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Laki
sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain (21/2014)

4, 5, 12, 14, 15 sekä 20–24 § seuraavasti:

4 §

EETS-palveluntarjoajaa koskevat vaatimukset

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää rekisteröinnin Suomeen sijoittautuneille EETS-
palveluntarjoajille, joilla on:

1) EN ISO 9001 -sertifikaatti tai vastaava;
2) tekniset laitteet sekä EY-vakuutus tai EY-todistus yhteentoimivuuden osatekijöiden

vaatimustenmukaisuudesta siten kuin EETS-päätöksen liitteessä IV olevassa 1 kohdassa
säädetään;

3) pätevyydenosoitus sähköisten tiemaksupalvelujen tarjoamisessa tai asiankuuluvilla
aloilla;

4) asianmukainen vakavaraisuus;
5) jatkuva ja kattava riskinhallintasuunnitelma, joka tarkastetaan vähintään joka toinen

vuosi;
6) hyvä maine.
EETS-palveluntarjoaja ei täytä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua hyvämaineisuuden

vaatimusta, jos sen vastuuhenkilö on tuomittu viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana
vankeusrangaistukseen tai viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana sakkorangaistuk-
seen vakavasta työsuhdetta, elinkeinon harjoittamista, kirjanpitoa tai velkasuhdetta koske-
vien säännösten tai määräysten rikkomisesta ja teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopi-
maton toimimaan EETS-palveluntarjoajan edustajana.

Jos palveluntarjoaja ei enää täytä 1 momentissa tarkoitettuja edellytyksiä, Liikenne- ja
viestintäviraston on varattava sille tilaisuus korjata puutteellisuus kohtuullisessa ajassa.
Liikenne- ja viestintäviraston on määräajan jälkeen peruutettava myöntämänsä rekiste-
röinti, jos palveluntarjoaja ei ole korjannut puutteellisuutta ja puutetta on pidettävä olen-
naisena.

5 §

EETS-palvelun kattavuus

EETS-palveluntarjoajan on tehtävä EETS-tietullikohteita koskevat EETS-palvelusopi-
mukset tietullioperaattorien kanssa 24 kuukauden kuluessa siitä, kun se on rekisteröity
4 §:n 1 momentin mukaisesti.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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EETS-palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että palvelu kattaa kaikki EETS-tietul-
likohteet. EETS-palveluntarjoajan on palautettava palvelu täysin kattavaksi kuuden kuu-
kauden kuluessa siitä, kun EETS-tietullikohteet ovat muuttuneet tai jokin muu syy on es-
tänyt täyden kattavuuden.

EETS-palveluntarjoajan on ilmoitettava EETS:n käyttäjille palvelun kattavuus tietulli-
kohteissa ja siinä tapahtuneet muutokset.

EETS-palveluntarjoajan on tehtävä Liikenne- ja viestintävirastolle vuosittain ilmoitus
palvelunsa kattavuudesta EETS-tietullikohteissa.

12 §

EETS:ää ja yhteentoimivuuden osatekijöitä koskevat tekniset vaatimukset

EETS:n on täytettävä EETS-päätöksen liitteessä III säädetyt olennaiset vaatimukset.
EETS:n ajoneuvolaitteita saa käyttää tiemaksujen lisäksi muiden ajoneuvon sijaintiin

sidonnaisten palvelujen toteuttamiseen. Ajoneuvolaitteiden käyttö muihin tarkoituksiin ei
saa haitata tiemaksutoimintoja tietullikohteissa.

EETS:n yhteentoimivuuden osatekijöiden on täytettävä EETS-päätöksen liitteessä II
säädetyt vaatimukset. Sellaisten yhteentoimivuuden osatekijöiden, joissa on CE-merkintä,
katsotaan täyttävän nämä vaatimukset.

Liikenne- ja viestintävirasto voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä tässä pykäläs-
sä tarkoitetuista teknisistä vaatimuksista.

14 §

Yhteentoimivuuden osatekijöiden puutteellisuuksien korjaaminen

Jos yhteentoimivuuden osatekijät, joille on annettu CE-merkintä ja jotka on saatettu
markkinoille, eivät täytä 12 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, Liikenne- ja viestintävirasto
määrää yhteentoimivuuden osatekijöiden valmistajan tai sen valtuutetun edustajan korjaa-
maan puutteellisuudet määräajassa.

Jos yhteentoimivuuden osatekijöiden valmistaja tai sen valtuutettu edustaja ei noudata
Liikenne- ja viestintäviraston 1 momentissa tarkoitettua määräystä, Liikenne- ja viestintä-
virasto voi rajoittaa yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöalaa, kieltää niiden käytön tai
määrätä ne poistettavaksi markkinoilta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun rajoituksen saaneen on annettava Liikenne- ja viestin-
tävirastolle tämän määräämässä ajassa selvitys päätöksen toimeenpanosta.

Liikenne- ja viestintäviraston on ilmoitettava välittömästi tämän pykälän nojalla teke-
mistään toimenpiteistä ja niiden perusteista Euroopan komissiolle ja asianomaiselle ilmoi-
tetulle laitokselle. Liikenne- ja viestintäviraston tulee lisäksi ilmoittaa 1 momentin nojalla
tekemistään toimenpiteistä Euroopan unionin jäsenvaltioille.

15 §

Hallinnolliset pakkokeinot

Liikenne- ja viestintävirasto voi tehostaa 14 §:n nojalla antamaansa kieltoa tai määrä-
ystä uhkasakolla taikka teettämis- tai keskeyttämisuhkalla siten kuin uhkasakkolaissa
(1113/1990) säädetään.

20 §

EETS-tietullikohderekisteri

Liikenne- ja viestintävirasto pitää rekisteriä Suomen alueella olevista EETS-tietullikoh-
teista. Rekisteriä voidaan pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
2



1004/2018  
Rekisteriin talletetaan tietullikohteista seuraavat tiedot:
1) tietullikohteesta vastaava tietullioperaattori;
2) käytetyt tiemaksuteknologiat;
3) tietullin perustiedot;
4) EETS-palveluntarjoajat, jotka ovat tehneet sopimuksen tietullikohteesta vastaavan

tietullioperaattorin kanssa;
5) EETS-tietullikohteen määritys, jossa esitetään yleiset ehdot, joiden mukaisesti

EETS-palveluntarjoajat voivat harjoittaa toimintaa tietullikohteessa.
Liikenne- ja viestintävirasto pitää EETS-tietullikohderekisteriä yleisön saatavilla säh-

köisessä muodossa. Rekisteritietojen toimittamiseen Euroopan komissiolle ja muiden Eu-
roopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sovelletaan, mitä EETS-
päätöksen 19 artiklan 5 kohdassa säädetään.

Tietullikohteesta vastaavan tietullioperaattorin on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävi-
rastolle muutoksista, jotka koskevat 2 momentissa tarkoitettuja tietoja. Ilmoitus on tehtävä
ilman aiheetonta viivästystä.

21 §

Rekisteri EETS-palveluntarjoajista

Liikenne- ja viestintävirasto pitää rekisteriä EETS-palveluntarjoajista yleisön saatavilla
sähköisessä muodossa. Rekisteritietojen toimittamiseen Euroopan komissiolle ja muiden
Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille sovelletaan, mitä EETS-
päätöksen 19 artiklan 5 kohdassa säädetään.

Rekisteriin EETS-palveluntarjoajista kirjataan 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoite-
tun riskienhallintasuunnitelman tarkastuksen tulokset.

22 §

Valvontaviranomaiset

Tämän lain noudattamista valvoo Liikenne- ja viestintävirasto.
Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo nimeämiään ilmoitettuja laitoksia.

23 §

Valvontaviranomaisen oikeudet

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus saada sa-
lassapitosäännösten estämättä tämän lain noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset asia-
kirjat EETS-palveluntarjoajalta, tietullioperaattorilta, yhteentoimivuuden osatekijöiden
valmistajalta tai sen valtuutetulta edustajalta ja ilmoitetulta laitokselta.

Liikenne- ja viestintävirastolla on rekisterinpitäjän ominaisuudessa oikeus tarkastaa
vuosittain EETS-palveluntarjoajilta edellytettävien vaatimusten täyttyminen. Liikenne- ja
viestintävirastolla on oikeus saada 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun hyvämainei-
suuden vaatimuksen arvioimiseksi tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja sakon täytän-
töönpanosta annetun lain (672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä.

Liikenne- ja viestintävirastolla on valvontatehtäviensä suorittamiseksi oikeus päästä
EETS-palveluntarjoajan, tietullioperaattorin tai yhteentoimivuuden osatekijöiden valmis-
tajan tai sen valtuutetun edustajan toimitiloihin tai muihin tiloihin, lukuun ottamatta pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytettyjä tiloja.
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24 §

Muutoksenhaku

Rekisteröinnin peruuttamista, yhteentoimivuuden osatekijöiden puutteellisuuksien kor-
jaamista ja nimeämisen peruuttamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Ilmoitetun laitoksen tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua ilmoitetulta laitokselta ja
liikenne- ja viestintäministeriön sekä Liikenne- ja viestintäviraston muuhun kuin rekiste-
röinnin peruuttamista, yhteentoimivuuden osatekijöiden puutteellisuuksien korjaamista ja
nimeämisen peruuttamista koskevaan päätökseen päätöksen tehneeltä viranomaiselta si-
ten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään.

Hallinto-oikeuden päätökseen rekisteröinnin peruuttamista, yhteentoimivuuden osate-
kijöiden puutteellisuuksien korjaamista ja nimeämisen peruuttamista koskevassa asiassa
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos kor-
kein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenne- ja viestintäviraston tämän lain nojalla te-
kemää päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviran-
omainen toisin määrää.

Uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämi-
suhan asettamista ja täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen saa kuiten-
kin hakea muutosta siten kuin uhkasakkolaissa säädetään.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
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