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Hallituksen esitys Eduskunnalle kaupallisia tavaran-
kuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutus-
ta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi lait 
kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä ja 
maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuk-
sesta. Nykyinen laki luvanvaraisesta tavara-
liikenteestä tiellä kumottaisiin. Lisäksi ehdo-
tetaan muutettaviksi luvanvaraisesta henkilö-
liikenteestä tiellä annettua lakia, ajoneuvolii-
kennerekisteristä annettua lakia sekä Ajo-
neuvohallintokeskuksesta annettua lakia. 

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä an-
netussa laissa säädettäisiin kuljetusten luvan-
varaisuudesta, luvan saamisen edellytyksistä, 
luvan uusimisesta ja muuttamisesta sekä pe-
ruuttamisesta, liikenteestä vastaavasta henki-
löstä, kansainvälisistä kuljetusluvista ja luvan 
myöntävästä viranomaisesta.  

Liikennelupajärjestelmä ehdotetaan säily-
tettäväksi pääpiirteissään ennallaan. Lupia 
olisivat yhteisölupa ja kotimaan liikennelupa 
sekä liikennetraktorilupa. Uusia kotimaan 
liikennelupia ei kuitenkaan myönnettäisi jat-
kossakaan. Luvan liikenteen harjoittamiseen 
myöntäisi lääninhallitus.  

Luvanvaraisen kuljetuksen määritelmää 
selkeytettäisiin niin, että kuljettajan työpanos 
kuorman lastauksessa ja purkamisessa luet-
taisiin kuljetuksen osuuteen arvioitaessa lu-
van tarvetta.  

Luvanvaraisuudesta vapautettaisiin alle 
2 400 kilon kokonaispainoiset ajoneuvot. 
Nykyisin raja on 1 700 kiloa. Luvasta va-
pautettaisiin kotihoitoon liittyvät paikalliset 
kuljetukset ja kunnan opetustoimeen liittyvät 
kuljetukset kunnan ajoneuvolla. Lisäksi lu-
vasta vapautettuja kuljetuksia olisivat eräät 
tien- ja kadunpitoon liittyvät kuljetukset, 
kuntien ja yhteisöjen eräät omat kuljetukset 
sekä kuntien järjestämien eräiden palvelujen 
kuljetukset, postinjakelu ja ruumiinkuljetus 
sekä ammattiopetukseen liittyvät kuljetukset. 

Ajoneuvokohtaisten lupien peruuttamista 

kokonaan tai määräajaksi helpotettaisiin niis-
sä tilanteissa, joissa luvanhaltija tai yrityksen 
liikenteestä vastaava henkilö olennaisesti tai 
toistuvasti rikkoo säännöksiä tai määräyksiä. 
Ajoneuvokohtainen lupa voitaisiin määräai-
kaisesti peruuttaa myös kuljettajan rikkomus-
ten johdosta. 

Harmaan talouden ehkäisemiseksi ehdote-
taan, että EU-säännösten mukaisen kuljetta-
jatodistuksen puuttuessa poliisi voisi kes-
keyttää kuljetuksen. Lisäksi luvanhaltijan 
nimi ja yhteystiedot velvoitettaisiin merkit-
semään selvästi autoon näkyvälle paikalle. 

Kuljetusluvan kansainvälisiin kuljetuksiin 
myöntäisi jatkossakin tulli tai Ajoneuvohal-
lintokeskus.  

Luvan edellyttämä ammattitaito osoitettai-
siin Ajoneuvohallintokeskuksen antamalla 
todistuksella. Laissa olisi säännökset liiken-
neyrittäjäkurssista, kokeesta ja todistuksesta. 

Maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuk-
sesta annetussa laissa säädettäisiin liiken-
neyrittäjäkoulutusluvan hakemisesta, myön-
tämisestä ja peruuttamisesta. Liikenneyrittä-
jäkoulutuksen antaminen edellyttäisi lupaa. 
Lupa koulutuksen antamiseen olisi myönnet-
tävä, jos hakija täyttää laissa säädetyt edelly-
tykset. Liikenneyrittäjäkoulutusluvan myön-
täisi Ajoneuvohallintokeskus. Ajoneuvohal-
lintokeskus valvoisi koulutuksen järjestämis-
tä. 

Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 
annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi maan-
tieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta 
ehdotetusta laista johtuvat muutokset. Lisäksi 
ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä muutoksia 
ajoneuvoliikennerekisteristä annettuun lakiin 
sekä Ajoneuvohallintokeskuksesta annettuun 
lakiin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo-
den 2006 kesällä ja osittain vuonna 2007. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Suomessa kuljetettiin vuonna 2003 tavaraa 
443 miljoonaa tonnia. Tavaratonneista lähes 
yhdeksän kymmenestä kuljetettiin tiellä. Ko-
timaan kuljetussuoritteita oli yhteensä 
40 miljardia tonnikilometriä, joista neljännes 
rautatiekuljetuksissa. 

Luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 
annettu laki (342/1991), jäljempänä tavara-
liikennelaki, tuli voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 1991. Lakia on sittemmin muutettu 
useita kertoja. Muutokset ovat liittyneet 
muun muassa Suomen jäsenyyteen Euroopan 
unionissa, kansainvälisten kuljetuslupien 
myöntämiseen, liikennelupajärjestelmään ja 
liikenneyrittäjäkoulutuksen antamiseen.  
 
2.  Nykyti la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Nykyisin moottoriajoneuvolla ja liikenne-
traktorilla tiellä korvausta vastaan tapahtuva 
tavaran kuljetus on luvanvaraista eräin poik-
keuksin. Tavaraliikennelaissa ja luvanvarai-
sesta tavaraliikenteestä tiellä annetussa ase-
tuksessa (924/1999), jäljempänä tavaralii-
kenneasetus, on säännökset kotimaan liiken-
neluvasta ja yhteisöluvasta. Laissa on myös 
säännös ulkomaan liikenneluvasta, jolla tar-
koitetaan yhteisölupaa. Lisäksi liikennelupa 
vaaditaan liikennetraktoreilla hoidetuilta ta-
varankuljetuksilta. Näitä tavarankuljetuselin-
keinon harjoittamiseen vaadittavia lupia kut-
sutaan liikenneluviksi ja ne myöntää hakijan 
kotipaikan lääninhallitus. Liikennelupa on 
oikeusharkintainen. Luvan aineellisista edel-
lytyksistä on säädetty tavaraliikenneasetuk-
sessa. 

Voimassa olevia kotimaan liikenteen lupia 
on vuoden 2003 lopussa ollut 22 560, yhtei-
söluvan jäljennöksiä 21 398 ja liikennetrak-
torilupia 550. Liikennetraktoriluvista valta-
osa, 393 kappaletta, on myönnetty Länsi-
Suomeen. 

Liikennetraktori on tavarakuljetukseen tar-
koitettu raskas traktori, joko runko-ohjattu tai 
sitten traktorin ja perävaunun yhdistelmä. 
Traktoreita käytetään pääasiassa lyhytmat-
kaisissa maa-aines- ja puutavarakuljetuksis-
sa. Liikenneluvalliset liikennetraktorit muo-
dostavat hyvin pienen ryhmän suhteessa ko-
ko traktorikantaan, joka on noin 340 000 
kappaletta. 

Ilman lupaa sallittua liikennettä koskeva 
käytäntö on pääosin vakiintunut. Eräiltä osin 
tarvetta on kuitenkin esiintynyt luvanvarai-
suuden rajan täsmentämiseen. 

Liikenneluvan lisäksi joihinkin ulkomaan 
kuljetuksiin vaaditaan kuljetuslupa. Euroo-
pan unionin tai Euroopan talousalueen ulko-
puolella rekisteröidyn kuorma-auton käyttö 
Suomessa tai Suomessa rekisteröidyn kuor-
ma-auton käyttö Euroopan unionin tai Eu-
roopan talousalueen ulkopuolella edellyttää 
pääsääntöisesti kuljetuslupaa. Kuljetusluvan 
Suomessa rekisteröidyille ajoneuvoille 
myöntää tulli tai Ajoneuvohallintokeskus. 
Liikenne- ja viestintäministeriö voi vapauttaa 
kuljetusluvista sellaiset ulkomaiset ajoneuvot 
tai kuljetukset, joista ei ole sovittu kansain-
välisistä kuljetuksista tehdyissä sopimuksis-
sa. Tällaisia tapauksia sattuu harvoin ja ne 
koskevat kuljetuksia valtioista, joiden kanssa 
Suomella ei ole voimassa olevaa maantielii-
kennesopimusta. 

Liikenneyrittäjäkoulutuksesta on voimassa 
olevassa lainsäädännössä perussäännökset. 
Liikenneluvan saamisen edellytyksenä ole-
van ammattitaidon hankkimiseksi järjeste-
tään liikenneyrittäjäkoulutusta. Liikenne- ja 
viestintäministeriö hyväksyy oppilaitokset, 
jotka voivat antaa liikenneyrittäjäkoulutusta. 
Hyväksyminen on riippuvainen paitsi mark-
kinoilla vallitsevasta koulutustarpeesta myös 
oppilaitoksen edellytyksistä koulutuksen an-
tamiseen. Lupaharkinta on ollut tarveharkin-
taa. 

Tavaraliikenteen liikenneyrittäjäkursseja 
järjestää tällä hetkellä 10 oppilaitosta ja vuo-
dessa kursseille osallistuu noin 500 henkilöä. 
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Henkilöliikenteen liikenneyrittäjäkursseja 
järjestää linja-autoliikenteeseen vain yksi op-
pilaitos ja kursseille osallistuu vuodessa noin 
60 henkilöä. Taksiliikenteen yrittäjäkursseja 
puolestaan järjestää viisi oppilaitosta ja kurs-
seille osallistuu vuosittain noin 500 henkilöä. 

Tavaraliikennelaissa ja -asetuksessa sääde-
tään lisäksi tietojen antamisesta, poliisin il-
moitusvelvollisuudesta, asiakirjan esittämis-
velvollisuudesta, liikenteessä käytettävän 
ajoneuvon hallinnasta, kuolinpesän oikeudes-
ta harjoittaa liikennettä ja kuljetuksen kes-
keyttämisestä. 

 
2.2. Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

Euroopan unionin asettamana lähtökohtana 
markkinoille pääsyyn henkilö- ja tavaralii-
kenteessä on maanteiden kansallisen ja kan-
sainvälisen tavara- ja henkilöliikenteen har-
joittajien ammattiin pääsystä sekä tutkintoto-
distusten, todistusten ja muiden muodollista 
kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vasta-
vuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpi-
teistä näiden liikenteenharjoittajien sijoittau-
tumisvapauden tehokkaan käyttämisen edis-
tämiseksi annettu neuvoston direktiivi 
96/26/EY, jäljempänä ammattiinpääsydirek-
tiivi. Direktiivissä on säännöksiä liikenteen 
harjoittamisen edellytyksistä. Sen mukaan 
maanteiden liikenteen harjoittajalla tulee olla 
hyvä maine, riittävä vakavaraisuus ja säädet-
ty ammatillinen pätevyys. Lisäksi siinä on 
säännöksiä tutkintotodistusten, todistusten ja 
muiden kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta. Direktiiviä 
ei sovelleta taksiliikenteen harjoittamiseen. 

Tavaraliikenteeseen liittyvää yhteisön lain-
säädäntöä ovat lisäksi seuraavat asetukset: 

Yhteisössä jäsenvaltion alueelle tai sen alu-
eelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion 
alueen kautta tapahtuvan maanteiden tavara-
liikenteen markkinoille pääsystä annettu 
neuvoston asetus (ETY) N:o 881/92, jäljem-
pänä yhteisölupa-asetus. Asetusta sovelletaan 
kansainväliseen tavaraliikenteeseen yhteisön 
alueella. Siinä on säännökset yhteisöluvasta 
ja sen myöntämisestä. 

Edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvalti-
osta olevat liikenteenharjoittajat voivat har-
joittaa kansallista maanteiden tavaraliiken-

nettä jäsenvaltiossa, annettu neuvoston asetus 
(ETY) N:o 3118/93 

Maanteiden tavaraliikennemarkkinoiden 
kriisitilanteessa toteutettavista toimenpiteistä 
annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3916/90 

Itävallan kautta kulkeviin raskaisiin tava-
rankuljetusajoneuvoihin sovellettavan siirty-
mäkauden pistejärjestelmän käyttöönotosta 
vuodeksi 2004 kestävän liikennepolitiikan to-
teuttamiseksi annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EY) N:o 2327/2003 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tavara-
liikenteen harjoittamista koskeva yhteisölain-
säädäntö on kattavaa ja yksityiskohtaista. 

 
2.3. Nykytilan arviointi 

Nykyinen lainsäädäntö on pääosin osoittau-
tunut toimivaksi. Sääntelyä on tästäkin huo-
limatta tarkoituksenmukaista ajantasaistaa ja 
tarkentaa vastaamaan uuden perustuslain 
vaatimuksia. Monet tavaraliikenneasetukses-
sa olevat säännökset koskevat yksilöiden oi-
keuksia ja velvollisuuksia, joiden perusteista 
on perustuslain mukaan säädettävä lain tasol-
la. Lupajärjestelmää on jouduttu arvioimaan 
erityisesti perustuslaissa säädetyn elinkeino-
vapauden kannalta. 

Liikennelupajärjestelmä on osoittautunut 
käyttökelpoiseksi keinoksi huolehtia siitä, et-
tä kuljetusmarkkinoilla on tarjolla laadukkai-
ta ja turvallisia kuljetuspalveluita ja että yrit-
täjät ovat ammattitaitoisia ja vastuuntuntoi-
sia. Kuljetusmarkkinat ovatkin pääsääntöi-
sesti toimineet hyvin. Ilman lupaa sallittu lii-
kenne on säännelty tyhjentävästi. Käytännös-
sä on esiintynyt paikallisesti ongelmia saada 
kuljetuspalveluja tietyn tyyppisiin lähinnä 
vähäisiin paikallisiin ja satunnaisiin, kuten 
kausiluontoisiin kuljetuksiin, koska kuljetuk-
set eivät ole herättäneet vähäisen taloudelli-
sen intressin vuoksi ammattiyrittäjien kiin-
nostusta. Elinkeinotoiminnan yhteydessä 
esimerkiksi kotihoidon kuljetusten ja laa-
jemminkin elinkeinotoimintaan liittyvän ta-
varankuljetuksen vapauttamiseen lupavelvol-
lisuudesta on ollut painetta, koska näillä 
aloilla ei ole ollut riittävästi yrittäjiä pieni-
muotoisiin kuljetuksiin ja koska ne tukevat 
pääelinkeinon harjoittamista. Vastaavasti lu-
paa edellyttävän ja luvasta vapautetun kulje-
tuksen erottaminen toisistaan ja niiden val-
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vonta on ollut vaikeaa. Tämän vuoksi on tar-
vetta parantaa poliisin valvontamahdolli-
suuksia. 

Myös ammattipätevyyteen liittyvän liiken-
neyrittäjäkurssin järjestämiseen ja valvontaan 
on kaivattu selkeämpiä säännöksiä. Kuljetus-
ala ja verohallitus ovat toivoneet, että har-
maan talouden kitkemiseksi liikennöintiin 
oikeuttavan luvan haltijan nimi- ja yhteystie-
dot merkittäisiin ajoneuvoihin.  

Yrityksen elinkeinoluvan tai autossa pidet-
tävän luvan peruuttamista ei juurikaan käyte-
tä sanktiona. Tämä on johtanut siihen, että on 
ollut mahdollista jatkaa rikkomusten teke-
mistä sakon tai ylikuormamaksun maksami-
sen jälkeen. Esityksen tarkoituksena on te-
hokkaammin estää näiden liikenneturvalli-
suutta vaarantavien tekojen suunnitelmallista 
tekemistä.  

 
 

3.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksessä siirrettäisiin nykyisin asetuksen 
tasolla olevia säännöksiä perustuslain vaati-
musten mukaisesti lain tasolle. Samalla voi-
massa olevan tavaraliikennelain säännökset 
ehdotetaan ryhmiteltäviksi uudelleen lain 
selkeyttämiseksi. Tavaraliikenteen ja henki-
löliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta eh-
dotetaan säädettäväksi oma laki. Lisäksi lu-
vanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annet-
tuun lakiin (343/1991), ajoneuvoliikennere-
kisteristä annettuun lakiin (541/2003) ja Ajo-
neuvohallintokeskuksesta annettuun lakiin 
(1592/1995) ehdotetaan tehtäväksi pieniä lä-
hinnä teknisluontoisia muutoksia vastaamaan 
ehdotettua lainsäädäntöä. 
 
Lupajärjestelmä 

Liikennelupajärjestelmä ehdotetaan säily-
tettäväksi pääpiirteissään ennallaan. Elinkei-
non harjoittamiseen tarvittaisiin jatkossakin 
lupa. Luvanvaraisuuden yksi perustunnus-
merkki on, että kuljetus tapahtuu korvausta 
vastaan ja että kuljetus kohdistuu toisen 
omistamaan tavaraan. Omien tavaroiden kul-
jettaminen olisi edelleen sallittua ilman lu-
paa. Lisäksi lain nimi muutettaisiin siten, että 
siitä käy ilmi, että sääntelyn pääasiallisena 

kohteena olisi kaupallinen kuljetus. Tarkoi-
tuksena olisi, että elinkeinona harjoitettava 
ammattimainen tavarankuljetus tiellä olisi 
luvanvaraista. Tietyin edellytyksin ja rajoi-
tuksin kaupallinen kuljetus olisi sallittua il-
man lupaa. Tällaiset kuljetukset lueteltaisiin 
laissa tyhjentävästi. 

Liikennelupia olisivat edelleen yhteisölupa, 
kotimaan liikennelupa ja liikennetraktorilupa. 
Niitä koskevat säännökset yhdistettäisiin. 
Luvan myöntäisi edelleen lääninhallitus. Lu-
paa haettaisiin hakijan kotipaikan lääninhalli-
tukselta. Uusille alalle tuleville yrittäjille ko-
timaan liikennelupia ei edelleenkään myön-
nettäisi. Näin ajan myötä kotimaan liikenne-
luvat tulisivat muuttumaan yhteisöluviksi.  

Tavarankuljetukset liikennetraktorilla oli-
sivat edelleen luvanvaraisia. Sen sijaan muil-
la traktoreilla suoritettavat tavarankuljetukset 
jäisivät tämän lain soveltamisalan ulkopuo-
lelle. 

Liikenneluvan peruuttaminen yrityksen lii-
kenteestä vastaavan henkilön tai sen käyttä-
mien kuljettajien liikenneturvallisuusrikko-
musten vuoksi tulisi käyttöön nykyistä laa-
jemmin. Konginkankaan onnettomuuden tut-
kintalautakunta ehdotti, että työnjohto-
oikeutta kuljettajaan käyttävä velvoitettaisiin 
omalla osaltaan kantamaan vastuu kuljettajan 
rikkomuksesta. Tästä syystä esityksessä eh-
dotetaan, että kuljetusyrityksen ajoneuvokoh-
tainen liikennelupa voitaisiin peruuttaa kul-
jettajien rikkomusten vuoksi määräajaksi.  
 
Ilman lupaa sallittu liikenne 

Lakiin sisällytettäisiin luettelo ilman lupaa 
sallituista kuljetuksista. Pääsääntöisesti luet-
telo vastaisi voimassa olevaa lainsäädäntöä, 
mutta eräiltä osin sallittuja kuljetuksia laa-
jennettaisiin ja tarkennettaisiin. Liikennelu-
vasta vapaita olisivat kotihoitoon liittyvät 
paikalliset kuljetukset, työurakoiden tai so-
pimuksen kohteena olevien työkokonaisuuk-
sien yhteyteen kuuluvat kuljetukset, tien- ja 
kadunpitoon liittyvät eräät työsuoritukset, 
konsernin tai siihen rinnastettavan yhteisön 
sisäiset kuljetukset sekä kuntien tai niihin 
verrattavien järjestämät sosiaali-, terveys- ja 
opetuspalveluihin liittyvät kuljetukset. 

Kuljetusten osuuden laskentaa ehdotetaan 
helpotettavaksi tarkentamalla kuljetuksen ja 
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muun toiminnan sekä kuormauksen ja pur-
kamisen laskentasääntöä. 
 
Ammatillinen pätevyys 

Luvan saamisen edellytyksenä oleva am-
mattitaito osoitettaisiin pääsääntöisesti ko-
keella. Koetta edeltäisi pakollinen liiken-
neyrittäjäkurssi, jollei henkilöllä ole oikeutta 
osallistua suoraan kokeeseen. Ajoneuvohal-
lintokeskus järjestäisi kokeen ja antaisi ko-
keen hyväksytysti suorittaneelle todistuksen. 
Todistus annettaisiin myös niille henkilöille, 
joiden ei poikkeuksellisesti tarvitsisi osallis-
tua kokeeseen. 
 
Liikenneyrittäjäkoulutus 

Liikenneyrittäjäkoulutuksesta ehdotetaan 
säädettäväksi oma laki. Laissa säädettäisiin 
maanteiden tavaraliikenteeseen ja henkilölii-
kenteeseen liittyvän liikenneyrittäjäkoulutuk-
sen järjestämisestä ja valvonnasta. Koulutuk-
sen järjestäminen edellyttäisi lupaa. Luvan 
myöntäisi Ajoneuvohallintokeskus. Lupa oli-
si oikeusharkintainen ja sen saamisen aineel-
lisista edellytyksistä säädettäisiin laissa. Lu-
van edellyttäminen on perusteltua sen vuoksi, 
jotta voidaan varmistua siitä, että annettava 
koulutus on laadukasta. 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen valtiontaloudelliset vaikutukset 
olisivat vähäisiä. Liikenneyrittäjäkoulutuksen 
uudelleen järjestäminen ja lupahallinto rahoi-
tettaisiin nettobudjetoinnilla Ajoneuvohallin-
tokeskuksen palveluista perittävillä maksuil-
la. 

Yrityksille esityksellä olisi vähäisiä talou-
dellisia vaikutuksia. Esityksessä tarkennettai-
siin luvan edellyttämän kuljetuksen ja ilman 
lupaa tehtävän kuljetuksen rajanvetoa. Esi-
tyksellä helpotettaisiin elinkeinoon liittyvien 
kuljetusten hoitamista tietyin rajoituksin. 
Varsinaisten ammattimaisten kaupallisten 
kuljetusten markkinoihin esityksellä ei kui-
tenkaan olisi vaikutusta.  

Liikenneyrittäjäksi aikovalle ammattitaito-
vaatimuksen täyttämiseen liittyvät kustan-

nukset koostuisivat liikenneyrittäjäkurssista, 
kokeesta ja todistuksesta. Maksujen arvioi-
daan pysyvän nykyisen suuruisina.  

 
4.2. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Ajoneuvohallintokeskukselle esityksestä 
arvioidaan tulevan uusia tehtäviä noin yhden 
henkilötyövuoden verran. Huolimatta valtio-
neuvoston 23 päivänä maaliskuuta 2006 te-
kemästä kehyspäätöksestä, joka sisältää hen-
kilöstön vähentämistä koskevan tavoitteen, ei 
ole mahdollista kohdentaa resursseja uudel-
leen vaan tehtävä lisää henkilöstön määrää. 
Uudistus kokonaisuudessaan helpottaisi ja 
selkeyttäisi viranomaisten valvontatyötä. 
 
4.3. Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä selkeytettäisiin lupahallintoa ja 
tehtäisiin se joustavammaksi. Samalla var-
mistettaisiin liikenneyrittäjien yhdenvertai-
nen kohtelu.  

Harmaan talouden kitkemiseksi ehdotetaan 
liikenneluvan haltijan nimen ja yhteystietojen 
merkitsemistä autoon sekä kuljettajatodistuk-
sen mukana pitämistä. 

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi eh-
dotetaan luvan peruuttaminen otettavaksi 
käyttöön yrityksen kuljettajien rikkomusten 
vuoksi. Tavaraliikenteen kuljettajien mahdol-
lisuudet noudattaa säännöksiä paranisivat, 
koska yritykset joutuisivat ottamaan enem-
män vastuuta säännösten noudattamisesta. 

 
5.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä. Esityksestä järjestettiin 
22 päivänä syyskuuta 2004 kuulemistilai-
suus, johon oli kutsuttu esitykseen sisältyvien 
muutosten kannalta keskeiset tahot.  

Esityksestä on pyydetty lausunnot oikeus-
ministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, valtio-
varainministeriöltä, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriöltä, Ajoneuvohallintokeskukselta, kil-
pailuvirastolta, Opetushallitukselta, läänin-
hallituksilta, Tiehallinnolta, Auto- ja Kulje-
tusalan Työntekijäliitolta AKT ry:ltä, Kau-
pan Keskusliitto ry:ltä, Suomen Kuntaliitolta, 
Keskuskauppakamarilta, Koneyrittäjien liitto 



 HE 24/2006 vp 
  

8

ry:ltä, Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL 
ry:ltä, Kuljetuskeskusten liitto ry:ltä, Suomen 
Logistiikkayhdistys ry:ltä, Suomen Huolinta-
liikkeiden liitto ry:ltä, Suomen Maarakentaji-
en Keskusliitto ry:ltä, Linja-autoliitolta, 
Suomen Taksiliitolta, Maataloustuottajain 
Keskusliitolta, Suomen logistiikkayritysten 
liitolta, liikenneturvalta ja HTM tilintarkasta-
jat ry:ltä. 

Lausunnot on pyritty ottamaan mahdolli-
simman hyvin huomioon ja esityksen sisältöä 
ja rakennetta onkin muutettu olennaisilta 
osilta. 

Toinen kuulemistilaisuus luvanvaraisen 
kuljettamisen rajoista pidettiin 17 päivänä 
maaliskuuta 2005. Ehdotusta on tämän jäl-
keen edelleen muokattu. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki kaupallisista tavarankuljetuk-
sista tiellä 

1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Lain soveltamisala. Lain soveltamisala 
vastaisi pääosin voimassa olevan tavaralii-
kennelain 1 §:ää. Kaupallisella tavarankulje-
tuksella tarkoitettaisiin korvausta vastaan ta-
pahtuvaa kuljettamista. Soveltamisalaan kuu-
luisi kaupallinen tavarankuljetus yleiseen lii-
kenteeseen tarkoitetulla tiellä ja kuljetuslupaa 
edellyttävä kansainvälinen tavaraliikenne. 

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin säännös 
kuljettajatodistusta koskevien säännösten so-
veltamisalasta. Soveltamisalan ulkopuolelle 
jäisivät kuljetuslupaa ja kuljettajatodistusta 
koskevia säännöksiä lukuun ottamatta ylei-
seltä liikenteeltä eristetyt työmaat sekä muut 
vastaavat alueet ja tiet, joilla liikkuminen on 
rajoitettua ja kaikki muut yleiselle liikenteel-
le tarkoitettujen teiden ulkopuoliset alueet. 

Selvyyden vuoksi 3 momentissa todettai-
siin, ettei lain säännöksiä sovellettaisi omien 
tavaroiden kuljettamiseen ja 4 momentissa 
että tiellä kuljettamisena ei pidettäisi tien yli-
tystä. 

2 §. Määritelmät. Pykälän sanamuotoa tar-
kennettaisiin ja täsmennettäisiin voimassa 
olevan tavaraliikennelain vastaavasta 2 §:stä. 
Lisäksi määritelmiin lisättäisiin kotimaan lii-
kenneluvan, liikennetraktoriluvan ja kuljetta-
jatodistuksen määritelmät. Selvyyden vuoksi 
määritelmiin lisättäisiin myös ammattiin-
pääsydirektiivin määritelmä. Tiellä tarkoitet-
taisiin puolestaan sellaisia teitä tai katuja, 
jotka on tarkoitettu yleiselle liikenteelle tai 
joita käytetään yleiseen liikenteeseen. 

 
2 luku Viranomaiset 

3 §. Lupaviranomaiset. Pykälän 1 momen-
tin mukaan lääninhallitus myöntäisi yhteisö-
luvan, kuljettajatodistuksen ja kotimaan lii-
kenteen luvan sekä liikennetraktoriluvan. 
Toisen momentin mukaan tulli myöntäisi 

kahdenkeskisen kuljetusluvan ja läpikulkulu-
van Itävallan läpikulkulupia lukuun ottamat-
ta. Ajoneuvohallintokeskus myöntäisi muut 
kuljetusluvat lukuun ottamatta 22 §:ssä tar-
koitettua kuljetuslupaa, jonka myöntäisi lii-
kenne- ja viestintäministeriö.  

4 §. Neuvoston asetuksen mukaan toimival-
tainen viranomainen. Edellytyksistä, joilla 
muut kuin jäsenvaltiosta olevat liikenteenhar-
joittajat voivat harjoittaa kansallista maantei-
den tavaraliikennettä jäsenvaltiossa, annetus-
sa neuvoston asetuksessa ETY N:o 3118/93 
tarkoitettu tilastotietoja kokoava ja ulkomai-
sille yrityksille lupaseuraamuksia määräävä 
toimivaltainen viranomainen Suomessa olisi 
liikenne- ja viestintäministeriö.  

 
3 luku Lupajärjestelmä 

5 §. Luvan tarve. Pykälä vastaisi pääosin 
sisällöllisesti voimassa olevan tavaraliiken-
nelain 3 §:n 1 ja 2 momentteja. Luvan tarve 
perustuu ammattiinpääsydirektiivin 1 ja 2 ar-
tiklaan. Tavaran kaupallinen kuljettaminen 
tiellä ajoneuvolla edellyttäisi pääsäännön 
mukaan lupaa. Lain 7 §:ssä säädettäisiin 
poikkeuksista luvan tarpeesta.  

Pykälän 2 momentissa olisi säädös tavaran 
kuljettamisesta korvausta vastaan vuokratulla 
ajoneuvolla. Nykyisen lain 3 §:n 3 momentti, 
joka koskee lain kiertämistilanteita, poistet-
taisiin, koska säännös ei täytä perustuslaissa 
säädettyä täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaa-
timusta.  

6 §. Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat 
luvat. Pykälä vastaisi pääosin voimassa ole-
van tavaraliikennelain 8 §:ää. Ensimmäisessä 
momentissa säädettäisiin yhteisöluvan oike-
uttamista kuljetuksista ja 2—5 momentissa 
kotimaan liikenneluvalla suoritettavista kul-
jetuksista. Kotimaan liikennelupa oikeuttaisi 
nimensä mukaisesti harjoittamaan liikennettä 
koko maassa Ahvenanmaan maakuntaa lu-
kuun ottamatta. Kotimaan liikenneluvalla 
saisi harjoittaa myös eräitä ulkomaankulje-
tuksia Suomen ja Euroopan talousalueeseen 
kuuluvien valtioiden välillä sekä Suomen ja 
Euroopan talousalueeseen kuulumattomien 
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valtioiden välillä.  
Liikennetraktoriluvalla saisi harjoittaa kul-

jetustoimintaa liikennetraktorilla koko maas-
sa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakun-
taa. 

Luvanvaraisen tavaraliikenteen harjoitta-
minen Ahvenanmaalla kuuluu Ahvenanmaan 
itsehallintolain (1144/1991) 18 §:n mukaan 
Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan. Li-
säksi säädettäisiin Ahvenanmaan maakunnan 
hallituksen liikenneluvan oikeuttamasta lii-
kenteen harjoittamisesta Ahvenanmaan maa-
kunnan ja muun Suomen välillä. 

Muualla Euroopan talousalueella myönnet-
tyjen yhteisölupien nojalla saa harjoittaa yh-
teisölupa-asetuksen ja muiden Euroopan yh-
teisöjen säädösten sallimaa liikennettä, eli 
kansainvälistä liikennettä Euroopan talous-
alueen ja Sveitsin välillä sekä väliaikaisesti 
kabotaasia niin kuin siitä on säädetty neuvos-
ton asetuksessa ETY N:o 3118/93 edellytyk-
sistä, joilla muut kuin jäsenvaltiosta olevat 
liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansal-
lista maanteiden tavaraliikennettä jäsenvalti-
ossa. Lisäksi yhdistettyihin kuljetuksiin liit-
tyvää kabotaasia saa harjoittaa neuvoston di-
rektiivin 92/106/ETY nojalla. Viimeksi mai-
nittu direktiivi on Suomessa pantu täytäntöön 
lailla eräistä kansainvälisistä yhdistetyistä 
kuljetuksista (440/2000). 

7 §. Ilman lupaa sallittu liikenne. Pykälä 
vastaisi pääosin voimassa olevan tavaralii-
kennelain 4 §:ää. Pykälässä säädettäisiin sel-
laisesta muun kuin oman tavaran kuljettami-
sesta tiellä, joka on sallittu ilman lupaa. Py-
kälän 1 momentin 1 kohdan mukaan rekiste-
riin merkittyä kokonaismassaa nostettaisiin 
nykyisestä 1 700 kilosta 2 400:een kiloon uu-
sien henkilö- ja pakettiautomallien kasvaneen 
kokonaismassan vuoksi. Osittain massan 
nousu selittyy ajoneuvojen turvallisuusomi-
naisuuksien parantumisella. Näin yritykset 
voisivat jatkaa toimintaansa nykyisessä laa-
juudessaan. Ehdotettu painoraja mahdollistaa 
nykyistä paremmin vertailun ja valinnan eri 
automerkkien välillä ja kohtelee tasapuolises-
ti Suomeen tuotavia pakettiautomerkkejä. 
Painorajan nostamisella tulisi myös parempi 
mahdollisuus muun muassa naapurin ja suku-
laisten auttamiseen liittyviin tavanomaisiin 
muuttokuljetuksiin tai vastaaviin kuljetuksiin 
henkilöautolla. 

Pykälän 1 momentin 2 kohta vastaisi voi-
massa olevan tavaraliikennelain 4 §:n 2 koh-
taa. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa sallittai-
siin nykyiseen tapaan sellaiset tavarankulje-
tukset, jotka liittyvät elinkeinonharjoittajan 
pääasialliseen elinkeinotoimintaan. Kuljetuk-
sen osuuden laskentaa tarkennettaisiin. Tiellä 
suoritetun kuljetuksen kustannuksen osuus 
saisi olla enintään 30 prosenttia koko elin-
keinotoiminnan suoranaisista kustannuksista 
tilikaudella. Esimerkkinä voidaan mainita be-
toninkuljetus- tai loka-auto, joita pääasialli-
sesti käytetään työkohteessa ja muuhun kuin 
kuljetustoimintaan.  

Pykälän 1 momentin 4 kohta, vastaisi voi-
massa olevan tavaraliikennelain 4 §:n 4 koh-
taa.  

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin 5 kohta, 
joka käsittäisi maa-, metsä, eläin- ja kalata-
louden kuljetukset yhden kunnan alueella lii-
kennetraktorilla, kun kuljetukset tehdään sa-
man alan elinkeinoharjoittajan hallinnassa 
olevalla liikennetraktorilla. Esimerkkinä voi-
daan mainita maanviljelijä, joka kuljettaa lii-
kennetraktorillaan naapurin puuhaketta. Ny-
kyisin tällaista naapuriapua annetaan maata-
loustraktorilla. Traktoreiden koko on kuiten-
kin suurentunut ja siksi on syytä vapauttaa 
myös liikennetraktorit luvanvaraisuudesta 
näissä kuljetuksissa. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa vapautet-
taisiin kotihoitoon liittyvät paikalliset kulje-
tukset asianomaisen elinkeinoharjoittajan 
hallinnassa olevalla ajoneuvolla. Lähinnä ky-
symys on aterian kuljettamisesta ikääntyville. 

Pykälän 1 momenttiin otettaisiin 7 kohta. 
Tien ja kadunpitoon liittyvät työsuoritukset 
olisivat sallittuja ilman lupaa. Vakiintuneen 
käsityksen mukaan tienpidossa ei ole kyse 
kuljetuksesta, vaan työsuorituksesta. Selvyy-
den vuoksi tietä ja katua kohdeltaisiin yh-
denvertaisesti. 

Pykälän 1 momentin 8 kohta vastaisi voi-
massa olevan tavaraliikennelain 4 §:n 5 koh-
taa. Selvyyden vuoksi kohtaan lisättäisiin 
maininta siitä, että kyse on kohdassa lueteltu-
jen tahojen sisäisistä kuljetuksista. 

Pykälän 1 momentin 9 kohta vastaisi pää-
osin voimassa olevan tavaraliikennelain 4 §:n 
6 kohtaa. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
opetuspalveluihin liittyvät kuljetukset.  
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Pykälän 1 momentin 10 kohta koskisi pos-
tipalvelulaissa (313/2001) tarkoitettua postin 
kuljetusta, koska postitoiminta on jo muun 
lainsäädännön nojalla luvanvaraista.  

Pykälän 1 momentin 11 kohta vastaisi voi-
massa olevan tavaraliikennelain 4 §:n 7 koh-
taa. 

Pykälän 1 momentin 12 kohta vastaisi asi-
allisesti voimassa olevan tavaraliikennelain 
3 §:n 1 momenttia. Työ- tai virkaehtosopi-
muksen mukaisen korvauksen sijaan nyt 
momentissa mainittaisiin verohallinnon ve-
rottomana hyväksymän suuruinen korvaus. 

Ammattiinpääsydirektiivin 2 artiklassa 
säädetään tilanteista, jotka jäsenvaltiot voivat 
jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Sen mukaan henkilö- ja pakettiautokuljetuk-
siin ei tarvittaisi lupaa, eikä myöskään mui-
hin lähinnä paikallisiin kuljetuksiin, joilla ei 
ole vaikutusta kuljetusmarkkinoihin ylei-
semmin. 

Uudessa 2 momentissa säädettäisiin siitä, 
miten 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun kuljetuksen 
kustannuksen osuus laskettaisiin. Tarkoituk-
sena olisi, että elinkeinotoimintaan liittyvien 
kuljetusten osuus laskettaisiin vertaamalla 
kuljetustoiminnasta syntyneitä suoranaisia 
kustannuksia muun toiminnan suoranaisiin 
kustannuksiin. Kuljetuksen suoranaisia kus-
tannuksia olisivat esimerkiksi polttoaineku-
lut, ajoneuvoverot, ajoneuvovakuutukset, 
huolto- ja korjauskustannukset ja kuljettajan 
bruttopalkka työnantajakuluineen. Muun 
toiminnan suoranaisia kuluja olisivat esimer-
kiksi toiminnan luonteen mukaan henkilöstö-
kulut, konekustannukset, vakuutukset sekä 
huollot ja korjaukset. Laskentamalli vastaa 
nykyistä käytäntöä. 

Kuormaaminen ja kuorman purkaminen 
ovat kuljetuksen edellytys, vaikka ne eivät 
ole kuljettamista. Kuljettajan osuuden mu-
kaan ottaminen kuljetuksen osuuteen vastaa 
vakiintunutta käytäntöä. Ehdotus poistaisi 
epäselvyydet useimpien muutto-, sora- ja ly-
hytmatkaisten puukuljetusten kuulumisesta 
luvanvaraisuuden piiriin. 

 
4 luku Liikenteen harjoittamista kos-

kevan luvan myöntämisen edel-
lytykset 

8 §. Luvan edellytykset. Pykälä vastaisi 

pääosin voimassa olevan tavaraliikennease-
tuksen 1 §:ää. Pykälässä säädettäisiin liiken-
teen harjoittamiseen oikeuttavan luvan 
myöntämisen edellytyksistä. Lupa olisi 
myönnettävä hakijalle, joka täyttää säädetyt 
edellytykset. Hyvämaineisuus, ammatillinen 
pätevyys ja vakavaraisuus ovat ammattiin-
pääsydirektiivin mukaiset vaatimukset. Niistä 
säädetään kyseisen direktiivin 3 artiklassa. 
Ammatillinen pätevyys osoitettaisiin Ajo-
neuvohallintokeskuksen myöntämällä todis-
tuksella hyväksytysti suoritetusta kokeesta. 
Ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklan mukaan 
todistukseksi ammatillisesta pätevyydestä tu-
lee hyväksyä myös muussa yhteisön jäsen-
valtiossa myönnetty todistus direktiivin mu-
kaisesta pätevyydestä. Hakijan tai oikeus-
henkilön ollessa kyseessä liikenteestä vastaa-
van henkilön pitäisi olla oikeustoimikelpoi-
nen.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin edelly-
tyksistä, jotka oikeushenkilön ja oikeushen-
kilön liikenteestä vastaavan henkilön tulee 
täyttää, jotta lupa voitaisiin myöntää. Oike-
ushenkilön liikenteestä vastaavana toimivan 
henkilön vaatimuksia muutettaisiin vastaa-
maan oikeuskäytäntöä siten, että liikenteestä 
vastaavan henkilön ei tarvitsisi hallita omai-
suuttaan tai pystyä vastaamaan taloudellisista 
velvoitteistaan.  

Pykälän 3 momentin mukaan luvan saami-
sen edellytysten täyttyminen voitaisiin osoit-
taa ammattiinpääsydirektiivin mukaisesti 
myös muussa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa myönnetyllä todistuksella. 

9 §. Hyvä maine. Pykälä vastaisi voimassa 
olevan tavaraliikenneasetuksen 2 §:ää. Pykä-
lässä säädettäisiin, missä tilanteissa hakija tai 
liikenteestä vastaava henkilö ei täytä 9 §:n 1 
momentin 1 kohdassa säädettyä hyvämainei-
suuden vaatimusta.  

Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö ei 
täytä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos hä-
net on viimeksi kuluneen viiden vuoden ai-
kana tuomittu vankeusrangaistukseen tai hä-
net on vähintään kolmesti edeltäneen vuoden 
aikana tuomittu sakkorangaistukseen työ- tai 
palkkasuhdetta, kirjanpitoa, liikenteen har-
joittamista, ajo- ja lepoaikojen noudattamista, 
liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, ympäris-
tönsuojelua tai muiden ammatillista vastuuta 
koskevien säännösten rikkomisesta. Lisäksi 
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edellytettäisiin, että teot osoittaisivat hänen 
olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan lu-
vanvaraista tavaraliikennettä. Tällä jätettäi-
siin lupaviranomaiselle harkintavaltaa niissä 
tilanteissa, joissa luvan epääminen olisi haki-
jan kannalta kohtuutonta.  

Hyvämaineisuuden vaatimuksesta ja sen 
täyttymisestä säädetään ammattiinpääsydi-
rektiivin 3 artiklassa. Samanlainen säännös 
on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä anne-
tun lain (343/1991) 9 §:n 2 momentissa 
(871/1999), jonka sanamuotoa tässä esityk-
sessä ehdotetaan muutettavaksi samaksi kuin 
tässä pykälässä.  

10 §. Liikenneyrittäjäkurssi. Pykälässä sää-
dettäisiin liikenneyrittäjäkurssista. Liiken-
neyrittäjäkurssin tarkoituksena on antaa lii-
kenneyrittäjäksi aikovalle riittävä ammatilli-
nen pätevyys kaupalliseen tavarankuljetuk-
seen tiellä. Liikenneyrittäjäkurssi olisi pakol-
linen, jollei liikenneyrittäjäksi aikova täytä 
11 §:ssä säädettyjä kokeeseen osallistumi-
seen vaadittavia edellytyksiä tai jollei hänellä 
ole logistiikan alaan kuuluvaa teknisen am-
mattikorkeakoulun tutkintoa. Kurssin suorit-
tamisen jälkeen järjestettäisiin koe. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valtuu-
tuksesta säätää kurssin opetussisällöstä ja pi-
tuudesta liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella.   

11 §. Koe. Pykälä vastaisi pääosin voimas-
sa olevan tavaraliikenneasetuksen 6 §:ää. 
Oppilaitosten sijasta kuitenkin Ajoneuvohal-
lintokeskus vastaisi ammattiinpääsydirektii-
vin mukaisen kokeen järjestämisestä. Ko-
keella varmistuttaisiin siitä, että kokeeseen 
osallistujalla on riittävät tiedot ja taidot lii-
kenteen harjoittamiseen. Ajoneuvohallinto-
keskus voisi käyttää koekysymysten laadin-
nassa ja itse koetilaisuuden järjestämisessä 
viraston ulkopuolista asiantuntemusta, mutta 
koetehtävien tasosta ja korjaamisesta se vas-
taisi itse. 

Pykälän 2 momentin mukaan Ajoneuvohal-
lintokeskus hyväksyisi kokeeseen ilman lii-
kenneyrittäjäkurssia pykälässä vaaditut edel-
lytykset täyttävän henkilön. Edellytykset liit-
tyisivät vastuullisissa kuljetusalan tehtävissä 
kerättyyn kokemukseen. Edellytyksiin lisä-
tään maininta kokemuksen päätoimisuudesta, 
jota jo nykyisinkin on käytännössä vaadittu. 
Vaadittua tehtävissä toimimisen määräaikaa 

lyhentäisi vähintään opistotasoisen tutkinnon 
suorittaminen sopivalla alalla.    

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin koti-
maan liikenteen luvan tai liikennetraktorilu-
van korottamisesta yhteisöluvaksi. 

12 §. Todistus. Pykälän 1 momentissa sää-
dettäisiin Ajoneuvohallintokeskuksen anta-
masta ammattiinpääsydirektiivin mukaisesta 
todistuksesta. Todistus olisi osoitus riittäväs-
tä ammatillisesta pätevyydestä kaupalliseen 
kuljetustoimintaan tiellä. Todistus annettai-
siin henkilölle, joka on suorittanut hyväksy-
tysti Ajoneuvohallintokeskuksen järjestämän 
kokeen tai joka on suorittanut logistiikan 
alaan kuuluvan tekniikan ammattikorkeakou-
lututkinnon. Tutkintoon tulee sisältyä tällöin 
riittävät tiedot ja taidot ammatillisen päte-
vyyden osoittamiseksi. 

Ammatillisen pätevyyden osoittavasta to-
distuksesta säädetään ammattiinpääsydirek-
tiivin 3 artiklassa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
viranomaisista, jotka myöntävät todistukset, 
kun yhteisölupaa haetaan muusta Euroopan 
talousalueen valtiosta kuin Suomesta. 

13 §. Vakavaraisuus. Pykälä vastaisi tar-
kennettuna ja täsmennettynä voimassa olevan 
tavaraliikenneasetuksen 3 §:ää. Pykälässä 
säädettäisiin 8 §:n 1 momentin 4 kohdan 
edellytyksen täyttymisestä.   

Pykälän 1 momentissa olisi yleissäännös 
siitä, milloin hakija on katsottava vakavarai-
seksi.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
varoiksi katsotaan hakijan tai haltijan rahoi-
tusomaisuus, vaihto-omaisuus ja vakuutena 
käytettävissä oleva käyttöomaisuus ja muut 
pitkäaikaiset sijoitukset.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta katsoa tietyissä säädetyissä yh-
tiömuodoissa varoiksi myös luonnollisen 
henkilön, yhtiömiesten ja vastuunalaisten yh-
tiömiesten henkilökohtainen, vakuutena käy-
tettävissä oleva omaisuus.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin varojen 
laskemisesta liikennettä aloittaessa ja ajo-
neuvojen määrää lisättäessä. 

Pykälän 5 momentin mukaan osamaksuso-
pimuksella ostetusta ajoneuvosta varoiksi 
katsottaisiin vain luvan hakemishetkellä 
maksettu osuus. 

Pykälän 6 momentissa annettaisiin valtuu-
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tussäännös säätää vaaditusta ajoneuvoa koh-
den käytettävissä olevien varojen määrästä 
valtioneuvoston asetuksella. 

Vakavaraisuudesta ja sen edellytyksistä 
säädetään ammattiinpääsydirektiivin 3 artik-
lassa. 

14 §. Taloudellisten voimavarojen osoitta-
minen. Pykälä vastaisi voimassa olevan tava-
raliikenneasetuksen 4 §:ää. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin keinoista, joilla voi-
daan osoittaa taloudellisten voimavarojen 
riittävyys.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, mil-
loin selvitys tulisi toimittaa lupaviranomai-
selle. 

 
5 luku Liikenteestä vastaava henkilö 

15 §. Liikenteestä vastaava henkilö. Pykälä 
vastaisi voimassa olevan tavaraliikennease-
tuksen 12 §:ää. Pykälässä säädettäisiin, että 
luvan saaneella oikeushenkilöllä tulee olla 
lupaviranomaisen hyväksymä liikenteestä 
vastaava henkilö. Liikenteestä vastaavan 
henkilön tulee toimia kyseisessä tehtävässä 
tosiasiallisesti ja jatkuvasti ja vastattava siitä, 
että liikennettä hoidetaan säännösten ja lupa-
ehtojen mukaisesti.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
edellytyksistä, joilla luonnollinen henkilö 
voitaisiin hyväksyä liikenteestä vastaavaksi 
henkilöksi silloin, kun hänellä on jo liiken-
teen harjoittamiseen oikeuttava lupa. Tällöin 
edellytettäisiin, että kyseisellä henkilöllä on 
yhtiössä määräämisvalta tai yhdenvertainen 
asema muiden kanssa. Viimeksi mainittu ti-
lanne toteutuu yleensä perheyhtiössä, jossa 
sisarukset jatkavat yritystä omistajan kuole-
man jälkeen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin liiken-
teestä vastaavan henkilön hyväksymisestä 
konsernin tai muun yhtymän sisällä.  

16 §. Liikenteestä vastaavan henkilön vaih-
taminen. Pykälä vastaisi voimassa olevaa ta-
varaliikenneasetuksen 13 §:ää. Pykälässä 
säädettäisiin lupamenettelystä liikenteestä 
vastaavaa henkilöä vaihdettaessa ja liiken-
teestä vastaavan henkilön vaihtamisesta kuo-
leman, äkillisen vakavan sairauden, tapatur-
man tai muun näihin verrattavan ennalta ar-
vaamattoman syyn vuoksi. 

 

6 luku Lupamenettely 

17 §. Lupahakemus. Pykälä vastaisi pää-
osin voimassa olevan tavaraliikenneasetuk-
sen 8 §:ää. Lupahakemus olisi tehtävä kirjal-
lisesti hakijan kotipaikan lääninhallitukselle. 
Siinä olisi esitettävä ne tiedot, jotka ovat tar-
peen lupahakemuksen käsittelemiseksi. 

18 §. Luvan myöntäminen. Pykälässä sää-
dettäisiin luvan myöntämistä koskevista asi-
oista. Lupa myönnettäisiin viideksi vuodeksi 
kerrallaan.  

Yhteisöluvasta säädetään myös kansainvä-
lisestä tavaraliikenteestä annetussa neuvoston 
asetuksessa. Myös mainitun asetuksen sää-
döksiä olisi noudatettava yhteisölupaa myön-
nettäessä. 

Kotimaan liikennelupaa ei jatkossakaan 
myönnettäisi uusille hakijoille. Voimassa 
olevien kotimaan liikennelupien uusimisesta 
säädettäisiin 19 §:ssä. Ajan kuluessa yhteisö-
luvasta tulisi ainoa liikennelupa. Kotimaan 
liikennelupa olisi ajoneuvokohtainen. Tämä 
vastaisi nykyistä käytäntöä. Yhteisöluvan 
haltijalla tulee olla jokaisessa ajoneuvossa 
yhteisöluvan jäljennös. Tästä on säännökset 
kansainvälisestä tavaraliikenteestä annetussa 
neuvoston asetuksessa. Lupaa ei saisi luovut-
taa toisen käytettäväksi. 

19 §. Luvan muuttaminen ja uusiminen. 
Pykälässä säädettäisiin luvan muuttamisesta 
ja uudistamisesta. Pykälän 1 ja 2 momentti 
vastaisivat voimassa olevan tavaraliiken-
neasetuksen 11 §:n 1 ja 3 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin koti-
maan liikenneluvan uusimisesta erityistilan-
teissa. Yritysmuodon muutoksesta johtuva 
liikenneluvan muuttaminen katsottaisiin ny-
kykäytännön mukaisesti kotimaan liikenne-
luvan muuttamiseksi. 

20 §. Luvan peruuttaminen. Pykälän 
1 momentti vastaisi voimassa olevan tavara-
liikennelain 10 §:ää. Lupa voitaisiin peruut-
taa, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan saa-
misen edellytyksiä. Nykyisin kotimaan lii-
kenteen luvan tai autossa mukana pidettävän 
yhteisöluvan peruuttamista ei juuri käytetä 
sanktiona.  

Pykälän 2 momentissa pääsääntöä tarken-
nettaisiin niin, että luvan peruuttaminen olisi 
nykyistä selkeämmin mahdollista pelkästään 
autossa pidettävän luvan osalta. Näin use-
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amman auton luvanhaltijalta peruutettaisiin 
lupa vain yhdestä autosta. Tämä alentaisi pe-
ruuttamisen kynnystä. Peruuttamisen perus-
teeksi riittäisi yhtiömuotoisen luvanhaltijan 
liikenteestä vastaavan henkilön säännösten 
tai määräysten vastainen menettely. Luvan 
peruuttaminen helpottuisi tältäkin osin, koska 
enää ei edellytettäisi rikosten osoittavan hen-
kilön sopimattomaksi harjoittamaan liiken-
nettä. Sanktio kohdistuu vain itse henkilöön, 
liikenteestä vastaavaa henkilöä vaihtamalla 
yhtiö välttyy muilta toimenpiteiltä. 

Pykälän 3 momentissa viitattaisiin neuvos-
ton asetukseen. Sen 2 artiklassa säädetään 
yhteisöluvan peruuttamisen edellytyksistä. 
Mainitun artiklan mukaan toimivaltaiset vi-
ranomaiset voivat peruuttaa väliaikaisesti tai 
kokonaan yhteisön luvan oikeaksi todistettuja 
jäljennöksiä tai kuljettajatodistuksia. Peruut-
tamisen edellytyksenä on vakava kuljetuksia 
koskevien säännösten rikkominen tai toistu-
vat vähäiset rikkomukset. Seuraamuksiin 
vaikuttavat rikoksen tai rikosten vakavuus ja 
yrittäjän yhteisöluvan jäljennösten lukumää-
rä.  

Pykälän 4 momentin mukaan vakavarai-
suutta tai ammattitaitoa koskevan vaatimuk-
sen osalta lupaviranomaisen olisi annettava 
ennen peruuttamista mahdollisuus korjata 
puute asetetussa määräajassa. Määräaika ei 
saisi olla lyhyempi kuin kolme kuukautta. 

Pykälän 5 momentin mukaan hyvämainei-
suuden vaatimuksen osalta lupaviranomaisen 
olisi annettava luvanhaltijalle ennen peruut-
tamista kirjallinen varoitus, jos rikkomukset 
tai rikokset kokonaisuutena arvioiden olisivat 
vähäisiä. Päätöksen asiasta tekisi lupaviran-
omainen. 

21 §. Ajoneuvokohtaisen luvan tai yhteisö-
luvan jäljennöksen väliaikainen peruuttami-
nen. Kun kuljetusyrityksen kuljettajat toistu-
vasti syyllistyvät ajo- ja lepoaikojen noudat-
tamatta jättämiseen tai muiden liikennetur-
vallisuutta ja ajoneuvoturvallisuutta koskevi-
en säännösten rikkomisiin, yrityksen liiken-
nelupaan ei nykyisin käytännössä puututa.  

Edellä 9 ja 20 §:issä mainittu hyvää mai-
netta koskeva säännös kohdistuu luvanhalti-
jaan itseensä tai yrityksen liikenteestä vas-
taavaan henkilöön. Luvanhaltija tai liiken-
teestä vastaava henkilö, joka ei itse kuljeta 
ajoneuvoa, ei kuitenkaan yleensä syyllisty 

mainittuihin tekoihin. Ajoaikojen rikkomi-
sesta hänet tuomitaan kuljettajan sijaan tielii-
kennelain 105 a §:n nojalla milloin hän on 
tietoisesti laatinut kuljettajalle aikataulun, jo-
ka edellyttää ajoaikasäännösten rikkomista. 
Muista kuljettajan rikkomuksista hänet voi-
daan tuomita rikokseen yllyttäjänä.  

Käytännön rikostutkinnassa luvanhaltijan 
tai liikenteestä vastaavan henkilön syyllisyyt-
tä ei yleensä pystytä näyttämään. Tästä syys-
tä ehdotetaan uutta säännöstä, jonka nojalla 
ajoneuvokohtainen liikennelupa tai yhteisö-
luvan jäljennös voitaisiin peruuttaa enintään 
kolmen kuukauden määräajaksi kuljettajan 
rikkomuksista. Jos yrittäjä tai liikenteestä 
vastaava henkilö ei kuitenkaan ole voinut 
rikkomukseen vaikuttaa, esimerkiksi kulje-
tusaikataulu on laadittu säädösten mukaisesti, 
ei lupaa peruutettaisi. 

Peruutettavien lupien määrä riippuisi lu-
vanhaltijan lupien kokonaismäärästä. Peruut-
tamisen sijasta lääninhallitus voisi antaa va-
roituksen. Yhden luvan tai yhteisöluvan jäl-
jennöksen haltijalle luvan peruuttamisen 
kynnys olisi korkeampi kuin sille, jolla niitä 
on useampia. Säännös vastaa yhteisölupa-
asetuksen 8 artiklan 3 kohtaa.  

 
7 luku Kansainväliset kuljetukset 

22 §. Kansainväliset kuljetukset. Pykälä 
vastaisi pääosin voimassa olevan tavaralii-
kennelain 5 §:ää. Pykälän selkeyttämiseksi 
momenttien järjestystä vaihdettaisiin ja lii-
kenne- ja viestintäministeriön valtuuksia 
täsmennettäisiin ja rajattaisiin tarkemmin. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kuljetus-
luvan pakollisuudesta tietyissä tilanteissa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin liiken-
ne- ja viestintäministeriön mahdollisuudesta 
sopia vähäisistä poikkeuksista lupajärjeste-
lyihin Suomea sitovan kansainvälisen vel-
voitteen ja sopimukseen sisältyvän vastavuo-
roisuuden perusteella. Vähäisten poikkeusten 
tekeminen olisi mahdollista esimerkiksi 
Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenne-
sopimuksen 6 artiklan 13 kohdan mukaan.    

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
liikenne- ja viestintäministeriö voi yksittäis-
tapauksessa pakottavasta syystä vapauttaa 
kuljetusluvasta sellaisen ajoneuvon tai kulje-
tuksen, josta ei ole sovittu kansainvälisessä 
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sopimuksessa. Tällainen tilanne voi syntyä 
esimerkiksi, jos lastina on herkästi pilaantu-
vaa tavaraa. 

23 §. Kuljetusluvan myöntämisen edelly-
tykset. Pykälä vastaisi voimassa olevan tava-
raliikennelain 7 b §:ää. Kuljetuslupa myön-
nettäisiin hakemuksesta, jossa on esitettävä 
lupaviranomaisen pyytämät hakemuksen kä-
sittelemiseksi tarpeelliset tiedot. 

Pykälän 2 momentin mukaan lupaviran-
omaisen olisi myönnettävä lupa, jos kuljetus-
ta varten olisi osoitettavissa kuljetuslupa. 
Luville voitaisiin määrätä hakuajat. Jos lupa 
voidaan myöntää lupien vähäisen määrän 
vuoksi vain osalle hakijoista, lupa olisi 
myönnettävä hakijalle, jonka kuljetus tehok-
kaimmin hyödyntää haettuun lupaan kohdis-
tuvaa kuljetusoikeutta. 

24 §. Kuljetusluvan palauttaminen. Pykälä 
vastaisi voimassa olevan tavaraliikennelain 
7 c §:ää. Siinä säädettäisiin velvollisuudesta 
palauttaa käyttämättä jäänyt tai käyttämättö-
mäksi jäävä kuljetuslupa. Pykälän 2 momen-
tin mukaan lupaviranomaisella olisi oikeus 
saada virka-apua poliisilta, tullilta ja rajavar-
tiolaitokselta säännöksen noudattamisen val-
vomiseksi ja täytäntöön panemiseksi.  

 
8 luku Erinäiset säännökset 

25 §. Liikenteessä käytettävä ajoneuvo. 
Pykälä vastaisi pääosin voimassa olevan ta-
varaliikenneasetuksen 16 §:ää. Luvanvarai-
seen tavaraliikenteeseen käytetyn ajoneuvon 
tulisi olla luvanhaltijan yksinomaisessa hal-
linnassa tai luvanhaltijan käytössä kirjallisen 
vuokrasopimuksen perusteella. Ilman kuljet-
tajaa tapahtuvasta ajoneuvon vuokraamisesta 
on säädetty neuvoston direktiivissä 
84/647/ETY. Pykälän 1 momentti vastaisi di-
rektiivin 2 artiklaa. Sen mukaan riittävänä 
selvityksenä työsuhteesta käy esimerkiksi 
viimeisin palkkaliuska. Lisäksi lisättäisiin 
selvyyden vuoksi maininta siitä, että liiken-
teen harjoittamiseen oikeuttavan luvan haltija 
vastaisi momentissa tarkoitetusta asiasta. 

Pykälän 2 momentin mukaan liikenteen 
harjoittamiseen oikeuttavan luvan haltija vas-
taisi siitä, että ajoneuvossa on näkyvällä pai-
kalla selvästi merkittynä luvan haltijan nimi 
ja yhteystiedot. Tällä pyrittäisiin osaltaan eh-
käisemään ”harmaan talouden” tavarankulje-

tuksia. Merkinnän tekemättä jättäminen olisi 
rangaistavaa. 

Pykälän 3 momentin mukaan ensimmäisen 
ja toisen momentin vaatimukset eivät koskisi 
kuljetuksiin käytetyn ajoneuvon lyhytaikai-
sen rikkoutumisen vuoksi käytössä olevaa 
korvaavaa ajoneuvoa. Lyhytaikaisena pidet-
täisiin pääsääntöisesti enintään yhden kuu-
kauden mittaista ajanjaksoa. 

26 §. Kuolin- ja konkurssipesän oikeus jat-
kaa liikennettä. Pykälä vastaisi voimassa 
olevan tavaraliikennelain 11 §:ää ja tavaralii-
kenneasetuksen 18 §:ää. Pykälässä säädettäi-
siin kuolin- ja konkurssipesän oikeudesta jat-
kaa liikennettä liikenneluvan haltijan kuole-
man tai konkurssiin joutumisen jälkeen. Kuo-
linpesän luvanhaltijan velvollisuuksista vas-
taavan henkilön tulee olla hyvämaineinen ja 
oikeustoimikelpoinen. 

27 §. Tietojen antaminen. Pykälässä sää-
dettäisiin velvollisuudesta antaa tietoja lupa-
viranomaiselle. Liikenteenharjoittajan olisi 
vaadittaessa annettava liikennelupaa ja kulje-
tuslupaa koskevia liikenteellisiä ja taloudelli-
sia tietoja kyseisen luvan myöntäneelle vi-
ranomaiselle.  

28 §. Poliisin ilmoitusvelvollisuus. Pykälä 
vastaisi pääosin voimassa olevan tavaralii-
kenneasetuksen 15 §:ää. Se sisältäisi sään-
nöksen poliisin ilmoitusvelvollisuudesta rik-
komustilanteissa, jotka voivat johtaa toimen-
piteisiin. 

29 §. Asiakirjan esittämisvelvollisuus. Py-
kälä vastaisi voimassa olevan tavaraliikenne-
lain 12 §:ää kuljettajatodistusta koskevin 
säännöksin lisättynä. Kotimaan liikennelupa, 
liikennetraktorilupa tai kuljetuslupa alkupe-
räisenä tai yhteisöluvan jäljennös sekä tarvit-
taessa kuljettajatodistus pitää olla mukana 
ajoneuvossa liikennettä harjoittaessa. Asia-
kirjat olisi vaadittaessa esitettävä poliisi-, tul-
li- tai rajavartiomiehelle.  

30 §. Kuljetuksen keskeyttäminen. Pykälän 
1 momentti vastaisi voimassa olevan tavara-
liikennelain 15 §:ää ja 2 momentti voimassa 
olevan tavaraliikenneasetuksen 17 §:ää. Jos 
suorittajalla ei ole 28 §:ssä vaadittuja asiakir-
joja mukana poliisi-, tulli- ja rajavartiomie-
hellä on velvollisuus keskeyttää kuljetus. 
Tällöin voitaisiin tarvittaessa ottaa ajoneuvon 
rekisteriote ja -kilvet keskeyttäjän haltuun.  

31 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 momen-
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tissa säädettäisiin mahdollisuudesta hakea 
Ajoneuvohallintokeskukselta oikaisua, jos 
henkilöä ei ole hyväksytty suoraan kokee-
seen tai jos hän on tullut hylätyksi kokeessa. 
Oikaisua olisi haettava 30 päivän kuluttua 
siitä, kun hakija sai tiedon hylkäämisestä. 
Oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen 
voisi hakea muutosta erikseen. 

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassaole-
van tavaraliikennelain 13 §:ää. Muutoksen-
haussa noudatettaisiin pääsääntöisesti hallin-
tolainkäyttölain (586/1996) säädöksiä.  

32 §. Rangaistussäännökset. Pykälä vastai-
si pääosin voimassa olevan tavaraliikennelain 
14 §:ää. Pykälässä säädettäisiin lain säännös-
ten rikkomisesta seuraavista rangaistuksista. 
Rangaistavaksi säädettäisiin muun muassa 
lain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetun merkin-
nän tekemättä jättäminen. 

33 §. Henkilörekisteritiedot. Pykälä vastaisi 
pääosin voimassa olevan tavaraliikennelain 
16 §:ää. Pykälän mukaan lupaviranomaisella 
olisi oikeus saada tietoja rikosrekisteristä, 
sakkorekisteristä, ajoneuvoliikennerekisteris-
tä ja ulosottorekisteristä liikenneluvan myön-
tämistä ja peruuttamista koskevien asioiden 
käsittelyä varten. Luetteloon lisättäisiin tieto-
jensaantioikeus verohallinnon verovelkatie-
doista. Tämä helpottaisi lupaviranomaisen 
lupahakemusten käsittelyä. Tarkoituksena 
olisi, että lupaviranomainen saisi koneellisen 
käyttöyhteyden avulla ajantasaisen yhteyden 
kaikkiin mainittuihin rekistereihin. 

34 §. Voimaantulo. Pykälällä säädettäisiin 
lain voimaantulosta. Siinä säädettäisiin ku-
mottavaksi voimassa oleva luvanvaraisesta 
tavaraliikenteestä tiellä annettu laki ja luvan-
varaisesta tavaraliikenteestä tiellä vuonna 
1991 annetun asetuksen (346/1991) voimaan 
jätetty 5 §. Voimassa olevan lain kumoutues-
sa kumoutuu myös voimassa oleva asetus. 
Lain 25 § 2 momentin säännös luvan haltijan 
nimen ja yhteystietojen merkitsemisestä saa-
tettaisiin voimaan kuitenkin heinäkuussa 
2007.  

35 §. Siirtymäsäännökset. Pykälässä sää-
dettäisiin siirtymäsäännöksistä. Pykälän 
1 momentin mukaan ennen tämän lain voi-
maantuloa myönnetyt liikenneluvat ja liiken-
neyrittäjäkoulutusluvat pysyisivät voimassa 
luvassa määrätyn ajan.  

Pykälän 2 momentin mukaan ennen tämän 

lain voimaantuloa jätetyt liikennelupahake-
mukset sekä ilmoitukset liikenteestä vastaa-
van henkilön muutoksista ratkaistaisiin tä-
män lain säännösten mukaisesti, jos niitä ei 
olisi ehditty ratkaista tämän lain voimaan tul-
lessa. 

Luvanhaltijan, jolla on liikennelupa tai 
henkilön, joka toimii liikenteestä vastaavana 
henkilönä yrityksessä, jolla on liikennelupa 
tämän lain voimaan tulessa katsotaan täyttä-
vän laissa säädetyn ammattitaitovaatimuksen. 

Ennen lain voimaantuloa liikenneyrittäjä-
kurssista ja kirjallisesta loppukokeesta sekä 
käytännön kokemuksesta annetut todistukset 
jäisivät sellaisenaan voimaan.   

 
1.2. Laki maantieliikenteen liikenneyrit-

täjäkoulutuksesta 

1 §. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Lakia 
sovellettaisiin maanteiden tavarankuljetuk-
seen ja henkilöliikenteeseen liittyvän liiken-
neyrittäjäkoulutuksen järjestämiseen ja val-
vontaan. Henkilöliikenteen osalta lakia so-
vellettaisiin linja-autolla ja taksilla harjoitet-
tavaan henkilöliikenteeseen. Liikenneyrittä-
jäkoulutuksella tarkoitetaan liikenneyrittäjä-
kurssia, jota koskevat aineelliset säännökset 
sisältyvät kaupallisista tavarankuljetuksista 
tiellä annettuun lakiin ja luvanvaraisesta 
henkilöliikenteestä tiellä annettuun lakiin tai 
niiden nojalla annettuihin säännöksiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan lain tarkoi-
tuksena olisi varmistaa asianmukaisen ja laa-
dukkaan opetuksen antaminen liikenneyrittä-
jäksi aikovalle. Käytännössä varmistaminen 
tapahtuu toimilupajärjestelmällä sekä lupavi-
ranomaisen valvonnalla. 

2 §. Lupaa edellyttävä toiminta. Pykälän 
1 momentin mukaan liikenneyrittäjäkoulu-
tuksen antaminen olisi luvanvaraista. Elin-
keinoluvalla voitaisiin huolehtia siitä, että 
opetus on laadukasta ja että sen tasoa ja ope-
tusmenetelmiä voidaan valvoa. 

Pykälän 2 momentin mukaan lupaan voi-
taisiin liittää opetuksen käytännön järjestämi-
seen liittyviä täydentäviä ehtoja. Liiken-
neyrittäjäkurssin sisältövaatimuksista on tar-
koitus erikseen säätää asetuksella. Tarvittavat 
valtuutussäännökset ovat muussa lainsäädän-
nössä. Täydentävillä ehdoilla tarkoitetaan 
tässä kurssin säännöllisyyteen, oppimateriaa-
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liin, oppilasmääriin tai muihin toiminnan 
puitteisiin liittyviä ehtoja. Ehtojen tulisi olla 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti suhteutet-
tu toiminnan luonteeseen ja laajuuteen. Nii-
den täytyy lisäksi liittyä laadukkaan opetuk-
sen antamisen varmistamiseen tai valvon-
taan. 

3 §. Luvan edellytykset. Pykälän 1 momen-
tissa säädettäisiin liikenneyrittäjäkoulutuslu-
van myöntämisen edellytyksistä. Edellytyk-
senä olisi riittävä kyky ja ammattitaito, toi-
minnan laajuus huomioon ottaen riittävä 
henkilökunta ja muut voimavarat toiminnan 
asianmukaiseen hoitamiseen eli koulutuksen 
antamiseen sekä se, että hakija on oikeustoi-
mikelpoinen eli hakija ei ole konkurssissa ei-
kä liiketoimintakiellossa. Lupa olisi myön-
nettävä, jos edellytykset täyttyvät.  

4 §. Liikenneyrittäjäkoulutusluvan hakemi-
nen. Pykälässä säädettäisiin liikenneyrittäjä-
koulutusluvan hakemisesta. Lupaviranomai-
nen olisi Ajoneuvohallintokeskus. Hakemuk-
sen tulisi olla kirjallinen ja siinä olisi esitet-
tävä lupaviranomaisen pyytämät hakemuksen 
käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot. Tiedot 
voisivat koskea esimerkiksi koulutustiloja ja 
opetushenkilökunnan pätevyyttä. 

5 §. Liikenneyrittäjäkoulutusluvan muutta-
minen ja uusiminen. Pykälässä säädettäisiin 
liikenneyrittäjäkoulutusluvan muuttamisesta 
ja uusimisesta. Liikenneyrittäjäkoulutusluvan 
muuttamista tai uusimista haettaisiin siinä 
järjestyksessä kuin luvan hakemisesta edellä 
4 §:ssä säädetään. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin uusi-
misen vireillepanon määräajasta, jotta uusit-
tavalla luvalla saisi jatkaa koulutuksen anta-
mista asian ratkaisemiseen saakka. Uusimista 
olisi haettava kolme kuukautta ennen aikai-
semman luvan voimassaoloajan päättymistä.  

6 §. Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruut-
taminen. Pykälässä säädettäisiin liikenneyrit-
täjäkoulutusluvan peruuttamisesta. Ajoneu-
vohallintokeskus voisi peruuttaa liikenneyrit-
täjäkoulutusluvan kokonaan tai määräajaksi. 
Ennen peruuttamista Ajoneuvohallintokes-
kuksen tulisi antaa luvanhaltijalle kirjallinen 
varoitus ennen luvan peruuttamista, jos luvan 
peruuttaminen olisi liikenneyrittäjäkoulutuk-
sen tarkoitus ja tavoitteet huomioon ottaen 
kohtuutonta tai jos luvan haltija on jo korjan-
nut havaitut puutteet. Lupa voitaisiin peruut-

taa kolmesta eri syystä. Peruuttaminen olisi 
mahdollista ensinnäkin, jos luvanhaltija ei 
enää täytä liikenneyrittäjäkoulutusluvan 
saamisen edellytyksiä, toiseksi, jos luvanhal-
tija rikkoisi olennaisesti ja toistuvasti liiken-
neyrittäjäkoulutuksen pitämistä koskevia lu-
paehtoja tai kolmanneksi, jos opetuksessa on 
toistuvasti olennaisia puutteita. Peruuttami-
nen voisi tulla kysymykseen esimerkiksi ti-
lanteessa, jossa kurssi toistuvasti jäisi pitä-
mättä ilmoitettuna ajankohtana. 

Selvyyden vuoksi säädettäisiin myös, että 
Ajoneuvohallintokeskuksen olisi peruutetta-
va lupa luvan haltijan sitä pyytäessä. 

7 §. Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta. 
Pykälän 1 momentin mukaan Ajoneuvohal-
lintokeskus valvoisi liikenneyrittäjäkoulutuk-
sen järjestämistä. Pykälän 2 momentin mu-
kaan valvonnallisista syistä sillä olisi oikeus 
tehdä tarkastuksia niissä paikoissa, joissa an-
netaan luvan nojalla liikenneyrittäjäkoulutus-
ta, ei kuitenkaan kotirauhan piiriin kuuluvas-
sa paikassa. 

8 §. Muutoksenhaku. Pykälän mukaan Ajo-
neuvohallintokeskuksen tämän lain nojalla 
antamaan päätökseen voisi hakea muutosta 
valittamalla noudattaen, mitä hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Se voisi 
määrätä päätöksessään, että päätöstä on nou-
datettava vailla lainvoimaa. Valitusviran-
omainen voisi kuitenkin kieltää päätöksen 
täytäntöönpanon, kunnes valitus on ratkaistu. 

9 §. Voimaantulo. Lain olisi tarkoitus tulla 
voimaan kesällä 2006. Muutokseen valmis-
tautumisen vuoksi henkilöliikenteen liiken-
neyrittäjäkoulutuksen antamiseen lakia so-
vellettaisiin vasta 1 päivästä tammikuuta 
2007. 

10 §. Siirtymäsäännökset. Ennen tämän 
lain voimaantuloa liikenne- ja viestintäminis-
teriön antamat määräaikaiset hyväksynnät 
pysyvät voimassa määräajan loppuun asti. 
Toistaiseksi voimassa olevan hyväksynnän 
saanut oppilaitos olisi velvollinen hakemaan 
lupaa viimeistään vuoden kuluessa tämän 
lain voimaan tulosta. 

Jos samassa oppilaitoksessa järjestetään 
sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen 
yrittäjäkoulutusta toistaiseksi voimassa ole-
van hyväksynnän nojalla, olisi lupa haettava 
viimeistään vuoden kuluttua 9 §:n 1 momen-
tissa mainitusta ajankohdasta lukien. 
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1.3. Laki luvanvaraisesta henkilöliiken-
teestä tiellä annetun lain muuttami-
sesta 

2 §. Määritelmiä. Pykälään ehdotetaan li-
sättäväksi ammattiinpääsydirektiivin määri-
telmä. Se on sama kuin kaupallisista tavaran-
kuljetuksista tiellä ehdotetun lain 2 §:n 12 
kohdan määritelmä.  

9 §. Joukkoliikenneluvan myöntämisen 
edellytykset. Voimassa olevan 1 momentin 
mukaan joukkoliikennelupa on myönnettävä 
hakijalle, joka hallitsee itseään ja omaisuut-
taan, on vakavarainen, hyvämaineinen, am-
mattitaitoinen sekä muutoinkin henkilönä so-
piva harjoittamaan henkilöliikennettä. Sään-
nöstä ehdotetaan ajanmukaistettavaksi niin, 
että sanonta ”hallitsee itseään ja omaisuut-
taan” korvattaisiin vaatimuksella oikeustoi-
mikelpoisuudesta. Lisäksi muuta sopivuutta 
koskeva vaatimus sekä vaatimus liikenteestä 
vastaavalta henkilöltä edellytettävästä kyvys-
tä asianmukaisesti vastata velvoitteistaan 
poistettaisiin ammattiinpääsydirektiivin vas-
taisina.  

Hakijan sopivuuteen liittyvää vaatimusta 
on arvioitava myös perustuslain kannalta. 
Lain sanamuodosta ei voi suoraan päätellä, 
millaisesta sopivuudesta on kyse. Sopivuu-
den käsitettä on selostettu liikenne- ja vies-
tintäministeriön tulkintaohjeissa. Niiden mu-
kaan sopivuudella tarkoitetaan ikään, tervey-
dentilaan ja elämäntapaan liittyviä ominai-
suuksia. Perustuslain rajoitukselta, tässä ta-
pauksessa 18 §:ssä säädetyn elinkeinovapau-
den rajoitukselta edellytetään täsmällisyyttä 
ja tarkkarajaisuutta. Siten sopivuus olisi ku-
vattava nykyistä täsmällisemmin. Niin tehtä-
essä asiaa joudutaan arvioimaan edellä mai-
nittu tulkinta huomioon ottaen myös yhden-
vertaisuuden periaatteen kannalta. Perustus-
lain 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväk-
syttävää perustetta asettaa eri asemaan muun 
muassa iän, terveydentilan, vammaisuuden 
tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteel-
la. Tavoitteiden kannalta on riittävää, että 
hakija täyttää ammattitaitoa, vakavaraisuutta 
ja hyvää mainetta koskevat vaatimukset var-
sinkin, kun erikseen on olemassa kuljettajaa 
koskevaa lainsäädäntöä. Siten sopivuutta 
koskevasta vaatimuksesta voidaan luopua ja 
luopumista perustella myös muilla kuin yh-

teisölainsäädännöstä johtuvilla syillä.  
Pykälän 2 momenttiin on lisätty säännös 

siitä, miten muusta Euroopan talousalueen 
valtiosta oleva hakija voi osoittaa vakavarai-
suutensa kotimaastaan hankkimillaan todis-
tuksilla tai asiakirjoilla. Asiasta on nykyisin 
säädetty liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella. 

Pykälän 3 momenttiin on tehty vähäisiä sa-
nonnallisia tarkistuksia sen sisältöä muutta-
matta. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, 
miten muusta Euroopan talousalueen valtios-
ta oleva hakija voi osoittaa hyvämaineisuu-
tensa. Muutos liittyy samaan asiakokonaisuu-
teen kuin ehdotettu 2 momentin muutos. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin linja-
autoliikenteen yrittäjäkurssiin liittyvästä ko-
keesta, josta todistuksen antaisi Ajoneuvo-
hallintokeskus, eikä enää koulutusta antava 
oppilaitos. Liikenne- ja viestintäministeriö ei 
enää hyväksyisi oppilaitoksia, vaan niiden tu-
lisi hankkia maantieliikenteen yrittäjäkoulu-
tuksesta annetussa laissa tarkoitettu lupa. 

Samalla ammattitaitovaatimuksen sisältöä 
muutettaisiin niin, että hakijalta ja liikentees-
tä vastaavalta henkilöltä ei enää edellytettäisi 
käytännön kokemusta. Muutos on tarpeen, 
koska käytännön kokemusta koskeva vaati-
mus ei enää ole sopusoinnussa yhteisölain-
säädännön kanssa. Ammattiinpääsydirektii-
vin 3 artiklan mukaan ammatillista pätevyyt-
tä koskevana edellytyksenä on direktiivissä 
määriteltyjen tietojen hallinta, joka osoite-
taan pakollisessa kirjallisessa kokeessa. Di-
rektiivin johdanto-osan mukaan direktiivillä 
ei rajoiteta jäsenvaltioiden oikeutta järjestää 
hakijoille ammatillista pätevyyttä koskevaan 
kokeeseen valmentavaa pakollista koulutusta. 
Muita kuin direktiivin mukaisia ammattitai-
tovaatimuksia ei hakijoille voida asettaa. 

Pykälän 6 momenttia muutettaisiin niin, et-
tä kurssin loppukoetta koskeva vaatimus 
korvattaisiin viittauksella 5 momentissa mai-
nittuun todistukseen. Pykälän sisältö vastaisi 
ehdotetun kaupallisia tavarankuljetuksia kos-
kevan lain 8 §:ää.  

9 b §. Taksiluvan ja sairaankuljetusluvan 
myöntämisen edellytykset. Pykälään lisättäi-
siin uusi 2 momentti, joka koskee liikenteestä 
vastaavaa henkilöä, koska vaatimus on pois-
tettu 9 §:n 1 momentista. Taksiluvan haltijan 
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liikenteestä vastaava henkilölle voidaan edel-
leen asettaa tarpeellisia vakavaraisuutta kos-
kevia vaatimuksia. Pykälän 3 ja 4 moment-
tiin tehtäisiin muutokset, jotka johtuvat ehdo-
tetusta maantieliikenteen liikenneyrittäjäkou-
lutuksesta annettavasta laista. Kokeesta an-
nettavasta todistuksesta säädetään nykyään 
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä an-
netun asetuksen (666/1994, henkilöliiken-
neasetus) 4 §:n 3 momentissa. Käytännön 
kokemusta koskevaa vaatimusta ei muutettai-
si.  

9 c §. Liikenneyrittäjäkurssit ja todistukset 
hyväksytystä kokeesta. Uudessa pykälässä 
säädettäisiin joukkoliikenneluvan ja taksilu-
van myöntämisen edellytyksenä olevista lii-
kenneyrittäjäkursseista ja hyväksytystä ko-
keesta annettavista todistuksista. 

Pykälän 1 momentissa olisi yrittäjäkursseja 
ja todistuksia koskeva perussäännös. Kurssi 
olisi edelleen pakollinen lukuun ottamatta 
9 §:n 6 momentissa säädettyä poikkeusta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin todis-
tuksesta. Todistuksen muodosta ja sisällöstä 
säädetään nykyään samalla tavalla henkilö-
liikenneasetuksen 3 §:n 3 momentissa.  

9 d §. Ammattiinpääsydirektiivissä tarkoi-
tetut toimivaltaiset viranomaiset ja toimieli-
met. Uudessa pykälässä säädettäisiin niistä 
viranomaisista, jotka antavat todistuksen tai 
muun asiakirjan Suomesta olevalle henkilöl-
le, joka aikoo harjoittaa maanteiden henkilö-
liikennettä muussa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa. Asiasta on nykyisin 
säädetty liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella. 

25 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäi-
siin kokeeseen osallistuvien oikeusturvasta. 
Hylätyksi tulleella olisi oikeus hakea Ajo-
neuvohallintokeskukselta oikaisua ja sen jäl-
keen muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

 
1.4. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 

annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtäviä kos-
kevaan 2 §:n 1 momenttiin lisättäisiin uusi 
17 kohta, jonka mukaan Ajoneuvohallinto-
keskus vastaa lupaa edellyttävää kuljetustoi-
mintaa varten suoritettavan kokeen järjestä-
misestä ja todistuksen myöntämisestä sekä 

koulutuslupien myöntämisestä ja koulutuk-
sen valvonnasta. 

 
1.5. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä 

annetun lain muuttamisesta  

1 §. Ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyt-
tötarkoitus. Koska Ajoneuvohallintokeskus 
vastaisi lupaa edellyttävässä kuljetustoimin-
nassa vaadittavan kokeen järjestämisestä ja 
todistusten myöntämisestä, tiedot kokeista ja 
myönnetyistä todistuksista talletettaisiin ajo-
neuvoliikennerekisteriin. Tämän vuoksi py-
kälän 2 momenttiin lisättäisiin ajoneuvolii-
kennerekisteriin talletettaviksi tiedoiksi lupaa 
edellyttävässä kuljetustoiminnassa vaaditta-
vat kokeet ja todistukset. 

3 §. Rekisteröidyt. Pykälän 2 momenttiin 
lisättäisiin uusi 7 kohta, jonka mukaan ajo-
neuvoliikennerekisteriin saisi tallettaa tiedon 
luonnollisesta henkilöstä, joka on ilmoittau-
tunut lupaa edellyttävässä kuljetustoiminnas-
sa vaadittavaan kokeeseen tai jolle on myön-
netty toiminnassa vaadittava todistus.  

5 §. Luonnollisista henkilöistä talletettavat 
muut tiedot. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
uusi 11 kohta, jonka mukaan lupaa edellyttä-
vää kuljetustoimintaa varten suoritettavasta 
kokeesta ja lupaa varten myönnettävästä to-
distuksesta saisi tallettaa rekisteriin rekisterin 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tieto-
ja. Pykälän 2 momentin mukaan tiedoista 
säädettäisiin tarvittaessa tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. 

 
2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Ehdotukseen sisältyy valtuutuksia säätää 
valtioneuvoston asetuksella tarkempia mää-
räyksiä käytettävissä olevien varojen määräs-
tä ja liikenneyrittäjäkurssin sisällöstä.  

 
3.  Voimaantulo 

Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä 
tiellä annetun lain muuttamisesta ehdotetaan 
tulevaksi voimaan vuoden 2007 alusta ja 
muut lait kesällä 2006 kaupallisia tavarankul-
jetuksia koskevan lain 25 §:n 2 kohta kuiten-
kin heinäkuussa 2007. 
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4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-
misjärjestys  

Eräät ehdotetuista muutoksista ovat merki-
tyksellisiä perustuslain perusoikeuksien nä-
kökulmasta. Ehdotusta on tarkasteltava eri-
tyisesti perustuslain 18 §:n 1 momentissa 
säädetyn elinkeinovapauden kannalta. 

Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on 
oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa 
valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkei-
nolla. Perustuslakivaliokunta on aiemmassa 
lausuntokäytännössään käsitellyt toimiluvan 
ja elinkeinovapauden suhdetta muun muassa 
lausunnoissa PeVL 47/1996 vp, PeVL 
4/2000 vp, ja PeVL 19/1999 vp. Valiokunta 
on pitänyt elinkeinovapautta pääsääntönä, 
mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanva-
raistamisen olevan poikkeuksellisesti mah-
dollista. Luvanvaraisuudesta on kuitenkin ai-
na säädettävä lailla, jonka on täytettävä pe-
rusoikeuden rajoitusta koskevat tarkkarajai-
suuden ja täsmällisyyden vaatimukset. 

Esityksessä ehdotetaan säilytettäväksi kau-
pallinen tavarankuljetus ja maantieliikenteen 
liikenneyrittäjäkoulutuksen antamisen säätä-
minen luvanvaraiseksi. Näin voidaan varmis-
tua siitä, että kaupalliset tavarankuljetukset 
tehdään ammattitaitoisesti ja liikenneturvalli-
sesti. 

Lupajärjestelmillä pystytään valvomaan 

ammattiinpääsydirektiivin edellyttämien vaa-
timusten täyttyminen.  

Lupaharkinta olisi oikeusharkintaa. Sekä 
liikenteen harjoittamiseen oikeuttava lupa et-
tä liikenneyrittäjäkoulutuslupa olisi myönnet-
tävä, jos hakija täyttää laissa säädetyt edelly-
tykset.  

Kaupallisia tavarankuljetuksia koskevan 
lakiehdotuksen 21 §:ssä ehdotetaan säädettä-
väksi liikenneluvan väliaikaisesta peruutta-
misesta. Perustuslakivaliokunta on vakiin-
tuneesti pitänyt luvan peruuttamista yksilön 
oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoime-
na vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun 
luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on 
katsonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kan-
nalta välttämättömäksi sitoa luvan peruutta-
mismahdollisuus vakaviin ja olennaisiin rik-
komuksiin ja laiminlyönteihin sekä siihen, et-
tä luvanhaltijalle mahdollisesti annetut huo-
mautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet 
toiminnassa esiintyneiden puutteiden kor-
jaamiseen. Nämä vaatimukset on otettu huo-
mioon. 

Edellä kerrotuilla perusteilla lakiehdotus 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 

 



 HE 24/2006 vp 
  

21

Lakiehdotukset  

1. 

 
 

Laki  

kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 §  

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan kaupalliseen tava-
rankuljetukseen tiellä ja kuljetuslupaa edel-
lyttävään kansainväliseen tavaraliikentee-
seen.  

Tämän lain säännöksiä ei, kuljetuslupaa ja 
kuljettajatodistusta koskevia säännöksiä lu-
kuun ottamatta, sovelleta sellaisella yleiseltä 
liikenteeltä eristetyllä työmaalla, tehdas-, sa-
tama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaa-
valla alueella taikka tiellä, jolla liikkuminen 
on sallittu vain määrätyssä tarkoituksessa tai 
omistajan luvalla, edellyttäen että liikkumis-
rajoitus on näkyvästi osoitettu liikennemer-
kein, puomein tai muulla selvästi havaittaval-
la tavalla. 

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta oman 
tavaran kuljettamiseen. 

Tiellä kuljettamisena ei pidetä tien ylitystä. 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan:  
1) yhteisöluvalla yhteisössä jäsenvaltion 

alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai use-
amman jäsenvaltion alueen kautta tapahtuvan 
maanteiden tavaraliikenteen markkinoille 
pääsystä annetussa neuvoston asetuksessa 
(ETY) N:o 881/92, jäljempänä yhteisölupa-
asetus, tarkoitettua lupaa;  

2) kuljettajatodistuksella yhteisölupaan liit-
tyvää kuljettajatodistusta;  

3) yhteisöluvan jäljennöksellä lupaviran-
omaisen antamaa ja oikeaksi todistamaa jäl-
jennöstä yhteisöluvasta; 

4) kotimaan liikenneluvalla muualla Suo-
messa kuin Ahvenanmaan maakunnassa ta-
pahtuvaan kaupalliseen tavarankuljetukseen 
myönnettyä lupaa; 

5) liikennetraktoriluvalla muualla Suomes-
sa kuin Ahvenanmaan maakunnassa liikenne-
traktorilla tapahtuvaan kaupalliseen tavaran-
kuljetukseen myönnettyä lupaa; 

6) kuljetusluvalla lupaa, jonka nojalla ul-
komailla rekisteröityä kuorma-autoa tai ras-
kasta perävaunua saa käyttää Suomessa taik-
ka Suomessa rekisteröityä kuorma-autoa tai 
raskasta perävaunua ulkomailla;  

7) kahdenkeskisellä luvalla Suomen ja toi-
sen valtion väliseen liikenteeseen tarkoitettua 
kuljetuslupaa;  

8) kolmannen maan luvalla kuljetuslupaa 
kahden sellaisen valtion välillä, joista kum-
pikaan ei ole ajoneuvon rekisteröintivaltio; 

9) CEMT-luvalla Euroopan liikenneminis-
tereiden konferenssin tarkoittamaa kuljetus-
lupaa kahdessa eri jäsenvaltiossa sijaitsevan 
kuormaus- ja lastauspaikan välillä; 

10) läpikulkuluvalla Itävallan kautta kulke-
viin raskaisiin tavarankuljetusajoneuvoihin 
sovellettavaa siirtymäkauden ekopistejärjes-
telmää tai muuta lupaa, joka oikeuttaa liiken-
teen harjoittajan kulkemaan toisen valtion lä-
pi;  

11) ajoneuvolla autoa ja liikennetraktoria;  
12) ammattiinpääsydirektiivillä maanteiden 

kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja hen-
kilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsys-
tä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja 
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muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien 
asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 
sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoit-
tajien sijoittautumisvapauden tehokkaan 
käyttämisen edistämiseksi annettua neuvos-
ton direktiiviä 96/26/EY;  

13) tiellä yleiselle liikenteelle tarkoitettua 
tai yleisesti liikenteeseen käytettävää tietä tai 
katua. 

 
2 luku 

Viranomaiset 

3 § 

Lupaviranomaiset 

Yhteisöluvan, kuljettajatodistuksen, koti-
maan liikenneluvan ja liikennetraktoriluvan 
myöntää lääninhallitus.  

Tulli myöntää 2 §:n 6 ja 9 kohdassa tarkoi-
tetun kuljetusluvan. Ajoneuvohallintokeskus 
myöntää 2 §:n 7, 8 ja 10 kohdassa tarkoitetun 
kuljetusluvan. Jäljempänä 22 §:ssä tarkoite-
tun kuljetusluvan myöntää liikenne- ja vies-
tintäministeriö. 

 
4 §  

Neuvoston asetuksen mukaan toimivaltainen 
viranomainen 

Edellytyksistä, joilla muut kuin jäsenvalti-
osta olevat liikenteenharjoittajat voivat har-
joittaa kansallista maanteiden tavaraliiken-
nettä jäsenvaltiossa, annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 3118/93 tarkoitettu 
toimivaltainen viranomainen Suomessa on 
liikenne- ja viestintäministeriö.  

 
3 luku 

Lupajärjestelmä 

5 §  

Luvan tarve 

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä 
korvausta vastaan edellyttää lupaa. Lupaa ei 
kuitenkaan tarvita 7 §:ssä tarkoitettuihin kul-

jetuksiin. 
Jos tavaraa kuljetetaan korvausta vastaan 

vuokratulla ajoneuvolla, jonka kuljettajana 
toimii sen vuokralle antaja tai vuokralle anta-
jan palveluksessa oleva taikka vuokralle an-
tajan tehtävään osoittama, välittämä tai muul-
la näihin verrattavalla tavalla järjestämä hen-
kilö, liikenteenharjoittajana pidetään vuokral-
le ottajan asemesta vuokralle antajaa.  

 
6 §  

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat luvat 

Suomessa myönnetyllä yhteisöluvalla voi 
harjoittaa yhteisölupa-asetuksessa sallittua 
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioi-
den ja Sveitsin keskinäisen liikenteen lisäksi 
myös muuta ulkomaan liikennettä sekä koti-
maan liikennettä Ahvenanmaan maakuntaa 
lukuun ottamatta.  

Kotimaan liikenneluvalla voi harjoittaa lii-
kennettä koko maassa Ahvenanmaan maa-
kuntaa lukuun ottamatta sekä 3 ja 4 momen-
tissa tarkoitettua ulkomaanliikennettä.  

Kotimaan liikenneluvalla voi harjoittaa yh-
teisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvä-
listä liikennettä 23 päivänä heinäkuuta 1962 
annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 
liitteessä tarkoitettuja kuljetuksia Suomen ja 
muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
valtioiden välillä, jos kuljetukset Suomen 
lainsäädännön mukaan edellyttävät liikenne-
lupaa.  

Suomen ja Euroopan talousalueeseen kuu-
lumattomien valtioiden välillä kotimaan lii-
kenneluvalla voi:  

1) kuljettaa maa- ja kiviaineksia sekä jalos-
tamatonta puutavaraa;  

2) suorittaa muutto- ja näyttelykuljetuksia;  
3) kuljettaa vahingoittuneita tai rikkoutu-

neita moottoriajoneuvoja;   
4) viedä sellaisen koneen, laitteen tai vara-

osan, jota sen vastaanottaja kiireellisesti tar-
vitsee rikkoontuneen tilalle liikkeen, laitok-
sen tai yrityksen toiminnan ylläpitämiseksi, 
ja tuoda paluukuormana rikkoontuneen ko-
neen, laitteen tai varaosan. 

Edellä 4 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-
tetuissa tapauksissa saa paluukuljetuksena 
kuljettaa muutakin tavaraa.  
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Liikennetraktoriluvalla voi harjoittaa lii-
kennettä koko maassa lukuun ottamatta Ah-
venanmaan maakuntaa.  

Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavas-
ta liikenteestä päättää Ahvenanmaan maa-
kunta. Ahvenanmaan maakunnan hallituksen 
myöntämä liikennelupa oikeuttaa kuljetta-
maan tavaraa Ahvenanmaan ja muun Suo-
men välillä.  

 
 

7 §  

Ilman lupaa sallittu kaupallinen liikenne 

Lupaa ei tarvita suoritettaessa:  
1) tavaran kuljetusta ajoneuvolla tai ajo-

neuvoyhdistelmällä, jonka suurin sallittu ko-
konaismassa on enintään 2 400 kiloa;  

2) tavaran kuljetusta ammatillisessa oppi-
laitoksessa opetushallituksen valvonnassa ta-
pahtuvan kuljettajan ammattiopetuksen yh-
teydessä;  

3) elinkeinotoiminnan yhteydessä siihen 
tavanomaisesti liittyvää tavaran kuljetusta 
elinkeinonharjoittajan hallinnassa olevalla 
ajoneuvolla;  

4) työurakoiden tai muiden sopimuksen 
kohteena olevien työkokonaisuuksien yhtey-
teen kuuluvaa tavaran kuljetusta urakoitsijan 
tai muun suoritusvelvollisen hallinnassa ole-
valla ajoneuvolla, jos tiellä suoritetun kulje-
tuksen kuljetuskustannusten osuus on enin-
tään 30 prosenttia urakasta tai työkokonai-
suudesta;  

5) maa-, metsä-, eläin- tai kalatalouden kul-
jetusta näiden alojen elinkeinon harjoittajan 
hallinnassa olevalla liikennetraktorilla yhden 
kunnan alueella; 

6) kotihoidon palveluun liittyvää kuljetusta 
tämän alan elinkeinoharjoittajan hallinnassa 
olevalla ajoneuvolla yhden kunnan alueella; 

7) tien- ja kadunpitoon liittyvän maa-
aineksen, veden, suolan tai muun vastaavan 
aineen levittämistä tielle tai kadulle; 

8) konsernin tai siihen verrattavan yhty-
män, kunnan, kuntayhtymän tai kuntakonser-
niin kuuluvan yhteisön sisäistä kuljetusta sen 
hallinnassa olevalla ajoneuvolla;  

9) kunnan, kuntayhtymän tai kuntakonser-
niin kuuluvan yhteisön järjestämiin sosiaali- 
ja terveyspalveluihin sekä opetuspalveluihin 

liittyvää kuljetusta sen hallinnassa olevalla 
ajoneuvolla;  

10) postipalvelulaissa (313/2001) tarkoitet-
tua postinkuljetusta postitoimiluvan haltijan 
hallinnassa olevalla ajoneuvolla;  

11) ruumiinkuljetusta; 
12) kuljetusta, josta työnantaja maksaa pal-

kansaajalle verohallinnon verottomana hy-
väksymän suuruisen korvauksen työtehtäviin 
liittyvien tavaroiden kuljettamisesta palkan-
saajan hallinnassa olevalla ajoneuvolla. 

Edellä 1 momentin 3—6 kohdassa tarkoi-
tettujen kuljetusten kustannusten osuus saa 
olla enintään 30 prosenttia koko elinkeino-
toiminnan suoranaisista kustannuksista tili-
kaudella, ja se lasketaan vertaamalla kulje-
tustoiminnasta aiheutuneita suoranaisia kus-
tannuksia harjoitettavan koko elinkeinotoi-
minnan suoranaisiin kustannuksiin tilikaudel-
la.  

Kuljetuksen osuuteen lasketaan kuljettajan 
työpanos tavaran kuormaamisessa ja purka-
misessa, myös tien ulkopuolella, siltä osin 
kuin ne tapahtuvat kuljetuksen mahdollista-
miseksi. 

 

4 luku  

Liikenteen harjoittamista koskevan luvan 
myöntämisen edellytykset 

 
8 § 

Luvan edellytykset 

Liikenteen harjoittamista koskeva lupa on 
myönnettävä hakijalle, joka on: 

1) hyvämaineinen;  
2) saanut ammattitaidosta Ajoneuvohallin-

tokeskuksen myöntämän todistuksen;  
3) oikeustoimikelpoinen; ja 
4) vakavarainen.  
Lupa myönnetään 4 kohdan vaatimuksen 

täyttävälle oikeushenkilölle, jonka liikentees-
tä vastaava henkilö täyttää 1—3 kohdan vaa-
timukset.  

Hyvämaineisuutta, ammattitaitoa tai vaka-
varaisuutta koskevan vaatimuksen täyttymi-
nen voidaan osoittaa myös muussa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa myön-
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netyllä ammattiinpääsydirektiivin mukaisella 
todistuksella. 

 
9 § 

Hyvä maine 

Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö ei 
täytä 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädettyä 
hyvämaineisuuden vaatimusta, jos:  

1) hänet on viimeisten viiden vuoden aika-
na tuomittu vankeusrangaistukseen; tai  

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkoran-
gaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpi-
toa, liikenteen harjoittamista, ajo- ja lepoai-
kojen noudattamista, liikenne- tai ajoneuvo-
turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai muiden 
ammatillista vastuuta koskevien säännösten 
rikkomisesta  

ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen so-
pimaton harjoittamaan luvanvaraista tavara-
liikennettä.  

 
 

10 § 

Liikenneyrittäjäkurssi 

Liikenneyrittäjäkurssin tarkoituksena on 
antaa liikenneyrittäjäksi aikovalle riittävä 
ammatillinen pätevyys kaupalliseen tavaran-
kuljetukseen tiellä.  

Kurssin opetussisällöstä ja pituudesta sää-
detään liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksella. 

 
 

11 § 

Koe 

Ajoneuvohallintokeskus vastaa sisällöltään 
ja rakenteeltaan ammattiinpääsydirektiivin 
mukaisen kokeen järjestämisestä. Kokeella 
varmistutaan siitä, että kokeeseen osallistuja 
täyttää direktiivissä asetetut ammattitaitovaa-
timukset. Ajoneuvohallintokeskus voi käyt-
tää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuu-
den järjestämisessä apunaan ulkopuolista asi-
antuntijaa. 

Ajoneuvohallintokeskus hyväksyy kokee-
seen ilman liikenneyrittäjäkurssia henkilön, 
joka on:  

1) toiminut päätoimisesti hallintoa, taloutta 
tai operatiivista toimintaa koskevissa vastuul-
lisissa kuljetusalan tehtävissä vähintään kaksi 
vuotta ja on ilmeistä, että henkilöllä on lii-
kenneyrittäjäkurssia vastaavat tiedot ja tai-
dot; tai  

2) suorittanut ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoite-
tun, kaupallisen, hallinnollisen, teknisen tai 
kuljetusalan vähintään ammattikorkeakoulu-
tasoisen tutkinnon tai alalle soveltuvan eri-
koisammattitutkinnon ja toiminut 1 kohdassa 
tarkoitetuissa tehtävissä vähintään yhden 
vuoden.  

Kokeen voi korvata ulkomaanliikenteen 
osuuden sisältävällä kokeella, jos henkilö on 
suorittanut aiempien säännösten mukaisen 
kotimaan liikenneyrittäjäkurssin tai hänellä 
on voimassa oleva kotimaan liikennelupa. 
Liikennetraktorikurssin suorittaneen tai lii-
kennetraktoriluvan haltijan tulee lisäksi suo-
rittaa koe, joka sisältää ne liikenneyrittäjäko-
keen aihepiirit, jotka eivät sisälly liikenne-
traktorikurssiin. 

 
 

12 § 

Todistus 

Ajoneuvohallintokeskus antaa ammattiin-
pääsydirektiivin 10 artiklan 3 kohdassa tar-
koitetun todistuksen henkilölle, joka on suo-
rittanut hyväksytysti Ajoneuvohallintokes-
kuksen järjestämän kokeen tai jolla on logis-
tiikan alaan kuuluva ammattiinpääsydirektii-
vin edellyttämät aihepiirit sisältävä tekniikan 
ammattikorkeakoulun tutkintotodistus.  

Kun haetaan yhteisölupa maanteiden tava-
raliikenteen harjoittamista varten muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
kuin Suomessa, ammattiinpääsydirektiivin 
8 artiklassa tarkoitetun todistuksen hyvämai-
neisuudesta antaa kotipaikan poliisi, direktii-
vin 9 artiklassa tarkoitetun todistuksen vaka-
varaisuudesta luottolaitos taikka Keskus-
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksy-
mä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja 
direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun todistuk-
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sen ammattitaidosta lääninhallitus, jos henki-
lö on saanut oikeuden harjoittaa tavaraliiken-
nettä ensi kerran ennen 2 päivänä lokakuuta 
1999 ja muutoin Ajoneuvohallintokeskus. 

 
 

13 § 

Vakavaraisuus 

Liikenneluvan hakija tai haltija on katsot-
tava vakavaraiseksi, jos hän kykenee asian-
mukaisesti vastaamaan velvoitteistaan ja 
osoittaa, että hänellä on riittävät taloudelliset 
voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen 
asianmukaiseen hoitamiseen.  

Varoiksi katsotaan hakijan tai haltijan:  
1) rahoitusomaisuus mukaan lukien tilinyli-

tysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät nos-
tamattomat luotot;  

2) vaihto-omaisuus;  
3) vakuutena käytettävissä oleva käyttö-

omaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset.  
Jos hakija tai haltija on luonnollinen henki-

lö tai avoin yhtiö taikka kommandiittiyhtiö, 
voidaan varoiksi katsoa myös luonnollisen 
henkilön, yhtiömiesten ja vastuunalaisten yh-
tiömiesten henkilökohtainen vakuutena käy-
tettävissä oleva omaisuus. 

Liikennettä aloitettaessa tai ajoneuvojen 
määrää lisättäessä käytettävissä olevien varo-
jen määrä saadaan vähentämällä 2 momentin 
mukaan lasketuista varoista liikenteen aloit-
tamisesta tai ajoneuvojen määrän lisäämises-
tä aiheutuvat ajoneuvojen, toimitilojen, ko-
neiden ja laitteiden hankintamenot.  

Osamaksusopimuksella ostetusta ajoneu-
vosta varoiksi katsotaan sen verran kuin siitä 
on maksettu. 

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksel-
la säädetään, kuinka paljon käytettävissä ole-
via varoja tulee olla hakijan jokaista ajoneu-
voa kohden.  

 
 

14 § 

Taloudellisten voimavarojen osoittaminen 

Taloudellisten voimavarojen riittävyys 
osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla:  

1) vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen 
antama takaussitoumus tai pankkitalletus; tai  

2) todistuksella, jonka on antanut Keskus-
kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksy-
mä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
taikka julkishallinnon ja -talouden tilintarkas-
taja tai tilintarkastusyhteisö.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asiakirja 
on toimitettava lupaviranomaiselle lupaa ha-
ettaessa ja uusittaessa. Jos luvanhaltijalla on 
useampi kuin yksi lupa ja niiden voimassa-
oloaika päättyy eri aikoina, asiakirja on toi-
mitettava vähintään viiden vuoden välein.  

 
 

5 luku  

Liikenteestä vastaava henkilö 

15 § 

Liikenteestä vastaava henkilö 

Oikeushenkilöllä tulee aina olla edellytyk-
set täyttävä lääninhallituksen hyväksymä lii-
kenteestä vastaava henkilö, joka tosiasialli-
sesti ja jatkuvasti toimii tässä tehtävässä ja 
vastaa siitä, että liikennettä hoidetaan sään-
nösten ja lupaehtojen mukaisesti sekä edus-
taa yritystä liikenneluvan myöntävän ja lii-
kennettä valvovan viranomaisen kanssa asi-
oitaessa.  

Luonnollinen henkilö, jolla on yhteisölupa, 
kotimaan liikennelupa tai liikennetraktorilu-
pa, voidaan hyväksyä oikeushenkilön liiken-
teestä vastaavaksi henkilöksi vain, jos hänel-
lä on osakkuuteen tai osakkeiden omistuk-
seen perustuva määräämisvalta tai yhdenver-
tainen asema muiden osakkaiden kanssa täs-
sä yhtiössä tai yhteisössä. 

Konsernissa tai siihen verrattavassa yhty-
mässä voidaan sama henkilö hyväksyä kah-
den tai useamman oikeushenkilön liikentees-
tä vastaavaksi henkilöksi.  

 
 

16 § 

Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen 

Jos liikenteestä vastaava henkilö on vaih-
dettava kuoleman, äkillisen vakavan sairau-
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den, tapaturman tai muun näihin verrattavan 
ennalta arvaamattoman syyn vuoksi, on toi-
sen henkilön hyväksymistä koskeva hakemus 
toimitettava viipymättä lupaviranomaiselle. 
Jos tehtävään ei voida heti esittää säädetyt 
ammattitaitovaatimukset täyttävää henkilöä, 
on vaatimusten täyttymistä osoittavat selvi-
tykset toimitettava mahdollisimman pian, 
kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vaih-
tamiseen johtaneesta tapahtumasta.  

 
6 luku 

Lupamenettely 

17 § 

Lupahakemus 

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti haki-
jan kotipaikan lääninhallitukselle. Hakemuk-
sessa on esitettävä lupaviranomaisen pyytä-
mät hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat 
tiedot. 

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, 
sen on haettava lupaa Etelä-Suomen läänin-
hallitukselta ja liikenteestä vastaavan henki-
lön on toimitettava yhteystietonsa Etelä-
Suomen lääninhallitukselle. 

 
18 §  

Luvan myöntäminen 

Yhteisölupa, kotimaan liikennelupa ja lii-
kennetraktorilupa myönnetään viideksi vuo-
deksi kerrallaan. Yhteisöluvan myöntämises-
sä noudatetaan, mitä yhteisölupa-asetuksessa 
säädetään.  

Uusille hakijoille kotimaan liikennelupaa ei 
myönnetä. Kotimaan liikennelupa on ajoneu-
vokohtainen. 

Lupaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi. 
 
 

19 § 

Luvan muuttaminen ja uusiminen 

Luvan muuttamista tai uusimista haetaan 
siinä järjestyksessä kuin luvan hakemisesta 
säädetään.  

Jos uusiminen on pantu vireille viimeistään 
kuukautta ennen luvan viimeistä voimassa-
olopäivää, uusittavalla luvalla saa jatkaa lii-
kennettä asian ratkaisemiseen saakka. 

Kotimaan liikenneluvan uusimiseksi katso-
taan myös yritysmuodon muutoksesta johtu-
va liikenteen harjoittamiseen oikeuttavan lu-
van muuttaminen.  

 
20 § 

Luvan peruuttaminen 

Lupaviranomainen voi peruuttaa luvan 
määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhaltija ei 
enää täytä luvan saamisen edellytyksiä.  

Jos luvanhaltija tai liikenteestä vastaava 
henkilö on syyllistynyt 9 §:ssä tarkoitettuun 
tekoon, mutta hänen katsotaan edelleen täyt-
tävän hyvämaineisuuden vaatimuksen, pe-
ruuttaminen voi koskea laajuudeltaan vain 
yhtä tai useampaa ajoneuvokohtaista lupaa. 

Yhteisöluvan peruuttamisesta on voimassa 
lisäksi, mitä yhteisölupa-asetuksen 8 artiklas-
sa säädetään. Mitä yhteisöluvan peruuttami-
sesta siinä säädetään, sovelletaan myös koti-
maan liikenneluvan peruuttamiseen. 

Vakavaraisuutta tai ammattitaitoa koskevan 
vaatimuksen osalta lupaviranomaisen on en-
nen luvan peruuttamista annettava luvan hal-
tijalle mahdollisuus korjata puute lupaviran-
omaisen asettamassa määräajassa. Määräaika 
ei saa olla lyhyempi kuin kolme kuukautta. 

Hyvämaineisuutta koskevan vaatimuksen 
osalta lupaviranomaisen on ennen luvan pe-
ruuttamista annettava luvanhaltijalle kirjalli-
nen varoitus, jos luvan haltijan rikkomukset 
tai rikokset kokonaisuutena arvioiden ovat 
vähäisiä. 

 
 

21 §  

Ajoneuvokohtaisen luvan tai yhteisöluvan 
jäljennöksen väliaikainen peruuttaminen 

Jos luvanhaltija taikka luvanhaltijan palve-
luksessa oleva tai muutoin käyttämä kuljetta-
ja on tuomittu liikenne- tai ajoneuvoturvalli-
suutta koskevien säännösten toistuvan ja va-
kavan rikkomisen johdosta, lääninhallitus voi 
enintään kolmen kuukauden määräajaksi pe-
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ruuttaa tässä laissa tarkoitetun ajoneuvokoh-
taisen luvan tai yhteisöluvan jäljennöksen. 
Peruutettavien lupien tai yhteisöluvan jäljen-
nösten lukumäärä päätetään luvanhaltijan lu-
pien ja jäljennösten kokonaislukumäärän ja 
rikkomusten määrän ja vakavuuden perus-
teella. Lääninhallitus voi antaa luvanhaltijalle 
vain varoituksen, jos luvan tai yhteisöluvan 
jäljennöksen peruuttaminen olisi kohtuuton-
ta. 

 

7 luku 

Kansainväliset kuljetukset 

22 § 

Kansainväliset kuljetukset  

Ulkomailla rekisteröidyllä tai Suomessa 
rekisteröidyllä mutta ulkomaille vuokratulla 
kuorma-autolla ja raskaalla perävaunulla tu-
lee olla liikenne- ja viestintäministeriön 
myöntämä kuljetuslupa, jollei kansainvälisis-
tä sopimuksista tai Euroopan yhteisön lain-
säädännöstä muuta johdu.  

Liikenne- ja viestintäministeriö voi Suo-
mea sitovan kansainväliseen velvoitteeseen 
ja sopimukseen sisältyvän vastavuoroisuuden 
perusteella sopia vähäisiä poikkeuksia lupa-
järjestelyihin.  

Liikenne- ja viestintäministeriö voi yksit-
täistapauksessa pakottavasta syystä vapauttaa 
kuljetusluvasta sellaisen ajoneuvon tai kulje-
tuksen, josta ei ole sovittu kansainvälisessä 
sopimuksessa.  

 
 

23 § 

Ulkomaille tarvittavan kuljetusluvan myön-
tämisen edellytykset 

Lupaviranomainen myöntää ulkomaille 
tarvittavan kuljetusluvan hakemuksesta. Ha-
kemuksessa on esitettävä lupaviranomaisen 
pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tar-
peelliset tiedot.  

Lupaviranomaisen on myönnettävä kulje-
tuslupa, jos haettua kuljetusta varten on 
Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen 

mukaan osoitettavissa kuljetuslupa. Lupavi-
ranomainen voi määrätä luvalle hakuajan. Jos 
lupa voidaan myöntää lupien vähäisen mää-
rän vuoksi vain osalle hakijoista, se on 
myönnettävä hakijalle, jonka kuljetus tehok-
kaimmin hyödyntää haettuun lupaan kohdis-
tuvaa kuljetusoikeutta.  

 
24 §  

Kuljetusluvan palauttaminen 

Kuljetusluvan haltija on velvollinen viipy-
mättä palauttamaan käyttämättömäksi jäävän 
tai käyttämättä jääneen kuljetusluvan lupavi-
ranomaiselle. Lupaviranomainen voi vaatia 
kuljetusluvan palautettavaksi, jos luvanhaltija 
ei käytä kuljetuslupaa eikä ota sitä käyttöön 
lupaviranomaisen asettamassa kohtuullisessa 
määräajassa.  

Lupaviranomaisella on oikeus saada virka-
apua poliisilta, tullilta ja rajavartiolaitokselta 
1 momentin noudattamisen valvomiseksi ja 
täytäntöön panemiseksi.  

 
 
 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

25 § 

Liikenteessä käytettävä ajoneuvo 

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavan lu-
van haltija vastaa siitä, että luvanvaraiseen 
liikenteeseen käytettävä ajoneuvo on:  

1) luvanhaltijan yksinomaisessa hallinnas-
sa, mikä on merkitty ajoneuvorekisteriin; tai  

2) luvanhaltijan käytössä kirjallisen vuok-
rasopimuksen perusteella, jolloin alkuperäi-
nen vuokrasopimus tai sen oikeaksi todistettu 
jäljennös on pidettävä ajoneuvossa mukana 
ja, jos ajoneuvon kuljettajana ei toimi vuok-
raaja, kirjallinen selvitys siitä, että kuljettaja 
on vuokraajan palveluksessa. 

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavan lu-
van haltija vastaa siitä, että luvanvaraiseen 
liikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa tulee 
olla näkyvällä paikalla selvästi merkittynä 
yhteisöluvan, kotimaan liikenneluvan tai lii-
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kennetraktoriluvan haltijan nimi ja yhteystie-
dot.  

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske 
kuljetuksiin käytetyn ajoneuvon lyhytaikai-
sen rikkoutumisen vuoksi käytössä olevaa 
korvaavaa ajoneuvoa.  

 
 

26 §  

Kuolin- ja konkurssipesän oikeus jatkaa lii-
kennettä 

Jos luvan haltija kuolee, on kuolinpesällä 
oikeus jatkaa liikennettä enintään 18 kuu-
kauden ajan ehdolla, että kuolinpesä kolmen 
kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa 
lupaviranomaiselle hyväksyttäväksi luvan-
haltijan velvollisuuksista vastaavan 8 §:n 1 
momentin 1 ja 3 kohdassa säädetyt vaati-
mukset täyttävän henkilön.  

Jos luvanhaltija asetetaan konkurssiin, 
konkurssipesällä on oikeus jatkaa liikennettä 
enintään kolmen kuukauden ajan konkurssin 
alkamisesta. Luvanhaltijan velvollisuuksista 
vastaavat tänä aikana ne, jotka hoitavat kon-
kurssipesää.  

 
 

27 § 

Tietojen antaminen 

Liikenteenharjoittajan tulee pyynnöstä an-
taa lääninhallitukselle lupaa koskevia liiken-
teellisiä ja taloudellisia tietoja. 

Liikenteenharjoittajan tulee pyynnöstä an-
taa tullille ja Ajoneuvohallintokeskukselle 
kuljetuslupaa koskevia liikenteellisiä ja ta-
loudellisia tietoja 

 
 

28 § 

Poliisin ilmoitusvelvollisuus 

Luvanhaltijan kotipaikan poliisin tulee vii-
pymättä ilmoittaa lupaviranomaiselle tiedos-
saan olevista seikoista, jotka voivat johtaa 20 
tai 21 §:ssä tarkoitettuun luvan peruuttami-
seen taikka varoituksen antamiseen. 

 

29 §  

Asiakirjan esittämisvelvollisuus 

Liikennettä harjoitettaessa on ajoneuvossa 
tarvittaessa oltava mukana voimassaoleva 
kotimaan liikennelupa, liikennetraktorilupa 
tai kuljetuslupa alkuperäisenä taikka yhteisö-
luvan jäljennös sekä kuljettajatodistus tai 25 
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vuok-
rasopimus, sen oikeaksi todistettu jäljennös 
tai selvitys.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu asiakirja 
on vaadittaessa esitettävä poliisi-, tulli- tai ra-
javartiomiehelle.  

 
30 §  

Kuljetuksen keskeyttäminen 

Poliisi-, tulli- tai rajavartiomiehen tulee 
keskeyttää kuljetus, jonka suorittaja ei voi 
heti esittää 29 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa, 
jollei ole erityistä syytä sallia kuljetuksen 
jatkamista. 

Jos kuljetus keskeytetään, on poliisi-, tulli- 
ja rajavartiomiehellä oikeus tarvittaessa ottaa 
ajoneuvon rekisteriote ja -kilvet haltuunsa. 
Ne on annettava takaisin, kun perustetta kul-
jetuksen keskeyttämiselle ei enää ole.  

 
 

31 § 

Muutoksenhaku 

Ajoneuvohallintokeskuksen 11 §:ssä tar-
koitettuun kokeeseen hyväksymistä koske-
vaan päätökseen ja hylättyyn koesuorituk-
seen ei voi hakea muutosta valittamalla. Ko-
keeseen hyväksymistä koskevaan päätökseen 
ja koesuoritukseen saa hakea oikaisua Ajo-
neuvohallintokeskukselta. Oikaisuvaatimus 
on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa sii-
tä, kun henkilö sai tiedon hylkäämisestä. 
Muutoksenhausta oikaisuvaatimusta koske-
vaan Ajoneuvohallintokeskuksen päätökseen 
säädetään 2 momentissa. 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. Päätöstä on 
noudatettava muutoksenhausta huolimatta, 
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jollei valitusviranomainen toisin määrää.  
 
 

32 §  

Rangaistussäännökset 

Joka harjoittaa tässä laissa tarkoitettua lii-
kennettä ilman asianmukaista lupaa, on tuo-
mittava luvattomasta tavaraliikenteen har-
joittamisesta sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi.  

Joka luovuttaa luvan toisen käytettäväksi, 
laiminlyö 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
merkinnän tekemisen tai 27 §:ssä tarkoitetun 
tietojenantovelvollisuuden taikka jättää nou-
dattamatta, mitä 29 §:ssä säädetään, on tuo-
mittava kaupallisista tavarankuljetuksista 
tiellä annetun lain säännösten rikkomisesta 
sakkoon.  

 
33 §  

Henkilörekisteritiedot 

Lupaviranomaisella on oikeus saada tietoja 
rikosrekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvo-
liikennerekisteristä ja ulosottorekisteristä se-
kä verohallinnolta verovelkatiedot yhteisölu-
van, kotimaan liikenteen luvan ja liikenne-
traktoriluvan myöntämistä, uusimista ja pe-
ruuttamista koskevien asioiden käsittelyä 
varten.  

 
34 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
20  . Lain 25 §:n 2 momentti tulee kuitenkin 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.  

Tällä lailla kumotaan luvanvaraisesta tava-
raliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 
1991 annettu laki (342/1991) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen ja luvanva-
raisesta tavaraliikenteestä 15 päivänä helmi-
kuuta 1991 annetun asetuksen (346/1991) 
5 §, sellaisena kuin se on 1 päivänä syyskuu-
ta 1995 luvanvaraisesta tavaraliikenteestä 
tiellä annetun asetuksen muuttamisesta anne-
tussa asetuksessa (1110/1995). 

 
35 § 

Siirtymäsäännökset 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt 
liikenneluvat pysyvät voimassa luvassa mää-
rätyn ajan.  

Liikennelupahakemukset sekä ilmoitukset 
liikenteestä vastaavan henkilön muutoksista, 
jotka on jätetty ennen tämän lain voimaantu-
loa, mutta joita ei ole ratkaistu tämän lain 
voimaan tullessa, ratkaistaan tämän lain 
säännösten mukaisesti.  

Luvanhaltijan, jolla on liikennelupa kuor-
ma- tai pakettiautolle tämän lain voimaan tul-
lessa, samoin kuin henkilön, joka toimii lii-
kenteestä vastaavana henkilönä kuorma- tai 
pakettiautolla ammattimaista liikennettä har-
joittavassa yrityksessä tämän lain voimaan 
tullessa, katsotaan täyttävän tässä laissa sää-
detyn ammattitaitovaatimuksen.  

Ennen tämän lain voimaantuloa liiken-
neyrittäjäkurssista ja kirjallisesta loppuko-
keesta sekä käytännön kokemuksesta annetut 
todistukset jäävät sellaisinaan voimaan. To-
distukset myöntäneiden oppilaitosten tulee 
toimittaa tiedot todistuksista Ajoneuvohallin-
tokeskukselle vuoden kuluessa tämän lain 
voimaantulosta.  

 
————— 
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2. 

Laki 

maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Lain soveltamisala ja tarkoitus 

Tässä laissa säädetään maanteiden tavaran-
kuljetukseen ja linja-autolla tai henkilöautol-
la tapahtuvaan henkilöliikenteeseen liittyvän 
liikenneyrittäjäkoulutuksen järjestämisestä ja 
valvonnasta. 

Lain tarkoituksena on varmistaa asianmu-
kaisen ja laadukkaan opetuksen antaminen 
liikenneyrittäjäksi aikovalle.  

 
2 § 

Lupaa edellyttävä toiminta 

Liikenneyrittäjäkoulutuksen antaminen 
edellyttää Ajoneuvohallintokeskuksen lupaa. 

Lupaan voidaan liittää opetuksen käytän-
nön järjestämiseen liittyviä täydentäviä ehto-
ja. Ehdot on suhteutettava toiminnan luontee-
seen ja laajuuteen ja niiden on oltava 1 §:ssä 
määriteltyjen tavoitteiden mukaisia. 

 
3 § 

Luvan edellytykset 

Liikenneyrittäjäkoulutuslupa on myönnet-
tävä jos:  

1) hakijalla on riittävä kyky ja ammattitai-
to; 

2) hakijalla on toiminnan laajuuteen näh-
den riittävä henkilöstö ja muut voimavarat 
toiminnan asianmukaiseen hoitamiseen;  

3) hakija on oikeustoimikelpoinen. 
Liikenneyrittäjäkoulutuslupa myönnetään 

viideksi vuodeksi kerrallaan.    
 

4 §  

Liikenneyrittäjäkoulutusluvan hakeminen 

Liikenneyrittäjäkoulutuslupaa on haettava 
Ajoneuvohallintokeskukselta kirjallisesti. 
Hakemuksessa on esitettävä lupaviranomai-
sen pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi 
tarpeelliset tiedot.  

 
5 § 

Liikenneyrittäjäkoulutusluvan muuttaminen 
ja uusiminen 

Liikenneyrittäjäkoulutusluvan muuttamista 
tai uusimista haetaan siinä järjestyksessä 
kuin luvan hakemisesta 4 §:ssä säädetään. 

Jos uusiminen on pantu vireille viimeistään 
kolme kuukautta ennen liikenneyrittäjäkoulu-
tusluvan viimeistä voimassaolopäivää, uusit-
tavalla luvalla saa jatkaa koulutuksen anta-
mista asian ratkaisemiseen saakka. 

 
6 § 

Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttaminen 

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttaa lii-
kenneyrittäjäkoulutusluvan kokonaan tai 
määräajaksi: 

1) jos luvanhaltija ei enää täytä liiken-
neyrittäjäkoulutusluvan saamisen edellytyk-
siä; 

2) jos luvanhaltija rikkoo olennaisesti ja 
toistuvasti liikenneyrittäjäkoulutusluvan lu-
paehtoja;  

3) jos opetuksessa on toistuvasti olennaisia 
puutteita;  
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4) jos luvanhaltija ilman hyväksyttävää 
syytä on toistuvasti järjestämättä Ajoneuvo-
hallintokeskukselle ilmoittamiaan kursseja. 

Ajoneuvohallintokeskus voi peruuttamisen 
sijasta antaa luvan haltijalle varoituksen, jos 
luvan peruuttaminen olisi liikenneyrittäjä-
koulutuksen tarkoitus ja tavoitteet huomioon 
ottaen kohtuutonta tai jos luvan haltija on jo 
korjannut havaitut puutteet. 

Ajoneuvohallintokeskuksen on peruutetta-
va lupa luvan haltijan sitä pyytäessä. 

 
7 § 

Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta 

Ajoneuvohallintokeskus valvoo liiken-
neyrittäjäkoulutuksen järjestämistä. Ajoneu-
vohallintokeskuksella on oikeus tehdä tarkas-
tuksia paikoissa, joissa toimiluvan haltijat an-
tavat tämän lain mukaista liikenneyrittäjä-
koulutusta. Tarkastusta ei kuitenkaan saa 
suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa pai-
kassa. 

 
8 § 

Muutoksenhaku 

Ajoneuvohallintokeskuksen tämän lain no-
jalla antamaan päätökseen voi hakea muutos-
ta siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Ajoneuvohallintokes-

kus voi päätöksessään määrätä, että päätöstä 
on noudatettava ennen kuin se on saanut 
lainvoiman. Valitusviranomainen voi kuiten-
kin kieltää täytäntöönpanon, kunnes valitus 
on ratkaistu. 

 
 

9 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta  
20  . 

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
henkilöliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuk-
seen lakia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä 
tammikuuta 2007. 

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

 
10 § 

Siirtymäsäännökset 

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt 
määräaikaiset oppilaitosten hyväksynnät py-
syvät voimassa hyväksynnässä määrätyn 
ajan. 

Toistaiseksi voimassa olevan hyväksynnän 
saanut oppilaitos on velvollinen hakemaan 
tässä laissa tarkoitetun luvan viimeistään 
vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 

 
————— 
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3. 

 

 
 
 

Laki  

luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta  

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

lain (343/1991) 2 §:n 7 kohta, 9 §, 9 b §:n 2 ja 3 momentti sekä 25 §, sellaisina kuin ne ovat, 
2 §:n 7 kohta ja 9 b §:n 2 ja 3 momentti laissa 662/1994 sekä 9 § mainitussa laissa 662/1994 ja 
laissa 871/1999 ja 25 § osaksi mainitussa laissa 662/1994, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 662/1994 uusi 9 kohta, 9 b §:ään uu-
si 2 momentti, jolloin muutettu 2 ja 3 momentti ja nykyinen 4—6 momentti siirtyvät 3—7 
momentiksi, sekä lakiin uusi 9 c ja 9 d § seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) liikenteestä vastaavalla henkilöllä hen-
kilöä, joka on oikeushenkilön tähän tehtä-
vään esittämä ja lupaviranomaisen hyväksy-
mä ja joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti johtaa 
yrityksen kuljetustoimintaa sekä edustaa yri-
tystä liikenneluvan myöntävän ja liikennettä 
valvovan viranomaisen kanssa asioitaessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) ammattiinpääsydirektiivillä maanteiden 
kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja hen-
kilöliikenteen harjoittajien ammattiin pääsys-
tä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja 
muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien 
asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 
sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoit-
tajien sijoittautumisvapauden tehokkaan 
käyttämisen edistämiseksi annettua neuvos-
ton direktiiviä 96/26/EY. 

 

9 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyk-
set 

Joukkoliikennelupa on myönnettävä haki-
jalle, joka on hyvämaineinen, saanut ammat-
titaidosta Ajoneuvohallintokeskuksen myön-
tämän todistuksen, oikeustoimikelpoinen ja 
vakavarainen. Lupa myönnetään myös vaka-
varaisuutta koskevan vaatimuksen täyttävälle 
oikeushenkilölle, jonka liikenteestä vastaava 
henkilö täyttää muut kohdan vaatimukset.  

Hakija on katsottava vakavaraiseksi, jos 
hän kykenee asianmukaisesti vastaamaan 
velvoitteistaan ja osoittaa, että hänellä on 
ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitetut riittä-
vät taloudelliset voimavarat yrityksen käyn-
nistämiseen ja liikenteen asianmukaiseen 
hoitamiseen. Muusta Euroopan talousaluee-
seen kuuluvasta valtiosta oleva hakija voi 
osoittaa vakavaraisuutensa ammattiin-
pääsydirektiivin 9 artiklan mukaisella todis-
tuksella.  
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Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön 
ei ole katsottava täyttävän 1 momentissa sää-
dettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos: 

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

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkoran-
gaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpi-
toa liikenteen harjoittamista, ajo- ja lepoaiko-
jen noudattamista, liikenne- ja ajoneuvotur-
vallisuutta, ympäristönsuojelua tai muiden 
ammatillista vastuuta koskevien säännösten 
rikkomisesta  

ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen so-
pimaton harjoittamaan luvanvaraista henkilö-
liikennettä. 

Muusta Euroopan talousalueeseen kuulu-
vasta valtiosta oleva hakija voi osoittaa hy-
vämaineisuutensa ammattiinpääsydirektiivin 
8 artiklassa tarkoitetulla asiakirjalla. 

Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on 
katsottava ammattitaitoiseksi, jos hän on suo-
rittanut linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin ja 
saanut Ajoneuvohallintokeskuksen myöntä-
män todistuksen tai muussa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa myönnetyn, 
ammattiinpääsydirektiivin mukaisen todis-
tuksen hyväksytystä kirjallisesta kokeesta.  

Yrittäjäkurssia ei vaadita henkilöltä, jolla 
on vähintään viisi vuotta jatkunut käytännön 
kokemus henkilöliikennettä harjoittavan yri-
tyksen johtotehtävissä. Hänen tulee kuitenkin 
suorittaa hyväksytysti loppukoe. 

 
9 b § 

Taksiluvan ja sairaankuljetusluvan myöntä-
misen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteestä vastaavan henkilön tulee li-

säksi kyetä asianmukaisesti vastaamaan vel-
voitteistaan. 

Taksiluvan hakija ja liikenteestä vastaava 
henkilö on katsottava ammattitaitoiseksi, jos: 

1) hän on suorittanut taksiliikenteen yrittä-
jäkurssin ja saanut Ajoneuvohallintokeskuk-
sen myöntämän todistuksen hyväksytystä kir-
jallisesta kokeesta ja hänellä on käytännön 
kokemusta taksinkuljettajana; tai 

2) hän täyttää 9 §:n 6 momentissa säädetyt 
edellytykset. 

Jos hakijoiden joukossa ei ole sellaista, jo-
ka täyttää 2 momentissa säädetyt edellytyk-
set, lupa voidaan myöntää hakijalle, joka on 
suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkurssin ja 
saanut Ajoneuvohallintokeskuksen myöntä-
män todistuksen hyväksytystä kirjallisesta 
kokeesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 c § 

Liikenneyrittäjäkurssit ja todistukset hyväk-
sytystä kokeesta 

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin ja taksi-
liikenteen yrittäjäkurssin tarkoituksena on 
antaa liikenteenharjoittajaksi aikovalle riittä-
vä ammatillinen pätevyys. Kursseihin sisäl-
tyy Ajoneuvohallintokeskuksen järjestämä 
kirjallinen koe. Ajoneuvohallintokeskus voi 
käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilai-
suuden järjestämisessä apuna ulkopuolista 
asiantuntijaa. 

Ajoneuvohallintokeskus antaa todistuksen 
henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti 1 
momentissa mainitun kokeen. Linja-
autoliikenteen harjoittajaksi aikovalle anne-
tun todistuksen tulee olla muodoltaan am-
mattiinpääsydirektiivin liitteen I kokeen ra-
kennetta koskevien säännösten mukainen ja 
direktiivin liitteen I a mallin mukainen. 

 
9 d § 

Ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitetut toi-
mivaltaiset viranomaiset ja toimielimet 

Tässä pykälässä säädetään niistä viran-
omaisista ja toimielimistä, jotka antavat am-
mattiinpääsydirektiivin 8—10 artiklassa tar-
koitetun todistuksen tai muun asiakirjan hen-
kilölle, joka aikoo harjoittaa maanteiden 
henkilöliikennettä muussa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa. 

Ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklassa tar-
koitetun todistuksen hyvämaineisuudesta an-
taa kotipaikan poliisi. Direktiivin 9 artiklassa 
tarkoitetun todistuksen vakavaraisuudesta an-
taa luottolaitos taikka Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 
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tai tilintarkastusyhteisö. Lääninhallitus antaa 
direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun todistuk-
sen ammattitaidosta henkilölle, joka on saa-
nut oikeuden harjoittaa henkilöliikennettä en-
si kerran ennen 2 päivää lokakuuta 1999 ja 
muutoin Ajoneuvohallintokeskus. 

 
25 § 

Muutoksenhaku 

Oikeus hakea muutosta liikennelupaa kos-
kevaan päätökseen on hakijalla ja luvanhalti-
jalla, jonka oikeuteen päätös voi vaikuttaa 
sekä sillä kunnalla, jossa lupahakemuksessa 
tarkoitettua liikennettä harjoitetaan. 

Edellä 9 c §:ssä tarkoitetun kokeen hyl-
käämiseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. Koesuoritukseen saa hakea oikaisua Ajo-

neuvohallintokeskukselta. Oikaisuvaatimus 
on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa sii-
tä, kun henkilö sai tiedon hylkäämisestä. 
Muutoksenhausta oikaisuvaatimusta koske-
vaan Ajoneuvohallituksen päätökseen sääde-
tään 3 momentissa. 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Tällä lailla kumotaan luvanvaraisesta hen-

kilöliikenteestä tiellä 15 päivänä heinäkuuta 
1994 annetun asetuksen (666/1994) 3 §:n 3 
momentti, 4 §:n 3 momentti sekä 5 ja 6 §, 
sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 momentti 
asetuksessa 720/1999. 

 
————— 
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4. 

 

Laki  

Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(1592/1995) 2 §:n 1 momentin 15 ja 16 kohta, sellaisina kuin ne ovat on laissa 630/2004, ja 
lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 17 kohta seuraavasti: 
 

2 § 

Tehtävät 

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

15) edistää liikenneturvallisuuden paranta-
miseen ja tieliikenteen aiheuttamien ympäris-
töhaittojen vähentämiseen tähtäävää tutki-
mustoimintaa; 

16) toimia tieliikenteen valvontalaitteista 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3821/85 mukaisena toimivaltaisena viran-
omaisena, ei kuitenkaan mainitun asetuksen 

16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna viran-
omaisena; 

17) vastata lupaa edellyttävää kuljetustoi-
mintaa varten vaadittavan kokeen järjestämi-
sestä, todistuksen antamisesta, koulutuslupi-
en myöntämisestä oppilaitoksille ja koulu-
tuksen valvonnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

 
————— 
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5. 

 
 
 
 
 
 

Laki  

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta 

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

1 §:n 2 momentti, 3 §:n 2 momentin 6 kohta ja 5 §:n 1 momentin 10 kohta, sellaisina kuin 
niistä ovat 3 §:n 2 momentin 6 kohta ja 5 §:n 1 momentin 10 kohta laissa 60/2006, sekä 

lisätään 3 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 60/2006, uusi 7 
kohta ja 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 859/2005 ja mainitussa laissa 
60/2006, uusi 11 kohta seuraavasti: 

 
1 § 

Ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttötar-
koitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ajoneuvoliikennerekisteri on ajoneuvoista 

sekä niiden verotuksesta ja kiinnityksestä, 
ajoneuvoa kuljettavista, maakuljetusten tur-
vallisuusneuvonantajista, tieliikenteen val-
vontalaitteissa käytettävistä korteista, lupaa 
edellyttävää kuljetustoimintaa varten järjes-
tettävistä kokeista ja myönnettävistä todis-
tuksista pidettävä rekisteri. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 §  

Rekisteröidyt  

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

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

6) jotka ovat ajoneuvolaissa (1090/2002) 
tarkoitettuja käyttövastaavia; 

7) jotka ovat ilmoittautuneet lupaa edellyt-
tävää kuljetustoimintaa varten vaadittavaan 
kokeeseen tai joilla on lupaa myönnettäessä 
vaadittava todistus.  

 
5 §  

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut 
tiedot  

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

10) auton käyttövastaavasta; 
11) lupaa edellyttävää kuljetustoimintaa 

varten suoritettavasta kokeesta ja lupaa var-
ten myönnettävästä todistuksesta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . Sen 3 §:n 2 momentin 6 kohta ja 5 §:n 
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1 momentin 10 kohta tulevat kuitenkin voi-
maan vasta 1 päivänä tammikuuta 2008. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

————— 

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

3. 

 
 

Laki  

luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta  

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

lain (343/1991) 2 §:n 7 kohta, 9 §, 9 b §:n 2 ja 3 momentti sekä 25 §, sellaisina kuin ne ovat, 
2 §:n 7 kohta ja 9 b §:n 2 ja 3 momentti laissa 662/1994 sekä 9 § mainitussa laissa 662/1994 ja 
laissa 871/1999 ja 25 § osaksi mainitussa laissa 662/1994, sekä 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 662/1994 uusi 9 kohta, 9 b §:ään uu-
si 2 momentti, jolloin muutettu 2 ja 3 momentti ja nykyinen 4—6 momentti siirtyvät 3—7 
momentiksi, sekä lakiin uusi 9 c ja 9 d § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

2 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) liikenteestä vastaavalla henkilöllä hen-
kilöä, joka on oikeushenkilön tähän tehtä-
vään esittämä ja lupaviranomaisen hyväk-
symä ja joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti 
johtaa yrityksen kuljetustoimintaa sekä 
edustaa yritystä liikenneluvan myöntävän ja 
liikennettä valvovan viranomaisen kanssa 
asioitaessa; sekä 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) liikenteestä vastaavalla henkilöllä hen-
kilöä, joka on oikeushenkilön tähän tehtä-
vään esittämä ja lupaviranomaisen hyväk-
symä ja joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti 
johtaa yrityksen kuljetustoimintaa sekä 
edustaa yritystä liikenneluvan myöntävän ja 
liikennettä valvovan viranomaisen kanssa 
asioitaessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) ammattiinpääsydirektiivillä maantei-
den kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja 
henkilöliikenteen harjoittajien ammattiin 
pääsystä sekä tutkintotodistusten, todistus-
ten ja muiden muodollista kelpoisuutta 
osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta 
tunnustamisesta sekä toimenpiteistä näiden 
liikenteenharjoittajien sijoittautumisvapau-
den tehokkaan käyttämisen edistämiseksi 
annettua neuvoston direktiiviä 96/26/EY. 
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9 §  

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edelly-
tykset 

Joukkoliikennelupa on myönnettävä haki-
jalle, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan, 
on vakavarainen, hyvämaineinen, ammatti-
taitoinen sekä muutoinkin henkilönä sopiva 
harjoittamaan henkilöliikennettä. Jos lupaa 
hakee oikeushenkilö, luvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että se on vakavarainen ja 
että sen liikenteestä vastaava henkilö hallit-
see itseään ja omaisuuttaan ja kykenee 
asianmukaisesti vastaamaan velvoitteistaan 
sekä on hyvämaineinen, ammattitaitoinen ja 
muutoinkin henkilönä sopiva harjoittamaan 
henkilöliikennettä. 

Hakija on katsottava vakavaraiseksi, jos 
hän kykenee asianmukaisesti vastaamaan 
velvoitteistaan ja osoittaa, että hänellä on 
riittävät taloudelliset voimavarat yrityksen 
käynnistämiseen ja liikenteen asianmukai-
seen hoitamiseen. 

 
 
 
 
 
Hakijan tai liikenteestä vastaavan henki-

lön ei ole katsottava täyttävän 1 momentissa 
säädettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, 
jos: 

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

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkoran-
gaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, liiken-
teen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen nou-
dattamista, liikenne- tai ajoneuvoturvalli-
suutta, ympäristönsuojelua tai muiden am-
matillista vastuuta koskevien säännösten ja 
määräysten rikkomisesta ja rikokset osoit-
tavat hänen olevan ilmeisen sopimaton har-
joittamaan luvanvaraista henkilöliikennettä. 

 
 
 
 
 
Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on 

9 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edelly-
tykset 

Joukkoliikennelupa on myönnettävä haki-
jalle, joka on oikeustoimikelpoinen, vakava-
rainen, hyvämaineinen ja ammattitaitoinen. 
Jos lupaa hakee oikeushenkilö, luvan myön-
tämisen edellytyksenä on, että se on vaka-
varainen ja sen liikenteestä vastaava henki-
lö on oikeustoimikelpoinen, hyvämaineinen 
ja ammattitaitoinen. 

 
 
 
 
 
Hakija on katsottava vakavaraiseksi, jos 

hän kykenee asianmukaisesti vastaamaan 
velvoitteistaan ja osoittaa, että hänellä on 
ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitetut riit-
tävät taloudelliset voimavarat yrityksen 
käynnistämiseen ja liikenteen asianmukai-
seen hoitamiseen. Muusta Euroopan talo-
usalueeseen kuuluvasta valtiosta oleva ha-
kija voi osoittaa vakavaraisuutensa ammat-
tiinpääsydirektiivin 9 artiklan mukaisella 
todistuksella.  

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

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

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi 
kuluneen vuoden aikana tuomittu sakkoran-
gaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, liiken-
teen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen nou-
dattamista, liikenne- ja ajoneuvoturvalli-
suutta, ympäristönsuojelua tai muiden am-
matillista vastuuta koskevien säännösten 
rikkomisesta  
ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen so-
pimaton harjoittamaan luvanvaraista henki-
löliikennettä. 

Muusta Euroopan talousalueeseen kuulu-
vasta valtiosta oleva hakija voi osoittaa hy-
vämaineisuutensa ammattiinpääsydirektii-
vin 8 artiklassa tarkoitetulla asiakirjalla. 

Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö 
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katsottava ammattitaitoiseksi, jos: 
1) hän on suorittanut hyväksytysti linja-

autoliikenteen yrittäjäkurssin liikenneminis-
teriön hyväksymässä oppilaitoksessa; ja 

2) hänellä on käytännön kokemusta lii-
kennealalta. 

 
 
Yrittäjäkurssia ei vaadita henkilöltä, jolla 

on vähintään viisi vuotta jatkunut käytän-
nön kokemus henkilöliikennettä harjoitta-
van yrityksen johtotehtävissä. Hänen on 
kuitenkin suoritettava hyväksytysti kurssin 
loppukoe 
 

on katsottava ammattitaitoiseksi, jos hän on 
suorittanut linja-autoliikenteen yrittäjä-
kurssin ja saanut Ajoneuvohallintokeskuk-
sen myöntämän todistuksen tai muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtios-
sa myönnetyn, ammattiinpääsydirektiivin 
mukaisen todistuksen hyväksytystä kirjalli-
sesta kokeesta.  

Yrittäjäkurssia ei vaadita henkilöltä, jolla 
on vähintään viisi vuotta jatkunut käytän-
nön kokemus henkilöliikennettä harjoitta-
van yrityksen johtotehtävissä. Hänen tulee 
kuitenkin hankkia 5 momentissa tarkoitettu 
todistus. 

 
 

 
9 b §  

Taksiluvan ja sairaankuljetusluvan myön-
tämisen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

Taksiluvan hakija ja liikenteestä vastaava 
henkilö on katsottava ammattitaitoiseksi, 
jos: 

1) hän on suorittanut hyväksytysti taksilii-
kenteen yrittäjäkurssin liikenneministeriön 
hyväksymässä oppilaitoksessa ja hänellä on 
käytännön kokemusta taksinkuljettajana; 
taikka 

2) hän täyttää 9 §:n 5 momentissa sääde-
tyt edellytykset. 

Jos hakijoiden joukossa ei ole sellaista, 
joka täyttää 2 momentissa säädetyt edelly-
tykset, lupa voidaan myöntää hakijalle, joka 
on suorittanut hyväksytysti 2 momentin 1 
kohdassa säädetyn yrittäjäkurssin. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — — 
 

9 b § 

Taksiluvan ja sairaankuljetusluvan myön-
tämisen edellytykset 

— — — — — — — — — — — — — — — 
Liikenteestä vastaavan henkilön tulee li-

säksi kyetä asianmukaisesti vastaamaan 
velvoitteistaan. 

Taksiluvan hakija ja liikenteestä vastaava 
henkilö on katsottava ammattitaitoiseksi, 
jos: 

1) hän on suorittanut taksiliikenteen yrit-
täjäkurssin ja saanut Ajoneuvohallintokes-
kuksen myöntämän todistuksen hyväksytystä 
kirjallisesta kokeesta ja hänellä on käytän-
nön kokemusta taksinkuljettajana; tai 

2) hän täyttää 9 §:n 6 momentissa sääde-
tyt edellytykset. 

Jos hakijoiden joukossa ei ole sellaista, 
joka täyttää 2 momentissa säädetyt edelly-
tykset, lupa voidaan myöntää hakijalle, joka 
on suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkurssin 
ja saanut Ajoneuvohallintokeskuksen myön-
tämän todistuksen hyväksytystä kirjallisesta 
kokeesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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25 § 

Muutoksenhaku 

Oikeus hakea muutosta liikennelupaa 
koskevaan päätökseen on hakijalla ja lu-
vanhaltijalla, jonka oikeuteen päätös voi 
vaikuttaa, sekä sillä kunnalla, jossa lupaha-
kemuksessa tarkoitettua liikennettä aiotaan 
harjoittaa tai liikenneluvan mukaista liiken-
nettä harjoitetaan. 

Viranomaisen 14 §:n 3 momentin ja 
18 §:n 2 momentin nojalla antamaan uhka-
sakon asettamista koskevaan päätökseen ei 
saa erikseen hakea muutosta valittamalla. 

 
 
 
 
 
Muutoksenhausta on muutoin voimassa, 

9 d §

Ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitetut 
toimivaltaiset viranomaiset ja toimielimet 

Tässä pykälässä säädetään niistä viran-
omaisista ja toimielimistä, jotka antavat 
ammattiinpääsydirektiivin 8 ja 10 artiklassa 
tarkoitetun todistuksen tai muun asiakirjan 
henkilölle, joka aikoo harjoittaa maantei-
den henkilöliikennettä muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 

Ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklassa 
tarkoitetun todistuksen hyvämaineisuudesta 
antaa kotipaikan poliisi. Direktiivin 9 artik-
lassa tarkoitetun todistuksen vakavaraisuu-
desta antaa luottolaitos taikka Keskuskaup-
pakamarin tai kauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. 
Lääninhallitus antaa direktiivin 10 artiklas-
sa tarkoitetun todistuksen ammattitaidosta 
henkilölle, joka on saanut oikeuden harjoit-
taa henkilöliikennettä ensi kerran ennen 1 
päivää kesäkuuta 1993. 

 
 
 
 
 
 
 

25 § 

Muutoksenhaku 

Oikeus hakea muutosta liikennelupaa 
koskevaan päätökseen on hakijalla ja lu-
vanhaltijalla, jonka oikeuteen päätös voi 
vaikuttaa sekä sillä kunnalla, jossa lupaha-
kemuksessa tarkoitettua liikennettä harjoite-
taan. 

 
Edellä 9 c §:ssä tarkoitetun kokeen hyl-

käämiseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla. Koesuoritukseen saa hakea oikaisua 
Ajoneuvohallintokeskukselta. Oikaisuvaa-
timus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän ku-
luessa siitä, kun henkilö sai tiedon hylkää-
misestä. Muutoksenhausta oikaisuvaatimus-
ta koskevaan Ajoneuvohallituksen päätök-
seen säädetään 3 momentissa. 

Tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen 
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mitä muutoksenhausta hallintoasioissa an-
netussa laissa (154/50) säädetään. 
 

saa hakea muutosta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 20  . 
Tällä lailla kumotaan luvanvaraisesta 

henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä heinä-
kuuta 1994 annetun asetuksen (666/1994) 
3 §:n 3 momentti, 4 §:n 3 momentti sekä 5 
ja 6 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 3 
momentti asetuksessa 720/1999. 

——— 
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4. 

 

Laki  

Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain 

(1592/1995) 2 §:n 1 momentin 15 ja 16 kohta, sellaisina kuin ne ovat on laissa 630/2004, ja 
lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 17 kohta seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Tehtävät 

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

15) edistää liikenneturvallisuuden paran-
tamiseen ja tieliikenteen aiheuttamien ym-
päristöhaittojen vähentämiseen tähtäävää 
tutkimustoimintaa; ja 

16) toimia tieliikenteen valvontalaitteista 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3821/85 mukaisena toimivaltaisena viran-
omaisena, ei kuitenkaan 16 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettuna viranomaisena. 

2 § 

Tehtävät 

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

15) edistää liikenneturvallisuuden paran-
tamiseen ja tieliikenteen aiheuttamien ym-
päristöhaittojen vähentämiseen tähtäävää 
tutkimustoimintaa; 

16) toimia tieliikenteen valvontalaitteista 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3821/85 mukaisena toimivaltaisena viran-
omaisena, ei kuitenkaan mainitun asetuksen 
16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna viran-
omaisena; 

17) vastata lupaa edellyttävää kuljetus-
toimintaa varten vaadittavan kokeen järjes-
tämisestä, todistuksen antamisesta, koulu-
tuslupien myöntämisestä oppilaitoksille ja 
koulutuksen valvonnasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-
ta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

——— 
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5. 

Laki  

ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta 

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

1 §:n 2, sekä 
lisätään 3 §:n 2 momenttiin, uusi 6 ja 7 kohta ja 5 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on 

osaksi laissa 859/2005 uusi 10 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttötar-
koitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ajoneuvoliikennerekisteri on ajoneuvois-

ta sekä niiden verotuksesta ja kiinnitykses-
tä, ajoneuvoa kuljettavista, maakuljetusten 
turvallisuusneuvonantajista ja tieliikenteen 
valvontalaitteissa käytettävistä korteista pi-
dettävä rekisteri. 
 
 
 
 

1 § 

Ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttötar-
koitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ajoneuvoliikennerekisteri on ajoneuvois-

ta sekä niiden verotuksesta ja kiinnitykses-
tä, ajoneuvoa kuljettavista, maakuljetusten 
turvallisuusneuvonantajista, tieliikenteen 
valvontalaitteissa käytettävistä korteista, lu-
paa edellyttävää kuljetustoimintaa varten 
järjestettävistä kokeista ja myönnettävistä 
todistuksista pidettävä rekisteri. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
 3 §  

Rekisteröidyt  

— — — — — — — — — — — — — —  
Rekisteriin saa tallettaa lisäksi tietoja 

luonnollisista henkilöistä:  
— — — — — — — — — — — — — —  

6) jotka ovat ajoneuvolaissa (1090/2002) 
tarkoitettuja käyttövastaavia; 

7) jotka ovat ilmoittautuneet lupaa edel-
lyttävää kuljetustoimintaa varten vaaditta-
vaan kokeeseen tai joilla on lupaa myönnet-
täessä vaadittava todistus. 
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 5 §  

Luonnollisista henkilöistä talletettavat muut 
tiedot  

Luonnollisista henkilöistä saa perustieto-
jen lisäksi tallettaa rekisterin käyttötarkoi-
tuksen kannalta tarpeellisia tietoja:  
— — — — — — — — — — — — — —  

10) auton käyttövastaavasta; 
11) lupaa edellyttävää kuljetustoimintaa 

varten suoritettavasta kokeesta ja lupaa 
varten myönnettävästä todistuksesta.  
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   
kuuta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

——— 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


