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kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltami-

sesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sopimuksen voimaansaattaminen

Kansainvälistä taksiliikennettä tiellä kos-
kevan Suomen tasavallan hallituksen ja Ruot-
sin kuningaskunnan hallituksen välillä Reyk-
javikissa 29 päivänä elokuuta 2011 tehdyn
sopimuksen, jäljempänä taksiliikennesopi-
mus, lainsäädännön alaan kuuluvat määräyk-
set ovat lakina voimassa sellaisina kuin
Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Taksiyrityksen velvollisuudet

Suomeen sijoittunut taksiyritys on velvolli-
nen taksiliikennesopimuksen mukaista taksi-
liikennettä harjoittaessaan:

1) noudattamaan niitä kuluttajahinnoista
säädettyjä määräyksiä, joita sen on noudatet-
tava kansallisessa liikenteessä; ja

2) viemään auton ajon tai toimeksiannon
jälkeen takaisin taksiliikennelain (217/2007)

2 §:n 5 kohdassa tarkoitetulle asemapaikal-
leen.

Suomeen sijoittunut taksiyritys tai sen pal-
veluksessa oleva ei saa oikeudettomasti il-
maista eikä käyttää omaksi tai toisen hyö-
dyksi taikka toista vahingoittaakseen, mitä
hän on harjoittaessaan taksiliikennesopimuk-
sen mukaista taksiliikennettä, saanut tietää
asiakkaan liike- tai ammattisalaisuudesta
taikka yksityisyyteen kuuluvista seikoista,
jollei laissa muuta säädetä. Salassapitovelvol-
lisuus säilyy myös liikenteenharjoittamisen
tai palvelussuhteen päätyttyä.

Suomeen sijoittuneen taksiyrityksen tai sen
palveluksessa olevan kuljettajan, on harjoitta-
essaan taksiliikennesopimuksen mukaista
taksiliikennettä valittava asiakkaan kannalta
edullisin ja tarkoituksenmukaisin reitti tai
ajettava asiakkaan ehdottamaa reittiä.

3 §

Seuraamukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
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sen on, saatuaan tiedon rikkomuspaikan toi-
mivaltaiselta viranomaiselta, peruutettava
taksilupa määräajaksi tai kokonaan, jos lii-
kennettä on harjoitettu vastoin taksiliikenne-
sopimuksen 3 tai 4 artiklan määräyksiä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on peruutettava taksilupa myös, jos 2 §:n
säännöksiä on vakavasti ja olennaisesti lai-
minlyöty tai rikottu.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa taksiluvan peruuttamisen sijasta
annettava taksiyritykselle varoitus, jos luvan
peruuttaminen on kohtuutonta ja ilmenneet
puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit voi-
daan korjata tai 1 momentissa tarkoitetut rik-
komukset ovat vähäisiä.

Jos luvan peruuttamisen tai varoituksen
antamisen peruste on sellainen, että se voi-
daan korjata, elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen on ennen luvan peruuttamista tai
varoituksen antamista annettava taksiyrityk-
selle mahdollisuus asetetussa määräajassa
korjata puute tai laiminlyönti. Määräaika ei
saa olla lyhyempi kuin kolme kuukautta.

4 §

Verotus

Ruotsiin sijoittuneen taksiyrityksen, jolla
on oikeus harjoittaa taksiliikennettä Ruot-
sissa, ei katsota autoverolain (1482/1994)
2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla otta-
neen ajoneuvoa käyttöön liikenteeseen Suo-
men alueella pelkästään sillä perusteella, että
ajoneuvoa käytetään taksiliikenteeseen Suo-
men ja Ruotsin välisen taksiliikennesopimuk-
sen mukaisesti.

5 §

Rangaistussäännökset

Joka
1) harjoittaa ammattimaista henkilöliiken-

nettä henkilöautolla tai ajoneuvolain
(1090/2002) 10 §:ssä tarkoitetulla N-luokan
ajoneuvolla ilman taksiliikennesopimuksessa
edellytettyä taksilupaa tai

2) harjoittaa taksiliikennettä vastoin taksi-
liikennesopimuksen 3 tai 4 artiklan määräyk-
siä,

on tuomittava luvattomasta Suomen ja
Ruotsin välisen taksiliikenteen harjoittami-
sesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuu-
deksi kuukaudeksi.

Joka laiminlyö taksiliikennesopimuksen 5
artiklan velvollisuudet rekisteröidä kuljetus
taksamittariin, pitää asiakirjat autossa tai esit-
tää asiakirjoja, on tuomittava Suomen ja
Ruotsin välisen taksiliikennesopimuksen vas-
taisesta liikenneluparikkomuksesta sakkoon.

6 §

Viranomaisen oikeus saada tietoja

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä saada taksiliikennesopimuksen 8 artik-
lassa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta var-
ten taksiyrityksen edustajia koskevia tietoja
rikosrekisteristä ja sakkorekisteristä.

7 §

Viranomaisen oikeus keskeyttää kuljetus

Taksiliikennesopimuksen 9 artiklassa mai-
nittu toimivaltainen valvontaviranomainen
voi keskeyttää kuljetuksen, jos kuljettaja ei
voi esittää 6 artiklassa mainittuja asiakirjoja.

Kuljetuksen keskeyttävällä virkamiehellä
on oikeus ottaa auton rekisteröintiä osoittava
todistus ja rekisterikilvet haltuunsa. Ne on
annettava takaisin, kun kuljetuksen keskeyt-
tämisen perustetta ei enää ole.

8 §

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Pää-
töstä on noudatettava muutoksenhausta huoli-
matta, jollei valitusviranomainen toisin mää-
rää.
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9 §

Valtuutus

Sopimuksen muiden määräysten voimaan-

saattamisesta ja tämän lain voimaantulosta
säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012
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