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299/2021

Laki
liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 25 §:n 6 momentti, sellaisena

kuin se on laissa 539/2018,
muutetaan 4 §, 6 §:n 1 momentin 8 kohta, 2 momentin 7 kohta, 3 momentin suomen-

kielinen sanamuoto ja 4 momentti, 8 §:n 1 ja 2 momentin johdantokappaleen suomenkie-
linen sanamuoto, 11 §:n 3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 25 §:n 2 momentin
3 kohta, 3 momentin johdantokappale sekä 4 ja 5 momentti, 26 §:n 2 momentti, 151 §:n
5 kohdan suomenkielinen sanamuoto ja 7 kohta, 152 ja 179 §, 216 §:n 1 momentin 3 koh-
ta, 227 §:n 1 momentin 3 kohta, 228 §:n 1 momentin johdantokappale, 256 §:n 2 moment-
ti, 265 §:n 1 momentin 1 kohta ja 268 §:n otsikko sekä 268 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 371/2019, 6 §:n 3 momentin suomenkielinen
sanamuoto, 25 §:n 2 momentin 3 kohta, 26 §:n 2 momentti, 151 §:n 7 kohta, 228 §:n
1 momentin johdantokappale, 265 §:n 1 momentin 1 kohta ja 268 §:n 1 momentin 2 kohta
laissa 371/2019, 8 §:n 1  momentin johdantokappaleen suomenkielinen sanamuoto,
216 §:n 1 momentin 3 kohta ja 227 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 301/2018, 11 §:n 3 mo-
mentin suomenkielinen sanamuoto, 25 §:n 3 momentin johdantokappale ja 5 momentti
laissa 984/2018, 25 §:n 4 momentti sekä 152 § osaksi laissa 984/2018, 179 § laeissa
984/2018 ja 198/2021, 256 §:n 2 momentti laissa 1505/2019 sekä 268 §:n otsikko, sellai-
sena kuin se on laissa 731/2018, sekä

lisätään 6 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 984/2018 ja 371/2019,
uusi 9 ja 10 kohta, 6 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 984/2018 ja
371/2019, uusi 8 kohta, lakiin uusi 6 a, 15 a, 25 a, 26 a, 35 a, 35 b, 36 a ja 36 b §, 151 §:n
1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 371/2019, uusi 8 kohta, 151 §:ään, sel-
laisena kuin se on osaksi laissa 371/2019, uusi 2 ja 3 momentti, lakiin uusi 193 a §, 216 §:n
1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 301/2018 ja 984/2018, uusi 4 kohta, 227 §:n
1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 301/2018, uusi 4 kohta, lakiin uusi 246 a §,
268 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 731/2018, uusi 3 kohta sekä 268 §:ään,
sellaisena kuin se on laeissa 731/2018 ja 371/2019, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen
2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

4 §

Taksiliikenne

Ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä ja näiden palvelujen tarjoamiseen
yleisölle ajoneuvolaissa tarkoitetulla henkilöautolla, pakettiautolla, kuorma-autolla, kol-
mipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai raskaalla nelipyörällä (taksiliikenne) tarvitaan taksi-
liikennelupa tai henkilö- tai tavaraliikennelupa. Henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltijan
on tehtävä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Liikenne- ja viestintävirastolle.
HE 176/2020
LiVM 8/2021
EV 34/2021
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Ilman taksiliikennelupaa saa kuitenkin suorittaa:
1) konsernin, siihen verrattavan yhtymän tai julkisyhteisön sisäisiä henkilökuljetuksia

niiden hallinnassa olevilla ajoneuvoilla;
2) kunnan tai muun julkisyhteisön järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvia

henkilökuljetuksia sen hallinnassa olevalla henkilöautolla kuljetuspalvelujen saajilta pe-
rittäväksi säädettyä asiakasmaksua vastaan; tai

3) koti- tai matkailupalveluyrityksen kuljetuksia, jotka ovat osa yrityksen asiakkaille
tarjoamaa palvelukokonaisuutta ja tapahtuvat palveluyrityksen hallinnassa olevalla ajo-
neuvolla.

6 §

Taksiliikenneluvan myöntäminen

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää hakemuksesta taksiliikenneluvan luonnolliselle
henkilölle:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
8) jos 3–7 kohdassa tarkoitettu tai siihen välittömästi verrattavissa oleva aikaisempi

toiminta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan tässä laissa tarkoitettua
luvanvaraista toimintaa;

9) jolle on annettu yritys- ja yhteisötunnus yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 9 §:n
mukaisesti;

10) joka on hyväksytysti suorittanut 6 a §:n 3 momentissa tarkoitetun yrittäjäkokeen
tai ammattitaitoa osoittavan kumotussa taksiliikennelaissa (217/2007) säädetyn taksilii-
kenteen yrittäjäkurssin sekä yrittäjäkokeen tai joka on muutoin täyttänyt taksiliikennelais-
sa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen.

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää hakemuksesta taksiliikenneluvan oikeushenkilöl-
le:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
7) jos tämän momentin 2–6 kohdassa tarkoitettu tai siihen välittömästi verrattavissa

oleva aikaisempi toiminta ei osoita hakijaa ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan tässä
laissa tarkoitettua luvanvaraista toimintaa;

8) jonka 7 §:ssä tarkoitettu liikenteestä vastaava henkilö on hyväksytysti suorittanut
6 a §:n 3 momentissa tarkoitetun yrittäjäkokeen tai ammattitaitoa osoittavan taksiliiken-
nelaissa säädetyn taksiliikenteen yrittäjäkurssin sekä yrittäjäkokeen tai joka on muutoin
täyttänyt taksiliikennelaissa säädetyn ammatillisen pätevyyden vaatimuksen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, taksiliikenneluvan myöntämisen edelly-

tyksenä on, että luvanhakijalla on tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka Suomessa ja luvan-
hakijan nimeämä liikenteestä vastaava henkilö on 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvämainei-
nen. Myös luvanhakijana olevan yrityksen toimitusjohtajan ja vastuunalaisten yhtiömies-
ten on oltava 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvämaineisia.

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen myöntämä lupa taksiliikenteeseen oikeuttaa tak-
siliikenteeseen myös Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä.

6 a §

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen tulee sisältää opetusta taksiyrityksen kaupallisesta
ja taloudellisesta johtamisesta, taksiyrittäjyyteen liittyvästä keskeisestä ajoneuvoja ja lii-
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kennettä koskevasta lainsäädännöstä sekä verotusta, kirjanpitoa, työllistämistä, palkkaa,
sosiaaliturvaa, eläkkeitä ja vakuuttamista koskevasta lainsäädännöstä.

Koulutuksen kesto on vähintään 21 tuntia.
Koulutuksen jälkeen suoritettavaan yrittäjäkokeeseen tulee sisältyä kysymyksiä kaikis-

ta 1 momentissa tarkoitetuista asiakokonaisuuksista. Kokeen järjestänyt koulutusorgani-
saatio myöntää todistuksen kokeen hyväksytysti suorittaneelle henkilölle. Yrittäjäkokee-
seen osallistuminen edellyttää, että henkilö on osallistunut yrittäjäkoulutukseen.

Yrittäjäkokeen järjestämisestä ja valvonnasta vastaa yrittäjäkoulutuksen järjestävä kou-
lutusorganisaatio, jolle Liikenne- ja viestintävirasto on myöntänyt 35 a §:ssä tarkoitetun
hyväksynnän.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä yrittäjäkoulutuksen ja -kokeen
sisällöstä, toteutuksesta ja kokeen arvosteluperusteista.

8 §

Luonnollisen henkilön hyvä maine luvanvaraisessa liikenteessä

Jollei EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklasta muuta johdu, liikenteestä vas-
taava henkilö tai luvanhakijana tai -haltijana oleva luonnollinen henkilö ei ole hyvämai-
neinen, jos:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenteestä vastaavaa henkilöä ja luvanhakijana tai -haltijana olevaa luonnollista hen-

kilöä on kuitenkin pidettävä hyvämaineisena, jos 1 momentissa tarkoitetut teot eivät osoita
hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan ammattimaista liikennettä. Ilmeistä sopi-
mattomuutta voi osoittaa:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11 §

Taksi-, henkilö- ja tavaraliikenneluvan muuttaminen ja uusiminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Luvanhaltijan on viipymättä ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle luvan myöntä-

misen edellytyksissä tapahtuneista muutoksista.

15 a §

Taksimatkasta kerättävät tiedot

Henkilöliikennettä tarjoava luvanhaltija vastaa ja huolehtii siitä, että taksiliikenteeseen
käytettävässä ajoneuvossa käytetään taksamittaria, joka täyttää mittauslaitelain
(707/2011) vaatimukset, tai muuta laitetta tai järjestelmää, joka luotettavasti kerää jokai-
sesta taksimatkasta sähköisessä muodossa seuraavat tiedot:

1) yrittäjän yksilöintitiedot;
2) ajoneuvon yksilöintitiedot;
3) ajon suorittaneen kuljettajan yksilöintitiedot;
4) matkan ajankohta, pituus ja ajallinen kesto;
5) matkan hinta- ja maksutapatiedot.
Henkilöliikennettä tarjoava luvanhaltija vastaa siitä, että 1 momentin mukaisia tietoja

säilytetään siten, ettei niiden sisältöä voi muuttaa, ja että niitä voi vaikeuksitta tarkastella
ja tarvittaessa tulostaa selväkielisessä muodossa. Tiedot tulee säilyttää kolmannen osa-
puolen hallinnoimassa tietokannassa, johon kerätyt tiedot siirtyvät automaattisesti.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat tekniset määräykset 1 momentissa tarkoi-
tetusta muusta laitteesta ja järjestelmästä sekä niillä kerättyjen tietojen säilyttämisestä.
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Tietojen säilytystavasta säädetään kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 7 §:n 1 momen-
tissa ja 9 §:ssä. Tietojen säilytysajasta säädetään kirjanpitolain 2 luvun 10 §:n 2 momen-
tissa, arvonlisäverolain 209 n §:ssä ja verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995)
12 §:ssä.

25 §

Taksinkuljettajaa koskevat vaatimukset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää hakemuksesta taksinkuljettajan ajoluvan henki-

lölle:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) joka on suorittanut 25 a §:ssä tarkoitetun taksinkuljettajan kokeen.
Liikenne- ja viestintävirasto ei kuitenkaan saa myöntää taksinkuljettajan ajolupaa hen-

kilölle, joka on rikosrekisteristä ilmenevällä tavalla syyllistynyt ajolupahakemuksen rat-
kaisemista edeltäneen viiden vuoden aikana:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Liikenne- ja viestintävirasto ei myöskään saa myöntää ajolupaa, jos henkilö on sakko-

rekisteristä ilmenevällä tavalla syyllistynyt ajolupahakemuksen ratkaisemista edeltäneen
kolmen vuoden aikana:

1) rikoslain 23 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun törkeään liikenneturvallisuuden vaarantami-
seen, 3 §:ssä tarkoitettuun rattijuopumukseen tai 4 §:ssä tarkoitettuun törkeään rattijuopu-
mukseen;

2) rikoslain 23 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta, jos
teko osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana; tai

3) edellä 3 momentin 1, 2 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tekoon, jos teko osoittaa hänen
olevan ilmeisen sopimaton toimimaan taksinkuljettajana.

Kun hakijalle on myönnetty ajolupa, Liikenne- ja viestintävirasto voi pyynnöstä myön-
tää siitä väliaikaisen todistuksen. Mitä muutoin säädetään ajoluvasta, sovelletaan myös
väliaikaiseen todistukseen.

25 a §

Taksinkuljettajan koe

Taksinkuljettajan kokeen hyväksytty suorittaminen osoittaa, että kokelaalla on taksin-
kuljettajan tehtävässä tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen. Kokeessa on oltava kysymyk-
siä matkustajien avustamisesta ja turvallisuudesta huolehtimisesta, eri matkustajaryhmien
erityistarpeista, taksipalvelujen asiakaspalvelutilanteista sekä kuljetusten ja liikenteen tur-
vallisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa kokeen järjestämisestä ja kokeen valvonnasta. Lii-
kenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä kokeen sisällöstä ja toteutuksesta
sekä kokeeseen ilmoittautumisesta.

26 §

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo ja uusiminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Ajolupa voidaan uusia Liikenne- ja viestintävirastoon tehtävästä hakemuksesta. Ajolu-

van uusimista saa hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ajoluvan voimassaoloajan
päättymistä. Ajoluvan uusimiseen sovelletaan, mitä 25 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa
sekä 3 ja 4 momentissa säädetään ajoluvan myöntämisestä. Jos luvan uusimista hakeva on
luvan voimassaoloaikana syyllistynyt 25 §:n 3 momentissa tarkoitettuun tekoon, lupa voi-
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daan kuitenkin uusia, jos uusimatta jättämistä voidaan pitää teosta jo langetetut rangais-
tukset tai hallinnolliset seuraamukset huomioon ottaen kohtuuttomana.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

26 a §

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutus ja koulutustodistus

Koulutuksen järjestänyt koulutusorganisaatio myöntää taksiliikenteen erityisryhmien
kuljettajakoulutuksen suorittaneelle henkilölle koulutustodistuksen. Erityisryhmien kul-
jettajakoulutuksen tulee sisältää opetusta liikunta- ja toimintarajoitteiden vaikutuksesta
taksipalvelujen käyttämiseen, liikunta- ja toimintarajoitteisten asiakkaiden kohtaamisesta
ja heidän kanssaan kommunikoinnista, erityisryhmien avustamisesta, ajoneuvoon avusta-
misesta sekä koulu- ja päivähoitokuljetuksiin liittyvistä erityiskysymyksistä.

Erityisryhmien kuljettajakoulutuksen kesto on 21 tuntia, josta vähintään seitsemän tun-
tia on oltava käytännön opetusta.

Henkilö, jolla on ollut voimassa kumotussa taksinkuljettajien ammattipätevyydestä an-
netussa laissa (695/2009) tarkoitettu taksinkuljettajan ajolupa ja jonka voidaan todentaa
osallistuneen kyseisessä laissa tarkoitettuun lakisääteiseen koulutukseen tai jatkokoulu-
tukseen, saa koulutustodistuksen käymällä erityisryhmien kuljettajakoulutuksen käytän-
nön opetuksen kokonaisuudessaan.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä koulutuksen sisällöstä ja käy-
tännön toteutuksesta.

35 a §

Koulutusorganisaation hyväksyntä taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen ja 
yrittäjäkoulutuksen koulutuksen järjestäjäksi

Edellä 26 a §:ssä tarkoitetun erityisryhmien kuljettajakoulutuksen sekä 6 a §:ssä tarkoi-
tetun yrittäjäkoulutuksen järjestämiseen vaaditaan Liikenne- ja viestintäviraston hyväk-
syntä.

Liikenne- ja viestintävirasto hyväksyy hakemuksesta tässä pykälässä tarkoitetuksi kou-
lutuksen järjestäjäksi koulutusorganisaation:

1) joka täyttää 36 a §:ssä tarkoitetut opetukselliset ja ammatilliset edellytykset;
2) joka on vakavarainen ja kykenee asianmukaisesti vastaamaan yritystoimintaan liit-

tyvistä velvoitteistaan ja osoittaa, että sillä on riittävät taloudelliset voimavarat koulutus-
toiminnan järjestämiseen ja sen asianmukaiseen hoitamiseen; ja

3) jolla on Liikenne- ja viestintäviraston vahvistama koulutusohjelma.

35 b §

Taksiliikenteen koulutuksen järjestäjän hyväksynnän hakeminen ja koulutusohjelman 
vahvistaminen

Hakemuksesta, jolla koulutusorganisaatio hakee hyväksyntää taksiliikenteen koulutuk-
sen järjestäjäksi, on käytävä ilmi koulutuksen järjestäjää, koulutusohjelmaa ja sen toteut-
tamista koskevat tiedot sekä selvitys opetushenkilöstön kelpoisuudesta.

Hyväksyntää haettaessa hakijan on ilmoitettava:
1) toiminimi ja y-tunnus, jolla toimintaa harjoitetaan;
2) koulutuksesta vastaava henkilö ja selvitys tämän kelpoisuudesta;
3) selvitys opetushenkilöstöstä, opetushenkilöstön kelpoisuudesta ja opetusvälineistä;
4) koulutuksissa käsiteltävien asiakokonaisuuksien mukaisesti laadittu koulutusohjel-

ma, josta ilmenevät opetussuunnitelma ja käytettävät opetusmenetelmät;
5) selvitys taloudellisista edellytyksistä koulutuksen järjestämiseen.
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Koulutusohjelmasta on käytävä ilmi 6 a §:n 1 momentissa ja 26 a §:n 1 momentissa tar-
koitettujen aihealueiden käsittely ja koulutusohjelmaan sisältyvien käytännön harjoitusten
mitoitus osallistujamäärän mukaan sekä vastaavat tiedot harjoitusten käytännön järjeste-
lyistä.

Liikenne- ja viestintävirasto vahvistaa hakemuksesta koulutusohjelman koulutuksen
järjestäjän hyväksynnän ja koulutusohjelman uusimisen yhteydessä. Vahvistettu koulu-
tusohjelma on voimassa enintään viisi vuotta. Liikenne- ja viestintävirasto voi eri hake-
muksesta vahvistaa koulutusohjelman ainoastaan 6 a §:ssä tarkoitettuun yrittäjäkoulutuk-
seen tai 26 a §:ssä tarkoitettuun erityisryhmien kuljettajakoulutukseen. Koulutusohjelman
vahvistamista voi hakea muukin kuin hyväksytty koulutuksen järjestäjä tai hyväksyntää
hakeva.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä koulutuksen järjestäjän hy-
väksynnän hakemisessa ja myöntämisessä noudatettavasta menettelystä, koulutusohjel-
man vahvistamiseen sekä koulutusohjelman valvonnan kannalta tarpeellisista opetuksen
käytännön järjestämiseen, opetustiloihin, opetuskalustoon, opetusvälineisiin ja oppilas-
ryhmäkokoon liittyvistä ehdoista.

36 a §

Taksiliikenteen hyväksytyn koulutuksen järjestäjän opetushenkilöstö ja välineet

Edellä 35 a §:n mukaisesti hyväksytyllä koulutuksen järjestäjällä on oltava toiminnan
laajuuteen nähden riittävä opetushenkilöstö, koulutuksesta vastaava henkilö sekä asian-
mukaiset opetusvälineet ja toimitilat. Koulutuksesta vastaava henkilö ohjaa, valvoo ja ke-
hittää opetustoimintaa ja koulutusta sekä toimii muutoinkin tosiasiallisesti tehtävässä.

Koulutuksesta vastaavalla henkilöllä ja opettajilla on oltava opetustehtävän edellyttä-
mät pedagogiset valmiudet, perehtyneisyys oppimiseen ja ohjaukseen sekä opetustehtä-
vän edellyttämät tiedot ja ammattitaito mukaan lukien perehtyneisyys taksialan säädök-
siin, määräyksiin ja käytäntöihin.

Edellä 26 a §:ssä tarkoitettua taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutusta järjes-
tävän koulutusorganisaation koulutuksesta vastaavalla henkilöllä tai yhdellä kyseiseen
koulutukseen nimetyllä opettajalla tulee olla vähintään yhden vuoden kokemus päätoimi-
sena taksinkuljettajana toimimisesta.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä koulutuksesta vastaavan hen-
kilön sekä koulutuksissa käytettävän opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

36 b §

Taksiliikenteen hyväksytyn koulutuksen järjestäjän velvollisuudet

Sen lisäksi mitä muualla tässä laissa säädetään, 35 a §:n mukaisesti hyväksytty koulu-
tuksen järjestäjä vastaa siitä, että sillä on voimassa oleva Liikenne- ja viestintäviraston
vahvistama koulutusohjelma ja että koulutus annetaan hyväksyntää haettaessa annettujen
tietojen ja hyväksyntää koskevien ehtojen mukaisesti. Jos hyväksyntää haettaessa anne-
tuissa tiedoissa tapahtuu olennaisia muutoksia, koulutusorganisaation on viipymättä il-
moitettava siitä Liikenne- ja viestintävirastolle.

Koulutusorganisaation on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirastolle:
1) käytettävä koulutusohjelma sekä koulutusten ja yrittäjäkokeiden järjestämisen ajan-

kohta ja paikka;
2) tiedot koulutuksen ja yrittäjäkokeen suorittaneista ja annetun opetuksen määrästä.
Edellä 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot merkitään tässä laissa tarkoitettuun lii-

kenneasioiden rekisteriin. Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja noudattaen, mitä ilmoituk-
sen tekemisestä on tässä laissa säädetty tai sen nojalla määrätty. Edellä 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeistään kymmenen vuorokautta ennen koulutuk-
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sen alkamista ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus kahden viikon kuluessa koulutuksen tai
yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta.

Hyväksytyn koulutuksen järjestäjän on pidettävä luetteloa opettajista ja koulutuksesta
vastaavista henkilöistä ja säilytettävä tiedot järjestetyistä koulutuksista, koulutuksiin osal-
listuneista opettajista ja koulutuksen suorittaneita koskevat asiakirjat koulutuksen suorit-
tamisvuotta seuraavan kuuden kalenterivuoden ajan. Säilytysajan päätyttyä koulutuksen
suorittajia koskevat henkilötiedot on hävitettävä.

151 §

Taksiliikennettä koskevat velvollisuudet

Henkilöliikennettä tarjoava luvanhaltija vastaa ja huolehtii siitä, että taksiliikenteessä:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5) matkustajan nähtävillä on luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi;
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7) matkustajalla on oikeus maksaa matkansa käteisellä ja yleisimmillä maksukorteilla,
jollei 150 §:ssä tarkoitetulla tavalla ole selkeästi määritelty tiettyä maksutapaa, jonka mat-
kustaja on tilauksen tai varauksen yhteydessä hyväksynyt;

8) liikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa on mukana 4 §:ssä tarkoitettu taksiliikenne-
lupa tai sen jäljennös taikka, jos liikennettä harjoitetaan 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
nojalla, selvitys, josta käy ilmi, että ilmoitus on merkitty liikenneasioiden rekisteriin.

Taksinkuljettaja vastaa ja huolehtii siitä, että taksiliikenteessä:
1) liikennettä harjoitettaessa ajoneuvossa on mukana 4 §:ssä tarkoitettu taksiliikenne-

lupa tai sen jäljennös taikka, jos liikennettä harjoitetaan 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
nojalla, selvitys, josta käy ilmi, että ilmoitus on merkitty liikenneasioiden rekisteriin;

2) matkustajan nähtävillä on luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi.
Kuljettajan on pyydettäessä esitettävä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lupa tai sen

jäljennös taikka selvitys valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa matkustajan pyynnöstä
kerrottava 2 momentin 2 kohdan mukaiset tiedot matkustajalle suullisesti.

152 §

Taksiliikenteen palvelujen hinnoittelu

Henkilöliikennettä tarjoavan luvanhaltijan sekä välityspalvelun tarjoajan on annettava
kuluttajalle ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen vahvistamista tieto matkan koko-
naishinnasta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa etukäteen, hinnan mää-
räytymisen perusteet veroineen. Kokonaishinta tai hinnan määräytymisen perusteet on il-
moitettava selkeällä, yksiselitteisellä ja kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ta-
valla. Hintatiedot on esitettävä siten, että ne ovat helposti kuluttajan havaittavissa ennen
matkan alkamista.

Jos kuluttajille tarjottavasta taksimatkasta ei ole sovittu kiinteää hintaa, on matkan hin-
nan perustuttava kuljettuun matkaan ja matkaan käytettyyn aikaan, ja hinnan määritykses-
sä on käytettävä mittauslaitelain vaatimukset täyttävää taksamittaria. Lisäksi matkasta
voidaan periä erillinen lähtömaksu ja muita lisämaksuja, jotka ovat etukäteen matkustajan
tiedossa. Hinnan määrittämisessä käytettävät hinnan määräytymisen perusteet eivät saa
muuttua taksimatkan aikana. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat tekniset mää-
räykset hinnan määrityksessä käytettävästä taksamittarista.

Jos kuluttajille tarjottavasta taksimatkasta ei ole sovittu kiinteää hintaa, henkilöliiken-
nettä tarjoavan luvanhaltijan on annettava matkustajalle ennen taksimatkan alkamista tieto
esimerkkimatkan hinnasta. Esimerkkimatkan hinta on sellaisen matkan arvonlisäverolli-
nen hinta, jonka pituus on 10 kilometriä, ja joka kestää 15 minuuttia. Esimerkkimatkan
hinta on esitettävä siten, että se on helposti matkustajan havaittavissa ennen matkan alka-
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mista. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä hintatietojen ja esimerk-
kimatkan hinnan ilmoittamisesta sekä niiden esilläpidosta.

Liikenne- ja viestintäviraston on seurattava kuluttajille tarjottavien taksiliikenteen pal-
velujen hinnoittelua. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset esimerkki-
matkan hinnasta, jonka ylittyessä taksimatkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perus-
teista on sovittava nimenomaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston on määritettävä esimerk-
kimatkan hinta sellaiselle tasolle, jonka ylittyessä esimerkkimatkan hinnan voidaan katsoa
merkittävästi ylittävän kuluttajille tarjottavien taksiliikenteen palvelujen yleisen hintata-
son. Määriteltyä esimerkkimatkan hintaa on tarkasteltava vuosittain. Jos syntyy erimieli-
syys siitä, onko hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista sovittu nimenomaisesti,
palveluntarjoajan on näytettävä väitteensä toteen. Jos hinnasta tai hinnan määräytymisen
perusteista ei ole sovittu nimenomaisesti, se ei voi ylittää Liikenne- ja viestintäviraston
määrittelemää esimerkkimatkan hintaa.

Jos erityisryhmille suunnattujen taksiliikenteen lisäpalvelujen hintojen kehitys osoittaa,
etteivät lisäpalvelusta kuluttajilta perittävät hinnat ole kohtuullisia, Liikenne- ja viestintä-
virasto voi asettaa niille enimmäishinnan. Kohtuullinen hinta on hinta, joka on kohtuulli-
nen ottaen huomioon tehokkaan toimijan kustannukset palvelun tuottamisesta. Enim-
mäishinnan tulee olla kustannussuuntautunut siten, että se sisältää kohtuullisen tuoton.
Enimmäishinta voidaan asettaa enintään vuodeksi kerrallaan. Liikenne- ja viestintäviras-
ton on seurattava eri maantieteellisillä alueilla tarjottavien taksiliikenteen lisäpalvelujen
hintojen kehitystä vuosittain.

Mitä 1–4 momentissa säädetään hinnan ilmoittamisesta ja kuluttajille tarjottavien kyy-
tien hinnoittelusta ja hinnan määrityksestä, sovelletaan myös muille asiakkaille tarjottui-
hin kyyteihin, ellei niistä ole etukäteen muuta sovittu.

Liikenne- ja viestintäviraston on seurattava taksiliikenteen palvelujen yleistä hintakehi-
tystä eri alueilla. Henkilöliikennettä harjoittavalla luvanhaltijalla ja välityspalvelun tarjo-
ajalla on velvollisuus liikesalaisuuden estämättä toimittaa määräajoin tarjoamiensa tai vä-
littämiensä taksipalvelujen toteutuneita hintoja koskevat tiedot Liikenne- ja viestintäviras-
tolle tässä momentissa sekä 4 ja 5 momentissa tarkoitettujen seurantatehtävien hoitamista
varten. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä toimitettavista hintatie-
doista, toimitustavoista sekä tietojen toimittamisen määräajoista.

179 §

Liikenne- ja viestintäviraston seuranta- ja yhteensovittamistehtävät

Liikenne- ja viestintävirasto seuraa liikkumispalveluiden kysyntää ja tarjontaa ja sovit-
taa yhteen liikkumispalveluiden kehittämistä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto arvioi
liikennejärjestelmän tilaa ja toimivuutta, arvioi tämän lain vaikutuksia sekä raportoi niistä
säännöllisesti.

Henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajalla on velvollisuus liikesalaisuuden estä-
mättä toimittaa määräajoin tarjoamiensa tai välittämiensä palvelujen tarjontaa ja toteutu-
nutta kysyntää koskevat tiedot alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna Liikenne- ja viestin-
tävirastolle 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi sekä tilastointia ja tutki-
musta varten. Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoajan on lisäksi ilmoitettava sään-
nöllisesti tarjottavan palvelun aloittamisesta, lopettamisesta ja olennaisista muutoksista
Liikenne- ja viestintävirastolle viimeistään 60 päivää ennen suunnitelman toteuttamista
siltä osin kuin tiedot eivät ole saatavilla 154 §:n 1 momentin mukaisesta rajapinnasta. Tie-
dot on toimitettava maksutta. Jos Liikenne- ja viestintävirasto mainitun pykälän 2 momen-
tin mukaisesti järjestää tietopalvelun hankkimalla sen Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic
Oy:ltä, ilmoitus on tehtävä suoraan Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:lle.

Liikenne- ja viestintävirastolla tai sen puolesta toimivalla Liikenteenohjausyhtiö Fint-
raffic Oy:llä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus luovuttaa saamiaan tietoja toi-
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selle viranomaiselle, jos ne ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien toteutta-
miseksi. Liikenne- ja viestintävirasto tai sen puolesta toimiva Liikenteenohjausyhtiö Fint-
raffic Oy voi luovuttaa tiedot rajapinnan kautta tai muutoin sähköisesti.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä 2 momentin mukaan toimitet-
tavista tiedoista, toimitustavoista sekä tietojen toimittamisen määräajoista.

193 a §

Taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksia sekä yrittäjäkoulutuksia järjestävien 
koulutusorganisaatioiden toimintaa valvova viranomainen

Liikenne- ja viestintävirasto vastaa 35 a §:n mukaisen hyväksynnän saaneiden koulu-
tuksen järjestäjien ja niiden järjestämän koulutuksen sekä 6 a §:ssä tarkoitetun yrittäjäko-
keen järjestämisen valvonnasta. Liikenne- ja viestintävirasto vastaa myös koulutuksen jär-
jestäjien myöntämien todistusten myöntämisen valvonnasta. Liikenne- ja viestintävirasto
voi valtuuttaa ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaan käytännön valvontatoimintaa. Lii-
kenne- ja viestintäviraston tehtävään valtuuttaman asiantuntijan on oltava perehtynyt val-
vottavien koulutusten, yrittäjäkokeen ja näiden järjestämisen vaatimuksiin ja hänellä on
oltava taksitoimialan lainsäädännön ja käytäntöjen riittävä työkokemuksella tai muulla ta-
valla hankittu osaaminen. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä asiantuntemus ja perehtynei-
syys valvontatoimintaan.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtävään valtuuttamalla ulkopuolisella asiantuntijalla on
oikeus päästä seuraamaan opetusta ja saada valvonnassa tarvittavat tiedot. Liikenne- ja
viestintäviraston tehtävään valtuuttamalla asiantuntijalla on myös oikeus päästä seuraa-
maan yrittäjäkoulutuksen yrittäjäkoetta sen asianmukaisen toteutumisen ja kulun varmis-
tamiseksi. Hyväksynnän saaneiden koulutuksen järjestäjien on järjestettävä olosuhteet
sellaisiksi, että tarkastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti. Tarkastuksia ei saa tehdä
pysyväisluontoiseen asumiseen käytettävässä tilassa. Tarkastuksessa on noudatettava hal-
lintolain 39 §:ää.

Valvonnan yhteydessä havaitut puutteet tai laiminlyönnit on viipymättä saatettava Lii-
kenne- ja viestintäviraston tietoon tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä varten. Liiken-
ne- ja viestintäviraston valtuuttamaan ulkopuolisen asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahin-
gonkorvauslaissa.

216 §

Liikenneasioiden rekisterin sisältö ja käyttötarkoitus

Liikenne- ja viestintävirasto pitää sähköisesti liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää
tietoja:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) henkilöluvista;
4) erityisryhmien kuljettajakoulutuksen ja yrittäjäkoulutuksen järjestämiseen 35 a §:n

mukaisen hyväksynnän saaneista koulutusorganisaatioista.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

227 §

Tietojen luovuttaminen yksittäisluovutuksena liikenneasioiden rekisteristä

Jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada seuraavat tiedot:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella tie-
dot henkilön oikeudesta kuljettaa liikennevälinettä tai muusta henkilöluvan voimassaolos-
ta ja laajuudesta;
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4) etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella tie-
dot henkilön suorittamasta 26 a §:ssä tarkoitetusta taksiliikenteen erityisryhmien kuljetta-
jakoulutuksesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

228 §

Tietojen luovuttaminen liikenneasioiden rekisteristä liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, Liikenne- ja viestintävirasto saa luo-
vuttaa 227 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuja luovutettavia tietoja liikenteeseen
liittyviin tarkoituksiin seuraavasti:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

246 a §

Taksinkuljettajan kokeen ja yrittäjäkokeen koesuorituksessa todettu vilppi

Jos 25 a §:ssä tarkoitettuun taksinkuljettajan kokeeseen tai 6 a §:ssä tarkoitettuun yrit-
täjäkokeeseen osallistuvan henkilön havaitaan kokeen aikana syyllistyvän vilpilliseksi
katsottavaan toimintaan, kokeen järjestäjän on keskeytettävä kyseisen henkilön koe ja hy-
lättävä koesuoritus. Vilpiksi katsotaan epärehellinen teko tai tekemättä jättäminen, jonka
tarkoituksena on antaa väärä kuva omasta tai toisen henkilön osaamisesta.

Liikenne- ja viestintävirasto asettaa kuuden kuukauden mittaisen määräaikaisen kiellon
osallistua taksinkuljettajan kokeeseen henkilölle, jonka todetaan syyllistyneen vilpillisek-
si katsottavaan toimintaan koetilaisuudessa. Määräaika lasketaan siitä koepäivästä, jolloin
vilpilliseksi katsottava toiminta tapahtui. Liikenne- ja viestintäviraston päätös määräaikai-
sesta kokeeseen osallistumiskiellosta on täytäntöönpanokelpoinen, vaikka päätös ei olisi
saanut lainvoimaa.

Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä vilpilliseksi katsottavasta toi-
minnasta ja vilpin todentamisesta sekä menettelystä vilppitapauksissa.

256 §

Oikaisuvaatimus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Henkilöluvan tai taksiliikenneluvan hakija tai haltija ja taksiliikenneluvan haltijan

7 §:ssä tarkoitettu liikenteestä vastaava henkilö saa vaatia oikaisua 35 tai 35 a §:ssä tarkoi-
tetun Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän koulutuskeskuksen tai koulutuksen jär-
jestäjän, 89 §:ssä tarkoitetun näytön vastaanottajan, 114 §:ssä tarkoitetun merenkulun
koulutuksen järjestäjän, 135 §:ssä tarkoitetun koulutusluvan haltijan, 195 §:ssä tarkoite-
tun ilmailulääkärin, ilmailulääketieteen keskuksen, työterveyslääkärin ja matkustamomie-
histön kelpoisuustodistuksen myöntävän organisaation, 204 §:ssä tarkoitetun rautatielää-
kärin, 205 §:ssä tarkoitetun psykologin ja 206 §:ssä tarkoitetun merimieslääkärin anta-
maan lausuntoon tai muuhun päätökseen Liikenne- ja viestintävirastolta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

265 §

Luvaton liikenteen koulutustoiminta

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
1) harjoittaa 6 a, 26 a, 31, 34 tai 37 §:ssä tarkoitettua koulutus- tai koetoimintaa ilman

35, 35 a tai 37 §:ssä tarkoitettua hyväksyntää,
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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268 §

Moottorikäyttöisen ajoneuvon asiakirjoja ja luvanvaraisen liikenteen tietoja koskevat 
rikkomukset

Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huoli-
mattomuudesta rikkoo, mitä moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuljetettaessa vaadittavien
asiakirjojen mukana pitämisestä säädetään:

1) EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen 4 artiklan 6 kohdassa tai EU:n kansainvälistä
linja-autoliikennettä koskevan asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa;

2) 39 §:ssä; tai
3) 151 §:n 2 momentin 1 kohdassa.
Kuljettajalle voidaan määrätä 40 euron liikennevirhemaksu, jos hän tahallaan tai huoli-

mattomuudesta rikkoo, mitä luvanhaltijan nimen ja yhteystietojen sekä kuljettajan nimen
pitämisestä matkustajan nähtävillä säädetään 151 §:n 2 momentin 2 kohdassa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021. Sen 15 a ja 152 § tulee kuitenkin
voimaan vasta 1 päivänä syyskuuta 2021.

Niiden taksiliikenneluvan haltijoiden, joille ei ole lain voimaantulohetkellä annettu yri-
tys- ja yhteisötunnusta, tulee hankkia yritys- ja yhteisötunnus kolmen kuukauden kuluessa
tämän lain voimaantulosta.

Jos taksiliikenneluvan haltija ei täytä tämän lain voimaan tullessa 6 §:n 1 momentin
10 kohdassa tai 6 §:n 2 momentin 8 kohdassa säädettyä luvan myöntämisen edellytystä,
tulee tämän täyttää mainittu edellytys mainitussa lainkohdassa säädetyllä tavalla vuoden
kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Sen estämättä, mitä 6 a §:n 3 momentissa säädetään, taksiliikenneluvan haltijat, joiden
liikennelupa on myönnetty 1 päivänä heinäkuuta 2018 ja tämän lain voimaantulon välise-
nä aikana, saavat osallistua yrittäjäkokeeseen ilman osallistumista yrittäjäkoulutukseen.
Mitä edellä tässä momentissa säädetään taksiliikenneluvan haltijasta, sovelletaan myös
taksiliikenneluvan haltijan 7 §:ssä tarkoitettuun liikenteestä vastaavaan henkilöön, joka
on ilmoitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle tai Liikenne- ja viestintävirastolle 1 päivänä
heinäkuuta 2018 ja tämän lain voimaantulon välisenä aikana.

Helsingissä 9.4.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
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