kuljetuskustannuksia. Kunnille lisä-
kustannuksia voisi vähäisessä määrin aiheu-
tua ammatillisen koulutuksen, esimerkiksi 
logistiikan perustutkintokoulutuksen yhtey-
dessä annettavan taksinkuljettajankoulutuk-
sen hyväksymisestä esityksessä tarkoitetuksi 
koulutukseksi. Hyväksymis- ja valvontatoi-
mista aiheutuvat kustannukset määräytyisivät 
edellä todetun mukaisesti. Mikäli ajoluvan 
hakemiseen tarvittavan kokeen suorittaminen 
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sisältyisi tutkintovaatimuksiin, aiheutuisi sii-
tä lisäkustannuksia. 

Ehdotetuilla kelpoisuusmuutoksilla ei olisi 
merkittäviä vaikutuksia poliisin toimintaan 
ensimmäistä ajolupaa myönnettäessä. Menet-
telyn yhdenmukaistuessa muutokset voisivat 
olla paikkakuntakohtaisia menettelytapa-
eroista johtuen. Poliisi päättäisi edelleen pai-
kallistuntemuksen testaamisen tavasta. 

Lupien määräaikaisuus, jatkokoulutuksen 
suorittamisen seuranta ja soveltuvuuden tut-
kiminen lupaa uudistettaessa lisäisivät lupa-
viranomaisen työtä. Yhden luvan periaattees-
ta johtuen luvan kelpoisuutta toiseen asema-
paikkaan laajennettaessa tutkittaisiin pää-
sääntöisesti vain paikallistuntemus. Viiden 
vuoden välein tapahtuvan uudistamisen vai-
kutuksia työn määrään on vaikea arvioida. 
Siihen vaikuttaisi, missä määrin nykyisiä 
elinikäisiä lupia vaihdetaan määräajoin uusit-
taviksi. Nykykäytännön perusteella arvioiden 
uusia lupia myönnettäneen noin 2500 vuosit-
tain. Rekisterissä on voimassaolevia lupia va-
jaat 90 000, joiden haltijoista noin 20 000 ar-
vioidaan toimivan tehtävässä päätoimisesti. 
Vaikka lupien määräaikaistaminen ja vanho-
jen lupien vaihtaminen lisäisivät sinänsä lu-
paviranomaisen työtä, menettely karsisi jou-
kosta ne luvat, joita ei enää käytettäisi ja va-
pauttaisi poliisin niiden kohdalla ryhtymästä 
toimiin silloin, kun jatkokoulutustodistusta ei 
esitettäisi määräajassa. 

Ajoneuvohallintokeskukselle ehdotetut teh-
tävät olisivat uusia ja niistä aiheutuva työn-
lisäys vastaisi noin 1—2 henkilötyövuotta. 
Uuden lainsäädännön mukaiset tehtävät hoi-
dettaisiin Ajoneuvohallintokeskuksessa tar-
vittaessa henkilöstöä uudelleen kohdentaen 
tuottavuusohjelman ja määrärahakehysten 
puitteissa. 

Ajoneuvohallintokeskukselle uusista tak-
sinkuljettajan ammattipätevyyteen liittyvistä 
tehtävistä rekisteröintitoimenpiteineen aiheu-
tuvat kustannukset perittäisiin suoritemak-
suina. Käytettäessä palvelun tuottajia kokeen 
vastaanottamisessa, näille aiheutuvat kustan-
nukset olisivat arviolta noin 75 000 euroa 
vuodessa. Rekisterijärjestelmän kertakustan-
nukset olisivat arviolta noin 150 000—
200 000 euroa ja vuotuiset ylläpitokustan-
nukset noin 75 000 euroa. Rekisterijärjestel-
män tarpeet otettaisiin huomioon käynnissä 

olevan rekisterijärjestelmän kokonaisuudis-
tuksen yhteydessä ja katettaisiin siihen vara-
tuista varoista. Kokonaisuudistuksen on tar-
koitus valmistua vuonna 2011. Ylläpitokus-
tannukset katettaisiin suoritemaksuista. Tak-
sinkuljettajavaatimusten voimaantulo ennen 
rekisterijärjestelmän uudistustyön valmistu-
mista vaatisi rekisteröinnin toteuttamista eril-
lisjärjestelyin, josta aiheutuva ylimääräinen 
kustannus on arvioitu noin 20 000 euroksi. 
Varajärjestely on epävarmempi ja saattaa ai-
heuttaa suurempia palvelukorvausmenoja 
käyttöaikanaan. Sen kustannukset katettaisiin 
suoritemaksuin. 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Poliisilla olisi edelleen lupaviranomaisena 
toimivalta ajoluvan myöntämiseen ja peruut-
tamiseen. Ammattitaito todettaisiin kokeen 
suorittamisesta annetulla todistuksella. Ajo-
luvan kelpoisuusaluetta laajennettaessa tut-
kittaisiin pääsääntöisesti vain uutta asema-
paikkaa vastaava paikallistuntemus. Hake-
mus voitaisiin tehdä mille poliisille tahansa, 
koska päätösvaltaa ei olisi enää tarpeen kyt-
keä tiettyyn poliisiin. Rekisterijärjestelmän 
avulla hakijan tiedot ovat minkä tahansa po-
liisipiirin käytettävissä päätöksentekoa var-
ten. Erityisen hyvin asiointi soveltuisi hoidet-
tavaksi auton asemapaikan poliisin luona, jo-
ka tutkii paikallistuntemuksen.   

Ajoneuvohallintokeskukselle osoitetut tak-
sinkuljettajan koulutukseen, kokeeseen ja 
valvontaan liittyvät tehtävät olisivat sille uu-
sia. 

 
 
4.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Taksikuljetuksilla ja toiminnan laadulla on 
erityistä merkitystä elinkeinoelämälle sekä 
julkisyhteisöille erilaisten yhteiskunnan vas-
tuulla olevien kuljetusten hoitamisen vuoksi. 
Vanhusten, vammaisten ja lasten kuljetuksia 
hoidetaan paljon taksikuljetuksina. Erilaiset 
yhteiskunnan järjestämät säännölliset kulje-
tukset muodostavat keskimäärin kolmasosan 
taksien liikevaihdosta. 

Taksinkuljettajien nuhteettomampi tausta 
ja osaamisen lisääntyminen heijastuisivat 



 HE 33/2009 vp  
  

 

12 

turvallisuuden ja palvelun laadun paranemi-
sena, mikä lisäisi etenkin erityisryhmien tur-
vallisuuden tunnetta ja elämänlaatua. Erityis-
ryhmien kuljettaminen vaatisi perustason 
osaamisen lisäksi erikoistumista ja yrityksiltä 
toimenpiteitä kuljettajiensa osaamisen vah-
vistamiseksi tällä alueella. Taksinkuljettajan 
koulutuksessa voisivat toimia vaatimukset 
täyttävät kouluttajat. Kuljettajan sopivuus-
vaatimusten täsmentämisellä karsittaisiin ri-
kostaustansa puolesta alalle soveltumattomat 
ja annettaisiin tehtävään aikoville ja siinä 
toimiville paremmat mahdollisuudet arvioida 
tekojensa vaikutuksia ammatissa toimimi-
seen. Matkustajan turvallisuus on erityisen 
riippuvainen kuljettajasta, mikä asettaa tiukat 
vaatimukset kuljettajan liikennekäyttäytymi-
selle ja muulle nuhteettomuudelle. 

Alalletulokoulutusta ja jatkokoulutusta 
koskevan vaatimuksen asettaminen edistäisi-
vät ammatin arvostusta ja sen valitsemista 
varsinaiseksi päätyöksi satunnaisen keikka-
työn sijaan. Tiukentuvien vaatimusten arvi-
oidaan vaikeuttavan kuljettajien saatavuutta, 
mutta alan valitsemiseen ja sillä pysymiseen 
vaikutetaan myös alan toimenpitein, esimer-
kiksi kilpailukykyisten työehtojen muodossa. 
Lisääntyneet vaatimukset heikentäisivät kul-
jettajareservin muodostumista, mutta mah-
dollisuudella koulutusvaatimuksen lykkäämi-
seen turvattaisiin erityisesti yhteiskunnan jär-
jestämien kuljetusten jatkuminen. Määräaika 
koulutuksen hankkimiseen tulisi asettaa niin, 
ettei menettelyllä tarpeettomasti heikennet-
täisi taksipalvelujen laatua. Lupien määräai-
kaistaminen ja vanhojen lupien vaihtaminen 
edistäisivät vaatimusten kohdistumista kul-
jettajiin tasapuolisesti ja selkeyttäisivät lupa-
valvontaa. Esityksellä ei arvioida olevan eri-
tyisiä vaikutuksia miesten tai naisten hakeu-
tumiseen alalle tai sillä pysymiseen. 

Turvallisuuden parantumisen myötä liiken-
neonnettomuudet ja –vahingot laskisivat ja 
onnettomuuskustannukset alenisivat, mikä 
vähentäisi myös yhteiskunnan kustannuksia. 
Koulutusvaatimuksesta aiheutuvat kustan-
nukset siirtyisivät kuljetusmaksuihin ja sen 
myötä muun muassa kotitalouksien ja kulje-
tuksen järjestäjien maksettaviksi kohoavina 
kuljetuskustannuksina. Tiukemmista vaati-
muksista seuraa Taksiliiton arvion mukaan 
vaatimus palkkatason korottamisesta ja myös 

koulutuskustannusten siirtyminen alan palk-
koihin aiheuttaa sen mukaan palkkakustan-
nusten nousupaineita. Muutoksella olisi 
huomattava vaikutus kuljetuskustannuksiin 
kun palkkakustannukset ja palkan sivukus-
tannukset ovat noin 2/3 taksin kokonaiskus-
tannuksista. 

 
 
5  Asian valmiste lu  

5.1 Valmisteluvaiheet ja –aineisto 

Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä kos-
keva esitysehdotus perustuu pääosin taksin-
kuljettajan ammattitaitovaatimuksia selvittä-
neen liikenne- ja viestintäministeriön työ-
ryhmän ehdotuksiin (mietintö ”Taksinkuljet-
tajan ammattitaito”, Liikenne- ja viestintämi-
nisteriön julkaisuja 73/2005). Työryhmä teet-
ti selvityksen ammattiajolupien myöntämis-
käytännöistä, peruuttamisesta ja kuljettaja-
koulutuksesta lupaviranomaisille ja koulutta-
jille osoitetulla kyselyllä. Selvitys sisältyy 
mainittuun mietintöön. 

Taksiliikennelainsäädännön uudistustarvet-
ta selvittäneen liikenne- ja viestintäministeri-
ön työryhmän mietinnössä ”Yön ainoa valo-
pilkku” (43/2004) otettiin kantaa taksin kul-
jettajia koskevien säännösten muutostarpei-
siin. Siihen sisältyi ehdotuksia kuljettajien 
ammattitaidon parantamiseksi etenkin erilai-
siin asiakasryhmiin liittyvien erityisosaamis-
tarpeiden vuoksi. Ammattitaidon osoittami-
seen kaivattiin yhtenäistä menettelyä ja tar-
kempia säännöksiä kuljettajan sopivuudesta 
ja luvan peruuttamisesta sekä luetteloa teois-
ta, jotka olisivat esteenä ammattiajoluvan 
saamiselle. Myös luvan määräaikaistaminen 
ehdotettiin mietinnössä arvioitavaksi. 

Uuden taksiliikennelain säätämisen yhtey-
dessä painotettiin kuljettajan vaatimusten ke-
hittämistä osana taksiliikenteen kehittämistä. 
Lakiin sisällytettiin kuljettajia koskevia vaa-
timuksia osana uusia laatuvaatimuksia. Halli-
tuksen esityksen johdosta annetussa liikenne- 
ja viestintävaliokunnan mietinnössä (LiVM 
34/2006 vp) on muun muassa pidetty hyvänä 
taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen 
suunnittelua ja katsottu, että taksinkuljettajan 
koulutuksen kautta voidaan turvata taksilii-
kenteessä tarjottavien palveluiden laatu. 
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5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Ehdotusten pohjana olleesta Taksinkuljet-
tajan ammattitaito-mietinnöstä ja esitysluon-
noksesta pyydettiin lausunnot keskeisiltä mi-
nisteriöiltä ja keskushallinnon edustajilta, 
ammattiajolupa- ja taksilupaviranomaisilta 
sekä muilta keskeisiltä tehtäväalan viran-
omaisilta, järjestöiltä ja yhteisöiltä. 

Lausunnoissa kannatettiin yleisesti ehdo-
tuksia ja koulutusvaihtoehtoa erityisesti asia-
kaspalvelutaitojen ja asenteiden parantami-
seksi erityisryhmien kuljetuksissa. Myös lii-
kenneturvallisuutta koskevia sisältöjä paino-
tettiin. Vammaisjärjestöt korostivat kuljetta-
jan kykyä palvella erilaisia asiakasryhmiä 
sekä koulutuksen sisältöä ja toteutusta ja kul-
jettajan sopivuuden vaatimuksia ja niiden 
tarkkaa kirjaamista lakiesityksessä mainittu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistä 
kieltä kuljettajan ja matkustajan välillä ko-
rostettiin ja Kuurojen liitto esitti kuulovaati-
muksen poistamista kuljettajalta. Myös kul-
jettajan terveydelliset edellytykset yleensä 
avustamiseen ja myös esimerkiksi opaskoiran 
kuljettamiseen nousivat esiin. Jatkokoulutuk-
sen määrää pidettiin eräissä lausunnoissa riit-
tämättömänä. 

Sisäasiainministeriön lausunnossa kaivat-
tiin valvonnalle lisäkeinoja, mutta luvan nä-
kyvillä pitämisellä voitaisiin kuitenkin vai-
keuttaa ajokiellon aikana ajamista. Lausun-
nossa painotettiin myös asemapaikkojen so-
veltumista poliisin tulevaan organisaa-
tiomuutokseen. 

Ajoneuvohallintokeskus kannatti tutkinto-
vaihtoehtoa vähemmän työllistävänä ja vä-
hemmän lisähenkilöresursseja vaativana. 

Koulutusvaihtoehdossa se edellytti yhtenäistä 
menettelyä ja yhtä toimijaa. Opetusministeriö 
ja Opetushallitus vastustivat kouluttajien ja 
koulutusohjelman erillistä hyväksymistä ja 
valvontaa. Suomen Autokoululiiton mukaan 
lupa- ja rahoitusjärjestelyjen tulisi kohdella 
kouluttajatahoja yhdenvertaisesti. Taksiliitto 
arvosteli viranomaismaksujen suuruutta. 

Sopivuuteen vaikuttavien tekojen mahdol-
lisimman tyhjentävää luetteloimista kannatet-
tiin, mutta elämäntapaan liittyviä tekoja pi-
dettiin epämääräisinä. Kriteerien yhtenäisyyt-
tä, läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta, samoin 
kuin myös joustavuutta eri tekijöiden vaiku-
tuksia arvioitaessa, korostettiin. Taksiliiton 
lausunnossa arvioinnin edellytettiin tapahtu-
van kokonaisarviointina ja lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämistä ai-
na lupamenettelyssä ja jatkokoulutuksen yh-
teydessä. 

Valtiovarainministeriö kiinnitti huomiota 
henkilöstö-, kustannus- ja tulovaikutusten 
selvittämiseen ja esityksen vaikutuksiin tuot-
tavuuden lisäämistä, henkilömäärien vähen-
tämistä ja budjettitalouden kehyksiä koskevi-
en tavoitteiden huomioon ottamiseksi erityi-
sesti Ajoneuvohallintokeskuksen kohdalla. 
Oikeusministeriön lausunnossa kiinnitettiin 
huomiota esityksen lakiteknisiin ja erinäisiin 
muihin yksityiskohtiin, kuten rangaistus-
säännökseen ja esityksen perusteluihin suh-
teessa perustuslain 124 §:ään. 

Taksiliitto vaati voimaantulon siirtymistä 
puolella vuodella siitä kun säännökset anne-
taan, jotta koulutuksen järjestämiseen vara-
taan riittävä aika. 

Lausunnoissa esitetyt seikat on mahdolli-
suuksien mukaan otettu huomioon ehdotuk-
sissa tai niiden perusteluissa. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki taksin kuljettajien ammattipä-
tevyydestä 

1 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
taksiliikennelain mukaisessa taksiliikenteessä 
toimivaan kuljettajaan. 

2 §. Ammattipätevyys. Pykälässä säädettäi-
siin ammattipätevyyden sisällöstä. Taksin-
kuljettajan ammattipätevyys koostuisi koulu-
tuksella saavutettavasta ammattitaidosta ja 
sopivuudesta tehtävään. Koulutuksen lisäksi 
olisi suoritettava koe. Sopivuutta arvioitaisiin 
iän, terveydentilan ja muiden henkilökohtais-
ten ominaisuuksien perusteella.  

3 §. Taksinkuljettajan ajolupa. Kuljettajalta 
vaadittaisiin edelleen erillinen lupa, uudelta 
nimeltään taksinkuljettajan ajolupa, osoituk-
sena kelpoisuudestaan. Ajoluvan myöntäisi 
poliisi. Toimivaltaa ei olisi tarpeen osoittaa 
tietylle poliisille, kuten asuinpaikan tai ase-
mapaikan poliisille, koska päätöksenteon 
edellyttämät tiedot olisivat rekisterin kautta 
valtakunnallisesti käytettävissä. EU:n edel-
lyttämästä työvoiman vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta seuraa, että taksinkuljettajana 
voisi toimia myös henkilö, jolla ei olisi vaki-
naista tai edes väliaikaista asuinpaikkaa 
Suomessa.  Ajolupahakemus voitaisiin näin 
tehdä mihin tahansa poliisipiiriin. Asioimi-
nen soveltuisi kuitenkin hyvin auton asema-
paikan poliisin luona, jolla on muitakin ajo-
lupaan liittyviä tehtäviä. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi säännös 
kelpoisuuden alkamisesta. Oikeus taksinkul-
jettajana toimimiseen alkaisi ajoluvan luovut-
tamisesta. Etenkin ajoluvan voimassaoloa 
jatkettaessa saattaisi kuitenkin syntyä tilan-
teita, joissa uusi ajolupa ei olisi luovutettu 
ennen edellisen voimassaolon päättymistä ja 
tämä keskeyttäisi tehtävässä toimimisen. 
Vastaavia tarpeita voisi esiintyä myös en-
simmäistä lupaa haettaessa. Tästä syystä olisi 
tarpeita myös väliaikaiseen kelpoisuuden 
osoittamiseen. Tapauksista säädettäisiin tar-
kemmin 10 ja 13 §:ssä.  

4 §. Ajoluvan myöntämisen edellytykset. 
Myöntämisedellytykset sisältyisivät 1 mo-
menttiin. Kuljettajan vähimmäisikä ja yläikä-
raja säilyisivät ennallaan. Myös muussa 
ETA-valtiossa kuin Suomessa annetun kortin 
perusteella voitaisiin hakea ajolupaa. Sen si-
jaan muussa valtiossa annettu ajokortti olisi 
ensin vaihdettava suomalaiseen. ETA-
korteille asetettaisiin määräaika hakijoiden 
saattamiseksi samaan asemaan Suomessa 
ajokortin suorittaneen kanssa. Määräaika 
vastaisi aikaa, joksi lyhytaikainen ajo-oikeus 
saadaan. Vastaavasti meneteltäisiin, jos ajo-
oikeus olisi saatu ulkomaisen kortin vaihta-
misen perusteella. Tarkemmista vaatimuksis-
ta säädettäisiin kohtaan sisältyvän valtuuden 
nojalla valtioneuvoston asetuksella. Momen-
tin 3—6 kohdan vaatimuksista säädettäisiin 
jäljempänä erikseen. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi mahdolli-
suus joustoon 1 momentin 4 kohdan vaati-
muksesta lupaa myönnettäessä. Se liittyisi 
yhteiskunnan järjestämien tai muiden sään-
nöllisten kuljetusten keskeytymättömän hoi-
tamisen turvaamiseen tilanteessa, jossa kul-
jettajan saamisen esteenä olisi koulutusmah-
dollisuuden puuttuminen. 

Poikkeusmenettelyyn voitaisiin turvautua 
vain todella painavista syistä. Kysymys olisi 
vain säännöllisten sopimusajojen suorittami-
sesta, kuten koulukyydeistä tai vammais- tai 
sairaskuljetuksista, joita ei yrityksistä huoli-
matta voitaisi muutoin hoitaa. Kuljettajan lu-
pa rajattaisiin vain näihin ajoihin. Akuutit 
sairaskuljetuksetkin voitaisiin hoitaa vain, jos 
kysymyksessä olisi sopimusajo. Uuden kul-
jettajan tarve voisi johtua esimerkiksi vaki-
naisen kuljettajan äkillisestä kuolemasta tai 
ajokyvyn menettämisestä, eikä muuta asian-
mukaisen kelpoisuuden omaavaa kuljettajaa 
olisi yrityksistä huolimatta tehtävään saata-
vissa edes siksi ajaksi kun tehtävään varsi-
naisesti aiottu hankkii itselleen tarvittavan 
pätevyyden. Tällainen ylivoimainen tilanne 
voisi periaatteessa syntyä vain esimerkiksi 
pienillä ja harvaan asutuilla paikkakunnilla. 
Ongelmat koulutuksen saannissa voisivat 
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johtua esimerkiksi siitä, ettei koulutuspalve-
luja olisi riittävän nopeasti saatavissa sopi-
musajojen päivittäiseen hoitamiseen. Yksin-
omaan se, ettei esimerkiksi henkilön omalla 
paikkakunnalla juuri silloin olisi koulutusta 
tarjolla, ei olisi peruste poikkeukselle.  

Momenttiin sisältyisi määräaika vaatimus-
ten täyttymisen osoittamiselle. Määräajan 
maksimi olisi kuusi kuukautta, mikä olisi 
pitkä aika tehtävässä toimimiseen ilman pe-
rusvalmiuksia. Tämän johdosta määräaika 
olisi asetettava mahdollisimman lyhyeksi, 
jotta ei tarpeettomasti pitkitettäisi aikaa, jon-
ka kuljettaja ilman säädettyä kelpoisuutta 
toimii tehtävässään. Valtioneuvoston asetuk-
sella voitaisiin antaa tarkempia menettely-
säännöksiä. 

5 §. Terveys. Taksinkuljettajan terveysvaa-
timukset ammattikuljettajana olisivat tiu-
kemmat kuin henkilöauton kuljettajalla. 
Myös kuulovaatimus puheäänen kuulemises-
ta neljän metrin etäisyydeltä olisi sama kuin 
linja-auton kuljettajalla ja tarpeen henkilölii-
kenteen kuljettajalla kuljetusten turvallisuu-
den ja asiakaspalvelun vuoksi. Vaatimuksen 
merkitys korostuu erityisesti näkövammais-
ten kohdalla. 

Kuljettajalla olisi muutenkin oltava tervey-
dentilansa puolesta riittävät edellytykset teh-
tävässä toimimiseen matkustajien turvalli-
suuden ylläpitämisen ja asianmukaisen avus-
tamisen toteutumiseksi. Matkustajien turval-
lisuus edellyttäisi, että kuljettajalla on ter-
veydentilansa puolesta edellytykset näiden 
avustamiseen myös poikkeustapauksissa, ku-
ten esimerkiksi onnettomuustilanteissa. Eri-
tyisesti taksin kohdalla kysymykseen voi tul-
la asiakasryhmiä, jotka eivät itsenäisesti sel-
viydy vaan ovat täysin kuljettajan avustami-
sen varassa. Kuljettajalla ei siten voisi olla 
sellaista vikaa, sairautta tai vammaa, joka es-
täisi hänen toimintaansa näiden vaatimusten 
mukaisesti. Myös pyörätuoliasiakkaan 
asianmukainen avustaminen esimerkiksi por-
taissa asettaa omat vaatimuksensa kuljettajal-
le varsinkin, jos yrityksen toimintaan kuulu-
vat tällaiset kuljetukset. Terveydellisillä edel-
lytyksillä voi olla vaikutusta myös esimer-
kiksi opas- ja avustajakoirien kuljettamises-
sa. Vammaisjärjestöjen mukaan kuljettajan 
tulisi vain terveydellisin perustein voida vält-
tyä opaskoiran kuljettamiselta. 

Mahdollisuus poikkeuslupamenettelyyn 
terveydellisin perustein säilyisi. Poikkeuslu-
pa olisi erityisen painavin syin myönnettävis-
sä edellyttäen, että poikkeama vaatimuksista 
olisi vähäinen eikä menettely vaarantaisi lii-
kenneturvallisuutta. Nimenomaisesti määrä-
tyistä vähimmäisvaatimuksista, kuten näön-
tarkkuusvaatimuksista, ei voitaisi poiketa. 
Käytännössä myönteinen ratkaisu perustuisi 
lääkärin puoltavaan arvioon. Menettely vas-
taisi tieliikennelain 82 d §:n mukaista menet-
telyä. 

Vaatimusten täyttyminen olisi 2 momentin 
mukaisesti osoitettava lupaa haettaessa ja 
uudistettaessa valtioneuvoston asetuksella 
tarkemmin annettavien säännösten mukaises-
ti. Lähtökohtana olisi lääkärintodistuksen 
esittäminen aina ensimmäistä lupaa haettaes-
sa. Terveydentilan jatkoseuranta tapahtuisi 
ajoluvan voimassaoloa jatkettaessa. Seuran-
nassa voitaisiin lähtökohtaisesti noudattaa 
raskaan kaluston ikäkausitarkastusten määrä-
aikoja 45, 50, 55, 60 ja 65 ikävuoden täytty-
essä. Tarkastuksista säädettäisiin tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella 2 momenttiin si-
sältyvän valtuuden nojalla. Tarkastukset so-
vitettaisiin lupien uudistamisen aikatauluihin. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyisi valtuus 
lääkärinlausunnon vaatimiseen muulloinkin 
epäiltäessä kuljettajan ajoterveydentilan riit-
tävyyttä. Epäily voisi perustua kuljettajan lii-
kennekäyttäytymiseen tai esimerkiksi liiken-
nevalvonnassa syntyneeseen epäilyyn ajoter-
veydentilan riittävyydestä. Ajolupaa koske-
vat terveysvaatimukset ovat tiukemmat kuin 
kuljettajalta vaadittavan ajokorttiluokan vaa-
timukset. Lääkärin ilmoitusvelvollisuus, joka 
koskisi myös ajoluvan hakijoita ja haltijoita 
ja täydentäisi näiden ajoterveydentilan val-
vontaa. Momenttiin sisältyisi tältä osin viit-
taus tieliikennelakiin. 

6 §. Koulutus. Pykälän 1 momenttiin sisäl-
tyisivät koulutuksen sisältöjä ja tavoitteita 
koskevat säännökset. Tarkemmin sisällöistä 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Si-
sällöt painottuisivat erityisesti turvallisuuteen 
ja asiakaspalveluun ja siihen liittyvään osaa-
miseen. Keskeisenä sisältönä olisi kyky ja 
valmius palvella erilaisia asiakasryhmiä ja 
näiden erityistarpeita. Koulutuksen rajalli-
suudesta johtuen alalla olisi tarpeen huolehtia 
myös täydentävästä koulutuksesta esimerkik-
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si erityisryhmien kuljettamista koskien. 
Myös käytössä olevan datalaitteen käyttöön 
kouluttaminen soveltuisi työnantajalle, koska 
järjestelmät vaihtelevat ja voivat olla auto-
kohtaisia. Momenttiin sisältyisi valtuus kou-
lutuksen vähimmäismäärää ja toteutusta kos-
kevien säännösten antamiseen valtioneuvos-
ton asetuksella. Taksinkuljettajan koulutuk-
sen vähimmäiskesto olisi 30 tuntia. Määrä ei 
välttämättä riittäisi kaikilla paikkakunnilla. 
Paikkakunnan olosuhteet ja siitä johtuvat tar-
peet nostaisivat vähimmäismääriä oppisisäl-
töjen mahduttamiseksi opetukseen.  

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi säännös 
opetuksessa noudatettavasta koulutusohjel-
masta ja valtuus koulutusohjelmaa koskevien 
säännösten antamiseen. Koulutusohjelma 
voitaisiin vahvistaa koulutusluvan hakemisen 
yhteydessä tai myös erillisestä hakemuksesta. 
Hakemus koulutusluvan vahvistamiseksi ei 
edellyttäisi koulutuslupaa. 

Pykälän 3 momentin velvoite todistuksen 
antamisesta kohdistuisi 29 §:n mukaan kou-
lutusluvan haltijaan. Todistus vaadittaisiin 
7 §:ssä tarkoitettuun kokeeseen pääsemisek-
si. 

7 §. Koe. Kokeessa selvitettäisiin, että ko-
kelaalla on vaadittava osaaminen. Koe olisi 
teoriakokeen luonteinen ja pääsääntöisesti 
kirjallinen, esimerkiksi monivalintakoe. Teo-
riakoe riittäisi, koska osaaminen varmistet-
taisiin myös koulutuksella. Koe voitaisiin ot-
taa vastaan suullisesti esimerkiksi lukihäiriön 
johdosta. Taksinkuljettajalla olisi oltava 
asiakaspalvelun edellyttämä suomen- tai 
ruotsinkielen taitoa eivätkä kielitaidon puut-
teet olisi peruste suulliselle kokeelle. Koulu-
tuksen ja kokeen suorittamista voitaisiin si-
nällään pitää osoituksena riittävästä vuoro-
vaikutuksen edellyttämästä kielitaidosta. 1 
momenttiin sisältyisi valtuus tarkempien 
säännösten antamiseen. Paikallistuntemuksen 
selvittämisestä säädettäisiin 8 §:ssä. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi todistuksen 
antamiseen velvoittava säännös. Todistuksel-
la osoitettaisiin edellytykset ajoluvan ammat-
titaitovaatimuksen täyttymiseen. Pykälän 3 
momentin mukaan vastuu kokeen järjestämi-
sestä ja valvonnasta osoitettaisiin Ajoneuvo-
hallintokeskukselle. Lain 34 §:ssä annettai-
siin Ajoneuvohallintokeskukselle oikeus ko-
keen järjestämiseen palveluntuottajien avulla. 

Ajoneuvohallintokeskus vastaisi viranomai-
sena toiminnasta. Käytännössä kokeen järjes-
täminen tapahtuisi esimerkiksi sen toimitta-
maa tai erityisen koepankin koemateriaalia 
käyttäen kokeiden yhdenmukaisuuden var-
mistamiseksi. Tutkinnon vastaanottajat vas-
taisivat koesuoritusten arvioinnista ja koulu-
tuksen järjestäjien valvonnasta Ajoneuvohal-
lintokeskuksen ohjeistuksen mukaisesti, vas-
taavasti kuin menetellään ajokorttitutkinnois-
sa. Vastuun osoittaminen Ajoneuvohallinto-
keskukselle edistäisi menettelyn yhdenmu-
kaisuuden. 

8 §. Paikallistuntemus. Paikallistuntemuk-
sella on olennainen merkitys taksinkuljetta-
jan työssä erilaisista paikantamisjärjestelmis-
tä riippumatta. Kuljettajan tulisi löytää koh-
teensa myös silloin, kun tekniset apuvälineet 
eivät jostain syystä toimisi tai olisi muuten 
käytettävissä. Tästä syystä paikallistunte-
musvaatimusta ei voitaisi jättää pelkästään 
paikantamislaitteiden varaan. Paikallistunte-
muksella on vaikutusta myös kuljetuksen 
kustannusten muodostumiseen. 

Pykälään sisältyisivät paikallistuntemuksen 
sisältöä koskevat periaatteet ja valtuus tar-
kempien säännösten antamiseen. Taksinkul-
jettajan olisi hallittava auton ja asemapaikan 
ja sen lähiympäristön tiestö ja reitistö sekä 
erilaiset keskeiset käyntikohteet tarkemmin 
kuin muun lähiympäristön kohteet. Asema-
paikkana olisi kunta. Paikantamislaitteiden 
avulla voitaisiin parantaa palvelua esimerkik-
si olosuhteiden muuttuessa tai ajojen suun-
tautuessa lähialueen ulkopuolelle. Lupavi-
ranomainen voisi itse hoitaa kuulustelun tai 
antaa sen muulla tavalla hoidettavaksi, esi-
merkiksi taksinkuljettajan kokeen yhteydes-
sä. Paikallistuntemus sisältyisi yleisellä tasol-
la myös taksinkuljettajan koulutukseen sen 
merkityksen tunnistamiseksi. Valtioneuvos-
ton asetuksella voitaisiin tarkemmin säätää 
paikallistuntemuksen sisällöstä ja sen osoit-
tamisen vaatimuksista menettelyn yhdenmu-
kaisuuden varmistamiseksi. 

9 §. Henkilökohtaiset ominaisuudet. Pykä-
län 1 momenttiin sisältyisi yleissäännös sei-
koista, joiden perusteella hakijan sopivuutta 
4 §:n 6 kohdan tarkoituksessa arvioitaisiin. 
Asiakaspalvelun edellyttämiä vuorovaikutus-
taitoja olisivat ainakin tarvittava kotimaisten 
kielten suomen tai ruotsin suullinen taito. 
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Esimerkiksi näkövammainen tai sokea mat-
kustaja on kuljettajan varassa taksilla liikku-
essaan, mikä korostaa kuljettajan ja matkus-
tajan välisen kommunikoinnin tarvetta ja 
vaatimuksia.  

Pykälän 2 momenttiin sisältyisivät muut 
sopivuuteen keskeisesti vaikuttavat tekijät, 
jotka muodostaisivat esteen tehtävässä toi-
mimiselle. Niitä arvioitaisiin rikostaustan pe-
rusteella. Sopimattomuuden voisivat perustaa 
teot, jotka osoittaisivat tehtävään sopimatto-
mia ajotapoja tai vaarantaisivat yleensä teh-
tävässä vaadittavan muun henkilökohtaisen 
turvallisuuden tai luotettavuuden. Sopivuus 
arvioitaisiin ajolupaa myönnettäessä. Rikok-
siin syyllistymisen vaikutuksista luvan halti-
jan sopivuuteen sisältyisi kuitenkin säännös 
myös ajoluvan voimassaolon jatkamista kos-
kevaan 13 §:ään seuraamusten kertautumisen 
estämiseksi. 

Liikennekäyttäytymiseen liittyvät rikokset 
olisivat keskeisiä huomioon otettavia tekoja. 
Kysymykseen tulisivat ajokieltoon johtavat 
teot eikä niiden kohdalla olisi tarvetta tar-
kempaan arviointiin siitä, olisiko tekoja pi-
dettävä osoituksena sopimattomuudesta vai 
ei. Tekoja pidettäisiin sinällään osoituksena 
tehtävään kelpaamattomuudesta ilman erillis-
tarkastelua. Muut kuin ajokieltoon johtavat 
rikesakot, eli ylinopeuksista määrätyt, jäisi-
vät tarkastelun ulkopuolelle. Muiden kuin 
liikennerikosten kohdalla olisi tekojen vaiku-
tus sopivuuteen aina arvioitava erikseen, 
koska kysymys voi olla hyvin erilaisista ja 
eriasteisista teoista. Tällaisia olisivat ainakin 
teot, joista tuomittaisiin vankeusrangaistus, 
mutta myös muut teot voisivat tulla kysy-
mykseen. 

Liikennerikosten kohdalla 2 momentin 1 
kohdassa kysymykseen tulisivat vakavat lii-
kennerikokset, rattijuopumus, törkeä ratti-
juopumus ja liikenteen vaarantaminen, kul-
kuneuvon kuljettaminen oikeudetta sekä va-
kava piittaamattomuus liikenneturvallisuu-
desta, jotka sellaisenaan perustaisivat ajokiel-
toon määräämisen. Tarkastelujaksona olisivat 
viiden vuoden sisällä ennen luvan hakemista 
tapahtuneet teot. Myös hakuvaiheessa tapah-
tuvat teot otettaisiin huomioon, jos hakija ei 
enää täyttäisi luvan myöntämisen edellytyk-
siä. Näiden tekojen kohdalla ei siis erikseen 
arvioitaisi tekojen vaikutusta sopivuuteen 

vaan ne olisivat aina osoitus sopimattomuu-
desta viestiessään sopimattomia ajotapoja ja 
siitä aiheutuvaa uhkaa matkustajille ja lii-
kenneturvallisuudelle.  

Kohdan 2 perusteella henkilön ajotavoilla 
olisi vaikutusta sopivuuden arvioinnissa 
myös 1 kohtaa laajemmin. Toistuvien tekojen 
perusteella tieliikennelain 75 §:n 2 momentin 
5 kohdan ajokieltoperusteet täyttyvät, jos nii-
tä on kolme vuodessa tai neljä kahdessa vuo-
dessa. Toistuviin tekoihin syyllistyminen tai 
tällaisten tekojen perusteella ajokiellossa olo 
tarkasteluajanjaksona, täyttäisi sopimatto-
muuden vaatimuksen ilman erillistarkastelua 
niiden vaikutuksesta sopivuuteen. Tässä ta-
pauksessa seurantajakso olisi luvan hakemis-
ta edeltävä vuosi. Ottaen huomioon liikenne-
valvonnan sattumanvaraisuus sekä ajokiel-
toon vaadittavien tekojen määrä, ajokieltoon 
määräämisen tarkasteluajankohtaa edeltäneen 
vuoden mittaisen ajanjakson aikana olisi kat-
sottava osoittavan sinällään riskiä ottavia ajo-
tapoja. Ammattikuljettajalta on voitava vaa-
tia liikennesääntöjen ja -määräysten noudat-
tamista, koska niiden vastainen käyttäytymi-
nen voi olla välitön uhka kuljetettavien tur-
vallisuudelle ja myös muille tienkäyttäjille ja 
sen myötä yleiselle liikenneturvallisuudelle. 
Vaikka ammattikuljettaja joutuu paljon aja-
essaan liikennevalvontaan todennäköisesti 
useammin kuin pelkästään yksityisajoja aja-
vat, muodostuu tästä jatkuvasti liikenteessä 
mukanaolosta sinällään erityinen vaaratekijä, 
jos heiltä ei vaadita samanlaista sääntöjen ja 
määräysten noudattamista kuin vähemmän 
ajavilta. Ajokiellon perusteena otettaisiin 
huomioon sekä yksityis- että ammattiajossa 
tapahtuneet lain rikkomiset.  

Muiden kuin liikennerikosten kohdalla ar-
vioitaisiin erikseen 3 kohdassa tarkoitetun 
väkivaltaisen käyttäytymisen tai 4 kohdan 
mukaisen muun rikoksen vaikutusta esimer-
kiksi matkustajien turvallisuuteen ja henkilö-
kohtaiseen koskemattomuuteen, kuljettajan 
luotettavuuteen tai asiakaspalvelun asianmu-
kaisuuteen. Kuljettajan luotettavuuden tai 
asiakaspalvelun asianmukaisuuden voisivat 
vaarantaa esimerkiksi petokseen tai syrjin-
tään syyllistyminen. Näitä tekoja tai niiden 
törkeysastetta on vaikea tyhjentävästi luetel-
la. Lupaviranomaisen olisi kussakin tapauk-
sessa etenkin matkustajien turvallisuutta aja-
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tellen arvioitava teon vaikutus tehtävässä 
toimimisen kannalta erityisesti erityisryhmi-
en kuljettamisen näkökulmasta. Tässäkin ta-
pauksessa seurantajaksona olisi luvan hake-
mista edeltävä viiden vuoden ajanjakso. 

Momentin 5 kohdan mukaan voisivat myös 
muut elämäntapaan tai henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin liittyvät syyt viestiä sopimat-
tomuudesta, mutta vain poliisin pitämästä re-
kisteristä ilmenevinä. Tällaisina rekisteritie-
toihin perustuvina seikkoina voisivat tulla 
kysymykseen esimerkiksi juopumuspidätyk-
set, joista viedään tieto poliisin rekisteriin. 

Kuljettajan sopivuutta arvioidessaan polii-
silla on käytettävissään esimerkiksi rikosre-
kisterilain (770/1993) ja henkilötietojen kä-
sittelystä poliisitoimessa annetun lain 
(761/2003) mukaan oikeus saada lupa-
asioiden hoitamisessa henkilökohtaisten 
ominaisuuksien arvioimiseksi tarvittavia sa-
lassa pidettäviä tietoja salassapitovelvolli-
suuden estämättä tai käyttää poliisin omia re-
kistereitä kaikkiin luvan myöntämiseen liit-
tyviin tehtäviin. Lisäksi lakiin ajoneuvolii-
kennerekisteristä ja poliisilakiin (493/1995) 
sisältyy tietojen saantia koskevia säännöksiä. 
Henkilön sopivuutta arvioidessaan poliisin 
olisi tutkittava lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan tutkimista koskevien vaatimus-
ten mukaisesti, koska taksit hoitavat esimer-
kiksi koulukuljetuksia.  

10 §. Ajoluvan myöntäminen. Pykälän 1 
momenttiin sisältyisi säännös luvan määräai-
kaisuudesta. Määräaikaisuus olisi tarpeen eri-
tyisesti jatkokoulutusvelvollisuuden valvo-
miseksi. Määräaikaisuus tukisi myös reaa-
liajassa tapahtuvaa kuljettajien sopivuuden 
seurantaa. Määräaikaisuuden perusteella ei 
kuljettajan sopivuuden arviointia voitaisi ly-
kätä luvan uusimisen yhteyteen, vaan lupa-
edellytysten tarkasteluun olisi ryhdyttävä vä-
littömästi viranomaisen saatua tiedon 9 §:ssä 
tarkoitetusta teosta. Lupa edellyttäisi aina 
ajo-oikeuden voimassaoloa eikä sitä voitaisi 
myöntää pidemmäksi ajaksi kuin ajo-oikeus 
olisi voimassa. Myös yläikärajan saavuttami-
nen rajaisi luvan voimassaolon päättymään 
tähän määräpäivään.  

Ajolupapäätökseen voitaisiin liittää ehtoja 
2 momentin mukaisesti. Hakija voitaisiin ajo-
taidon säilyttämistä epäiltäessä määrätä esit-
tämään uusi kuljettajantutkintotodistus. Me-

nettely on myös nykyisin mahdollinen. Epäi-
ly voisi syntyä esimerkiksi liikennerikosten 
tai –rikkomusten perusteella.  

Hakijalla voisi 3 momentin mukaan olla 
vain yksi ajolupa. Yhden luvan periaatteella 
selkeytettäisiin ja yhdenmukaistettaisiin lu-
van uusimismenettelyä jatkokoulutusvelvol-
lisuuksineen. Yhden luvan periaatteesta joh-
tuen luvan kelpoisuusalueen laajentamisella 
kesken lupakauden ei olisi vaikutusta lupaan 
merkittyyn voimassaolon päättymispäivään. 
Uuden asemapaikan lisääminen lupaan edel-
lyttäisi kuitenkin uuden luvan lunastamista. 
Momenttiin sisältyisi säännös uuden luvan 
saamiseen liittyvästä velvollisuudesta palaut-
taa aiemmin saatu lupa poliisille, jos ajolupa 
olisi vielä voimassa. Jos ajoluvan voimassa-
olo olisi päättynyt, sitä ei tarvitsisi palauttaa. 
Myöntämisestä ja siihen liittyvästä menette-
lystä voitaisiin säätää tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. Asetuksella voitaisiin 
säätää esimerkiksi lupapäätöksen raukeami-
sesta ja luvan hävittämisestä.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin poik-
keuksesta 3 §:n säännökseen taksinkuljetta-
jan kelpoisuuden alkamisesta ajoluvan luo-
vuttamisesta. Tarpeita taksinkuljettajan teh-
tävän aloittamiseen välittömästi ajoluvan 
myöntämispäätöksen tekemisestä voisi esiin-
tyä esimerkiksi yhteiskunnan järjestämien 
kuljetusten hoitamiseksi. Väliaikaisena asia-
kirjana käytettäisiin tällöin poliisin päätöstä 
ajoluvan myöntämisestä vastaavasti kuin mi-
tä ajoluvan jatkamisen osalta 13 §:n 2 mo-
mentissa säädetään. Menettely edellyttäisi 
erityisen tarpeen osoittamista ja sen arvioi-
mista onko syitä ajojen pikaiseksi aloittami-
seksi. Yleensä tarvetta väliaikaiseen asiakir-
jaan turvautumiseen ei uutta lupaa myönnet-
täessä olisi, koska ajoluvan valmistuksen 
edellyttämä aika on varsin lyhyt.  

11 §. Ennakkotieto uuden ajolupahakemuk-
sen käsittelylle. Pykälän mukaisella ennakko-
tietomenettelyllä voitaisiin ohjata hakemuk-
sen uusimista tapauksessa, jossa rikokseen 
syyllistyminen olisi tietyn määräajan esteenä 
sopivuusharkinnalle. Menettelyllä voitaisiin 
välttää turhia hakemuksia ja niiden käsitte-
lystä aiheutuvaa ylimääräistä työtä ja kustan-
nuksia, minkä asiakkaat usein lupa-asiassa 
kokevat ongelmaksi. Esimerkiksi rattijuopu-
mukseen syyllistyminen hakemista edeltävän 
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viiden vuoden aikana olisi määräajan esteenä 
hakemuksen hyväksymiselle. 

12 §. Jatkokoulutus. Pykälän 1 momenttiin 
sisältyisi jatkokoulutusta ja sen tavoitteita 
koskeva säännös. Jatkokoulutuksen sisällöt 
määräytyisivät alalletulokoulutuksen sisältö-
jen mukaisesti säädettyihin tavoitteisiin pää-
semiseksi.  

Pykälän 2 momentin mukaan koulutukses-
sa olisi noudatettava Ajoneuvohallintokes-
kuksen vahvistamaa koulutusohjelmaa. Jat-
kokoulutuksen vähimmäismäärästä ja toteu-
tuksesta säädettäisiin momenttiin sisältyvän 
valtuuden nojalla valtioneuvoston asetuksel-
la. Koulutusta olisi saatava vähintään yksi 
päivä viidessä vuodessa. Jatkokoulutuksen 
määrä suhteutettaisiin alalletulokoulutuksen 
vähimmäismäärään. Koulutuksen saamista 
valvottaisiin ajoluvan uudistamisen yhtey-
dessä. Valtioneuvoston asetuksella annettai-
siin myös jatkokoulutuksen koulutusohjel-
maa koskevat säännökset.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin koulu-
tuksesta annettavasta todistuksesta. Velvolli-
suus todistuksen antamiseen kohdistuisi kou-
lutusluvan haltijaan. Jatkokoulutustodistus 
olisi auton asemapaikkojen määrästä riippu-
matta esitettävä vain kertaalleen luvan voi-
massaoloa viiden vuoden jaksoissa jatketta-
essa.   

13 §. Ajoluvan voimassaolon jatkaminen. 
Pykälään sisältyisivät ajoluvan voimassaolon 
jatkamisen vaatimukset. Tässä yhteydessä 
todettaisiin jatkokoulutuksen saaminen ja 
kuljettajan muut edellytykset lupaan. Samoja 
vaatimuksia sovellettaisiin pääsääntöisesti 
myös kuljettajaan, jolla olisi joskus aikai-
semmin ollut ammattiajolupa. Alalletulokou-
lutuksen sijaan hakijan olisi osoitettava jat-
kokoulutuksen saaminen. Ajoluvan voimas-
saolon jatkaminen edellyttäisi ajo-oikeuden 
olevan voimassa. Ajokiellossa olevan ajolu-
paa ei voitaisi jatkaa. Myöskään peruutuksen 
aikana ajolupaa ei voitaisi jatkaa. 

Ajolupaa uusivan sopivuuden epääminen 9 
§:n 2 momentissa tarkoitettuun tekoon tietyn 
edeltävän ajanjakson kuluessa syyllistymisen 
johdosta voisi johtaa kaksinkertaiseen seu-
raamukseen, jos ajolupa olisi jo samasta 
syystä ollut peruutettuna. Mahdollisuus sopi-
vuuteen puuttumiseen olisi kuitenkin siitä 
huolimatta tarpeen säilyttää. Eräissä tapauk-

sissa, kuten esimerkiksi vakavaan väkivalta- 
tai seksuaalirikokseen syyllistyttäessä tai ky-
symyksen ollessa vakavien rikosten uusimi-
sesta, kuljettajan sopivuus tehtävään tulisi 
voida uudelleen harkita.  

Alkolukon käyttö ei estäisi ajoluvan voi-
massaolon jatkamista, jos taksinkuljettaja 
olisi rattijuopumukseen tai törkeään ratti-
juopumukseen syyllistymisen johdosta hy-
väksytty alkolukolla valvotusta ajo-
oikeudesta annetussa laissa (439/2008) tar-
koitettuun valvottuun ajo-oikeuteen ja hänel-
le olisi luovutettu alkolukkoajokortti. Alalle 
tulijan kohdalla sen sijaan sopivuus arvioitai-
siin 9 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan. 
Ajolupaa jatkettaessa ajolupa peruutettaisiin 
väliaikaisen ajokiellon ajaksi. Alkolukkome-
nettelyn salliminen ei poistaisi teon vaka-
vuutta ja moitittavuutta, mutta antaisi lupavi-
ranomaiselle mahdollisuuden sallia ammatis-
sa jatkaminen alkolukon valvomana. Menet-
telyllä edistettäisiin alkolukon käyttöä am-
mattiliikenteessä ja samalla estettäisiin aja-
minen juopuneena. Alkolukkolainsäädännön 
mukaan esimerkiksi rattijuopumukseen tai 
törkeään liikenteen vaarantamiseen syyllis-
tyminen alkolukkoajokortin aikana johtavat 
ehdollisen ajokiellon täytäntöönpanoon. Muu 
alkolukon ehtojen noudattamatta jättäminen, 
esimerkiksi ilman alkolukkoa olevan ajoneu-
von kuljettaminen, vaikka se ei johtaisikaan 
alkolukkoajokortin menettämiseen, voitaisiin 
taksinkuljettajan kohdalla ottaa huomioon 
lupaviranomaisen harkinnassa kuljettajan so-
pivuudesta. Rikoksiin syyllistymisen vaiku-
tuksesta kuljettajan sopivuuden arvioinnissa 
säädettäisiin 4, 9 ja 13 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin mukaan oikeus tak-
sinkuljettajana toimimiseen voitaisiin 3 §:stä 
poiketen väliaikaisesti osoittaa ajoluvan voi-
massaolon jatkamista koskevalla poliisin 
päätöksellä, jos uutta lupaa ei voitaisi luovut-
taa ennen edellisen voimassaolon päättymis-
tä. Tämä edellyttäisi, että voimassaolon jat-
kamista olisi haettu ennen edellisen luvan 
vanhenemista. Syynä luovutuksen viivästy-
miseen voisivat olla esimerkiksi liian myö-
häinen hakuajankohta tai valmistetussa ajo-
luvassa oleva virhe, joka edellyttää uuden lu-
van valmistamista. Ammatin harjoittamisen 
jatkumiseksi keskeytyksettä väliaikaisena 
asiakirjana voitaisiin käyttää poliisin päätöstä 
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ajoluvan myöntämisestä. Momenttiin sisälty-
vän valtuuden nojalla tarkemmat säännökset 
annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.  

14 §. Ajoluvan kelpoisuusalueen laajenta-
minen. Pykälään sisältyisi säännös luvan kel-
poisuuden laajentamisesta uutta asemapaik-
kaa varten. Auton asemapaikkaa vastaava 
taksinkuljettajan ajolupa olisi edelleen pää-
asiassa kuntakohtainen. Uuden asemapaikan 
kohdalla riittäisi alueen paikallistuntemuksen 
osoittaminen, ellei lupaviranomainen katsoisi 
tarpeelliseksi laissa olevien valtuuksien puit-
teissa vaatia muuta selvitystä. Paikallistun-
temuksen testaisi kysymyksessä olevan ase-
mapaikan poliisi. Kelpoisuudet merkittäisiin 
samaan lupaan. 

15 §. Perusteet ajoluvan peruuttamiselle. 
Pykälässä säädettäisiin luvan peruuttamispe-
rusteista. Lupa olisi peruutettava, jos edelly-
tykset luvan saamiseen puuttuisivat, luvan-
haltija ei menettelisi lupaehtojen tai lupavi-
ranomaisen määräysten mukaisesti tai luvan 
haltija itse sitä pyytäisi. Lupaviranomaisen 
olisi 2 momentin mukaan viipymättä ryhdyt-
tävä tarvittaviin toimenpiteisiin peruutuspe-
rusteen ilmettyä. 

16 §. Ajoluvan peruuttaminen kokonaan. 
Ajoluvan kokonaan peruuttamisen perustee-
na olisi luvanhaltijan pyyntö. Uuden ajoluvan 
myöntäminen edellyttäisi lupaedellytysten 
täyttämistä. Vaatimusten mukaisen taksinkul-
jettajan koulutuksen saaneen olisi alalletulo-
koulutuksen sijaan osoitettava jatkokoulutuk-
sen saaminen. 

17 §. Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi. 
Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi liittyisi 
toistaiseksi määrättyyn ajokieltoon tai tilan-
teeseen, jossa haltija on jättänyt osoittamatta 
ajoluvan voimassaolon edellytysten olemas-
saolon. Kysymyksessä voisi olla terveydellis-
ten edellytysten puuttuminen tai sellaisen 
selvityksen esittämättä jättäminen, joka 
osoittaisi hänellä olevan tarvittavat edelly-
tykset. Luvan voimassaolon jatkuminen edel-
lyttäisi tarvittavan selvityksen esittämistä. 

18 §. Ajoluvan peruuttaminen määräajak-
si. Pykälään sisältyisivät määräaikaista pe-
ruuttamista ja sen kestoa koskevat säännök-
set. Peruutusperusteina tulisivat kysymyk-
seen teot, jotka osoittaisivat tehtävään sopi-
mattomuutta. Peruutusaika olisi vähintään 
kuusi kuukautta, mutta aina vähintään ajo-

kiellon mittainen, koska ajoluvan voimassa-
olo edellyttää ajo-oikeutta.  

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi säännös 
määräajan pituutta harkittaessa huomioon 
otettavista tekijöistä ja seuraamuksen koh-
tuullistamista koskeva säännös, jota voitai-
siin soveltaa erityisen painavasta syystä. Ajo-
lupa voitaisiin tällöin peruuttaa 1 momentin 
vähimmäispituutta lyhyemmäksi ajaksi esi-
merkiksi kuutta kuukautta lyhyemmän ajo-
kiellon ajaksi. Menettelyä ei voitaisi soveltaa 
vakavien tekojen tapauksessa, joita voisivat 
olla esimerkiksi 9 §:n 3 kohdassa tarkoitetut 
teot. Jos ajoluvan haltijalla olisi alkolukolla 
valvottu ajo-oikeus, peruuttamisen olisi olta-
va vähintään väliaikaisen ajokiellon mittai-
nen. Pelkästään ajokiellon mittaiseen peruut-
tamiseen pitäytyminen voisi tulla pääsääntöi-
sesti harkittavaksi esimerkiksi vähäisempien 
toistuvien liikennerikosten kohdalla. 

Jos peruuttamisen perusteena olisi 9 §:n 2 
momentin 1—4 kohdassa mainittu teko, teon 
vakavuutta lisäisi se, että teko kohdistuu kul-
jetettavana olevaan asiakkaaseen tai se on 
seurausta taksinkuljettajan vastuiden tai vel-
vollisuuksien vakavasta laiminlyönnistä taik-
ka kuljettaja on teon tehdessään työvuorossa. 
Esimerkiksi rattijuopumukseen syyllistymi-
nen asiakasajossa tai työvuoron aikana, ajoti-
lauksen odottelu juopuneena, lisäisivät teon 
vakavuutta sen vaikutusta ajolupaa harkitta-
essa.  

19 §. Ajoluvan peruuttaminen väliaikaises-
ti. Pykälän 1 momenttiin sisältyisi mahdolli-
suus ajoluvan väliaikaiselle peruuttamiselle 
ennen 9 §:n 2 momentin 3 kohdan asian kä-
sittelyä tuomioistuimessa, jos kuljettajan 
syyllisyyttä olisi pidettävä todennäköisenä. 
Kysymykseen voisivat tulla esimerkiksi va-
kava väkivallanteko tai tahallista välipitämät-
tömyyttä kuljetettavien turvallisuudesta 
osoittava laiminlyönti tai muu teko, jonka 
johdosta ajojen jatkaminen muodostaisi il-
meisen uhan esimerkiksi matkustajien turval-
lisuudelle. Väliaikaiseen peruuttamiseen tur-
vautuminen edellyttäisi teon osoittavan il-
meistä vastuuttomuutta ja sopimattomuutta 
taksinkuljettajan tehtävään. Pykälään sisäl-
tyisi myös säännös ajoluvan palauttamisesta, 
jos syyte raukeaa. Pykälän 2 momentissa 
säädettäisiin väliaikaisesta peruuttamisesta 
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väliaikaisen ajokiellon johdosta ennen varsi-
nasta peruuttamispäätöstä. 

20 §. Peruutetun ajoluvan luovuttaminen 
poliisille. Pykälään sisältyisi luvanhaltijan 
velvollisuus luovuttaa peruutettu ajolupa po-
liisille. 

21 §. Ajoluvan palauttaminen haltijalleen 
peruuttamisen jälkeen. Pykälään sisältyvät 
menettelysäännökset peruutettua ajolupaa pa-
lautettaessa. Ajoluvan voimassaolon määrä-
aikaisuudesta johtuen lupaa ei palautettaisi 
voimassaoloajan päätyttyä. Ajolupa voitaisiin 
peruuttaa toistaiseksi esimerkiksi silloin kun 
luvan haltija ei täyttäisi terveysvaatimuksia 
tai hän ei toimittaisi poliisin pyytämää selvi-
tystä asetetussa määräajassa. Jos poliisille 
toimitettu selvitys osoittaisi, etteivät edelly-
tykset edelleenkään täyty, poliisin olisi pää-
tettävä toistaiseksi määrätyn peruutuksen jat-
kumisesta. Ajolupa voitaisiin palauttaa vasta 
kun edellytykset täyttyisivät. Pykälän 2 mo-
menttiin sisältyisi säännös ajoluvan palaut-
tamisen muista vaatimuksista. Tässä yhtey-
dessä olisi kuljettajan sopivuus arvioitava 
uudelleen. Lupaviranomaisella olisi oikeus 
myös vaatia selvitystä ajotaidosta epäiltäessä 
sen säilymistä. Lisäksi poliisilla olisi 5 §:n 2 
momentin nojalla valtuus vaatia vastaava 
selvitys terveysvaatimusten täyttymisestä. 

22 §. Varoituksen käyttö ajolupaseu-
raamuksena. Pykälään sisältyisivät säännök-
set varoituksen käytön edellytyksistä lupa-
seuraamuksen kohtuullistamiseksi. Varoitus-
ta voitaisiin käyttää vain määräaikaisen pe-
ruuttamisen sijaan. Varoitusta voitaisiin käyt-
tää esimerkiksi silloin, jos kuljettajalle annet-
taisiin myös ajokiellon sijaan varoitus. Se 
voisi olla mahdollinen myös tuomioistuimen 
määrätessä ehdolliseen ajokieltoon. Ehdolli-
sen ajokiellon perusteena on, että teko ei ole 
aiheuttanut vaaraa toisille ja että yleinen etu 
ei muuta vaadi. Varoitusta ei voitaisi käyttää, 
jos teko osoittaisi piittaamattomuutta taksin-
kuljettajan vastuista ja velvollisuuksista tai 
yleensä säännösten ja määräysten noudatta-
misesta tai aiemmin määrätyistä seuraamuk-
sista. Piittaamattomuutta säännösten ja mää-
räysten noudattamisesta tai aiemmin määrä-
tyistä seuraamuksista voitaisiin katsoa osoit-
tavan esimerkiksi toistuvat rattijuopumukset 
ja ajokiellot toistuvien liikennerikosten joh-
dosta. 

Koska varoitusta voitaisiin käyttää vain 
määräaikaisen peruuttamisen sijaan, ehdot-
tomia esteitä varoituksen käytölle olisivat si-
ten terveydellisten edellytysten puuttuminen 
tai kuljettajan määrääminen ajokieltoon, jol-
loin ajo-oikeuttakaan ei olisi. Sama koskisi 
vakavia liikennerikoksia ja muita tekoja, jot-
ka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta teh-
tävään. Tällaisia tekoja olisivat ainakin 9 §:n 
2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut teot ja 3 
kohdassa tarkoitetut teot, jota olisi pidettävä 
vakavana uhkana matkustajien tai muun lii-
kenteen turvallisuudelle taikka kuljetustehtä-
vän hoitamiselle muuten ja teko osoittaisi lu-
van haltijan olevan ilmeisen sopimaton toi-
mimaan taksinkuljettajana. Myös säädettyjen 
edellytysten olemassaolon osoittamisen lai-
minlyöminen, kuten poliisin määräämän to-
distuksen esittämättä jättäminen määräajassa 
ilman hyväksyttävää syytä olisi esteenä va-
roituksen käytölle. Luvanhaltijalle olisi va-
rattava kohtuullinen aika tarvittavan selvityk-
sen hankkimiseen. 

23 §. Ajoluvan lomake ja mukana pitämi-
nen. Ajoneuvohallintokeskus vastaisi ajolu-
van lomakkeesta. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö vahvistaisi lomakkeen kaavan sisäasi-
ainministeriötä kuultuaan. Lomakkeen vaa-
timuksista, kuten tietosisällöstä ja valokuvas-
ta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Pykälän 2 momenttiin sisältyisi velvoite ajo-
luvan asettamisesta asiakkaiden näkyville 
taksiin. Tästä aiheutuisi vaatimuksia ajoluvan 
materiaalille, tietosisällölle ja tietojen sijoit-
telulle luvassa, etteivät esimerkiksi henkilö-
tietolain mukaiset arkaluonteiset tai muuten 
tarpeettomat tiedot tai henkilötunnus olisi 
näkyvillä. Menettely lisäisi matkustajien tur-
vallisuutta. 3 momenttiin sisältyisi poliisin 
oikeus ajon keskeyttämiseen, jollei kuljetta-
jalla olisi lupaa mukana. 

24 §. Ajoluvan kaksoiskappale. Pykälään 
sisältyisivät perusteet kaksoiskappaleen an-
tamiselle ja valtuus tarkempien säännösten 
antamiseen valtioneuvoston asetuksella. Py-
kälän 2 momentissa asetettaisiin velvollisuus 
myöhemmin löytyneen ajoluvan luovuttami-
seen poliisille. Säännöksen rikkomisen seu-
raamuksista säädettäisiin rangaistuksia kos-
kevassa 35 §:ssä. 

25 §. Taksin luovuttaminen kuljetettavaksi. 
Ajoneuvon luovuttaminen taksiliikenteessä 
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käytettäväksi edellyttäisi varmistamista siitä, 
että kuljettajalla on asianmukainen ajolupa. 
Säännöksen rikkomisen seuraamuksista sää-
dettäisiin rangaistuksia koskevassa 35 §:ssä. 

26 §. Koulutuslupa. Pykälään sisältyisivät 
koulutuslupaa ja sen myöntämistä koskevat 
säännökset. Vaatimukset koskisivat sekä 
alalletulo- että jatkokoulutuksen järjestämis-
tä. Kaikki kouluttajat hyväksyttäisiin yhden-
mukaisesti. Koulutuslupien hallinnoinnin 
keskittäminen yhdelle toimijalle olisi käytän-
töjen ja ohjeiden sekä valvonnan yhdenmu-
kaisuuden kannalta tärkeää. Ajoneuvohallin-
tokeskus olisi toimivaltainen koulutusluvan 
myöntämisessä. Koulutuksen järjestäjäksi 
hyväksyminen olisi valvontasyistä määräai-
kaista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin koulu-
tuksen järjestäjäksi hyväksymisen vaatimuk-
sista ja toiminnan edellyttämistä voimava-
roista. Luvansaajan olisi oltava yritys, yhtei-
sö tai säätiö. Pykälän 3 momentin mukaan 
koulutuslupaan voitaisiin liittää koulutuksen 
järjestämistä koskevia ehtoja. Toimivalta eh-
tojen asettamiseen olisi lupaviranomaisella. 
Momenttiin sisältyisi myös valtuus luvan 
myöntämistä koskevien tarkempien säännös-
ten antamiseen. 

27 §. Koulutusluvan hakeminen. Pykälään 
sisältyisivät säännökset koulutusluvan hake-
misesta ja hakemuksessa annettavista tiedois-
ta. Hakemuksen olisi 1 momentin mukaan ol-
tava kirjallinen ja sen tiedoista säädettäisiin 2 
momentissa. Momenttiin sisältyisi myös val-
tuus tarkempien säännösten antamiseen ha-
kumenettelystä.  

Koulutuslupaa haettaessa annettaisiin myös 
opetusta ja siinä käytettävää koulutusohjel-
maa koskevat tiedot. Tämä ei estäisi uuden 
koulutusohjelman käyttöönottoa myöhem-
min, kunhan se olisi asianmukaisesti vahvis-
tettu.    

 28 §. Koulutusluvan haltijan velvollisuu-
det. Pykälässä säädettäisiin koulutusluvan 
haltijan vastuista koulutuksessa. Pykälän 2 
momentissa oleva velvoite koulutusta koske-
vien asiakirjojen säilyttämisestä turvaisi op-
pilaiden oikeuksia ja palvelisi myös valvon-
nan tarpeita. Valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin tarvittaessa säätää tarkemmin säily-
tyksen määräajoista. Momenttiin sisältyisi 
henkilötietojen hävittämistä koskeva sään-

nös. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kou-
lutusluvan haltijan velvollisuudesta ilmoittaa 
muutoksista valvojalle toimintaa koskevien 
tietojen pysyttämiseksi ajan tasaisina. Val-
tioneuvoston asetuksella voitaisiin kuitenkin 
tarvittaessa antaa tarkempia säännöksiä muu-
toksista, joista erillistä ilmoitusta ei vaadittai-
si. Menettelyllä voitaisiin välttää sellaisten 
muutosten ilmoittamista, joilla ei olisi merki-
tystä toiminnan kannalta.  

29 §. Opetushenkilöstö. Pykälään sisältyi-
sivät opettajia ja koulutuksesta vastaavaa 
johtajaa ja tämän tehtäviä koskevat säännök-
set. Opettajalla olisi oltava taksialan ja kou-
lutuksen tuntemusta. Vastaavan johtajan teh-
tävistä ja kelpoisuudesta säädettäisiin 2 mo-
mentissa. Häneltä vaadittaisiin alan tunte-
muksen ohella kokemusta alalta, kuten kel-
poisuutta taksinkuljettajana toimimiseen. 
Vaatimuksista voitaisiin säätää tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella.  

30 §. Koulutusluvan peruuttaminen. Pykä-
lään sisältyisivät toiminnan puutteita ja lai-
minlyöntejä vastaan käytettävissä olevat 
sanktiot. Peruuttamista edeltäviä toimenpitei-
tä olisi kirjallinen varoitus ja kohtuullinen ai-
ka puutteiden korjaamiseen. Jos teko olisi 
vakava, luvan peruuttaminen olisi mahdolli-
nen ilman varoitustakin. Jos rikkominen jat-
kuisi varoituksesta piittaamatta, se muodos-
taisi perusteen luvan peruuttamiselle. Luvan 
peruuttamista harkittaessa olisi tekojen luon-
ne otettava huomioon. Jos rikkomus olisi vä-
häinen, voisi se vasta toistuvana  johtaa luvan 
peruuttamiseen.  

31 §. Valvonta. Vastuu koulutuksenjärjes-
täjien valvonnasta kuuluisi Ajoneuvohallin-
tokeskukselle, joka voisi kuitenkin 34 §:n 
mukaisesti sopia valvontatehtävän hoitami-
sesta palveluntuottajan kanssa. Pykälän 2 
momentissa säädettäisiin valvonnan toteut-
tamisen vaatimuksista ja valvojan oikeuksista 
opetuksen valvontaan ja opetusta koskevien 
tietojen saamiseen. Kysymykseen voisivat 
tulla esimerkiksi tiedot koulutuksessa olevis-
ta oppilaista ja kurssiohjelman mukaisen 
opetustunnin sisällöstä. Pykälän 3 momentis-
sa säädettäisiin valvojien velvollisuudesta 
ilmoittaa valvonnassa havaituista puutteista 
ja laiminlyönneistä.  

32 §. Kokeen arvioijan kelpoisuus. Kokeen 
arvioijalla tulisi olla taksialan tuntemusta. 
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Tutkinnon vastaanottajien vastatessa kokeen 
vastaanottamisesta ja arvioinnista koulutus-
taustana olisi liikenneopettajakelpoisuus. 
Kokeen järjestämistavasta ja sisällöstä riip-
puen kelpoisuusvaatimukset koskisivat koe-
vastauksen arvioijaa, joka suullisessa ko-
keessa olisi sen vastaanottaja. Kokeen vas-
taanotto- ja arviointitehtävissä toimivan ri-
kosoikeudellisesta virkavastuusta säädettäi-
siin 37 §:ssä. 

33 §. Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä 
koskevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin. 
Taksinkuljettajan ammattipätevyystietojen 
rekisteriin tallettamista koskevat säännökset 
sisältyisivät ajoneuvoliikennerekisteristä an-
nettuun lakiin. Pykälässä säädettäisiin niistä 
tahoista, joilla olisi velvoite mainitussa laissa 
säädettyjen tietojen toimittamiseen rekiste-
röitäväksi. Vastuu rekisteröinnistä olisi Ajo-
neuvohallintokeskuksella. 

34 §. Eräiden viranomaistehtävien hoita-
minen. Pykälässä säädettäisiin eräistä Ajo-
neuvohallintokeskukselle osoitetuista tehtä-
vistä, joiden hoitamisessa se voisi käyttää ul-
kopuolisia palveluntuottajia. Kysymykseen 
voisivat tulla taksinkuljettajan kokeen järjes-
tämiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät sekä 
koulutusluvan haltijoiden valvontatehtävät. 
Menettely olisi sama kuin vastaavissa tehtä-
vissä raskaan kaluston ammattipätevyyskou-
lutuksessa. Toiminta voitaisiin hoitaa kuljet-
tajantutkintotoiminnan yhteydessä. Tutkin-
non vastaanottajat esimerkiksi valvoisivat 
koulutuksenjärjestäjiä Ajoneuvohallintokes-
kuksen ohjeistuksen mukaisesti tehtävin val-
vontakäynnein.  

Myös rekisteröintiin liittyviä tehtäviä voi-
taisiin pykälän 2 momentin mukaisesti hoitaa 
myös palveluntuottajien avulla. Kysymyk-
seen voisivat tulla ilmoitusten vastaanottami-
nen ja niiden syöttäminen rekisteriin. Valtio-
neuvoston asetuksella voitaisiin 3 momentin 
mukaan säätää Ajoneuvohallintokeskuksen 
toiminnasta rekisteröintiin liittyvien palvelu-
jen järjestäjänä. 

35 §. Rangaistussäännökset. Pykälään si-
sältyisivät taksinkuljettajan ammattipätevyy-
teen liittyvät rangaistussäännökset, joita oli-
sivat taksin kuljettaminen ilman ajolupaa se-
kä ajoluvan mukana pitämisen, sen esittämi-
sen tai näkyvillä pitämisen tai ajoneuvon 
luovuttamista koskevien säännösten rikko-

minen. Seuraamuksena teoista olisi sakko, 
jollei teosta säädettäisi muualla laissa anka-
rampaa rangaistusta.  

Rikoslain 23 luvun 10 pykälässä säädetään 
kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta. Pykä-
län 1 momentissa todetaan, että joka kuljet-
taa, ohjailee tai ohjaa moottorikäyttöistä ajo-
neuvoa, raitiovaunua, junaa, alusta tai ilma-
alusta ajo-oikeudetta tai ilman vaadittavaa 
pätevyyttä osoittavaa lupakirjaa, on tuomit-
tava kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi. Lainkohdan perusteluissa tode-
taan ainoastaan ajo-oikeuden vaatimuksista, 
mitään mainintaa säännöksen soveltamisesta 
esimerkiksi taksin kuljettamiseen ilman hen-
kilöauton ammattiajolupaa ei perusteluista 
löydy. Käytännössä lainkohtaa ei liene 
myöskään sovellettu taksin kuljettamiseen 
ilman vaadittua kelpoisuutta. Ajoneuvon kul-
jettamiseen liittyvien ammattipätevyysvaati-
musten tiukentuessa olisi perusteltua tehostaa 
vaatimusten noudattamista yksinomaan sak-
kouhkaista rangaistusta ankarammalla 
enimmäisrangaistuksella. Ilman asianmukais-
ta raskaan kaluston kuljettajan tai taksinkul-
jettajan ammattipätevyyttä ja sitä osoittavaa 
lupaa toimiva kuljettaja olisi perusteltua voi-
da tuomita teosta myös vankeusrangaistuk-
seen, jos teko sitä edellyttäisi. Edellä olevan 
johdosta pykälään lisättäisiin viittaus mah-
dolliseen ankarampaan rangaistukseen, joka 
lakiin sisällytettävän erillisen viittaussään-
nöksen mukaan viittaisi rikoslakiin ja taksi-
liikennelakiin. 

Tämän johdosta ajoneuvon kuljettaminen 
ilman vaadittua ammattipätevyyttä ja sitä 
osoittavaa asiakirjaa nostettaisiin vankeusuh-
kaisten rangaistussäännösten piiriin. Kuljetta-
jien ammattipätevyysvaatimusten tavoitteina 
on ammatillisen osaamisen lisäämisen ohella 
liikenneturvallisuuden parantaminen. Tavoit-
teiden on katsottava olevan samat kuin ajo-
oikeutta ja ajokorttia koskevilla vaatimuksil-
la. Ajolupavaatimuksilla varmistetaan kuljet-
tajan riittävät valmiudet ajotehtävän luonteen 
mukaisesti.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin koulu-
tus-, koe- ja valvontatoiminnan harjoittami-
sesta ilman asianmukaista lupaa tai muuta 
perustetta. Rangaistusseuraamuksena olisi 
sakko. 
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36 §. Viittaukset muualla laissa oleviin 
rangaistussäännöksiin. Rangaistussäännök-
sen yhteydessä todetun mukaisesti lakiin si-
sällytettäisiin viittaussäännökset rikoslakiin 
ja taksiliikennelakiin, joissa säädetään van-
keusuhkaisista rangaistusseuraamuksista kul-
jetettaessa ajoneuvoa ilman säädettyä päte-
vyyttä. Taksiliikennelain 28 §:ssä säädetään 
luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta. 
Rangaistusseuraamuksena on sakkoa tai 
enintään kuusi kuukautta vankeutta.  

37 §. Rikosoikeudellinen virkavastuu. Py-
kälässä säädettäisiin tehtävistä, jotka voitai-
siin antaa myös muiden kuin virkamiesten 
hoidettaviksi ja joihin liittyisi rikosoikeudel-
linen virkavastuu. Kysymyksessä olisivat 
kokeeseen ja valvontaan liittyvät tehtävät, 
joissa käytettäisiin julkista valtaa. 

38 §. Oikaisu ja muutoksenhaku. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin päätöksistä, joihin 
ei haettaisi muutosta valittamalla vaan hake-
malla oikaisua Ajoneuvohallintokeskukselta 
ja siinä noudatettavasta menettelystä. Pykä-
län 2 momenttiin sisältyisivät säännökset 
muutoksenhausta Ajoneuvohallintokeskuk-
sen oikaisun johdosta antamaan päätökseen 
samoin kuin poliisin päätökseen. Momenttiin 
sisältyisi myös säännös ajoluvan peruutta-
mista koskevan päätöksen täytäntöön-
panokelpoisuudesta muutoksenhausta huoli-
matta.  

39 §. Virka-apu. Pykälään sisältyisi sään-
nös taksinkuljettajan koulutuksen valvonta-
tehtävissä toimivien oikeudesta virka-avun 
saamiseen poliisilta valvonnan toteuttami-
seksi. 

40 §. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.  
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan   päivänä 
kuuta 20  . Taksinkuljettajien ammattipäte-
vyyden edellyttämän koulutuksen toimeen-
pano edellyttää riittävää aikaa siihen varau-
tumiseksi.  

Jatkokoulutusvelvollisuuden ulottumisesta 
alalla nykyisin toimiviin kuljettajiin seuraisi, 
että voimassaolevat ammattiajoluvat olisi 
vaihdettava uusiin ajolupiin viimeistään vii-
den vuoden kuluttua voimaantulosta. Jatko-
koulutuksen saamisen seuranta tapahtuisi en-
simmäisen kerran luvan vaihtamisen yhtey-
dessä ja sen jälkeen aina viiden vuoden vä-
lein lupaa uusittaessa. Ammattiajolupaa 
vaihdettaessa noudatettaisiin tämän lain mu-

kaisen ajoluvan voimassaolon jatkamista 
koskevia säännöksiä ja siinä noudatettavaa 
menettelyä. Luvan haltijan olisi osoitettava 
samalla jatkokoulutuksen saaminen. Sään-
nöksellä ei pidennettäisi luvan voimassaoloa 
siitä, mikä se lupamerkinnän mukaisesti olisi 
tai jos sen voimassaolo muusta syystä päät-
tyisi ennen viiden vuoden määräaikaa. Val-
tioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä vaihtamisessa noudatet-
tavasta menettelystä.  

3 momenttiin sisältyisi säännös invataksin 
kuljettamiseen rajoitetun ammattiajoluvan 
vaihtamisesta taksinkuljettajan ajolupaan. 
Hakijalta vaadittaisiin paikallistuntemuksen 
osoittaminen. Luvan voimassaoloaika mää-
räytyisi uusien säännösten mukaisesti, jos 
hakija osoittaisi saaneensa myös jatkokoulu-
tuksen. Muussa tapauksessa jatkokoulutus 
olisi osoitettava ja lupa uusittava 2 momentin 
aikataulussa    

Vaihtomenettelyä voitaisiin soveltaa 4 
momentin mukaan myös henkilöauton am-
mattiajoluvan haltijaan, joka hakee kaksois-
kappaletta viiden vuoden sisällä lain voi-
maantulosta. Hakijalle annettaisiin uusi tak-
sinkuljettajan ajolupa. Jos hakija osoittaisi 
samalla saaneensa jatkokoulutuksen luvan 
voimassaolosta olisi voimassa mitä tässä 
laissa säädetään. Muutoin lupa olisi voimassa 
enintään 2 momentissa tarkoitettuun määrä-
päivään.  

Invataksin kuljettamiseen rajoitetun henki-
löauton ammattiajoluvan haltija voisi 5 mo-
mentin mukaisesti saada vastaavan kaksois-
kappaleen, joka annettaisiin nykyiseen ta-
paan ja joka olisi voimassa enintään 2 mo-
mentissa tarkoitettuun määräpäivän. Taksin-
kuljettajan tehtävässä jatkaminen sen jälkeen 
edellyttäisi taksinkuljettajan ajoluvan hank-
kimista 3 momentin mukaisesti. 

Mitä laissa säädettäisiin taksinkuljettajan 
ajoluvasta, koskisi 6 momentin mukaan hen-
kilöauton ammattiajolupaa. Henkilöauton 
ammattilupaa ei kuitenkaan koskisi velvoite 
luvan pitämisestä näkyvillä autossa, koska 
lupaa ei ole suunniteltu tätä varten. 

Pykälän 7 momenttiin sisältyisi valtuus 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin ryh-
tymiseksi ennen voimaantuloa. 
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1.2 Laki tieliikennelain muuttamisesta 

73 §. Terveydentilan valvonta. Pykälän 1 
momentista poistettaisiin maininta ikäkausi-
tarkastusten ulottamisesta henkilöauton am-
mattiajoluvan haltijaan. Taksinkuljettajan 
ajolupaan liittyvistä tarkastuksista säädettäi-
siin taksinkuljettajien ammattipätevyyslaissa.    

82 b §. Henkilöauton ammattiajolupa. 
Taksinkuljettajan ammattipätevyyslaissa sää-
dettyjen uusien vaatimusten johdosta tielii-
kennelain 82 b §:n henkilöauton ammattiajo-
lupaa koskeva säännös kumottaisiin. 

Kumoaminen tulisi voimaan samaan aikaan 
taksinkuljettajien ammattipätevyyslain kans-
sa.  
 
1.3 Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 

annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

2 §. Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävät. 
Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 
(1592/1995) 2 §:n tehtäviin lisättäisiin taksin 
kuljettajan ammattipätevyyteen liittyvät tak-
sinkuljettajan koulutukseen ja kokeeseen liit-
tyvät tehtävät. Sen tehtävänä olisi vastata 
taksin kuljettajien alalletulo- ja jatkokoulu-
tuksen koulutuslupien myöntämisestä, hy-
väksyä koulutuksessa noudatettavat koulu-
tusohjelmat sekä vastata taksinkuljettajan 
kokeesta ja koulutuksen ja koulutuksen jär-
jestäjien valvonnasta. 

Laki tulisi voimaan samaan aikaan taksin-
kuljettajien ammattipätevyyslain kanssa.  
 
1.4 Laki ajoneuvoliikennerekisteristä 

annetun lain muuttamisesta 

3 §. Rekisteröidyt. Pykälän 2 momentin 4 
kohtaa tarkistettaisiin ajoluvan nimikkeen 
muutoksen johdosta. Momentin 8 kohtaa tar-
kistettaisiin taksin kuljettajien ammattipäte-
vyyteen liittyvien tietojen tallentamiseksi.  

4 §. Rekisteriin talletettavat perustiedot. 
Ajoneuvoliikennerekisteriin saa tällä hetkellä 
tallettaa valokuvan ja nimikirjoitusnäytteen 
henkilöistä, jotka ovat hakeneet ajokorttia, 
piirturikorttia, kuljettajan ammattipätevyys-
korttia, ADR-ajolupaa tai ovat maakuljetus-
ten turvallisuusneuvonantajia. Tämä on tar-
peen myös taksinkuljettajan ajoluvan haki-
joiden valokuvien ja nimikirjoitusnäytteiden 

tallentamiseksi. Lain 4 §:ssä oleva viittaus 3 
§:n 2 momentin 8 kohtaan mahdollistaa tä-
män menettelyn. 

5 §. Luonnollisista henkilöistä talletettavat 
muut tiedot. Pykälän 1 momentin 6 kohdasta 
poistettaisiin taksinkuljettajan ammattiajolu-
paa koskeva maininta. Luvan myöntämistä 
samoin kuin taksinkuljettajan koulutusta 
koskevat tiedot sisällytettäisiin 13 kohtaan. 
Talletettavia tietoja olisivat koulutuksen jär-
jestäjän ohella tieto saadusta koulutuksesta ja 
sen kestosta, taksinkuljettajan kokeesta ja sen 
suorittamisesta annetusta todistuksesta ja jat-
kokoulutusta ja siitä annettua todistusta kos-
kevat tiedot.  

6 §. Arkaluonteisten tietojen tallettaminen. 
Pykälän 1 kohtaan lisättäisiin ajoluvan haki-
jan ja haltijan terveystiedot, jotka tarvitaan 
lupapäätöksen tekemiseksi tai lupien valvon-
taa varten. Pykälän 3 kohtaan lisättäisiin vas-
taavasti ajolupaa koskevan päätöksenteon ja 
valvonnan edellyttämät tiedot luvan saamisen 
esteistä ja lupaseuraamuksista ja niiden pe-
rustana olevista teoista. Kohta koskisi muun 
muassa sopivuuden esteinä olevia rikoksia tai 
luvanhaltijalle määrättyjä varoituksia. 

9 §. Henkilötietojen poistaminen rekisteris-
tä. Pykälän 1 momentin 5 kohtaan lisättäisiin 
maininta taksinkuljettajan ajolupaa koskevi-
en tietojen poistamisesta. 

11 §. Oikeus tietojen saantiin viranomaisil-
ta. Pykälän 1 momentin 5 kohtaa tarkistettai-
siin taksinkuljettajalta vaadittavan luvan ni-
mikkeen muuttumisesta johtuen. 

12 §. Oikeus tietojen saantiin muilta kuin 
viranomaisilta. Pykälän 1 momentin 7 koh-
dan säännöstä tarkistettaisiin tarvittavien tie-
tojen saamiseksi palveluntuottajalta ja koulu-
tuksen järjestäjältä taksinkuljettajan ammat-
tipätevyyteen liittyen. Samalla kohdan sana-
muotoa tarkistettaisiin kokonaisuudessaan 
kohdassa tarkoitetuissa laeissa käytetyn eri-
laisen käsitteistön johdosta. Palvelun tuotta-
jalta olisi saatava tietoja kokeista ja jatkokou-
lutusta antavalta koulutuksen järjestäjältä 
koulutusta koskevia tietoja. Kohta mahdollis-
taisi tietojen välittämisen koulutuksenjärjes-
täjiltä rekisterinpitäjälle sähköisessä muodos-
sa, jos menettelyn edellytykset olisivat muu-
ten olemassa. 
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Laki tulisi voimaan samaan aikaan taksin-
kuljettajien ammattipätevyyttä koskevan lain 
kanssa.  
 
1.5 Laki kuorma- ja linja-

autonkuljettajien ammattipätevyy-
destä annetun lain muuttamisesta  

24 §. Rangaistussäännökset. Kuorma- ja 
linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 
annetun lain rangaistussäännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi samojen periaatteiden sovel-
tamiseksi ilman vaadittua ammattipätevyyttä 
tapahtuvaan ajoon kuin mitä taksinkuljettaji-
en ammattipätevyyttä koskevan lain peruste-
luissa (35 §) todetaan.  

Rikoslain 23 luvun 10 §:n 1 momentissa 
todetaan, että joka kuljettaa, ohjailee tai oh-
jaa moottorikäyttöistä ajoneuvoa, raitiovau-
nua, junaa, alusta tai ilma-alusta ajo-
oikeudetta tai ilman vaadittavaa pätevyyttä 
osoittavaa lupakirjaa, on tuomittava kulku-
neuvon kuljettamisesta oikeudetta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukau-
deksi. Rikoslain soveltaminen tässä tapauk-
sessa nostaisi ilman asianmukaista kelpoi-
suutta tapahtuvan ajamisen ajo-oikeudetta 
ajamisen tapaan vankeusuhkaisten rangais-
tussäännösten piiriin. Raskaan kaluston kul-
jettajilta ei aikaisemmin ole vaadittu ammat-
tipätevyyden osoittamista erillisellä luvalla. 
Linja-auton kuljettajien kohdalla vaatimukset 
tulevat voimaan 10 päivänä syyskuuta 2008.  

Myös raskaan kaluston kuljettamiseen liit-
tyvien ammattipätevyysvaatimusten tiuken-
tuessa olisi perusteltua tehostaa vaatimusten 
noudattamista yksinomaan sakkouhkaista 
rangaistusta ankarammalla enimmäisrangais-
tuksella. Ilman asianmukaista raskaan kalus-
ton kuljettajan ammattipätevyyttä toimiva 
kuljettaja olisi perusteltua voida tuomita te-
osta myös rikoslain mukaisesti vankeusran-
gaistukseen, jos teko sitä edellyttäisi.  

Edellä olevan johdosta 24 §:ään lisättäisiin 
viittaus mahdolliseen ankarampaan rangais-
tukseen, joka lakiin sisällytettävän erillisen 
viittaussäännöksen (24 a §) mukaan viittaisi 
rikoslakiin ja vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta annettuun lakiin. Vaarallisten aineiden 
kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) 
säädetään kuljettajalta vaadittavasta ajoluvas-
ta, sen mukana pitämisestä ja esittämisestä. 

Lain rangaistussäännöksen (19 §) mukaan 
rangaistus vastoin lakia ja sen nojalla annet-
tuja säännöksiä tehdystä vaarallisten aineiden 
kuljetusrikoksesta säädetään rikoslain 44 lu-
vun 13 §:ssä, jossa rangaistusmaksimina on 
kaksi vuotta vankeutta. Joka muutoin tahal-
laan tai huolimattomuudesta rikkoo vaarallis-
ten aineiden kuljetuksesta annettua lakia, on 
mainitun lain 19 §:n 3 momentin mukaan 
tuomittava vaarallisten aineiden kuljetusrik-
komuksesta sakkoon.  

24 a §. Viittaukset muualla laissa oleviin 
rangaistussäännöksiin. Lakiin sisällytettäi-
siin edellä 24 §:n perustelujen kohdalla tode-
tut viittaussäännökset rikoslakiin ja vaarallis-
ten aineiden kuljetuksista annettuun lakiin, 
joissa säädetään vankeusuhkaisista rangais-
tusseuraamuksista kuljetettaessa ajoneuvoa 
ilman säädettyä pätevyyttä. Vaarallisten ai-
neiden kuljetuksista annetussa laissa sääde-
tään myös kuljetusrikkomuksesta, josta ran-
gaistus on sakkoa. 

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin an-
taa säännöksiä tai säätää tarkemmin ajo-
oikeuden tai ajokortin vaatimuksista (4 §:n 1 
momentin 1 kohta), koulutusvaatimuksen 
lykkäämisen menettelystä (4 §:n 2 moment-
ti), terveysvaatimusten täyttymisen osoitta-
misesta (5 §:n 2 momentti), koulutuksen si-
sällöstä, vähimmäismäärästä ja toteutuksesta 
sekä koulutusohjelman vahvistamisessa nou-
datettavasta menettelystä (6 §:n 1 ja 2 mo-
mentti), kokeen sisällöstä, toteuttamisesta ja 
muista vaatimuksista (7 §:n 1 momentti), 
paikallistuntemuksen ja sen osoittamisen 
vaatimuksista (8 §:n 2 momentti), ajoluvan 
hakemisesta, myöntämisestä ja myöntämi-
seen liittyvästä menettelystä (10 §:n 4 mo-
mentti), jatkokoulutuksen sisällöstä, vähim-
mäismäärästä ja toteuttamisesta sekä koulu-
tusohjelman vahvistamisen menettelystä (12 
§:n 1 ja 2 momentti), ajoluvan voimassaolon 
jatkamisesta ja siinä noudatettavasta menette-
lystä (13 §:n 2 momentti), ajoluvan kelpoi-
suusalueen laajentamiseksi tehtävästä hake-
muksesta ja noudatettavasta menettelystä (14 
§), ajoluvan lomakkeesta ja tietosisällöstä (23 
§:n 1 momentti), ajoluvan kaksoiskappaleen 
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myöntämisestä (24 §:n 1 momentti), koulu-
tusluvan myöntämisessä noudatettavasta me-
nettelystä (26 §:n 3 momentti), koulutusluvan 
hakemisesta (27 §:n 2 momentti), koulutus-
asiakirjojen säilytysajoista (28 §:n 2 mo-
mentti) ja koulutusluvan haltijan muutosil-
moituksista (28 §:n 3 momentti), opetushen-
kilöstön vaatimuksista (29 §:n 3 momentti), 
kokeen arvioijan kelpoisuudesta (32 §), re-
kisteri-ilmoitusten tekemisestä (33 §), Ajo-
neuvohallintokeskuksen toiminnasta palvelu-
jen järjestäjänä (34 §:n 3 momentti) ja van-
hoja ammattiajolupia vaihdettaessa noudatet-
tavasta menettelystä ( 41 §). 
 
3  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan syksyllä 
2009.  
 
4  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotuksia taksinkuljettajan ammattitai-
dosta ja sopivuudesta on tarkasteltava perus-
tuslain 18 §:n 1 momentin elinkeinovapau-
den ja 124 §:n julkisen hallintotehtävän hoi-
tamista muun kuin viranomaisen toimesta 
koskevan säännöksen kannalta. 
 
Elinkeinovapaus 

 
Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan 

henkilöllä on oikeus lain mukaan hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, amma-
tilla tai elinkeinolla. Perustuslakivaliokun-
nassa on otettu elinkeinovapauteen kantaa 
muun muassa lausunnoissa PeVL 31/2006 vp 
(taksiliikennelaki), 28/2001 vp (yksityiset 
turvallisuuspalvelut) ja PeVL 9/2005 (vakuu-
tusedustus). Elinkeinovapautta on pidetty pe-
rustuslain mukaisena pääsääntönä ja luvanva-
raistamista mahdollisena poikkeuksellisesti 
ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväk-
syttävistä syistä, kuten henkilöiden terveyden 
ja turvallisuuden suojelemiseksi. Oikeutta 
voidaan rajoittaa lailla tai säännöksen perus-
telujen mukaan oikeuteen voi kohdistua 
myös tosiasiallisia rajoituksia esimerkiksi 
koulutuksen tai kokemuksen muodossa. 

Valiokunnan mukaan luvanvaraisuudesta ja 
elinkeinovapauden rajoituksista on säädettä-
vä laissa ja rajoitusten on täytettävä perusoi-
keuden rajoitusta koskevat tarkkarajaisuuden 
ja täsmällisyyden vaatimukset ja lisäksi ra-
joittamisen laajuuden ja edellytysten tulee 
ilmetä laista. Luvan edellytyksiä ja pysyvyyt-
tä koskevien säännösten olisi annettava riit-
tävä ennustettavuus viranomaistoiminnasta. 
Luvan peruuttaminen on yksilön oikeusase-
maan puuttuvana viranomaistoimena vaiku-
tuksiltaan jyrkempi kuin haetun luvan epä-
äminen ja peruuttamismahdollisuus on yhdis-
tettävä vain vakaviin tai olennaisiin rikko-
muksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että 
luvanhaltijalle annetut huomautukset tai va-
roitukset eivät ole johtaneet toiminnassa 
esiintyneiden puutteiden korjaamiseen. 

Elinkeinovapauden kannalta on arvioitava 
vaatimusta taksinkuljettajan ajoluvasta, sen 
saamisen ja voimassa pysymisen edellytyksiä 
ammattitaitoa ja sopivuutta koskien sekä lu-
van peruuttamista koskevia säännöksiä. Vaa-
timus jatkokoulutuksesta kohdistuisi myös 
alalla ennestään toimiviin ajoluvan haltijoi-
hin ja edellyttäisi heiltä voimassa olevien lu-
pien vaihtamista määräajassa ammatissa jat-
kaakseen. 

Vaatimusten tavoitteena on taksikuljetusten 
turvallisuuden ja laadun lisääminen sekä lii-
kenneturvallisuuden parantaminen. Lupame-
nettelyllä varmistettaisiin kuljettajien enna-
kollinen ja toiminnan aikainen valvonta. Lu-
paedellytyksiä ja luvan peruuttamista koske-
villa säännöksillä toteutettaisiin viranomais-
toimien ennustettavuus. Kysymyksessä on 
ammattiliikenteen kuljettaja, jonka toimin-
nasta asiakkaiden turvallisuus on riippuvai-
nen. Taksikuljetuksissa on paljon erityisryh-
miä, jotka ovat erityisen riippuvaisia kuljetta-
jasta. Tästä syystä on tarpeen asettaa tiukat 
vaatimukset kuljettajalle, tämän terveydenti-
lalle ja muulle sopivuudelle ja luotettavuu-
delle, erityisesti liikennerikosten ja henkeen 
ja terveyteen kohdistuvien tekojen kohdalla. 
Sopivuuden arviointi rikostaustan perusteella 
tapahtuisi vain vakavien ja tehtävän kannalta 
olennaisten rikkomusten, laiminlyöntien tai 
puutteiden perusteella ja ne voisivat johtaa 
myös lupaan puuttumiseen. Tehtävässä toi-
mimiseksi kuljettajalta on voitava vaatia, että 
hän täyttää tehtävässä toimimisen edellytyk-
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set, ja myös tarvittaessa asianmukaisesti 
osoittaa ne lupaviranomaiselle. Muiden seu-
raamusten, kuten varoituksen, käyttö peruut-
tamisen sijaan on sovitettava turvallisuutta 
koskevien vaatimusten mukaan. 

Jatkokoulutusvaatimuksen kohdistumiseksi 
tasapuolisesti kaikkiin kuljettajiin sekä kou-
lutuksen suorittamisen seurannan ja lupavi-
ranomaisen toiminnan järjestäminen tarkoi-
tuksenmukaisesti edellyttäisivät kaikkien ny-
kyisten ammattiajolupien vaihtamista en-
simmäisen jatkokoulutusjakson yhteydessä. 

Taksinkuljettajan ajolupasäännösten on 
katsottava vastaavan valiokunnan ilmaisemia 
vaatimuksia eikä niitä ole pidettävä perustus-
lain elinkeinovapauden kannalta ongelmalli-
sina. 
 
Julkisen hallintotehtävän hoitaminen muun 
kuin viranomaisen toimesta 

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hal-
lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin vi-
ranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se 
on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi, menettely ei vaaranna perusoi-
keuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallin-
non vaatimuksia eikä sisällä merkittävää jul-
kisen vallan käyttöä. Julkisina hallintotehtä-
vinä on pidettävä esityksen valvontaan sekä 
kokeen vastaanottamiseen ja sen suorittami-
sesta todistuksen antamiseen liittyviä tehtä-
viä. 

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt hallin-
totehtävän antamista muulle kuin viranomai-
selle esimerkiksi lausunnoissaan 33/2004 vp 
(sairausvakuutuslaki), 11/2006 vp (ajoneu-
voverolaki), 52/2006 vp (laki vapaaehtoisesta 
maanpuolustuksesta) ja 45/2006 vp (laki 
metsäkeskuksista). Valiokunta on lausun-
noissaan korostanut, että oikeusturvan ja hy-
vän hallinnon vaatimusten toteutumisen var-
mistaminen edellyttää, että toiminnassa nou-
datetaan hallinnon yleislakeja, kuten hallinto-
lakia, kielilakia, viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettua lakia ja että asioita kä-
sittelevät toimivat virkavastuulla. Tehtävän 
hoidon tarkoituksenmukaisuutta, samoin jul-
kisen hallintotehtävän merkittävyyttä, arvioi-
taessa on valiokunnan mukaan kiinnitettävä 
huomiota tehtävän luonteeseen sekä myös 
tehtävän hoidon tapahtumiseen vastuullisen 

viranomaisen johdolla ja ohjauksessa sekä 
toimijan toimivaltuuksiin. 

Esityksessä ehdotetaan, että Ajoneuvohal-
lintokeskus voisi valvontaan, kokeen vas-
taanottamiseen ja todistuksen antamiseen liit-
tyviä tehtäviä hoitaessaan käyttää apunaan 
yksityisiä tai julkisia palveluntuottajia. Tak-
sinkuljettajan kokeessa päätetään yhdeltä 
osalta henkilön oikeudesta toimia taksinkul-
jettajana. Kuljettajaksi aikovan sopivuuden 
arviointi ja paikallistuntemuksen selvittämi-
nen kuuluvat lupaviranomaisena poliisille. 
Kokeen hyväksymistä tai hylkäämistä koske-
va päätös olisi hallintopäätös, joka vaikuttaa 
henkilön oikeusasemaan. Arviointiin liittyy 
vastaavaa julkisen vallan käyttöä kuin ajo-
korttitutkinnossa. Esityksen mukaan Ajoneu-
vohallintokeskus voisi antaa tehtävät palve-
luntuottajien hoidettaviksi. Palvelun tuottajan 
kanssa tehtävään sopimukseen sovellettaisiin 
ajopiirturikortin myöntämisen järjestämisestä 
annetun lain säännöksiä. Muutoin sovellettai-
siin kuljettajantutkintotoiminnasta annettua 
lakia, minkä toiminnan yhteydessä kokee-
seen ja valvontaan sekä tietojen rekisteröin-
tiin liittyvien tehtävien hoito voitaisiin järjes-
tää. Mainittuihin lakeihin sisältyvät säännök-
set hyvän hallinnon huomioon ottamisesta, 
kuten hallintolain, kielilain, viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetun lain noudat-
tamisesta sekä toiminnan riippumattomuu-
desta ja puolueettomuudesta. Taksinkuljetta-
jien ammattipätevyydestä annettavaksi ehdo-
tettuun lakiin sisältyisivät oikaisua ja muu-
toksenhakua sekä rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevat säännökset. Toimintaa 
koskevilla vaatimuksilla turvattaisiin myös 
kansalaisten oikeusturva ja perusoikeuksien 
toteutuminen.  

Ajoneuvohallintokeskuksella ei ole alueor-
ganisaatiota, jota voitaisiin hyödyntää ko-
keen vastaanottamisessa ja koulutuksenjär-
jestäjien valvonnassa, minkä johdosta tehtä-
vän hoitamista esitetyllä tavalla voidaan pitää 
tarkoituksenmukaisena. Tutkinnon vastaanot-
tajat vastaisivat valvontaan sekä kokeen vas-
taanottamiseen ja koesuorituksen arviointiin 
liittyvistä tehtävistä ja antaisivat ajolupaha-
kemukseen tarvittavan todistuksen taksinkul-
jettajan kokeen suorittamisesta. Tehtävien 
luonne ja siihen liittyvät toimivaltuudet 
huomioiden kysymyksessä olisi julkinen hal-
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lintotehtävä, mutta siihen ei sisältyisi merkit-
tävää julkisen vallan käyttöä. Toimintaa ja 
toimijoita koskevissa vaatimuksissa otettai-
siin huomioon kansalaisten oikeusturva ja 
perusoikeuksien toteutuminen vastaavasti 
kuin jos tehtävä hoidettaisiin viranomaisen 
toimesta. Tehtävien järjestämisen ehdotetulla 
tavalla on katsottava vastaavan valiokunnan 
ilmaisemia vaatimuksia eikä menettelyä ole 

pidettävä perustuslain kannalta ongelmallise-
na. 

Edellä kerrotuilla perusteilla lakiehdotus 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

 

 

 

Laki 

taksinkuljettajien ammattipätevyydestä  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään ammattipätevyydes-
tä, joka kuljettajalta vaaditaan taksiliikenne-
lain (217/2007) mukaisessa taksiliikenteessä. 

 
 

2 § 

Ammattipätevyys 

Taksinkuljettajalta vaaditaan tehtävän edel-
lyttämä ammattitaito. Hänen on oltava muu-
tenkin tehtävään sopiva.  

Ammattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpi-
tämiseksi kuljettajan on suoritettava taksin-
kuljettajan koulutus ja koe sekä tässä laissa 
tarkoitettu jatkokoulutus.  

 
3 § 

Taksinkuljettajan ajolupa 

Osoitukseksi 2 §:ssä tarkoitetusta ammatti-
pätevyydestä poliisi myöntää hakemuksesta 
taksinkuljettajan ajoluvan. 

Oikeus taksinkuljettajana toimimiseen al-
kaa kun ajolupa luovutetaan hakijalle, jollei 
10 tai 13 §:stä muuta johdu.  
 

4 § 

Ajoluvan myöntämisen edellytykset  

Taksinkuljettajan ajoluvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että: 

1) hakijalla on muu auton ajo-oikeus kuin 
kahdeksi vuodeksi saatu lyhytaikainen ajo-
oikeus tai muussa ETA-valtiossa annettu au-
ton ajokortti ja hän täyttää mainittua ajo-
oikeutta tai ajokorttia koskevat tarkemmat 
vaatimukset, joista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella; 

2) hakija ei ole täyttänyt 70 vuotta; 
3) hakija täyttää säädetyt terveysvaatimuk-

set; 
4) hakija on suorittanut hyväksytysti tak-

sinkuljettajan koulutuksen ja kokeen; 
5) hakijalla on auton asemapaikkaa vastaa-

va paikallistuntemus; 
6) hakija on muutenkin henkilökohtaisilta 

ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi. 
Jos yhteiskunnan järjestämien opetus-, so-

siaali- tai terveystoimen sopimuksenvaraisten 
kuljetusten tai muiden säännöllisten kuljetus-
ten keskeytymättömyyden turvaamiseksi on 
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tarpeen, ajolupa voidaan poikkeustapaukses-
sa, koulutuksen saatavuuteen liittyvien eri-
tyisten vaikeuksien vuoksi, myöntää 1 mo-
mentin 4 kohdasta poiketen ehdolla, että ha-
kija osoittaa lupaviranomaisen asettamassa, 
enintään kuuden kuukauden määräajassa, 
suorittaneensa mainitussa kohdassa tarkoite-
tun kokeen. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan tarvittaessa antaa tarkempia menettelyä 
koskevia säännöksiä. 

 
 

5 § 

Terveys  

Taksinkuljettajan on täytettävä C- ja D-
luokan ajokorttilupaa koskevat terveysvaati-
mukset ja hänellä on muutenkin oltava sellai-
set terveydelliset edellytykset, jotka ovat tar-
peen matkustajien turvallisuuden ylläpitämi-
seksi ja näiden avustamiseksi. Ajoneuvohal-
lintokeskus voi erityisistä syistä myöntää 
poikkeuksen taksinkuljettajan ajolupaa kos-
kevista terveysvaatimuksista. 

Terveysvaatimusten täyttyminen on osoi-
tettava ajolupaa haettaessa ja sen voimassa-
oloa jatkettaessa. Tarkempia säännöksiä asi-
asta annetaan valtioneuvoston asetuksella. 

Poliisi voi muulloinkin vaatia kuljettajan 
määräajassa esittämään lääkärinlausunnon 
terveysvaatimusten täyttymisestä, jos on syy-
tä epäillä, ettei ajoluvan haltija enää täytä 
säädettyjä vaatimuksia. Terveydentilaa kos-
kevasta lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta 
säädetään tieliikennelain (267/1981) 73 a 
§:ssä.   
 

6 § 

Koulutus 

Koulutuksessa annetaan perustiedot taksin-
kuljettajan ammatin harjoittamisen vaati-
muksista sekä kuljetusten ja liikenteen tur-
vallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tar-
kemmat säännökset koulutuksen sisällöstä 
sekä säännökset koulutuksen vähimmäismää-
rästä ja toteutuksesta annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella.  

Opetusta annettaessa on noudatettava Ajo-
neuvohallintokeskuksen vahvistamaa koulu-

tusohjelmaa. Koulutusohjelmasta säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. 

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle on 
annettava siitä todistus.  
 

7 § 

Koe 

Kokeen hyväksytty suorittaminen osoittaa, 
että kokelaalla on taksinkuljettajan tehtävässä 
tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Paikal-
listuntemuksen osoittamisesta säädetään 8 
§:ssä. Kokeeseen pääsyn edellytyksenä on, 
että kokelas on suorittanut taksinkuljettajan 
koulutuksen. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä kokeen 
sisällöstä ja toteuttamisesta sekä muista ko-
keen vaatimuksista. 

Kokeen hyväksytysti suorittaneelle on an-
nettava siitä todistus.  

Ajoneuvohallintokeskus vastaa kokeen jär-
jestämisestä ja valvonnasta.  
 

8 § 

Paikallistuntemus 

Taksinkuljettajalla on oltava auton asema-
paikan ja sen lähiympäristön katu- ja tiever-
koston, reittien ja erilaisten hallinto- ja palve-
lulaitosten ja muiden tunnetuimpien käynti-
kohteiden tuntemus sekä muun lähialueen 
yleispiirteinen tuntemus. 

Auton asemapaikan poliisi vastaa paikallis-
tuntemuksen toteamisesta. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä paikallistuntemuksen sisällöstä ja sen 
osoittamisen vaatimuksista. 
 

9 § 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 

Arvioitaessa, onko hakija henkilökohtaisil-
ta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljetta-
jaksi, otetaan huomioon hänen edellytyksen-
sä vuorovaikutukseen kuljetettavien kanssa ja 
vuorovaikutuksessa tarvittava suomen tai 
ruotsin kielen taito. 

Hakijaa ei pidetä sopivana taksinkuljetta-
jaksi, jos: 
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1) hän on ajoluvan hakemista edeltäneen 
viiden vuoden aikana syyllistynyt ratti-
juopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, 
törkeään liikenneturvallisuuden vaarantami-
seen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta 
tai tieliikennelain 75 §:n 2 momentissa tar-
koitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piit-
taamattomuutta liikenneturvallisuutta koh-
taan;  

2) hän on  luvan hakemista  edeltäneen 
vuoden aikana  syyllistynyt  muuhun kuin 1 
kohdassa tarkoitettuun  liikennerikokseen tai 
-rikkomukseen siten, että edellytykset ajo-
kieltoon määräämiselle tieliikennelain 75 §:n 
2 momentin 5 kohdan tai 3 momentin perus-
teella täyttyvät taikka hän on tuona aikana ol-
lut ajokiellossa mainituissa lainkohdissa tar-
koitettujen toistuvien liikennerikosten vuok-
si; 

3) hän on luvan hakemista edeltäneen vii-
den vuoden aikana syyllistynyt henkeen tai 
terveyteen kohdistuvaan tai muuten väkival-
taista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen, 
seksuaalirikokseen tai muuhun vastaavaan 
rikokseen ja teko osoittaa hänen olevan il-
meisen sopimaton toimimaan taksinkuljetta-
jana; 

4) hän on luvan hakemista edeltäneen vii-
den vuoden aikana syyllistynyt muuhun ri-
kokseen, joka osoittaa hänen olevan ilmeisen 
sopimaton toimimaan taksinkuljettajana; 

5) hän on poliisin pitämästä rekisteristä il-
menevien tietojen perusteella muutoin toi-
minnallaan osoittanut olevansa elämäntaval-
taan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan 
ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljet-
tajana. 
 

10 §  

Ajoluvan myöntäminen  

Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi, 
kuitenkin enintään ajaksi, jonka hakijan ajo-
oikeus on voimassa, ellei 4 §:n 1 momentin 2 
kohdasta muuta johdu.  

Ajolupaan voidaan liittää taksin kuljetta-
mista tai luvansaajan velvollisuuksia koske-
via ehtoja. Jos on syytä epäillä, ettei hakija 
ole säilyttänyt ajotaitoaan, poliisi voi ennen 
ajoluvan myöntämistä määrätä hakijan toi-

mittamaan todistuksen uudesta kuljettajan-
tutkinnosta. 

Ajolupaan merkitään auton asemapaikka 
tai ne asemapaikat, joita vastaava paikallis-
tuntemus kuljettajalla on. Jos kuljettajalle ai-
kaisemmin annettu taksinkuljettajan ajolupa 
on voimassa, hänen on annettava se lupavi-
ranomaiselle, kun uusi lupa luovutetaan. Ajo-
luvan hakemisesta, myöntämisestä ja myön-
tämiseen liittyvästä menettelystä säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

Poliisin hallintopäätös ajoluvan myöntämi-
sestä voidaan 3 §:n 2 momentista poiketen 
hyväksyä enintään yhden kuukauden ajan 
päätöksen tekemisestä osoitukseksi oikeudes-
ta toimia taksinkuljettajana, jos ajojen aloit-
tamiseen ennen ajoluvan luovuttamista on 
erityinen tarve ja edellytykset ajoluvan luo-
vuttamiselle ovat olemassa. Mitä tässä laissa 
säädetään ajoluvasta, koskee myös tässä 
momentissa tarkoitettua päätöstä, jos sitä 
käytetään taksinkuljettajan kelpoisuuden 
osoittamiseen.  
 

11 § 

Ennakkotieto uuden ajolupahakemuksen kä-
sittelylle  

Jos hakemus ajoluvan saamiseksi hylätään 
9 §:n 2 momentin 1—4 momentin nojalla, 
lupaviranomainen voi merkitä päätökseen 
ajankohdan, jonka jälkeen lupa-asia voidaan 
uudesta hakemuksesta ottaa aikaisintaan uu-
delleen käsiteltäväksi mainitun kohdan estä-
mättä luvan myöntämistä, jollei muuta estettä 
hakemuksen käsittelylle ole. 
 

12 § 

Jatkokoulutus 

Ammatinharjoittamisen edellytysten ylläpi-
tämiseksi ja parantamiseksi sekä liikennetur-
vallisuuden lisäämiseksi taksinkuljettajan on 
saatava jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän 
kannalta keskeisissä taksinkuljettajan koulu-
tuksen oppiaineissa.  

Jatkokoulutuksessa on noudatettava Ajo-
neuvohallintokeskuksen vahvistamaa koulu-
tusohjelmaa. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään jatkokoulutuksen vähimmäismää-
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rästä ja toteutuksesta sekä koulutusohjelmas-
ta. 

Jatkokoulutuksesta on annettava oppilaalle 
todistus.  
 

13 § 

Ajoluvan voimassaolon jatkaminen 

Ajoluvan voimassaoloa jatketaan viideksi 
vuodeksi kerrallaan, jos hakija täyttää 4 §:n 1 
momentissa säädetyt ajoluvan saamisen edel-
lytykset ja osoittaa saaneensa säädetyn jatko-
koulutuksen. Ajoluvan voimassaoloa voidaan 
mainitun 4 §:n 1 momentin 6 kohdan estä-
mättä jatkaa, jos ajolupa on ollut peruutettu-
na 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikoksen 
perusteella tai jos hakijalla on alkolukolla 
valvotusta ajo-oikeudesta annetussa laissa 
(439/2008) tarkoitettu ajo-oikeus. Ajo-
oikeutta ei voida kuitenkaan jatkaa, jos rikos 
on poikkeuksellisen vakava tai siihen on muu 
erityinen syy. 

Poliisin hallintopäätös ajoluvan voimassa-
olon jatkamisesta voidaan 3 §:n 2 momentis-
ta poiketen hyväksyä enintään yhden kuu-
kauden ajan päätöksen tekemisestä osoituk-
seksi oikeudesta toimia taksinkuljettajana, 
jos voimassaolon jatkamista on haettu ennen 
ajoluvan voimassaolon päättymistä, edelly-
tykset ajoluvan luovuttamiselle ovat olemas-
sa eikä uutta ajolupaa ole luovutettu ennen 
edellisen ajoluvan voimassaolon päättymistä. 
Mitä tässä laissa säädetään ajoluvasta, koskee 
myös tässä momentissa tarkoitettua päätöstä, 
jos sitä käytetään taksinkuljettajan kelpoi-
suuden osoittamiseen. Valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään tarkemmin ajoluvan voi-
massaolon jatkamisesta ja siinä noudatetta-
vasta menettelystä.   
 

14 § 

Ajoluvan kelpoisuusalueen laajentaminen  

Ajoluvan kelpoisuus voidaan hakemukses-
ta laajentaa uuteen asemapaikkaan, jos ajolu-
vanhaltija osoittaa 4 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetun paikallistuntemuksen tämän 
asemapaikan osalta.  Hakemisesta ja siinä 
noudatettavasta menettelystä säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. 

 
15 § 

Perusteet ajoluvan peruuttamiselle 

Ajolupa on peruutettava, jos luvan haltija: 
1) ei enää täytä ajoluvan myöntämisen 

edellytyksiä; 
2) ei noudata asetettuja lupaehtoja; 
3) ei noudata säännöksiin tai poliisin erilli-

seen määräykseen perustuvaa velvollisuut-
taan toimittaa tässä laissa tarkoitettu lausunto 
terveydentilastaan tai todistus ajokyvystään;   

4) itse pyytää luvan peruuttamista. 
Ajoluvan peruuttaminen on otettava viivy-

tyksettä tutkittavaksi, jos 1 momentissa tar-
koitettu peruste luvan peruuttamiselle ilme-
nee. 
 

16 § 

Ajoluvan peruuttaminen kokonaan 

Ajolupa peruutetaan kokonaan 15 §:n 1 
momentin 4 kohdan perusteella.  
 

17 § 

Ajoluvan peruuttaminen toistaiseksi 

Ajolupa peruutetaan toistaiseksi, jos luvan 
haltija: 

1) määrätään ajokieltoon toistaiseksi; 
2) ei enää täytä ajoluvan terveysvaatimuk-

sia; 
3) ei ole asetetussa määräajassa toimittanut 

todistusta 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
taksinkuljettajan kokeen suorittamisesta hy-
väksytysti taikka muuta selvitystä, jonka po-
liisi on tämän lain nojalla määrännyt esitettä-
väksi. 
 

18 § 

Ajoluvan peruuttaminen määräajaksi 

Muusta kuin 16 tai 17 §:ssä säädetystä 
syystä ajolupa peruutetaan määräajaksi, vä-
hintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään 
viideksi vuodeksi.  

Määräajan pituudesta määrättäessä otetaan 
huomioon erityisesti peruuttamisen perustee-
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na olevan teon vakavuus ja teko-olosuhteet. 
Erityisen painavasta syystä määräaika voi-
daan määrätä kuutta kuukautta lyhyemmäksi. 
Ajolupa on kuitenkin aina peruutettava vä-
hintään ajokiellon tai väliaikaisen ajokiellon 
ajaksi.  
 

19 § 

Ajoluvan peruuttaminen väliaikaisesti 

Ajolupa voidaan peruuttaa väliaikaisesti, 
jos on todennäköistä, että luvan haltija on 
syyllistynyt 9 §:n 2 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettuun tekoon ja matkustajien turvalli-
suus sitä edellyttää. Väliaikainen peruuttami-
nen on muutoksenhausta huolimatta voimas-
sa, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. 
Jos syyte raukeaa, ajolupa on viivytyksettä 
palautettava haltijalleen, jollei syytä ajoluvan 
peruuttamiselle muuten ole. 

Ajolupa on peruutettava väliaikaisesti, jos 
kuljettaja määrätään väliaikaiseen ajokiel-
toon. 

 
 

20 § 

Peruutetun ajoluvan luovuttaminen poliisille 

Taksinkuljettajan ajolupa on luovutettava 
poliisille, kun ajolupa peruutetaan. 

 
 

 
21 § 

Ajoluvan palauttaminen haltijalleen peruut-
tamisen jälkeen 

Määräajaksi peruutettu ajolupa palautetaan 
haltijalleen määräajan päätyttyä. Jos ajolupa 
peruutetaan toistaiseksi, ajoluvan palauttami-
sen edellytyksenä on, että ajoluvan haltija 
osoittaa peruuttamisperusteen poistuneen. 
Ajolupaa ei kuitenkaan palauteta, jos sen voi-
massaolo on päättynyt.  

Ennen ajoluvan palauttamista luvanhaltijan 
sopivuus on arvioitava uudelleen 9 §:n mu-
kaisesti. Jos on 10 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu syy epäillä, ettei luvan haltija ole säilyt-
tänyt ajotaitoaan, poliisi voi ennen luvan pa-

lauttamista määrätä hänet toimittamaan mää-
räajassa todistuksen uudesta kuljettajantut-
kinnosta. 
 

22 § 

Varoituksen käyttö ajolupaseuraamuksena 

Taksinkuljettajalle voidaan ajoluvan mää-
räaikaisen peruuttamisen asemesta antaa va-
roitus, jos ajoluvan peruuttamista on pidettä-
vä kohtuuttomana seuraamuksena, eikä teon 
ole katsottava osoittavan piittaamattomuutta 
taksinkuljettajan vastuista ja velvollisuuksis-
ta tai yleensä säännösten ja määräysten nou-
dattamisesta taikka hänelle aiemmin määrä-
tyistä seuraamuksista. 

 
 

23 § 

Ajoluvan lomake ja mukana pitäminen  

Ajolupa annetaan Ajoneuvohallintokeskuk-
sen lomakkeella. Liikenne- ja viestintäminis-
teriö vahvistaa lomakkeen kaavan sisäasi-
ainministeriötä kuultuaan. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään ajoluvan lomakkeen 
tietosisällöstä ja muista vaatimuksista. 

Ajolupa on pidettävä ajossa mukana ja 
pyydettäessä esitettävä poliisi-, tulli- tai raja-
vartiomiehelle. Ajolupa on sijoitettava autos-
sa niin, että se on matkustajien nähtävissä.  

Poliisi voi keskeyttää ajon, jos kuljettajalla 
ei ole ajolupaa mukanaan. 

 
 

24 § 

Ajoluvan kaksoiskappale 

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai 
anastettu tai siihen merkityissä haltijan tie-
doissa on tapahtunut muutos, kuljettajalle 
voidaan antaa ajoluvan kaksoiskappale. Tar-
kemmat säännökset ajoluvan kaksoiskappa-
leen myöntämisestä annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella.    

Jos kadonnut ajolupa myöhemmin löytyy, 
se on luovutettava poliisille. 
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25 § 

Taksin luovuttaminen kuljetettavaksi  

Taksin saa luovuttaa 1 §:ssä tarkoitettuja 
ajoja varten vain sellaisen henkilön kuljetet-
tavaksi, joka esittää voimassa olevan ajolu-
van. Ajoneuvon luovuttamisesta toisen kulje-
tettavaksi säädetään lisäksi tieliikennelaissa. 
 

26 § 

Koulutuslupa  

Taksinkuljettajan koulutuksen ja jatkokou-
lutuksen järjestämiseen vaaditaan koulutus-
lupa. Koulutusluvan myöntää Ajoneuvohal-
lintokeskus. Koulutuslupa myönnetään vii-
deksi vuodeksi. 

Koulutusluvan saajaksi voidaan hyväksyä 
yritys, yhteisö tai säätiö, jolla on toiminnan 
edellyttämät opetukselliset, ammatilliset, ta-
loudelliset ja muut voimavarat.  

Lupaviranomainen voi liittää koulutuslu-
paan koulutuksen järjestämistä koskevia eh-
toja. Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-
taa tarkempia koulutusluvan myöntämistä ja 
siinä noudatettavaa menettelyä koskevia 
säännöksiä. 
 

27 § 

Koulutusluvan hakeminen 

Koulutuslupaa haetaan kirjallisesti. 
Hakemuksesta on käytävä ilmi koulutuksen 

järjestäjää, koulutusohjelmaa ja sen toteutta-
mista sekä opetushenkilöstöä koskevat tiedot. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä koulutusluvan hakemi-
sesta.  
 

28 § 

Koulutusluvan haltijan velvollisuudet  

Koulutusluvan haltija vastaa siitä, että kou-
lutus annetaan säännösten, koulutuslupaa ha-
ettaessa annettujen tietojen ja lupaehtojen 
mukaisesti. Koulutusluvan haltija vastaa 6 
§:n 3 momentissa ja 12 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun todistuksen antamisesta.  

Koulutusluvan haltijan on säilytettävä kou-
lutuksen järjestämistä ja koulutuksen suorit-
taneita koskevat asiakirjat niin kauan kuin 
koulutuksesta annettua todistusta voidaan 
käyttää ajoluvan hakemiseen. Tietoja saa-
daan luovuttaa Ajoneuvohallintokeskukselle 
ja hakemusasian käsittelemiseksi poliisille. 
Säilytysajan päätyttyä koulutuksen suorittajia 
koskevat henkilötiedot on hävitettävä. Val-
tioneuvoston asetuksella voidaan säätää tar-
kemmin asiakirjojen säilytysajoista. 

Jos koulutuslupaa haettaessa annetuissa 
tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, kou-
lutusluvan haltijan on viipymättä ilmoitettava 
siitä valvojalle. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan tarvittaessa antaa tarkempia sään-
nöksiä muutoksista, joista ilmoitusta ei vaa-
dita.  
 

29 § 

Opetushenkilöstö 

Koulutusluvan haltijalla on oltava ammatti-
taitoinen opetushenkilöstö. Opettajalla on ol-
tava tehtävän edellyttämä koulutusalan ja 
toimialan tuntemus.  

Koulutusluvan haltijalla on oltava koulu-
tuksesta vastaava johtaja, joka ohjaa, valvoo 
ja kehittää koulutusta. Hänellä on oltava riit-
tävä toimialan ja sen säännöstön tuntemus 
sekä käytännön kokemusta alalta.  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä opetushenkilöstön vaa-
timuksista. 
 

30 § 

Koulutusluvan peruuttaminen 

Koulutusluvan haltijalle voidaan antaa kir-
jallinen varoitus, jos koulutusta koskevia 
säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja riko-
taan taikka opetusta ei hoideta asianmukai-
sesti. 

Jos koulutusluvan haltija ei enää täytä kou-
lutusluvan edellytyksiä, koulutusluvan halti-
jalle voidaan asettaa kohtuullinen määräaika 
korjata puutteet.  

Lupa voidaan peruuttaa, jos 1 momentissa 
tarkoitettu rikkomus on olennainen tai jatkuu 
toistuvasti varoituksesta huolimatta taikka 2 
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momentissa tarkoitettuja puutteita ei korjata 
määräajassa. 

 
31 § 

Valvonta 

Ajoneuvohallintokeskus vastaa koulutuslu-
van haltijoiden valvonnasta.  

Valvojalla on oikeus päästä seuraamaan 
opetusta ja saada valvonnassa tarvittavat tie-
dot. Koulutusluvan haltijan on järjestettävä 
olosuhteet sellaisiksi, että tarkastukset voi-
daan suorittaa asianmukaisesti. Tarkastuksia 
ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa 
paikassa. 

Valvonnan yhteydessä havaitut puutteet tai 
laiminlyönnit on viipymättä saatettava koulu-
tusluvan myöntäjän tietoon tarvittaviin toi-
menpiteisiin ryhtymistä varten. 
 

32 §  

Kokeen arvioijan kelpoisuus 

Kokeen arvioijalla on oltava riittävä koulu-
tuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla 
hankittu osaaminen ja ammattitaito sekä kou-
lutusvaatimusten ja toimialan lainsäädännön 
ja käytäntöjen tuntemus. Kokeen arvioijan 
kelpoisuusvaatimuksista voidaan tarvittaessa 
säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 
 

33 §  

Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä koskevi-
en tietojen ilmoittaminen rekisteriin 

Taksinkuljettajan ammattipätevyyttä kos-
kevien tietojen tallettamisesta ajoneuvolii-
kennerekisteriin säädetään ajoneuvoliikenne-
rekisteristä annetussa laissa (541/2003). Sen 
joka antaa 6 §:n 3 momentissa tai 12 §:n 3 
momentissa tarkoitetun todistuksen koulu-
tuksen suorittamisesta taikka 7 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun todistuksen kokeen suorit-
tamisesta, ja poliisin, joka tekee taksinkuljet-
tajan ajolupaa tai sen kaksoiskappaletta kos-
kevan päätöksen, on ilmoitettava tarvittavista 
rekisteriin talletettavista tiedoista Ajoneuvo-
hallintokeskukselle. Ilmoituksista ja niiden 

tekemisestä säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 
 

34 § 

Eräiden viranomaistehtävien hoitaminen 

Ajoneuvohallintokeskus voi toteuttaa 7 §:n 
3 momentissa tarkoitetun taksinkuljettajan 
kokeen järjestämisen ja valvonnan sekä 
31 §:ssä tarkoitetun koulutusluvan haltijoiden 
valvonnan kuljettajantutkinnon vastaanotta-
misen yhteydessä hoidettavaksi hankkimalla 
tarvittavat palvelut yksityiseltä tai julkiselta 
palvelun tuottajalta tekemällä asiasta sopi-
muksen. Sopimukseen sovelletaan, mitä ajo-
piirturikorttien myöntämisen järjestämisestä 
annetussa laissa (629/2004) säädetään sopi-
muksesta. Sopimuksen mukaiseen toimintaan 
sovelletaan, mitä kuljettajantutkintotoimin-
nan järjestämisestä annetun lain (535/1998) 
4—12 ja 16 §:ssä säädetään toiminnan ja sen 
järjestämisen vaatimuksista. 

Ajoneuvohallintokeskus voi yhdistää 
33 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanot-
tamisen sekä tietojen rekisteriin tallettamisen 
1 momentissa tarkoitetun kokeen järjestämis-
tehtävän yhteydessä hoidettavaksi. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää 
Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnasta tässä 
pykälässä tarkoitettujen palvelujen järjestäjä-
nä. 
 

35 § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 3 §:n säännöksiä henkilöiden kuljettami-
sesta ilman taksinkuljettajan ajolupaa, 10 §:n 
3 momentin, 20 §:n tai 24 §:n 2 momentin 
säännöstä ajoluvan luovuttamisesta poliisille, 
23 §:n 2 momentin säännöksiä taksinkuljetta-
jan ajoluvan mukana pitämisestä, esittämi-
sestä ja näkyvillä pitämisestä tai 25 §:n sään-
nöksiä ajoneuvon luovuttamisesta, on tuomit-
tava kuljettajan ammattipätevyyssäännösten 
rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua kou-
lutus-, koe- tai valvontatoimintaa ilman tässä 
laissa tarkoitettua lupaa, sopimusta tai muuta 
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oikeutusta, on tuomittava luvattomasta tak-
sinkuljettajan ammattipätevyyskoulutustoi-
minnasta sakkoon. 
 

36 § 

Viittaukset muualla laissa oleviin rangaistus-
säännöksiin  

Rangaistus kulkuneuvon kuljettamisesta 
oikeudetta säädetään rikoslain (39/1889) 23 
luvun 10 §:ssä. 

Rangaistus luvattoman taksiliikenteen har-
joittamisesta, taksiluvan toisen käyttöön luo-
vuttamisesta sekä taksiluvan mukanapitämis- 
tai esittämisvelvollisuuden laiminlyömisestä 
säädetään taksiliikennelain 28 §:ssä. 

 
 

37 § 

Rikosoikeudellinen virkavastuu 

Kokeen vastaanotto- ja arviointitehtäviä 
sekä valvontaa suorittavaan sovelletaan ri-
kosoikeudellista virkavastuuta koskevia 
säännöksiä. 

 
 

38 §  

Oikaisu ja muutoksenhaku 

Ajoneuvohallintokeskuksen koulutusluvan 
saaneen tämän lain nojalla tekemään päätök-
seen taikka Ajoneuvohallintokeskuksen 
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toimi-
van kokeen vastaanottajan päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa 
hakea oikaisua Ajoneuvohallintokeskukselta. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista.  

Ajoneuvohallintokeskuksen oikaisuvaati-
muksen johdosta tai muutoin tämän lain no-
jalla tekemään päätökseen samoin kuin polii-
sin tämän lain nojalla tekemään päätökseen 
saa hakea valittamalla muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. Taksinkuljettajan ajoluvan peruuttamis-
ta koskeva päätös voidaan panna täytäntöön 
muutoksenhausta huolimatta. 

 
39 § 

Virka-apu 

Ajoneuvohallintokeskuksella sekä 34 §:n 
mukaisesti valvontatehtäviä hoitavilla on oi-
keus saada poliisilta virka-apua tämän lain ja 
sen nojalla annettujen säännösten noudatta-
misen valvomiseksi. 
 

41 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn hen-
kilöauton ammattiajoluvan voimassaolo lak-
kaa viiden vuoden kuluttua tämän lain voi-
maantulosta, jollei ammattiajolupaan ole 
merkitty aikaisempaa voimassaolon päätty-
misajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa 
olemasta voimassa sitä ennen. Toimiakseen 
edelleen taksinkuljettajana tällaisen ammat-
tiajoluvan haltijan on haettava ammattiajolu-
van vaihtamista tässä laissa tarkoitettuun tak-
sinkuljettajan ajolupaan ja samassa yhteydes-
sä osoitettava saaneensa tässä laissa säädetyn 
jatkokoulutuksen. Ammattiajoluvan vaihta-
misesta on muutoin voimassa, mitä taksin-
kuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkami-
sesta tässä laissa säädetään. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä vaihtamisessa noudatettavasta menet-
telystä. 

Invataksin kuljettamiseen rajoitetun henki-
löauton ammattiajoluvan vaihtaminen tässä 
laissa tarkoitetuksi taksinkuljettajan ajolu-
vaksi edellyttää, että hakija osoittaa auton 
asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuk-
sen. Ajolupa myönnetään olemaan voimassa 
2 momentissa tarkoitettuun ajoluvan vaihta-
misen määräpäivään, ellei ammattiajolupaan 
ole merkitty aikaisempaa voimassaolon päät-
tymisajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa 
olemasta voimassa sitä ennen tai jos hakija 
osoittaa saaneensa säädetyn jatkokoulutuk-
sen, siten kuin tässä laissa säädetään. Am-
mattiajoluvan vaihtamisesta on muutoin 
voimassa, mitä taksinkuljettajan ajoluvan 
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voimassaolon jatkamisesta tässä laissa sääde-
tään.  

Jos henkilöauton ammattiajoluvan haltija 
hakee ajoluvan kaksoiskappaletta ennen 2 
momentissa tarkoitettua ajoluvan vaihtami-
sen määräpäivää, hänelle annetaan tämän lain 
mukainen taksinkuljettajan ajolupa. Se on 
voimassa mainittuun määräpäivään saakka, 
jollei ammattiajolupaan ole merkitty aikai-
sempaa voimassaolon päättymisajankohtaa 
tai se muusta syystä lakkaa olemasta voimas-
sa sitä ennen tai jos hakija samalla osoittaa 
saaneensa säädetyn jatkokoulutuksen, siten 
kuin tämän lain nojalla säädetään.   

Jos invataksin kuljettamiseen rajoitetun 
henkilöauton ammattiajoluvan haltija, joka ei 
täytä 3 momentin vaatimuksia, hakee ammat-
tiajoluvan kaksoiskappaletta ennen 2 mo-
mentissa tarkoitettua ajoluvan vaihtamisen 

määräpäivää, hänelle annetaan tämän lain 
voimaantullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukainen invataksin kuljettamiseen rajoi-
tetun henkilöauton ammattiajoluvan kaksois-
kappale, joka on voimassa mainittuun mää-
räpäivään, jollei ammattiajolupaan ole mer-
kitty aikaisempaa voimassaolon päätty-
misajankohtaa tai se muusta syystä lakkaa 
olemasta voimassa sitä ennen. 

Mitä tässä laissa säädetään taksinkuljetta-
jan ajoluvasta ja sen haltijasta, lukuun otta-
matta 23 §:n 1 momenttia ajoluvan lomak-
keesta ja 2 momenttia ajoluvan näkyvillä pi-
tämisestä, koskee ennen tämän lain voimaan-
tuloa myönnettyä henkilöauton ammattiajo-
lupaa ja sen haltijaa.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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2. 

Laki 

tieliikennelain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 82 b §, sellaisena 

kuin se on laissa 676/1990, ja   
muutetaan 73 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 113/2004, seuraavasti: 
 

 
73 §  

Terveydentilan valvonta 

Suomessa vakinaisesti asuvan ajo-oikeuden 
haltijan on toimitettava asuinpaikkansa polii-
sille lääkärin tai optikon antama lausunto nä-
kökykyä koskevien vaatimusten täyttymises-
tä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän 
on täyttänyt 45 vuotta. Kuorma-auton tai lin-
ja-auton ajo-oikeuden haltijan on toimitettava 
asuinpaikkansa poliisille lääkärinlausunto 
terveysvaatimusten täyttymisestä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hän täyttää 50, 

55, 60 tai 65 vuotta. Tässä momentissa tar-
koitettua velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
määräajan alkaessa on kulunut vähemmän 
kuin viisi vuotta siitä, kun ajo-oikeuden halti-
jaa koskevien terveysvaatimusten täyttymi-
nen on osoitettu poliisille toimitetulla lääkä-
rinlausunnolla muun syyn kuin tämän mo-
mentin mukaisen määräaikaistarkastuksen 
johdosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20 .  
 

————— 
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3. 

Laki 

Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(1592/1995) 2 §:n 1 momentin 18 kohta, sellaisena kuin se on laissa 274/2007, sekä 
lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1103/2002 ja 696/2006 sekä mai-

nitussa laissa 274/2007, uusi 19 kohta seuraavasti: 
  
 

2 §  

Tehtävät 

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) vastata sille osoitetuista kuorma- ja lin-
ja-auton kuljettajien perustason ammattipäte-
vyyteen ja jatkokoulutukseen sekä kuljettajan 
ammattipätevyyskortin myöntämiseen liitty-
vistä tehtävistä; 

19) vastata taksinkuljettajien koulutuksen 
ja jatkokoulutuksen koulutuslupien myöntä-

misestä, koulutusohjelmien hyväksymisestä 
ja koulutuksen valvonnasta sekä taksinkuljet-
tajien kokeeseen liittyvistä tehtävistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20  . 

  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin 

 
————— 
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4.  

Laki 

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) 

3 §:n 2 momentin 4 ja 8 kohta, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentin 6 ja 13 kohta, 6 §:n 1 ja 3 
kohta, 9 §:n 1 momentin 5 kohta, 11 §:n 1 momentin 5 kohta ja 12 §:n 1 momentin 7 kohta,  

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 13 kohta, 11 §:n 1 
momentin 5 kohta ja 12 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 276/2007, 4 §:n 1 momentti laissa 
859/2005 ja 9 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 403/2005, seuraavasti: 
 

3 §  

Rekisteröidyt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saa tallettaa lisäksi tietoja luon-

nollisista henkilöistä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) joilla on taksinkuljettajan ajolupa tai lii-
kenneopettajalupa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) joilla on kuorma- ja linja-auton kuljetta-
jien ammattipätevyydestä annetussa laissa 
(273/2007) tai taksinkuljettajien ammattipä-
tevyydestä annetussa laissa (  /  ) säädetty pä-
tevyys tai jotka ovat ilmoittautuneet tällai-
seen pätevyyteen vaadittavaan koulutukseen. 
 

4 §  

Rekisteriin talletettavat perustiedot 

Luonnollisista henkilöistä saa rekisteriin 
perustietoina tallettaa nimen, henkilötunnuk-
sen taikka henkilötunnuksen puuttuessa tie-
don syntymäajasta, tiedon syntymäkotikun-
nasta, syntymävaltiosta ja kansalaisuudesta 
sekä muina perustietoina osoite- ja muun yh-
teystiedon, tiedon kotikunnasta, äidin- ja asi-
ointikielestä ja henkilön kuolemasta samoin 
kuin tiedon siitä, että ajoneuvon omistaja tai 
haltija on luonnollinen henkilö. Lisäksi 3 §:n 
1 momentin 2 kohdassa ja 3 §:n 2 momentin 
1, 2, 4 ja 8 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä 
saa tallettaa valokuvan ja nimikirjoitusnäyt-
teen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 §  

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut 
tiedot  

Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen 
lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellisia tietoja:  
— — — — — — — — — — — — — —  

6) liikenneopettajaluvan myöntämisestä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) kuorma- tai linja-auton kuljettajan am-
mattipätevyyttä varten koulutusta antaneesta 
koulutuskeskuksesta, taksinkuljettajan ajolu-
paa varten koulutusta antaneesta koulutuslu-
van haltijasta, saadusta koulutuksesta ja sen 
kestosta, suoritetusta kokeesta ja siitä anne-
tusta todistuksesta, jatkokoulutuksen suorit-
tamisesta ja siitä annetusta todistuksesta sekä 
kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammatti-
pätevyyskortin, taksinkuljettajan ajoluvan tai 
tällaisen kaksoiskappaleen myöntämisestä ja 
kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammatti-
pätevyydestä ajokorttiin tehdyistä merkin-
nöistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Arkaluonteisten tietojen tallettaminen 

Rekisteriin saa sen lisäksi, mitä 4, 5 ja 
5 a §:ssä säädetään, tallettaa:  

1) ajokorttiluvan hakijasta, ajo-oikeuden 
haltijasta ja ajo-oikeutta vailla olevasta hen-
kilöstä ajo-oikeutta koskevaa päätöksentekoa 
ja valvontaa sekä taksinkuljettajan ajoluvan 
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hakijasta ja haltijasta ajolupaa koskevaa pää-
töksentekoa ja valvontaa varten hänen ter-
veydentilaansa koskevat tarpeelliset tiedot; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ajo-oikeutta koskevaa päätöksentekoa ja 
valvontaa varten moottorikäyttöistä tai hinat-
tavaa ajoneuvoa kuljetettaessa tehtyjä rikok-
sia, niistä seuranneita rangaistuksia ja hallin-
nollisia tai muita seuraamuksia koskevat tie-
dot sekä ajokieltoon määräämistä, ajokortti-
luvan ja ajokortin saamisen esteitä, taksinkul-
jettajan ajolupaa koskevaa päätöksentekoa ja 
valvontaa varten luvan saamisen esteitä ja 
lupaseuraamuksia, ADR-ajoluvan ja muun 
luvan peruuttamista, ajo-oikeuden raukea-
mista ja varoituksen antamista sekä niiden 
perustana olevaa tekoa tai epäiltyä tekoa 
koskevat tiedot. 
 

9 §  

Henkilötietojen poistaminen rekisteristä 

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä seu-
raavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rekisteröidyn valokuva ja nimikirjoitus 
viiden vuoden kuluttua ajo-oikeuden, kuljet-
tajakortin, kuljettajan ammattipätevyyden tai 
taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon 
päättymisestä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  

Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta 

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saa-
da tietoja seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) poliisilta tieto moottorikäyttöisen tai hi-
nattavan ajoneuvon anastuksesta sekä ajo-
oikeutta ja siihen liittyvää hakemusta, ajo-
korttilupaa, opetuslupaa, harjoituslupaa, lii-

kenneopettajalupaa, taksinkuljettajan ajolu-
paa, vammaisen pysäköintilupaa, ajokortteja 
ja niihin kuorma- tai linja-auton kuljettajan 
ammattipätevyydestä tehtyjä merkintöjä, ajo-
korttiluvan tai ajokortin saamisen esteitä, 
ajokieltoja ja niiden perusteita, ADR-
ajoluvan peruuttamista, ajo-oikeuteen sekä 
ajokorttilupaan ja muihin lupiin liittyviä hal-
linnollisia seuraamuksia koskevat tiedot sekä 
tässä mainittujen ajokorttien ja lupien luovut-
tamista ja haltuunottoa koskevat tiedot;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 §  

Oikeus tietojen saantiin muilta kuin viran-
omaisilta 

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saa-
da muilta kuin viranomaisilta tietoja seuraa-
vasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-
mattipätevyydestä annetussa laissa tai taksin-
kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa 
laissa tarkoitettua koulutusta tai jatkokoulu-
tusta antavalta koulutusta koskevia tietoja, 
kokeita vastaanottavalta kokeita koskevia tie-
toja sekä kuljettajan ammattipätevyyskortin 
tai taksinkuljettajan ajoluvan myöntäjältä 
myöntämistä koskevia tietoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 
20  . Mitä tässä laissa säädetään taksinkuljet-
tajan ajoluvasta, koskee myös ennen lain 
voimaantuloa myönnettyä henkilöauton am-
mattiajolupaa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

 
————— 
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5.  

Laki 

kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 

2007 annetun lain (273/2007) 24 §:n 1 momentti, ja 
lisätään lakiin uusi 24 a §, seuraavasti:  

 
24 § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 3 §:n 1 momentin säännöksiä kuljettajal-
ta vaadittavasta ammattipätevyydestä, 17 §:n 
2 momentin säännöksiä ammattipätevyyden 
osoittavan asiakirjan mukana pitämisestä tai 
esittämisestä, 17 §:n 3 momentin säännöksiä 
ajoneuvon luovuttamisesta, 8 tai 9 §:n sään-
nöksiä ajoneuvon kuljettamisesta, on tuomit-
tava kuljettajan ammattipätevyyssäännösten 
rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

24 a §  

Viittaukset muualla laissa oleviin rangaistus-
säännöksiin  

Rangaistus kulkuneuvon kuljettamisesta 
oikeudetta säädetään rikoslain (39/1889) 23 
luvun 10 §:ssä. 

Rangaistus  vaarallisten aineiden  kuljetus-
rikoksesta  säädetään   rikoslain   44  luvun 
13 §:ssä ja vaarallisten aineiden kuljetusrik-
komuksesta vaarallisten aineiden kuljetuk-
sesta annetun lain 19 §:ssä. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  .   

 
————— 

 
Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009 
 
 
 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Liikenneministeri Anu Vehviläinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

2. 

 

Laki 

tieliikennelain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 82 b §, sellaisena 

kuin se on laissa 676/1990, ja   
muutetaan 73 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 113/2004, seuraavasti: 

 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

73 §  

Terveydentilan valvonta 

Suomessa vakinaisesti asuvan ajo-oikeuden 
haltijan on toimitettava asuinpaikkansa po-
liisille lääkärin tai optikon antama lausunto 
näkökykyä koskevien vaatimusten täyttymi-
sestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
hän on täyttänyt 45 vuotta. Kuorma-auton tai 
linja-auton ajo-oikeuden haltijan tai hen-
kilöauton ammattiajoluvan haltijan on toi-
mitettava asuinpaikkansa poliisille lääkärin-
lausunto terveysvaatimusten täyttymisestä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän 
täyttää 50, 55, 60 tai 65 vuotta. Tässä mo-
mentissa tarkoitettua velvollisuutta ei kui-
tenkaan ole, jos määräajan alkaessa on ku-
lunut vähemmän kuin viisi vuotta siitä, kun 
ajo-oikeuden haltijaa koskevien terveysvaa-
timusten täyttyminen on osoitettu poliisille 
toimitetulla lääkärinlausunnolla muun syyn 
kuin tämän momentin mukaisen määräai-
kaistarkastuksen johdosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

82 b § 

Henkilöauton ammattiajolupa 

73 §  

Terveydentilan valvonta 

Suomessa vakinaisesti asuvan ajo-oikeuden 
haltijan on toimitettava asuinpaikkansa polii-
sille lääkärin tai optikon antama lausunto nä-
kökykyä koskevien vaatimusten täyttymises-
tä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän 
on täyttänyt 45 vuotta. Kuorma-auton tai lin-
ja-auton ajo-oikeuden haltijan on toimitettava 
asuinpaikkansa poliisille lääkärinlausunto 
terveysvaatimusten täyttymisestä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun hän täyttää 50, 
55, 60 tai 65 vuotta. Tässä momentissa tar-
koitettua velvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
määräajan alkaessa on kulunut vähemmän 
kuin viisi vuotta siitä, kun ajo-oikeuden halti-
jaa koskevien terveysvaatimusten täyttymi-
nen on osoitettu poliisille toimitetulla lääkä-
rinlausunnolla muun syyn kuin tämän mo-
mentin mukaisen määräaikaistarkastuksen 
johdosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

(kumotaan) 
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Henkilöautoa saa kuljettaa ammattimaisessa 
henkilöliikenteessä vain se, jolla on auton 
ajo-oikeuden lisäksi ammattiajolupa. Am-
mattiajoluvasta säädetään tarkemmin ase-
tuksella. 

 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 

200  .  
————— 
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3. 

Laki 

Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(1592/1995) 2 §:n 1 momentin 18 kohta, sellaisena kuin se on laissa 274/2007, sekä 
lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1103/2002 ja 696/2009 sekä mai-

nitussa laissa 274/2007, uusi 19 kohta seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
2 §  

Tehtävät 

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) vastata sille osoitetuista kuorma- ja lin-
ja-auton kuljettajien perustason ammattipäte-
vyyteen ja jatkokoulutukseen sekä kuljettajan 
ammattipätevyyskortin myöntämiseen liitty-
vistä tehtävistä.  
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Tehtävät 

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

18) vastata sille osoitetuista kuorma- ja lin-
ja-auton kuljettajien perustason ammattipäte-
vyyteen ja jatkokoulutukseen sekä kuljettajan 
ammattipätevyyskortin myöntämiseen liitty-
vistä tehtävistä; 

19) vastata taksin kuljettajien koulutuksen 
ja jatkokoulutuksen koulutuslupien myöntä-
misestä, koulutusohjelmien hyväksymisestä ja 
koulutuksen valvonnasta sekä taksinkuljetta-
jien kokeeseen liittyvistä tehtävistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  .  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin 

————— 
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4.  

 
 

Laki 

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoliikennerekisteristä 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (541/2003) 

3 §:n 2 momentin 4 ja 8 kohta, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentin 6 ja 13 kohta, 6 §:n 1 ja 3 
kohta, 9 §:n 1 momentin 5 kohta, 11 §:n 1 momentin 5 kohta ja 12 §:n 1 momentin 7 kohta, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 8 kohta, 5 §:n 1 momentin 13 kohta, 11 §:n 1 
momentin 5 kohta ja 12 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 276/2007, 4 §:n 1 momentti laissa 
859/2005 ja 9 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 403/2005, seuraavasti: 
 
Voimassaoleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Rekisteröidyt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saa tallettaa lisäksi tietoja luon-

nollisista henkilöistä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) joilla on henkilöauton ammattiajolupa tai 
liikenneopettajalupa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) joilla on kuorma- ja linja-auton kuljetta-
jien ammattipätevyydestä annetussa laissa 
(273/2007) säädetty pätevyys tai jotka ovat 
ilmoittautuneet tällaiseen pätevyyteen vaa-
dittavaan koulutukseen.  
 
 

3 §  

Rekisteröidyt 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saa tallettaa lisäksi tietoja luon-

nollisista henkilöistä: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) joilla on taksinkuljettajan ajolupa tai lii-
kenneopettajalupa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) joilla on kuorma- ja linja-auton kuljetta-
jien ammattipätevyydestä annetussa laissa 
(273/2007) tai taksinkuljettajien ammattipä-
tevyydestä annetussa laissa ( / ) säädetty pä-
tevyys tai jotka ovat ilmoittautuneet tällai-
seen pätevyyteen vaadittavaan koulutukseen. 
 
 

 
4 §  

Rekisteriin talletettavat perustiedot 

Luonnollisista henkilöistä saa rekisteriin 
perustietoina tallettaa nimen, henkilötunnuk-
sen taikka henkilötunnuksen puuttuessa tie-
don syntymäajasta, tiedon syntymäkotikun-
nasta, syntymävaltiosta ja kansalaisuudesta 
sekä muina perustietoina osoite- ja muun yh-
teystiedon, tiedon kotikunnasta, äidin- ja asi-
ointikielestä ja henkilön kuolemasta samoin 

4 §  

Rekisteriin talletettavat perustiedot 

Luonnollisista henkilöistä saa rekisteriin 
perustietoina tallettaa nimen, henkilötunnuk-
sen taikka henkilötunnuksen puuttuessa tie-
don syntymäajasta, tiedon syntymäkotikun-
nasta, syntymävaltiosta ja kansalaisuudesta 
sekä muina perustietoina osoite- ja muun yh-
teystiedon, tiedon kotikunnasta, äidin- ja asi-
ointikielestä ja henkilön kuolemasta samoin 
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kuin tiedon siitä, että ajoneuvon omistaja tai 
haltija on luonnollinen henkilö. Lisäksi 3 §:n 
1 momentin 2 kohdassa ja 3 §:n 2 momentin 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä saa 
lisäksi tallettaa valokuvan ja nimikirjoitus-
näytteen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kuin tiedon siitä, että ajoneuvon omistaja tai 
haltija on luonnollinen henkilö. Lisäksi 3 §:n 
1 momentin 2 kohdassa ja 3 §:n 2 momentin 
1, 2 ja 8 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä 
saa tallettaa valokuvan ja nimikirjoitusnäyt-
teen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut 
tiedot 

Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen 
lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellisia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) henkilöauton ammattiajoluvan ja liiken-
neopettajaluvan myöntämisestä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) kuorma- tai linja-auton kuljettajan am-
mattipätevyyttä varten koulutusta antaneesta 
koulutuskeskuksesta, saadusta koulutuksesta 
ja sen kestosta, suoritetusta kokeesta ja siitä 
annetusta todistuksesta, kuljettajan ammatti-
pätevyyskortin tai sen kaksoiskappaleen 
myöntämisestä, ammattipätevyydestä ajokort-
tiin tehdyistä merkinnöistä sekä jatkokoulu-
tuksen suorittamisesta ja siitä annetusta todis-
tuksesta. 

 
 
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Arkaluonteisten tietojen tallettaminen 

Rekisteriin saa sen lisäksi, mitä 4, 5 ja 
5 a §:ssä säädetään, tallettaa:  

1) ajokorttiluvan hakijasta, ajo-oikeuden 
haltijasta sekä ajo-oikeutta vailla olevasta 
henkilöstä ajo-oikeutta koskevaa päätöksen-
tekoa ja valvontaa varten hänen terveydenti-
laansa koskevat tarpeelliset tiedot; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ajo-oikeutta koskevaa päätöksentekoa ja 

5 §  

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut 
tiedot  

Luonnollisista henkilöistä saa perustietojen 
lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoituksen 
kannalta tarpeellisia tietoja:  
— — — — — — — — — — — — — —  

6) liikenneopettajaluvan myöntämisestä; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

13) kuorma- tai linja-auton kuljettajan am-
mattipätevyyttä varten koulutusta antaneesta 
koulutuskeskuksesta, taksinkuljettajan ajolu-
paa varten koulutusta antaneesta koulutuslu-
van haltijasta, saadusta koulutuksesta ja sen 
kestosta, suoritetusta kokeesta ja siitä anne-
tusta todistuksesta, jatkokoulutuksen suorit-
tamisesta ja siitä annetusta todistuksesta sekä 
kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammatti-
pätevyyskortin, taksinkuljettajan ajoluvan tai 
tällaisen kaksoiskappaleen myöntämisestä ja 
kuorma- tai linja-auton kuljettajan ammatti-
pätevyydestä ajokorttiin tehdyistä merkin-
nöistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Arkaluonteisten tietojen tallettaminen 

Rekisteriin saa sen lisäksi, mitä 4, 5 ja 
5 a §:ssä säädetään, tallettaa:  

1) ajokorttiluvan hakijasta, ajo-oikeuden 
haltijasta ja ajo-oikeutta vailla olevasta hen-
kilöstä ajo-oikeutta koskevaa päätöksentekoa 
ja valvontaa sekä taksinkuljettajan ajoluvan 
hakijasta ja haltijasta ajolupaa koskevaa 
päätöksentekoa ja valvontaa varten hänen 
terveydentilaansa koskevat tarpeelliset tiedot; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) ajo-oikeutta koskevaa päätöksentekoa ja 
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valvontaa varten moottorikäyttöistä tai hinat-
tavaa ajoneuvoa kuljetettaessa tehtyjä rikok-
sia, niistä seuranneita rangaistuksia ja hallin-
nollisia tai muita seuraamuksia koskevat tie-
dot sekä ajokieltoon määräämistä, ajokortti-
luvan tai ajokortin saamisen esteitä, ADR-
ajoluvan ja muun luvan peruuttamista, ajo-
oikeuden raukeamista ja varoituksen antamis-
ta sekä niiden perustana olevaa tekoa tai 
epäiltyä tekoa koskevat tiedot. 

valvontaa varten moottorikäyttöistä tai hinat-
tavaa ajoneuvoa kuljetettaessa tehtyjä rikok-
sia, niistä seuranneita rangaistuksia ja hallin-
nollisia tai muita seuraamuksia koskevat tie-
dot sekä ajokieltoon määräämistä, ajokortti-
luvan ja ajokortin saamisen esteitä, taksinkul-
jettajan ajolupaa koskevaa päätöksentekoa ja 
valvontaa varten luvan saamisen esteitä ja 
lupaseuraamuksia, ADR-ajoluvan ja muun 
luvan peruuttamista, ajo-oikeuden raukea-
mista ja varoituksen antamista sekä niiden 
perustana olevaa tekoa tai epäiltyä tekoa kos-
kevat tiedot. 

 
9 §  

Henkilötietojen poistaminen rekisteristä 

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä seu-
raavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rekisteröidyn valokuva ja nimikirjoitus 
viiden vuoden kuluttua ajo-oikeuden tai kul-
jettajakortin voimassaolon päättymisestä;  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 § 

Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta 

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saa-
da tietoja seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) poliisilta tieto moottorikäyttöisen tai hi-
nattavan ajoneuvon anastuksesta sekä ajo-
oikeutta ja siihen liittyvää hakemusta, ajo-
korttilupaa, opetuslupaa, harjoituslupaa, lii-
kenneopettajalupaa, henkilöauton ammat-
tiajolupaa, vammaisen pysäköintilupaa, ajo-
kortteja ja niihin kuorma- tai linja-auton kul-
jettajan ammattipätevyydestä tehdyistä mer-
kinnöistä, ajokorttiluvan tai ajokortin saami-
sen esteitä, ajokieltoja ja niiden perusteita, 
ADR-ajoluvan peruuttamista, ajo-oikeuteen 
sekä ajokorttilupaan ja muihin lupiin liittyviä 
hallinnollisia seuraamuksia koskevat tiedot 
sekä tässä mainittujen ajokorttien ja lupien 
luovuttamista ja haltuunottoa koskevat tiedot;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 §  

Henkilötietojen poistaminen rekisteristä 

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä seu-
raavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) rekisteröidyn valokuva ja nimikirjoitus 
viiden vuoden kuluttua ajo-oikeuden, kuljet-
tajakortin, kuljettajan ammattipätevyyden tai 
taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon 
päättymisestä;  
— — — — — — — — — — — — — —  

11 §  

Oikeus tietojen saantiin viranomaisilta 

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saa-
da tietoja seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) poliisilta tieto moottorikäyttöisen tai hi-
nattavan ajoneuvon anastuksesta sekä ajo-
oikeutta ja siihen liittyvää hakemusta, ajo-
korttilupaa, opetuslupaa, harjoituslupaa, lii-
kenneopettajalupaa, taksinkuljettajan ajolu-
paa, vammaisen pysäköintilupaa, ajokortteja 
ja niihin kuorma- tai linja-auton kuljettajan 
ammattipätevyydestä tehtyjä merkintöjä, ajo-
korttiluvan tai ajokortin saamisen esteitä, 
ajokieltoja ja niiden perusteita, ADR-
ajoluvan peruuttamista, ajo-oikeuteen sekä 
ajokorttilupaan ja muihin lupiin liittyviä hal-
linnollisia seuraamuksia koskevat tiedot sekä 
tässä mainittujen ajokorttien ja lupien luovut-
tamista ja haltuunottoa koskevat tiedot;  
— — — — — — — — — — — — — —  
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12 § 

Oikeus tietojen saantiin muilta kuin viran-
omaisilta 

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saa-
da muilta kuin viranomaisilta tietoja seuraa-
vasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-
mattipätevyydestä annetussa laissa tarkoite-
tulta kokeen vastaanottajalta ja palvelun tuot-
tajalta kokeita ja kuljettajan ammattipäte-
vyyskortin myöntämistä koskevia tietoja sekä 
jatkokoulutusta antavalta koulutuskeskukselta 
jatkokoulutusta koskevia tietoja.  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

12 §  

Oikeus tietojen saantiin muilta kuin viran-
omaisilta 

Rekisterinpitäjällä on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta säädetään, oikeus saa-
da muilta kuin viranomaisilta tietoja seuraa-
vasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) kuorma- ja linja-auton kuljettajien am-
mattipätevyydestä annetussa laissa tai taksin-
kuljettajien ammattipätevyydestä annetussa 
laissa tarkoitettua koulutusta tai jatkokoulu-
tusta antavalta koulutusta koskevia tietoja, 
kokeita vastaanottavalta kokeita koskevia tie-
toja sekä kuljettajan ammattipätevyyskortin 
tai taksinkuljettajan ajoluvan myöntäjältä 
myöntämistä koskevia tietoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä   kuuta 

20  . Mitä tässä laissa säädetään taksinkul-
jettajan ajoluvasta, koskee myös ennen lain 
voimaantuloa myönnettyä henkilöauton am-
mattiajolupaa. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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5. 

Laki 

kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 

2007 annetun lain (273/2007) 24 §:n 1 momentti, ja 
lisätään lakiin uusi 24 a §, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

24 §  

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 3 §:n 1 momentin säännöksiä kuljettajalta 
vaadittavasta ammattipätevyydestä, 17 §:n 2 
momentin säännöksiä ammattipätevyyden 
osoittavan asiakirjan mukana pitämisestä tai 
esittämisestä, 17 §:n 3 momentin säännöksiä 
ajoneuvon luovuttamisesta taikka 8 tai 9 §:n 
säännöksiä ajoneuvon kuljettamisesta, on 
tuomittava kuljettajan ammattipätevyyssään-
nösten rikkomisesta sakkoon. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

24 §  

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 3 §:n 1 momentin säännöksiä kuljettajal-
ta vaadittavasta ammattipätevyydestä, 17 §:n 
2 momentin säännöksiä ammattipätevyyden 
osoittavan asiakirjan mukana pitämisestä tai 
esittämisestä, 17 §:n 3 momentin säännöksiä 
ajoneuvon luovuttamisesta, 8 tai 9 §:n sään-
nöksiä ajoneuvon kuljettamisesta, on tuomit-
tava kuljettajan ammattipätevyyssäännösten 
rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 
— — — — — — — — — — — — — — 
  

24 a §  

Viittaukset muualla laissa oleviin rangaistus-
säännöksiin  

Rangaistus kulkuneuvon kuljettamisesta oi-
keudetta säädetään rikoslain (39/1889) 23 
luvun 10 §:ssä. 

Rangaistus vaarallisten aineiden kuljetus-
rikoksesta säädetään rikoslain 44 luvun 
13 §:ssä ja vaarallisten aineiden kuljetusrik-
komuksesta vaarallisten aineiden kuljetukses-
ta annetun lain 19 §:ssä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

20  . 
————— 

 
 

 


