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Eduskunnan perustuslakivaliokunta

Hallituksen esitys HE 38/2006
TAKSILIIKENNELAKI JA HENKILÖLIIKENNELAIN MUUTTAMINEN
Linja-autoliiton esitys

Linja-autoliitto (LAL) kannattaa kokonaisuutena hallituksen uutta esitystä
taksiliikennelaiksi. Kiinnitämme kuitenkin huomiota muutamiin yksi-
tyiskohtiin, joihin toivomme muutoksia.

Tarkastelemme lausunnossamme erityisesti esitetyn taksiliikennekin
vaikutuksia bussien ja taksien toimintaedellytysten tasapuolisuuteen yh-
teisillä joukkoliikennemarkkinoilla (= henkilö- ja tavarankuljetusmarkki-nat).
Uusi lakiesitys antaa mielestämme takseille yksipuolisen mahdollisuuden
toimia osittain kilpailulta suojassa näillä julkisen vallan maksamilla
kuljetusmarkkinoilla.

Taksilupia myönnettävä myös joukkoliikenneluvan haltijoille

Taksiliikennelain 10 §:n mukaan taksiluvan voisi jatkossa käytännössä
saada vain taksinkuljettajan kokemusta omaava tai alalla jo toimiva tak-
siluvan haltija. LAL kummeksuu tällaista suljettua lupakäytäntöä. Ei voine
olla perustuslain mukaista oikeuskäytäntöä, että taksielinkeinon voivat
valita ammatikseen vain taksialalla jo toimivat tahot. Myös joukko-
liikenneluvassa hyväksytyllä liikenteestä vastaavalla henkilöllä tulee
olla realistiset mahdollisuudet saada taksilupa, jos luvan myön-
tämisen yleiset edellytykset täyttyvät.

LAL esittää seuraavaa lisäystä taksiliikennelain 6 §:n 1 momenttiin:
'Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa myönnetään hakijalle:
4) jolla on yhteensä vähintään kuuden kuukauden kokemus
taksinkuljettajana, joukkoliikenneluvassa hyväksyttynä
liikenteestä vastaavana henkilönä tai muussa pal-
veluammatissa;...'

LAL esittää seuraavaa lisäystä taksiliikennelain 10 §:n 3 momenttiin:
'Jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen edellytykset täyt-
täviä hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää,
etusija määräytyy hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön
päätoimisena taksinkuljettajana hankkiman työkokemuksen
tai joukkoliikenneluvassa hyväksytyn liikenteestä
vastaavan henkilön työkokemuksen perusteella. Joka
toinen vuosi luvat kuitenkin myönnetään ensisijaisesti
hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. Jos tällaisia haki-
joita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, hakijoiden
keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla. Jos hakijoita,
joilla on taksilupa tai taksilupia, on vähemmän kuin lupia
voidaan myöntää, myönnetään loput luvat päätoimisina
taksinkuljettajina toimineille tai joukkoliikenneluvissa
hyväksytyille liikenteestä vastaaville henkilöille.'

Joukkoliikennettä koskevat säännökset hajautuvat eri lakeihin
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Esityksen mukaan taksi- ja bussiliikennettä koskevat säännökset sijoitettaisiin jatkossa
omiin lakeihinsa. Perusteluna on todettu lainsäädännön selkeyden parantuminen.
Toisaalta ehdotuksen tavoitteeksi on asetettu, että taksia voitaisiin käyttää nykyistä
laajemmin julkisen joukkoliikenteen osana erityisesti harvaan asutuilla alueilla ja myös
kaupungeissa kutsujoukkoliikenteen yleistyessä.

Taksit ja bussit kilpailevat mm. samoista kuntien ja Kansaneläkelaitoksen
kuljetusmarkkinoista tarjoamalla linja-, osto- ja tilauslii-kennepalveluja,
palveluliikennetuotteita, matkojen yhdistelykon-septeja ja muita erikoispalveluja.
Taksilakiehdotuksessa todetaan, että taksialan liikevaihdosta yli kolmannes eli runsaat
200 M€ kertyy kuntien ja Kelan maksuista ja korvauksista. Maaseudulla julkisen vallan
maksamien kuljetusten osuus on jopa yli 80 % taksien liikevaihdosta. Näillä
yhteiskunnan maksamilla kuljetusmarkkinoilla taksi- ja bussiyrittäjien on voitava toimia
kilpailullisesti samoista lähtökohdista.

Erillinen taksi- ja bussilainsäädäntö olisi parhaiten perusteltavissa tilanteessa, jossa
joukkoliikennettä voitaisiin harjoittaa vain joukkoliikenneluvan nojalla.
Taksilakiehdotuksen mukaan taksit voivat kuitenkin harjoittaa joukkoliikennettä
taksiluvalla niin osto- kuin tilausliikenteenä. Tämän vuoksi LAL pitää välttämättömänä,
että taksien ioukkoliikenne-säännösten on oltava yhdenvertaisia bussiliikenteen
kanssa.

Harmaan talouden kimppakyydit estettävä

LAL on tyrmistynyt siitä, että taksiliikennelain 3 §:n ammattiliiken-teen määrittely
johtaa säännöllisten, maksullisten kimppakyytien ja ns. naapuriavun
laillistamiseen. Samaan aikaan ehdotetaan kumottavaksi henkilöliikennelain 5 §:n
2 momentti, jossa on nykyisin sallittu ilman liikennelupaa vain
vuorotteluperiaatteeseen perustuva henkilöiden kuljetus. Tällä tavalla kannustetaan
yksityisiä henkilöitä harmaaseen talouteen suosimalla "pimeitä" bensarahaan tai
muuhun korvaukseen perustuvia, säännöllisiäkin kimppakyytejä.

Ammattimaisen bussiliikenteen ei ole annettu sopeuttaa kalustoaan markkinoihin
sopivaksi esimerkiksi käyttämällä bussiyrityksen omistamaa henkilöautoa edes
osassa yrityksen hoitamaa säännöllistä joukkoliikennettä. Tätä taustaa vasten
kimppakyydit mm. työmatka- ja koulukuljetuksissa ilman liikennelupavelvoitetta olisi
viranomaisten taholta suuri periaatteellinen isku koko joukkoliikennejärjestelmää
vastaan. Puoliammattimaisen kimppakyydin ja naapuriavun laillistaminen korvausta
vastaan olisi päättäjiltä valinta, jolla tietoisesti murennettaisiin joukkoliikenteen ja julkisen
liikenteen ohutta kysyntäpohjaa.

LAL suhtautuu ymmärtäväisesti sivutoimiseen taksiammatin harjoittamiseen
maaseutuympäristössä. Ammattimainen kuljetus tulee kuitenkin edelleen
määrätietoisesti asettaa kaikessa julkisen liikenteen lainsäädännössä yksityishenkilöiden
omien henkilöautojen käytön edelle. Tämä on myös tärkeä turvallisuuskysymys. Vaikka
naapuriavun valvonta olisi vaikeaa, ei kansalaisia tule kuitenkaan kannustaa
taloudelliseen kilpailuun joukkoliikenteen kanssa. Ammattiliikenteen selkeä suosiminen
luo uskoa siihen, että joukkoliikennepalveluja ja -tuotteita kannattaa kehittää yhä
paremmin asiakkaita palveleviksi.

LAL esittää seuraavaa lisäystä taksiliikennelain 3 §:n 2 momenttiin:
"... Ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen rinnastetaan kuljetus
korvausta vastaan, jos kuljetus on säännöllistä tai kuljetusta edeltää
kuljetuspalvelun tarjoaminen yleisölle julkisella paikalla.'
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LAL kiinnittää huomiota myös siihen, että matkailu- ja kotipalveluja tarjoava taho saisi
taksilakiuudistuksen jälkeen hoitaa kuljetuksia ilman liikennelupaa osana tarjoamaansa
palvelupakettia. Käytäntö tulisi olemaan erilainen kuin bussikuljetuksissa. LVM on
tulkinnut tähänastisilla päätöksillään henkilöliikennelakia siten, että esimerkiksi
matkanjärjestäjien omalla bussikalustolla hoidettavat matkapakettei-hin liittyvät
asiakaskuljetukset edellyttävät kaikissa tapauksissa joukkoliikennelupaa! Näin
tulee toimia myös jatkossa busseilla hoidettavissa kuljetuksissa.

Takseille ja busseille tasapuoliset kilpailuedellytykset

Koululaistilausliikenne, ostoliikenne, palveluliikenne, Kelan korvaamat kuljetukset,
kuntien sosiaalitoimen kuljetukset ja pienryhmien tilausmat-kat ovat esimerkkejä
kuljetusmarkkinoista, joista bussit ja taksit kilpailevat keskenään erityisesti maaseudulla.
Julkisen vallan maksamien kuljetusten koordinoimiseksi ja kilpailuttamiseksi
liikenne- ja viestintäministeriö, lääninhallitukset, kunnat ja Kansaneläkelaitos ovat
perustamassa Suomeen noin 20 matkapalvelukeskusta.

On erittäin tärkeää, että yhteisillä joukkoliikennemarkkinoilla ja matka-palvelukeskusten
koordinoimassa joukkoliikenteessä toimitaan liikenneluvan muodosta riippumatta
yhtenäisillä kilpailuperiaatteilla. LAL:n näkemyksen mukaan bussiyrittäjät ovat
kokonaisuutena huonommassa kilpailuasemassa taksiyrittäjiin nähden. Eriarvoisista
kilpailutekijöistä voidaan mainita mm. seuraavat, jotka uusi taksilakiehdotus vahvistaisi:

• taksiyrittäjä saa joukkoliikenneluvan ja bussikaluston käyttöoikeuden
soveltuvuusharkinnalla, mutta bussiyrittäjältä vaaditaan henkilöauton
käyttämiseksi jouk

koliikenteessä tarveharkintainen taksilupa, jota on käy-
tännössä mahdoton saada

• pikkubusseilla ei ole oikeutta kuljettaa taksien tapaan
tilausliikenteessä alle 100 kg:n tai edes kevyitä tavara-
lähetyksiä.

Taksiyrittäjä voi sopeuttaa kalustoaan isommaksi hankkimalla
joustavasti bussiluvan ja bussikalustoa, mutta samoilla markkinoilla
toimiva bussiyrittäjä ei voi sopeuttaa kalustoaan pienemmäksi ja
hoitaa omaa joukkoliikennettään edes osin henkilöautoilla. Samalla
kuitenkin ehdotetaan, että maksulliset kimppakyydit ja naapuriavut
olisivat mahdollisia henkilöautolla ilman liikennelupaa ja lisäksi
matkailu- ja kotipalveluja tarjoavat tahot saisivat tietyin rajoituksin
hoitaa kuljetuksia ilman liikennelupaa! Tilanne on täysin nurinkurinen.

LAL esittää, että taksiliikennelain säätämisen kanssa samanaikaisesti
muutetaan henkilöliikennelain 6a §:n 2 ja 3 momentit seuraavasti:

'Joukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan tilaus- ja osto-
liikennettä linja-autolla ja henkilöautolta koko maassa
Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tilausliikennettä harjoi-
tettaessa ei saa kuitenkaan ottaa ajoja taksiasemilta....

Linjaliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan linjaliikennettä linja-
autolla. Linjaliikennelupaan voidaan hakemuksesta
myöntää lisäoikeus harjoittaa liikennettä myös hen-
kilöautolla.'

LAL esittää myös seuraavia muutoksia henkilöliikennelakiin:
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- myös joukkoliikenneluvan nojalla harjoitettavassa tilausliikenteessä

tulee voida kuljettaa alle 100 kilon tavaralähetyksiä
- bussiliikenteen taksanvahvistuksessa siirrytään taksilakiehdotuksen

tapaan automaattiseen kustannusindeksiin perustuvaan hintojen
vuotuiseen muutoskäytäntöön

- joukkoliikenneluvan tulee jatkossa olla voimassa toistaiseksi kuten
taksiluvankin voimassaoloksi ehdotetaan.

Taksilakiehdotuksessa jää epäselväksi miten lain 20 §:ssä mainittua
joukkoliikenteen määrää aiotaan soveltaa taksilupien enimmäismäärien
vahvistamisessa. Taksikiintiöiden vahvistamisessa tulisi ottaa
huomioon myös se kuinka monelle autolle kunnassa on joukkolii-
kennelupa.

Muita takseja suosivia kilpailutekijöitä bussien ja taksien yhteisillä jouk-
koliikennemarkkinoilla ovat mm. seuraavat:

• pikkubussiyrittäjien paikkaus-, ajo- ja lepoaika-, ajopiir-
turi- sekä ajokorttisäännökset ovat vaativammat ja kus-
tannuksiltaan kalliimmat kuin taksiyrittäjillä

• kunnat antavat taksien käyttää osassa ns. avointa osto-
ja palveluliikennettä bussiyrittäjiltä suljettuja mak-
sukortteja, kun taas bussialan maksukortit ovat takseille
avoimia

• taksamittarin asentaminen ja käyttö on
kielletty pikkubusseissa

• takseille sallitaan koululaistilausajoissa
suhteellisesti suuremmat ylikuormat kuin
pikkubusseille

• pikkubussiyrittäjän toimintaa pienryhmien
tilausajo-markkinoilla rajoitetaan
lupaehdoilla, mutta taksiyrittäjä voi toimia
vapaasti

• taksikeskuspalvelut on suljettu
pikkubussiyrittäjiltä, mutta
bussiasemapalvelut ovat avoimia
taksiyrittäjille.

Lopuksi
Myös joukkoliikenneluvan haltijoiden
ammattipätevyyden ja -kokemuksen nojalla on
käytännössä myönnettävä taksilupia.

Vain ammattiliikenteellä tulee olla oikeus periä maksuja
säännöllisistä kuljetuksista.

Joukkoliikenneluvan haltijoiden on voitava käyttää
henkilöautoa joukkoliikenteessään.

Taksi- ja bussiyrittäjien kilpailuedellytysten on oltava
tasapuoliset yhteisillä joukkoliikenteen ja julkisen vallan
maksamien kuljetusten markkinoilla.
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Asia HE 38/2006 Taksiliikennelaki ym.

TAKSILIIKENNELAIN SUHDE PERUSTUSLAKIIN

Seuraavassa esitetään kootusti esityksen perustuslain kannalta merkitykselliset säännökset ja arvioidaan

niitä perustuslain valossa. Ehdotusta on tarkasteltava erityisesti perustuslain 10 §:n 1 momentissa

säädetyn yksityiselämän suojan, 15 §:ssä säädetyn omaisuudensuojan ja 18 §:n 1 momentissa säädetyn

elinkeinovapauden kannalta.

Elinkeinovapaus

Esityksen valmistelussa lähtökohtana on ollut perustuslakivaliokunnan omaksuneen vakiintuneen

käytännön mukaisesti se, että elinkeinovapautta ei saa rajoittaa ilman erittäin painavaa syytä. Tällaisena

syynä voidaan pitää esimerkiksi henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemista tai muita tärkeitä

ja vahvoja yhteiskunnallisia intressejä. Rajoitusten tulee ilmetä laista, koska kyseessä on perusoikeuden

rajoittaminen.

Valiokunta on lausuntokäytännössään katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraistamisen olevan

poikkeuksellisesti mahdollista. Luvanvaraisuudesta on kuitenkin aina säädettävä lailla, jonka on

täytettävä perusoikeuden rajoitusta koskevat tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimukset.

Sääntelyn sisällön osalta valiokunta on pitänyt tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja py-

syvyydestä antavat riittävän ennustettavuuden viranomaistoiminnasta. Tältä kannalta merkitystä on

muun ohella sillä, missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät sidotun harkinnan tai

tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti.

V:\PeV\Asiantuntijalausuntoja\LVM_ Caven.. Nyberg_HE3806.doc ______________________________________________________________________
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telekopio

PL 31 Eteläesplanadi 16-18, Helsinki (09) 160 02 (09) 160 28596
00023 Valtioneuvosto (09) 160 28590 (tiedotus)
kirjaamo@mintc.fi
info@mintc.fi

Liikennelupa vaadittaisiin ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä. Lupavaatimuksen säilyttäminen

on perusteltua asiakkaan turvallisuuden kannalta. Lupavaatimus mahdollistaa turvallisuuden takaamiseksi

tarvittavan valvonnan, sillä esimerkiksi kansainväliset kokemukset osoittavat, että taksitoiminnan valvomatta

mailto:kirjaamo@mintc.fi
mailto:info@mintc.fi
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jättämiseen voi liittyä yhteiskunnallisesti merkittäviä, esimerkiksi toiminnan luotettavuuteen ja

turvallisuuteen tai yksilön terveyteen kohdistuvia taikka kuluttajien taloudellisina menetyksinä tai rikollisina

lieveilmiöinä ilmeneviä riskejä. Toimialan ominaispiirteiden vuoksi on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että

rikollisen taustan omaavat henkilöt eivät pääse alalle yrittäjiksi. Liikenneluvan avulla tämä voi toteutua

tehokkaasti. Luvanvaraisuuden tavoitteena on myös turvata taksipalvelujen hyvä laatu koko maassa.

Ammattimaisuuden käsitteen määrittelyssä on tavoitteena varmistaa asiakkaan turvallisuus myös silloin, kun

toiminta on sivutoimista tai muuten toisen elinkeinon ohella harjoitettavaa. Rajaamalla lupavaatimus

ammattimaisesti tai muutoin ansiotarkoituksessa harjoitettuun liikenteeseen voidaan toisaalta välttää tilanne,

jossa ihmisten toimintavapautta rajoitettaisiin lupavaatimuksella liiallisesti esimerkiksi silloin, kun kyseessä

on niin sanottu kimppakyyti tai normaali naapuriapu vähäistä korvausta vastaan. Siten lupavaatimus voidaan

katsoa oikeasuhtaiseksi.

Esityksen 3 §:n 1 momenttiin ehdotetaan myös poikkeusta, jolloin lupa vaadittaisiin, vaikka toiminta ei ole

ammattimaista. Valvonnan mahdollistamiseksi ehdotetaan, että liikennelupaa edellyttävään ammattimaiseen

henkilöiden kuljettamiseen rinnastettaisiin myös jokainen korvausta vastaan tapahtunut kuljetus, jonka

suorittamista edeltää kuljetuspalvelun tarjoaminen yleisölle julkisella paikalla. Tällainen toimintatapa on

vahva osoitus siitä, että henkilön aikomuksena on harjoittaa toimintaa, joka toistuessaan muodostuisi

ammattimaiseksi. Kyytien odottelu ja niiden tarjoaminen kenelle tahansa osoittaa suunnitelmallisuutta, joka

on tunnusomaista ansiotarkoituksessa harjoitetulle toiminnalle. Valvonnan kannalta on hyvin ongelmallista,

jos sama tekijä on saatava kiinni useita kertoja ennen kuin luvattoman liikenteen tunnusmerkit täyttyvät.

Norjassa on voimassa ehdotettua vastaava säännös. Ruotsi suunnittelee vastaavaa lainmuutosta tehostaakseen

luvattoman liikenteen valvontaa.

Esityksen 4 §:ssä ehdotetaan, että ilman taksilupaa saisi harjoittaa aikaisemman lisäksi myös koti-tai

matkailupalveluihin liittyviä henkilökuljetuksia elinkeinonharjoittajan henkilöautolla, jos kuljetus on osa

palvelukokonaisuutta. Säännös on tarpeen, jotta mainituilla toimialoilla voitaisiin toimia joustavasti

asiakkaan tarpeista lähtien. Varsinkin matkailuelinkeinon sekä kotipalvelun yhteydessä erilaisten

palvelupakettien tarjoaminen asiakkaalle on tavanomaista. Tällaisiin paketteihin voitaisiin nyt sisällyttää

kuljetusosuus. Myös museoajoneuvolla voitaisiin harjoittaa liikennettä lupaa hankkimatta.

Taksiluvan saamisen edellytyksistä säädettäisiin lain 6—10 §:ssä. Henkilöä koskevien edellytysten osalta

sovellettaisiin oikeusharkintaa, kun taas lupien määrästä päättämiseen jäisi tarkoituksenmukaisuusharkintaa,

jossa viranomaisen liikkumatila jäisi kuitenkin melko vähäiseksi. Laissa säädettäisiin, että lääninhallitus

seuraisi taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä hankkisi tietoja laissa säädetyistä taksien kysyntään

vaikuttavista tekijöistä. Viranomaisen olisi perusteltava harkintansa edellä mainittuihin tekijöihin ja niiden

muutoksiin. Harkinta olisi siten lähellä sidottua harkintaa. Lupakiintiöistä olisi valitusmahdollisuus.

Harkintavallan käyttö lupamäärien sääntelemiseksi on perusteltua, jotta taksipalvelujen saatavuus ja alan

vakaat toimintaedellytykset voidaan turvata koko maassa ja myös haja-asutusalueilla, joilla
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joukkoliikennepalvelut ovat muutoinkin vähenemässä. Taksilupien määrällinen sääntely on myös perusteltua

valvonnallisista syistä. Riittävän matkustaja-turvallisuuden takaamiseksi ja rikollisuuden sekä sosiaalisten

haittojen torjumiseksi taksilupien määrällisiä rajoituksia voidaan pitää välttämättöminä myös jatkossa. Näitä

tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa pelkästään taksiluvan hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön

henkilökohtaisia vaatimuksia tiukentamalla.

Kevyiden nelipyöräisten ajoneuvojen eli niin sanottujen mopotaksien käyttö henkilöiden kuljettamiseen tiellä

korvausta vastaan esitetään kiellettäväksi. Tällaiset taksiliikenteeseen rinnastettavat toimintamuodot

laajentuessaan murentavat taksilupajärjestelmän. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että tällaisia yrityksiä

perustettaisiin kaupunkeihin ja suurempiin taajamiin. Liikenneturvallisuuden kannalta ei ole myöskään

hyväksyttävää, että mopoon rinnastettavilla ajoneuvoilla kuljetetaan ihmisiä ansiotarkoituksessa. Mopotaksin

kuljettajilta ei lainsäädännön mukaan edellytetä muuta kuin mopokortti. Jos kiintiöjärjestelmä ja toimiluvan

saamisen edellytykset ulotettaisiin koskemaan myös mopotakseja, on arvioitavissa, että toimintaa ei

kustannussyistä muutoinkaan esiintyisi.

Omaisuudensuoja

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan käsitellyt omaisuudensuojaa hintojen vahvistamisen yhteydessä.

Esityksen 16 §:ssä ehdotetaan, että taksiliikenteessä kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista säädettäisiin

valtioneuvoston asetuksella laissa tarkemmin määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Ehdotus merkitsee

viranomaisen mahdollisuutta rajoittaa taksiyrityksen oikeutta määrätä palvelujensa käytöstä perittävän

vastikkeen suuruudesta. Muut kuin kuluttajahinnat olisivat sopimuksenvaraisia. Kuluttajahintojen sääntely

on perusteltua kuluttajansuojan ja toimialan erityispiirteiden kannalta.

Kansaneläkelaitos käyttää vuosittain noin 40 miljoonaa euroa matkakorvauksiin. Se korostaa lausunnossaan
taksan vahvistamisen merkitystä yhden hintaluokan pohjalta, koska se antaa asiakkaalle turvallisen tunteen
siitä, että matkan tekeminen sairauden perusteella on autosta ja kuljettajasta riippumatonta. Sen mielestä
taksan rakennetta voidaan kuitenkin yksinkertaistaa. Myös sosiaali- ja terveysministeriö korostaa taksan
vahvistamista nykyisen käytännön mukaisesti. Tältä osin taksanvah-vistuksella on merkitystä myös yleisen
edun kannalta.

Kuluttajansuojan lisäksi hintasääntelyä voidaan osittain perustella myös perustuslain 6 §:ssä säädetyn

yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Kuluttajansuoja nimittäin korostuu silloin, kun asiakas ei esimerkiksi ikään,

terveydentilaan tai vammaisuuteen liittyvästä syystä voi asianmukaisesti valvoa etujensa toteutumista.

Taksanvahvistus on muidenkin kuluttajien kannalta tarpeen ylihinnoittelun estämiseksi erityisesti sellaisessa

tilanteessa, jossa asiakkaan on vaikea vertailla hintoja ta: hänellä ei ole siihen aikaa. Asiakkaan kannalta

tilanne on tässä mielessä ongelmallisempi hänen ottaessaan kyydin taksiasemalta tai kadulta kuin

tilausvälityskeskuksen kautta.
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Ehdotuksen mukaan taksan tulisi olla kustannussuuntautunut siten, että siihen sisältyy kohtuullinen voitto.

Hintoja koskevista muutoksista säädettäisiin vuoden välein, joten myöskään mahdollinen kustannusten

kohoaminen ei ehtisi muodostua liikenteenharjoittajan kannalta kohtuuttomaksi.

Ehdotetussa 16 §:ssä on määritelty hintojen osatekijät sekä hintojen vahvistamisen perustaja ajankohta. Siten

ehdotetut säännökset täyttävät täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. Taksiliikenteen hinnoista

säädetään nykyisin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Esityksessä ehdotetaan

asetuksenantovaltuuden saajaksi valtioneuvostoa sen vuoksi, että normaalisti noudatetusta hinnoittelu- ja

sopimusvapaudesta poikkeamista voidaan pitää periaatteellisesti tärkeänä asiana.

Henkilöliikennelain mukaan ensi kertaa ennen vuoden 1991 maaliskuuta myönnetyt luvat voidaan myydä

yhtiön myynnin yhteydessä, kun taas sen jälkeen myönnettyjen lupien myynti ei ole sallittu. Erilainen

kohtelu perustuu siihen, että henkilöliikennelakia säädettäessä katsottiin olevan tarvetta suojata niitä, jotka

olivat hankkineet lupansa hyväksyttävällä tavalla ennen kuin lainsäätäjä oli ilmaissut paheksuntansa luvilla

käytävää kauppaa kohtaan. Henkilöliikennelain voimaan tulon jälkeen niin sanottujen vanhojen yhtiöiden

kauppa on jatkunut, ja osa vanhoista yhtiöistä on voinut vaihtaa omistajaa useaan kertaan.

Henkilöliikennelakia säädettäessä oli syytä soveltaa niin sanottuihin vanhoihin yhtiöihin luottamuksen

suojan periaatetta. Tasa-arvon kannalta on kuitenkin ongelmallista, että kaikkia taksiyhtiöitä ei kohdella

samalla tavalla. Sen vuoksi ehdotetaan, että kaikki taksiyhtiöt saatettaisiin viiden vuoden siirtymäajan

kuluttua samaan asemaan. Siirtymäajan kuluessa vanhoilla yhtiöillä olisi tilaisuus kauppahinnan

kuolettamiseen. Siten niille ei aiheutuisi taloudellisia menetyksiä.

Edellä kerrotuilla perusteilla elinkeinovapauden rajoittamiseen on hyväksyttävät perusteet ja lakiehdotus

voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
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Asia: Hallituksen esitys nro 38/2006 vp taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta

henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Taksilupien enimmäismäärää koskeva sääntely

Hallituksen esityksen keskeisimmät perusoikeuskysymykset koskevat perustuslain 18.1 §:ssä jokaiselle

turvattua oikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan ammatilla, työllä tai elinkeinolla. Osittain

ehdotetut säännökset tulevat myös PL 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan alueelle. Lisäksi PL 6 §:ään

perustuvilla yhdenvertaisuusnäkökohdil-la on merkitystä esityksen perustuslainmukaisuuden kannalta.

Pääosin esityksen perusoikeusongelmat kytkeytyvät ehdotettuun taksi lupajärjestelmään ja sen eri

ulottuvuuksiin. Fundamentaalisin kysymys perustuslaissa turvatun ammatin, työn ja elinkeinon valinnan

vapauden kannalta esityksessä liittyy sen 4 luvun sääntelyyn, jonka mukaan taksilupien enimmäismäärät

vahvistettaisiin jatkossakin viranomaispäätöksellä. Ehdotuksen 19 §:n mukaan lääninhallituksen tehtävänä

olisi vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät käyttäen hyväkseen mm.

taksipalvelujen kysynnästä ja tarjonnasta saatavia tietoja. Säännösehdotuksen perusteluista ilmenee, että

taksilupien enimmäismäärää ei saisi asettaa niin suureksi, että olemassa olevien taksiyri-tysten

mahdollisuudet laadukkaiden palvelujen tuottamiseen heikkenisivät palvelujen liiallisen tarjonnan vuoksi

(HE s. 30/1).

Periaatteelliselta kannalta arvioituna tällainen sääntelytapa rajoittaa hyvin syvällisellä ja verraten

poikkeuksellisella tavalla yksilön mahdollisuuksia valita itselleen taksiautoilijan ammatti ja harjoittaa tuota



ammattia itsenäisenä elinkeinonharjoittajana. Samalla kyseinen sääntely antaa alalla jo toimiville yrittäjille

vahvaa erityissuojaa uusia tulokkaita ja näiden taholta tulevaa kilpailua vastaan. Niin ollen ei olekaan

vaikea uskoa todeksi sitä hallituksen esityksestä ilmenevää näkemystä, jonka mukaan "taksi toimialana on

tyytyväinen nykyiseen taksiliikenteen järjestämis-ja toimintatapaan" (HE s. 13/11). Laadullisesti

tämäntyyppinen elinkeinovapauden rajoitus on huomattavasti ongelmallisempi kuin esimerkiksi erilaisten

ammattipätevyyttä, toiminnanharjoittajan luotettavuutta ja toiminnan laatua koskevien vaatimusten

asettaminen. Merkitseehän lupien määrän ennakollinen vahvistaminen viranomaistoimin asiallisesti

poikkeamista vaatimuksesta, jonka mukaan lainsäädännön tulee kohdella yksilöitä yhdenvertaisesti ketään

suosimatta tai syrjimättä. Käsillä oleva sääntelymaili näyttäisi lähtökohtaisesti suosivan alalla jo toimivia

yrittäjiä ja vaikeuttavan uusien yrittäjien alalle pääsyä. Kun kysymys on siis PL 18.1 §:ssä turvatun

perusoikeuden keskeisimmän elementin eli ammatin ja elinkeinon valintaan kohdistuvasta lainsäädännöllä

toteutettavasta rajoituksesta, joka lisäksi ei noudata PL 6 §:n edellyttämää yhdenvertaisen kohtelun

vaatimusta, on sääntelyn tueksi kyettävä esittämään hyvin painavia ja välttämättömiä perusteita, jotta sitä

voitaisiin pitää perustuslain mukaisena. Luonnollisesti sääntelyn on täytettävä myös kaikki muut

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukaiset vaatimukset.

Niinpä seuraavaksi on aiheellista selvittää, miten hallitus sääntelyesitystään tältä osin perustelee. Näiden

perustelujen ydinkohdat ilmenevät seuraavista lainauksista:

"Taksilupien määrän rajoittaminen on perusteltua taksipalvelujen saatavuuden varmistamiseksi.

Taksiliikenne on osa julkisen liikenteen järjestelmää. Sen vuoksi on pyrittävä luomaan edellytykset

pitkäjänteiselle ja kannattavalla yritystoiminnalle, jonka turvin saatavuus voidaan asianmukaisesti

varmistaa. Taksilupien määrän jatkuva rajoittaminen antaa riittävät takeet siitä, että saatavuus

voidaan turvata koko ajan." (HE s. 18/1)

"Enimmäismäärää ei saisi asettaa niin korkeaksi, että yritysten mahdollisuudet laadukkaiden

palvelujen tuottamiseen heikkenisivät tarjonnan liian suuren määrän takia." (s. 30/11)

"Harkintavallan käyttö lupamäärien sääntelemiseksi on perusteltua, jotta alan vakaat

toimintaedellytykset ja taksipalvelujen saatavuus voidaan turvata koko maassa ja myös haja-

asutusalueilla. Taksilupien määrällinen sääntely on myös perusteltua valvonnallisista syistä. Riittävän

matkustajaturvallisuuden takaamiseksi ja rikollisuuden sekä sosiaalisten haittojen torjumiseksi

taksilupien määrällisiä rajoituksia voidaan pitää välttämättöminä myös jatkossa. Näitä tavoitteita ei



ole mahdollista saavuttaa pelkästään taksiluvan hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön

henkilökohtaisia vaatimuksia tiukentamalla." (s. 36/1)

Näistä perusteista ainakin taksipalvelujen saatavuuden ja kattavuuden turvaaminen koko maassa sekä

asiakasturvallisuuden takaaminen ovat epäilyksittä sellaisia painavia julkisia etuja, jotka voivat oikeuttaa

perusoikeusrajoitusten asettamiseen. Onhan taksijärjestel-män toimivuus tärkeä muun muassa ihmisten

liikkumisvapauden toteutumisen ja terveyspalvelujen saavutettavuuden kannalta. Sen sijaan jonkin

olemassa olevan elinkeinoalan ja sillä toimivien yrittäjien vakaiden toimintaedellytysten suojaaminen

kilpailua vastaan ei yhtä ongelmattomasti muodosta hyväksyttävää perustetta rajoittaa toisten henkilöiden

oikeutta ko. elinkeinoalalle pääsyyn.

Ydinkysymykseksi esitetyn sääntelytavan perustuslainmukaisuuden osalta muodostuukin se, onko se

sopusoinnussa suhteellisuusvaatimuksen kanssa. Kun kysymys on näinkin poikkeuksellisesta ja syvälle

käyvästä sekä yhdenvertaisuusvaatimuksen kannalta ongelmallisesta sääntelytavasta, lienee

suhteellisuusvaatimuksen tulkinnassa syytä omaksua melko tiukka lähestymistapa. Tiukahkoa

suhteellisuusvaatimuksen tulkintatapaa voitaneen puoltaa myös sillä näkökohdalla, ettei toimeentulon

hankkimiseen taksiyrittäjänä liity lähtökohtaisesti esimerkiksi sen kaltaisia erityispiirteitä ja riskejä kuin

vaikkapa uhkapelaamiseen tai seksipalvelujen myyntiin, vaan kysymys lienee varsin tavanomaisesta ja

"kunniallisesta" ammatti-ja elinkeinoalasta. Niinpä arvioitaessa erilaisten perusoikeusrajoitusten

sallittavuutta tällä ammattialalla ei ole perusteita tinkiä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten

asettamista vaatimuksista tavanomaisia elinkeinoaloja pidemmälle. Näistä lähtökohdista nähdäkseni seuraa

vaatimus, jonka mukaan esitetty sääntelytapa on sopusoinnussa perustuslain kanssa vain jos voidaan

riittävän pitävästi osoittaa, että sen taustalla on välttämättömiä syitä ja ettei esityksen tavoitteita ole

mahdollista saavuttaa ammatin- ja elinkeinonvapautta vähemmän rajoittavin keinoin.

Nähdäkseni hallituksen esitys perusteluineen ei näiltä osin täytä suhteellisuusvaatimusta. Esityksessä kyllä

todetaan tältä osin - jokseenkin ilman perusteluja - ettei esityksen tavoitteita voida saavuttaa lievemmin

rajoituksin (s 36/1). Samoin esityksen perusteluna viitataan jokseenkin erittelemättömästi ulkomailta

saatuihin kielteisiin kokemuksiin muunlaisten sääntelytapojen suhteen (s. 1871). Tällaiset perustelut eivät

nähdäkseni vielä riitä täyttämään sitä "näyttötaakkaa", joka lainsäätäjään näin pitkälle menevää perusoi-

keusrajoitusta asetettaessa kohdistuu. Yksistään jo se ulkomainen vertailuaineisto, jota hallituksen



esitykseen on (osin valikoivasti) koottu, ei mitenkään yksiselitteisen vääjäämättömästi osoita, etteikö

taksijärjestelmä voisi toimia ja taksipalvelujen saatavuus toteutua maan eri osissa lievempienkin

lainsäädännöllisten rajoitusten oloissa, vaikka suomalainen järjestelmä onkin perinteisesti rakentunut

määrällisten rajoitusten varaan. Pikemminkin näyttää siltä, että useissa maissa määrällisiin rajoituksiin

perustuvia taksiliikenteen sääntelyjärjestelmiä on viime vuosina pyritty väljentämään. Ongelmattomasti

sääntelyn purku ei kaikissa tapauksissa ole välttämättä sujunut, mutta täysin ongelmattomana voidaan

tuskin kotimaisenkaan taksijärjestelmän toimivuutta pitää. Edellä esitetyin perustein katson, ettei

lakiehdotuksen 19 §:ssä omaksuttu sääntelytapa ole perustuslain kanssa sopusoinnussa.

Muita elinkeinovapauteen liittyviä näkökohtia

Muilta osin hallituksen esittämiin iupasäännöksiin ei näyttäisi liittyvän yhtä fundamentaalisia

perusoikeusongelmia kuin edellä tarkasteltuun lupien enimmäismäärää koskevaan sääntelymalliin.

Täsmennyksiä ja hienosäätöä eräät muutkin säännösmuotoilut esityksessä kuitenkin näyttäisivät kaipaavan.

Tällaisia esitykseen liittyviä täsmennystar-peita arvioitaessa voidaan luontevasti tukeutua

perustuslakivaliokunnan PL 18.1 §:ää koskevaan tolkintakäytäntöön. Valiokuntahan on kyseistä

perusoikeussäännöstä tulkitessaan korostanut toistuvasti mm., että elinkeinovapaus on kyseisen säännöksen

mukainen pääsääntö, mutta elinkeinon luvanvaraistaminenkin on mahdollista lailla mikäli luvanvaraistava

sääntely täyttää perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (esim. 23/2000 vp, 19/2002

vp, 24/2002 vp). Samoin valiokunta on pitänyt tärkeänä lupasääntelyn ennustettavuutta sekä kiinnittänyt

huomiota siihen, onko lupaharkinta luonteeltaan sidottua vai tarkoituksenmukaisuuteen perustuvaa (esim.

9/2005 vp).

Valiokunnan käytännön valossa näyttää ilmeiseltä, ettei taksiliikenteen luvanvaraisuutta sinänsä ole

aiheellista perusoikeusnäkökulmasta kyseenalaistaa. Luvanvaraisuutta puoltavat mm. ko.

välttämättömyyspalvelujen saatavuuteen ja kattavuuteen sekä asiakas-turvallisuuteen ja kuluttajansuojaan

liittyvät painavat näkökohdat. Siltä osin kuin luvan myöntämisen kriteerit liittyvät luvanhakijan

pätevyyteen, luotettavuuteen ja vastaaviin seikkoihin (ei siis lupien enimmäismäärään) ei kysymys

myöskään ole suhteellisuusvaatimuksen kannalta erityisen ongelmallisesta sääntelystä. Samoin

muutoksenhakujärjestelmä täyttänee perustuslain vaatimukset. Myöskään tämän sääntelyn lakitasoisuuteen

tai täsmällisyyteen ei liittyne vakavia puutteita. Tosin lakiesityksen 10.3 §:ssä mainittu "päätoimisena



taksinkuljettajana hankittu työkokemus" jättää epäselväksi, miten arvioidaan työkokemuksen kestoa ja

miten sen laatua.

Samassa 10.3 §:ssä on lisäksi lupien enimmäismääräajatteluun kytkeytyvä ja yhdenvertaisen kohtelun

näkökulmasta varsin ongelmallinen säännös. Säännösehdotuksen mukaan joka toinen vuosi lupia

myönnetään ensisijaisesti sellaisille hakijoille, joilla on taksilupa ennestään. Ehdotuksen taustalla on

sinänsä hyväksyttävä ja elinkeinovapauttakin toteuttava ajatus taksiyritysten rakenteen

monipuolistamiseksi. Samalla tämä säännös kuitenkin entisestään vaikeuttaa uusien yrittäjien

markkinoillepääsyä ja suosii alalla jo toimivia, joten en pidä sitä perustuslainmukaisena.

Luvan peruuttamista koskeva sääntely (22 §) ei myöskään ole ongelmaton. Suhteellisuusvaatimuksen

kannalta peruuttamissäännös on kirjoitettu eräällä tavalla "takaperoisesti" tai epäjohdonmukaisesti kun

siinä säännellään ensin hyvin ehdottomassa muodossa ne tilanteet, jolloin lupa "on peruutettava" ja

suhteellisuusvaatimuksen edellyttämä lievimmän sanktion ajatus on jätetty säännöksen sanamuodon

mukaan riippumaan viranomaisen "voimisesta". Tässä suhteessa säännöksen sanamuoto kaipaa

täsmennystä.

Myös taksiliikenteen harjoittamista koskeviin säännöksiin sisältyy'joitakin täsmennystar-peita, mutta

päälinjoiltaan kyseiset säännökset kuitenkin nähdäkseni mahtuvat lainsäätäjälle kuuluvan harkintavallan

piiriin. Perustuslakivaliokunnan aiemman käytännön valossa arvioituna esimerkiksi taksiluvan

luovuttamiskieltoon, taksiliikenteen harjoitta-misvelvollisuuteen, ajovuorojärjestykseen,

salassapitovelvollisuuteen tai palvelujen laatuvaatimuksiin ei näyttäisi liittyvän vakavia

perusoikeusongelmia. Joitakin yksittäisiä kyseenalaisia kohtia esityksestä voidaan kuitenkin nostaa esiin:

- 12.3 §: Onko "maaseutumainen" kunta riittävän selkeä ilmaisu?

- 17 §: Onko laatuvaatimuksia perusteltua kirjata lakiin aivan näin yksityiskohtaisella tasolla (esim.

kohteliaisuuden tai pukeutumisen osalta), vai voitaisiinko ajatella, että lain rinnalla voisi monien muiden

ammattialojen tapaan olla voimassa alan itsesääntelyyn perustuvia ammattieettisiä koodistoja tms.?

Hintasääntely ja omaisuudensuoja

Esityksen 16 §:n mukainen sääntelyjärjestelmä kuluttajahintojen osalta on varsin pitkälle menevä ja

merkitsee myös PL 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan rajoittamista. Toisaalta kyseinen sääntely näyttäisi



valiokunnan aiemman kuluttajahintojen sääntelyä koskevan käytännön (ks. esim. PeVL 27/2004 vp, 9/2005

vp ja 56/2005 vp) valossa mahtuvan lainsäätäjän harkintavallan rajoihin. Kysymyshän on muutoinkin

varsin säännellystä toimialasta ja hinnan määräytymisen kriteerit on laissa määritelty riittävän

yksityiskohtaisesti. Voidaan myös ajatella, että kuluttajan "neuvotteluasema" (kun taksi

otetaan esimerkiksi ruuhka-aikaan lennosta tai sairaalaan kiirehdittäessä) jäisi ilman

hintasääntelyä varsin heikoksi.

Toinen lakiesitys

Tämän lakiehdotuksen osalta kysymys on lähinnä ensimmäisestä lakiehdotuksesta johtuvista

teknisluonteisista säännösmuutoksista. Tämän esityksen perustelut ovat verraten niukat ja

esimerkiksi 5.2 §:ään ehdotettua kieltoa kuljettaa henkilöitä korvausta vastaan "mopoautoilla" ei

ole lainkaan perusteltu. Sinänsä on ymmärrettävää, että lainsäätäjä tällaisen läpeensä säännellyn

elinkeinoalan kohdalla joutuu aika ajoin tukkimaan erilaisia "porsaanreikiä", kun ihmiset etsivät

keinoja päästä markkinoille. Porsaanreikien tukkimisen sijasta sääntelyä olisikin aihetta harkita

vähitellen kevennettäväksi.

Yhteenveto

Pidän ehdotettua sääntelyä PL 18.1 §:n (luettuna yhdessä PL 6.1 §:n kanssa) vastaisena siltä osin

kuin siinä on kysymys taksilupien enimmäismäärän vahvistamisesta (19 §). Samasta syystä

ehdotuksen 10.3 §:ssä oleva säännös lupien myöntämisestä joka toinen vuosi aiempien lupien

haltijoille ei ole perustuslain mukainen. Lisäksi lakiehdotukseen liittyy joitakin vähäisempiä

tarkistamistarpeita.
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Asia: Hallituksen esitys n:o 38/2006 vp taksiliikennelaiksi sekä laiksi
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

1. Asian varallisuusoikeudellinen tausta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi taksiliikennelaki. Taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena
on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa. Taksiliikennelaissa
säädettäisiin henkilöautolla harjoitettavien henkilökuljetusten luvanvaraisuudesta, taksiluvasta,
sen saamisen edellytyksistä ja peruuttamisesta, taksipalvelujen laatuvaatimuksista, hintojen
määräytymisestä, ajovelvollisuudesta, ajovuoropäivystyksestä sekä muista taksiliikenteen
harjoittamiseen liittyvistä asioista.

Taksiliikenteen kuluttajahinnoista päätettäisiin asetuksella. Lakiin otettaisiin säännökset hintojen
vahvistamismenettelystä, hintojen rakenteesta sekä hintojen perusteena olevasta kustannus
indeksistä.

Kuten hallituksen esityksessäkin (HE 38/2006 vp s. 14/1 ja s. 17/11) todetaan, uudistuksen
perimmäisenä tavoitteena on perusoikeuksien toteuttaminen taksiliikennettä harjoitettaessa sekä
lainsäädännön ajanmukaistaminen. Suomessa taksiliikenne on luvanvaraista elinkeinotoimintaa.
Lupaharkinnassa sovelletaan osaksi myös tarveharkintaa. Liikenne- ja viestintäministeriö on
käyttänyt voimassa olevan lain suomaa mahdollisuutta vahvistaa taksitaksa (liikenne- ja
viestintäministeriön asetus taksitaksasta 132/2005 ja taksien reittitaksasta 133/2005).
Taksanvahvistus on käytännössä johtanut yhtenäishinnoitteluun (HE 38/2006 vp s. 16/1).
Hillitäkseen taksipalvelujen hintojen nousua ministeriö on toisinaan pyrkinyt vahvistamaan taksat
kustannuskehitykseen perustuvia esityksiä alemmalle tasolle. Markkinoita ajatellen sekä
markkinoille pääsylle että siellä toimimiselle on erityistä sääntelyä.

Taksiliikenteen kannattavuutta turvataan taksilupien myöntämisessä muun muassa siten, että
pyritään maantieteellisesti oikeaan kapasiteetin jakoon. Lisäksi noudatetaan ns.
ajovuorojärjestelmää, jossa taksiliikenteen harjoittajalla on velvollisuus noudattaa poliisin
vahvistamia ajovuoroja. Tämän vuoksi autoilija ei toisinaan voi pitää autoaan ajossa, silloin kun
haluaisi ja toisinaan taas joutuu olemaan ajossa silloinkin, kun se ei ole mielekästä ajosta
saatavien tulojen vähäisyyden vuoksi (HE 38/2006 vp s. 16/11). Taksiliikenteessä on siten
tavanomaisiin hyödykemarkkinoihin verrattuna tiukkoja sääntelytoimenpiteitä. Asiakkaan
näkökulmasta sääntelyn tavoitteina ovat palvelujen turvallisuuden varmistaminen, hyvä
saatavuus maan kaikissa osissa sekä tietynasteinen laatu (HE 38/2006 vp s. 13). Lakiesityksen
tärkein keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on taksiyritysten perimien taksimaksujen
sääntely.
Puuttuminen yritysten päätöksentekoon siitä, keille asiakkaille ja erityisesti mihin hintaan
yritykset toimittavat hyödykkeitään, on epätavanomainen keino markkinoiden oikeudellisessa
sääntelyssä. Kilpailulainsäädännön normaalina tavoitteena on päinvastoin suojata
elinkeinonharjoittajan toimintavapautta perusteettomilta rajoituksilta. Toimintavapauden suoja



sisältää erityisesti yrityksen mahdollisuuden solmia liikesuhteita edullisimmaksi katsomillaan
ehdoilla soveliaiksi katsomiensa asiakkaiden kanssa. Tämä periaate ilmenee muun muassa
kilpailunrajoituslain 1.2 §:stä, joka tässä suhteessa toteuttaa omaisuudensuojan ja
elinkeinovapauden perusoikeuksia. Taksiliikenteessä on lainsäädännön lähtökohtana, että
taksiluvan haltija on aina velvollinen suorittamaan lupansa mukaisen ajon (sopimuspakko).
Kieltäytyä voi vain voittamattomien esteiden tai muiden pätevien syiden vuoksi, kuten toisen
ajotehtävän, auton korjauksen ja huollon, luvanhaltijan oman tai kuljettajan sairauden taikka
tärkeän perhesyyn vuoksi.

Yrityksen hyödykkeiden hinnoitteluun ja myyntipäätökseen puuttuminen on keinona vaikeasti
käytettävä. Sopimuspakko edellyttää toimiakseen hintasääntelyä. Hintasääntely taas on vaikeaa
siksi, että oikean hinnan määrittämiseen ei ole yhtä ainoaa kaikkiin tilanteisiin soveltuvaa
laskentakaavaa. Siksi hintojen välitöntä ja yksityiskohtaista sääntelyä tehokkaampana pidetään
markkinoiden itsesääntelyyn tukeutumista esimerkiksi kilpailuprosessia ylläpitämällä.
Henkilökuljetusmarkkinoilla tällaiselle, tosin osaltaan rajoitetulle, itsesääntelylle on luotu
edellytyksiä muun muassa vapauttamalla luvanvaraisuudesta ja hintasääntelystä pienet, enintään
14 istumapaikan linja-autot.

Lakiesityksen tarkoittamassa tilanteessa on keskeistä selvittää, millaisin keinoin lainsäädännöllä
on jo aiemmin puututtu taksimarkkinoiden rakenteeseen ja taksimarkkinoilla toimivien tahojen
markkinakäyttäytymiseen. Taksiliikennelaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2007 ja sitä
sovellettaisiin taannehtivasti myös tällä hetkellä toimivan taksiliikenteen omaisuusjärjestelyihin.
Tätä taustaa vasten pystytään arvioimaan, millaisia varallisuusoikeudellisia vaikutuksia nyt
esitetyillä lainmuutoksilla on sen erityisryhmän asemaan, jotka harjoittavat taksiliikennettä
liiketaloudellisten toimintaperiaatteiden mukaisesti hankittuaan taksilupansa kaupalla.

2. Lakiesityksen arviointi omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden näkökulmista

Omaisuudensuoja ulottuu, tietyssä määrin, niihin perusteltuihin tulevaisuuden odotuksiin, joita
eri osapuolille muodostuu niiden toimiessa erilaisissa toimintaympäristöissä. Omaisuudensuojan
tarkemman sisällön määrittämisessä on tärkeää ottaa huomioon kunkin toimintaympäristön
erityispiirteet. Erityispiirteitä voi olla sekä toiminnallisessa suhteessa että normatiivisessa
sääntelyssäkin. Omaisuuden erityisluonteelle on annettava merkitystä harkittaessa
omaisuudensuojan sisältöä (esim. PeVL 36/2004 vp s. 2/1 ja siellä viitatut
perustuslakivaliokunnan aiemmat lausunnot). Taksimarkkinoilla omaisuudella on tällainen
erityisluonne, joka johtuu poikkeuksellisen vahvasta markkinatoiminnan sääntelystä sekä
markkinoille pääsyn että siellä toimimisen suhteen. Taksipalvelujen saatavuutta, hintaa ja laatua
on säännelty jo aiemmin ja säänneltäisiin edelleenkin. Ennen vuotta 1991 taksiluvista oli
kuitenkin mahdollista käydä kauppaa, ja näitä vanhoja lupia on sen jälkeenkin kohdeltu eri
tavoin: vanhojen lupien myynti on ollut sallittua, kun taas uusien lupien kielletty. Lakiesityksen
11 §:n mukaan taksilupaa ei saa luovuttaa toisen käytettäväksi. Jos taksiyritys myydään,
luovutuksesta kuuden kuukauden kuluessa on haettava uusi lupa. Vastikkeeton luovutus
esimerkiksi taksiyrityksen sukupolvenvaihdoksen yhteydessä olisi edelleenkin mahdollista.

Vastikkeellisesti tällaisen vanhan taksiluvan hankkineen yrittäjän markkina-asemaan, ja siihen
johtaneisiin aikaisempiin investointeihin, perustuva odotus (kohtuullisista) tulevaisuuden
tuotoista
kuuluu lähtökohtaisesti omaisuudensuojan piiriin. Taksimarkkinoilla erilaiset julkisen vallan
toimet, kuten taksitaksan vahvistaminen, ovat erityisen keskeisessä asemassa. Suojaa saavia
odotuksia muodostuu toiminnan puitteet asettavan lainsäädännön varaan (näin verolainsäädännön



osalta Pe VL 21/2004 vp s. 3/1 ja lääkemarkkinoiden osalta PeVL 56/2005 vp s. 2/1). Tällainen
puite on ollut edelleenkin sallia vanhojen taksilupien kauppa. Taksimarkkinoilla
toimilupakaupalla tulevien elinkeinonharjoittajien voidaan kuitenkin edellyttää olevan selvillä
taksimarkkinoille ominaisen erityissääntelyn tarkoituksesta ja tavoitteista. Siksi kaupalla
taksilupansa hankkineiden yrittäjien taksilupien vakiintuneeseen tuottoon taksitaksan muodossa
toteutuvan rajoitetun hintakilpailumahdollisuuden jatkuvuuteen ja muuttumattomuuteen
pohjautuvat odotukset eivät ole erityisen perusteltuja taksimarkkinoilla. Sen sijaan yllätyksellisiä
ja osin satunnaisiakin rakenteellisia muutoksia aiheuttavat toimet, kuten esimerkiksi Irlannissa
välitön luopuminen kaikista määrällisistä rajoituksista (HE 38/2006 vp s. 9/II), voisivat edellyttää
suhteellisuusperiaatteen mukaista harkintaa lupansa aiemman järjestelmän aikana hankkineiden
taksiautoilijoiden taloudellisten tappioiden suhteen.

Hallituksen esityksessä on arvioitu lakiesityksen taloudellisia vaikutuksia (HE 38/2006 vp s. 21-
22). Pien-ja perheyritykset on katsottu soveliaimmiksi yritysmuodoiksi taksiliikenteen palveluja
tuotettaessa (HE 38/2006 vp s. 15/11). Ehdotetuilla muutoksilla ei ole huomattavia vaikutuksia
taksielinkeinoon. Liikakapasiteetin synnyn estäminen ehkäisee kilpailun lisääntymisen
vaikutuksia. Vaikutukset voivat kuitenkin vaihdella autoilijakohtaisesti.

Kotitalouksien osuus taksinkäytöstä on yli 40 prosenttia, kuntien yli 30 prosenttia ja
elinkeinoelämän 20 prosenttia. Taksielinkeinon liikevaihto oli vuonna 2002 runsaat 600
miljoonaa euroa. Tästä yli 200 miljoonaa euroa kertyi kuntien ja Kansaneläkelaitoksen maksuista
ja korvauksista. Keskimääräinen kotitalous käyttää taksipalveluihin 100-150 euroa vuodessa.
Lapsien, vanhusten ja vammaisten taksipalvelut järjestää yleensä kunta tai niistä saa korvausta
Kansaneläkelaitokselta. Asiakas maksaa näissä kuljetuksissa omavastuuosuuden. Koululaisten
matkat ovat yleensä heille ilmaisia.

Perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä ottanut kantaa eri toimialojen sääntelyyn
elinkeinovapauden näkökulmasta. Tällöin on kuitenkin ollut kysymys lähinnä liiketoiminnan
luvanvaraisuuteen liittyvistä seikoista (ks. esim. PeVL 36/2004 vp s. 4/1-II ja PeVL 33/20005 vp
s. 2-3). Tässäkin esityksessä osa säätämisjärjestysnäkökohdista liittyy taksiliikenteen
liikennelupaan (ks. HE 38/2006 vp s. 35-36). Luvanvaraisuudessa on kysymys
elinkeinovapaudesta eräällä tavalla suppeassa mielessä tai ydinmerkityksessä. Sen osalta esitetyt
perustelut näyttäisivät noudattavan elinkeinolupajärjestelmän sallittavuudelle asetettuja
edellytyksiä. Se, että lainmuutoksella puututaan taannehtivasti vanhojen taksilupien kauppaan
vaikuttaa tällaiseen taksilupaan toimintansa perustavien yritysten mahdollisuuksiin harjoittaa
taksiliiketoimintaa, koska ne eivät enää voi vastiketta vastaan luovuttaa taksilupaa.

Omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden rajoittamisen on perustuttava tärkeään
yhteiskunnalliseen syyhyn ja hyväksyttävään tarkoitukseen Lakiesityksen tavoitteena on
varmistaa taksimarkkinoiden sääntelyn yleisten ja pitkäaikaisten tavoitteiden toteutuminen. Näitä
ovat jo mainitut turvallisuus sekä tehokas ja toimiva taksiverkosto koko maassa. Lakiehdotuksen
1 §:n mukaan lain tavoitteena on turvata laadukkaiden taksiliikennepalvelujen saatavuus. Näitä
hiukan eri tavoilla ilmaistuja tavoitteita voidaan pitää hyväksyttävinä, erityisesti kun otetaan
huomioon taksiverkoston merkitys perustuslain 9 §:ssä säännellylle liikkumisvapaudelle myös
taaja-asutusalueiden ulkopuolella. Merkitystä on myös sillä, että taksipalvelujen kuluttajahintojen
sääntely (taksanvahvistus) ja kuljettamisvelvollisuus hyödyttää erityisesti heikossa asemassa
olevia. Tällaisia ryhmiä ovat taksiasiakkaat, joiden mahdollisuudet valvoa etujaan esimerkiksi
hintavertailuin tai muin
sopimuksentekoon liittyvin keinoin, ovat iän, terveydentilan tai vammaisuuden vuoksi
tavanomaista vähäisemmät.



Tässä on syytä pohtia erityisesti sitä, ovatko ehdotetut muutokset taannehtivasti toteutettuina
välttämättömiä tavoitteena olevan tarkoituksen saavuttamiseksi. Aikaisemmin kuvatulla tavalla
taksimarkkinat ovat vahvasti säännellyt. Sääntelyn keskeisiä tavoitteita ei toteuta
markkinamekanismia vahvistamalla vaan välittömästi yleisten tavoitteiden saavuttamiseen
tähtäävillä säännöstelykeinoilla, kuten taksipalvelujen hinnan säätämisellä asetuksella ja
taksiluvan haltijan kuljetusvelvollisuudella toiminta-alueellaan. Hallituksen esityksessä on
erityisesti muiden maiden kokemuksiin viitaten perusteltu sitä, että taksimarkkinoiden sääntelystä
luopumisella on lukuisia asetettujen tavoitteiden saavuttamista haittaavia vaikutuksia. Sääntelyn
laajuuden ja osin yksityiskohtaisuudenkin huomioon ottaminen kaikkien taksiyrittäjien
kohteleminen samalla tavalla varmistaa tavoitteiden toteuttamista. Useamman järjestelmän
ylläpitäminen esimerkiksi taksiluvissa aiheuttaisi hallinnollista monimutkaisuutta.
Elinkeinovapauden kannalta pulmallinen sääntelykeino vaikuttaa siten välttämättömältä.

Tärkein harkittava perusoikeuksien rajoittamisperuste on suhteellisuusvaatimus. Tämän
lausunnon alussa on esitetty varallisuusoikeudellisia perusteita sille, millaiset piirteet
luonnehtivat markkina-asemaa varallisuutena. Erityisesti taksimarkkinoilla markkina-asemat ovat
muodostuneet vahvasti säännellyissä olosuhteissa. Tämäntyyppisessä tilanteessa taksiluvan
kaupalla hankkineilla yrityksillä on toisaalta perusteita odottaa sääntelylinjausten pysyvän
olennaisin osin muuttumattomana, mutta toisaalta myös perusteita varautua sääntelyn
muuttumiseen, milloin yleisten tavoitteiden saavuttaminen sitä edellyttää. Tässä mielessä tilanne
rinnastuu telemarkkinalain muutosta koskeneeseen arviointiin lausunnossa PeVL 34/2000 vp s.
2/II ja lääkemarkkinalain arviointiin PeVL 56/2005 vp s. 2. Telemarkkinoilla oli arvioinnin
kohteena omaisuuden erityisluonteesta johtuva kilpailuedellytysten luominen, kun taas
lääkemarkkinoilla oli samantyyppisen arvioinnin kohteena yleisten tavoitteiden saavuttamisen
kannalta asianmukaisina pidettyjen (ja hyvin rajoitettujen) kilpailuedellytysten ylläpitäminen.
Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta on vielä keskeistä, että sääntely kohdistuu liikeyrityksiin
eikä suoraan yksilöiden asemaan (PeVL 36/2004 vp s. 2/II ja PeVL 2/2004 vp s. 2/11).
Liikeyrityksiltä voidaan edellyttää yksityishenkilöitä pitemmälle menevää varautumista myös
sääntelyn muutoksiin. Tämän näkökohdan merkitystä heikentää jonkin verran se, että
taksiyritykset ovat pienyrityksiä, joiden taloudellinen kantokyky on rajallinen. Tämä oletus
pitänee paikkansa myös kaupalla taksilupansa hankkineisiin yrityksiin. Lisäksi hintasääntely
kohdistuu vain kuluttaja-asiakkaisiin ja kuljetusvelvollisuus henkilökuljetuksiin pääasiallisella
toiminta-alueella. Esitetty muutos ei myöskään vaikuta taksimarkkinoilla toimivien tahojen
mahdollisuuteen jatkossakin käyttää omaisuuttaan saman elinkeinon harjoittamiseen "täysin
asiallisena pidettävällä tavalla" (PeVL 24/1998 vp s. 2/II).

Lakiesityksen säännöksiin, joilla rajoitetaan taksilupien vastikkeellista luovuttamista (11.2 §) ja
luvan peruuntumista yhtiömuotoisen yrityksen myynnin yhteydessä (22.4 §), liittyy viiden
vuoden siirtymäaika. Tämä siirtymäaika on merkityksellinen taannehtivuuden suhteellisuuden
harkinnassa. Näihin ns. vanhoihin yhtiöihin on aikanaan investoitu laillisesti, ja niiden osalta on
syntynyt vaihtomarkkinat. Siksi siirtymäaika osaltaan pehmentää uuden sääntelyn vaikutuksia,
jotka johtavat tällaisen kaupankäynnin lakkaamiseen - tai korvautumiseen lupajärjestelmän
säännöksillä. Hallituksen esityksen arvio (HE 38/2006 vp s. 33/11) siitä, että kaikki vanhat yhtiöt
pystyisivät siirtymäajan kuluessa täysin kuolettamaan taksiluvan kauppahinnan, vaikuttaa
kuitenkin liian optimiselta. Tämä arvio perustuu siihen, että jatkossakin taksitaksan
määräämisessä pyritään käyttämään erityistä taksiliikenteen kustannusindeksiä (taksa on
kustannussuuntautunut). Siten kauppahinnan kuolettamiselle tarvittavaa erityistä katetta ei aina
pysyttäne saavuttamaan näillä
kaikelle taksiliikenteelle yhtenäiseksi säännellyillä hinnoilla, jotka koskevat tosiasiassa kahta
kolmasosaa normaalista taksiliikenteestä.



Kokonaisuutena arvioiden ennen vuotta 1991 myönnettyjen taksilupien vastikkeellisen
luovuttamisen kieltäminen ei merkitse sellaista taannehtivaa puuttumista taksiliikennettä kaupalla
hankkimansa taksiluvan perusteella harjoittavien taksiyritysten liiketoimintavarallisuuden
omaisuudensuojaan tai elinkeinovapauteen, ettei lakiesitystä voitaisi tältä osin käsitellä
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

3. Yhteenveto

Varallisuusoikeuden näkökulmasta tärkeimmät taksilaissa vahvistettavat linjaukset ovat
kuluttajahintojen yhtenäistäminen ja kuljetus velvollisuus. Näihin tulee pääosin vain selventäviä
muutoksia, ja sääntelyn tasoa nostetaan kirjaamalla tietyt kriteerit lakiin ja taksitaksan
vahvistamisella valtioneuvoston asetuksella aikaisemman liikenne- ja viestintäministeriön
asetuksen sijasta. Sääntelyn taustana ovat taksimarkkinoiden sääntelyn yleiset tavoitteet
turvallisuudesta, taksipalvelujen saatavuudesta koko maassa ja laatutasosta. Valitut keinot,
yhtenäistetty taksipalvelujen kuluttajahinta ja kuljetusvelvollisuus, ovat jo nykyisillä
taksimarkkinoilla pitkälti vallitsevia. Erityisesti ulkomaisten kokemusten valossa vahvaa
sääntelyä voidaan pitää välttämättömänä yleisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi.

Esityksellä puututaan taannehtivasti aikanaan lupakaupassa laillisesti hankittujen taksilupien
investointeihin liittyviin perusteltuihin odotuksiin. Taksiluville tulee yleinen luovuttamiskielto,
jota sovelletaan myös ennen vuotta 1991 myönnettyihin taksilupiin. Niitä on tähän asti voinut
luovuttaa vastikkeellisesti, kun taas uudempia taksilupia on koskenut luovutuskielto. Vanhojen
taksilupien kaupan loppumiselle on esityksessä viiden vuoden siirtymäaika, joka osaltaan
pehmentää muutoksen vaikutusta tämän erityisryhmän osalta. Kustannussuuntautuneeseen
taksitaksaan on jatkossakin tarkoitus sisällyttää kohtuullinen yrittäjävoitto. Sääntelykeinojen
osalta aineelliseen oikeuteen ei tuoda mitään olennaisesti uutta, vaan vallitsevaa sääntelyä
selvennetään. Sääntelykeinot ovat myös oikeasuhtaisia taksimarkkinoilla toimivien, aikanaan
taksilupansa kaupalla hankkineiden yritysten omaisuudensuojan ja elinkeinovapauden
näkökulmista. Esitys voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA   11.5.2006 KELLO 10 HE
38/06 vp taksiliikennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta
henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Esityksen perusteluihin sisältyy jakso, jossa tarkastellaan ehdotusten suhdetta perustuslakiin ja

säätämisjärjestystä. Jaksossa käsitellään elinkeinovapautta ja omaisuuden suojaa. En pidä

lakiehdotusten sisältöä omaisuuden perustuslainsuojan kannalta ongelmallisena. Valtiosäännön

kannalta keskeinen kysymys ehdotuksissa on nähdäkseni taksiliikenteen luvanvaraisuutta

koskevan säännöstön ja siinä erityisesti tarveharkintaa koskevan säännöksen suhde PL 18 §:ssä

turvattuun elinkeinovapauteen. Keskityn seuraavassa tähän kysymykseen.



Perustuslain 18,1 §:n mukaan "jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa

valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla."   Säännös elinkeinon harjoittamisen

vapaudesta   siirrettiin   nykyisen   perustuslakiin   sanamuodoltaan   muuttamattomana

Hallitusmuodon 15,1  §:stä.    Tuo säännös oli tullut perustuslakiin vuoden 1995

perusoikeusuudistuksessa.  Säännökselle uudistuksen yhteydessä esitetyistä perusteluista

voidaan tähän lainata joitakin kohtia ko. esityksestä (HE 309/93 vp, s. 67):

"Momentissa ehdotettua oikeutta rajoittavat luonnollisesti eräät tosiasialliset seikat...
Tosiasiallisten rajoitusten lisäksi on voimassa runsaasti oikeudellisia rajoituksia.
Ehdotukseen sisältyvät sanat "lain mukaan" viittaavatkin mahdollisuuteen rajoittaa
säännöksessä turvattua oikeutta lailla.......

Osa luvanvaraisuuksista perustuu asetuksentasoisiin säännöksiin... Lainsäädännön
uudistamisen tavoitteena on viime vuosina ollut luvanvaraisuuden vähentäminen ja
elinkeinotoiminnan sääntelyn hierarkkisen tason nostaminen asetuksesta lain tasolle.
Uudistustyö on kuitenkin vielä kesken, ja elinkeinojen luvanvaraisuus tulee

joka tapauksessa osittain säilymään. Luvanvaraisuus voi eräillä aloilla olla edelleen
perusteltua erityisesti terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi."

Esityksessä siis lähdettiin siitä, että uuden elinkeinovapautta koskevan perustuslain

säännöksen jälkeenkin voi olla ja tulee olemaan myös luvanvaraisuuteen perustuvia

järjestelyjä. Perustuslakivaliokunta ei esityksen käsittelyssä kajonnut tähän säännöskohtaan

(pevm 25/94 vp). Vastaavaan säännökseen ei erikseen kajottu myöskään uutta perustuslakia

säädettäessä (HE 1 /98 vp ja pevm 10/98 vp).

Elinkeinon harjoittamisen luvanvaraisuuden (luvanvaraistamisen ) edellytyksiä on

perustuslakivaliokunnassa tarkasteltu useissa yhteyksissä. Valiokunnan käytäntö ei ilmennä

ainakaan kaikilta osin selvää tulkintalinjaa, mutta osoittaa seikkoja, joita valiokunta on PL 18

§:n (ja sitä edeltäneen HM 15 §:n ) tulkinnassa painottanut. Käyn tämän vuoksi seuraavassa

läpi valiokunnan po. luvanvaraisuuteen kohdistuvia kannanottoja.

Nähtävästi ensimmäistä kertaa valiokunta tarkasteli luvanvaraisuuden edellytyksiä

lausunnossa, jonka se vuoden 1996 valtiopäivillä antoi arvo-osuusjärjestelmän

muuttamista   koskeneesta   ehdotuksesta   (pevi   40/96   vp). Lakiehdotuksen



voimaantulosäännöksen 11. kohta velvoitti silloiset arvo-osuusrekisterin ylläpitäjät, "joita on

neljätoista ja joista suurin osa on talletuspankkeja", hakemaan toimiluvan uudistamista vuoden

1998 loppuun mennessä. Valiokunta viittasi HM 15.1 §:n säännöksen sisältöön ja totesi:

"... Tässä yhteydessä luvanvaraisuutta voidaan perustella rekisterinpidon
kaikinpuolisella luotettavuudella. Ehdotuksessa sidotaan toimiluvan uudistaminen
voimassa olevan lain 8 §:n lupaedellytyksiin, joita ei olla muuttamassa. Ne ovat
riittävän täsmälliset ja tarkkarajaiset, koska luvan myöntämisen ja samalla epäämisen
perusteet on määritelty selvästi....
......Ehdotetun 7 §:n 1 momentin 3 kohtaan kylläkin tulisi "erityistä syytä" koskeva
lisäedellytys, mikä viittaa päätöksenteon lisääntyvään harkinnanvaraisuuteen. Tätäkin
edellytystä sovellettaessa on noudatettava hallinnon päätöksenteossa yleisesti
noudatettavia oikeusperiaatteita, kuten tarkoitussidonnaisuuden periaatetta.
Valiokunnan käsityksen mukaan ministeriön lupaharkintaa ei ole mahdollista käyttää
lainmukaisen toimilupajärjestelmän muuttamiseksi esimerkiksi arvopaperikeskuksen
monopoliksi."

Vähää myöhemmin luvanvaraisuuskysymys tuli uudelleen esille valiokunnan käsitellessä

esitystä telemarkkinalaiksi (pevl    47/96 vp). Valiokunta totesi    luvanvaraisuuden

teletoiminnassa säilyvän matkaviestinverkossa tarjottavien televerkkopa!velujen osalta ja

arvioi järjestelyn valtiosäännönmukaisuutta seuraavasti:

"Itse esityksessä ei luvanvaraisuutta juurikaan perustella kuin lyhyin viittauksin teknisiin
syihin. Lupaedellytykset on määritelty selkeästi lakiehdotuksen 7 §:n 2 momentissa ja
lupaharkinta olisi iaillisuusharkintaa. Viime kädessä näiden seikkojen perusteella ja
teknisten syiden olemassaolon huomioon ottaen valiokunta katsoo, ettei ehdotettu
luvanvaraisuus ole ongelmallinen elinkeinovapauden kannalta."

Luvanvaraisuutta asealan liiketoiminnassa valiokunta joutui arvioimaan vuoden 1997

valtiopäivillä (pevl 35/97 vp). Viitattuaan aikaisempiin lausumiinsa valiokunta totesi mm.:

Sääntelyn sisällössä valiokunta piti hallitusmuodon 15 §:n 1 momentin kannalta
tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän
ennustettavuuden viranomaistoimista. Tässä suhteessa on merkitystä muun muassa sillä,
missä määrin viranomaisten toimivaltuudet määräytyvät niin sanotun sidotun harkinnan
tai tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti.
Asealan elinkeinon harjoittamisoikeutta rajoittavat lupasäännökset sisältyvät lähinnä
1. lakiehdotuksen 2- 4 lukuun. Luvanvaraisuudesta seuraavia elinkeinovapauden
rajoituksia puoltavat tärkeät ja vahvat yhteiskunnalliset intressit, joiden huomioon
ottamiseksi rajoituksia voidaan myös pitää välttämättöminä. Ehdotetuissa
säännöksissä on niin ikään otettu huomioon ne vaatimukset, joita edellä mainitussa
valiokunnan lausunnossa asetettiin lakitasoiselle sääntelylle. Lakiehdotuksen 20 §:n
perusteluissa todetaan, että kyseessä ovat vapaaharkintaiseen viranomaispäätökseen
perustuvat luvanvaraiset elinkeinot. Valiokunnan mielestä elinkeinoluvan
myöntämisen     tulee      pääsääntöisesti perustua      laillisuus-     eikä



tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin katsoa niin
vahvojen yhteiskunnallisten intressien puoltavan asealan valvomista, että lupien
myöntämiseen voi jäädä harkintaa."

Luvanvaraisuuden sisällöllisiä edellytyksiä valiokunta arvioi vuoden 1998 valtiopäivillä

lausunnossa, joka koski esitystä laiksi perintätoiminnan luvanvaraisuudesta (pevl 35/98

vp). Aikaisempiin kannanottoihinsa viitattuaan valiokunta totesi mm.:

"...Käsiteltävänä olevassa esityksessä perintätoiminnan luvanvaraisuutta on perusteltu
perintätoiminnan harjoittajien luotettavuuden . ammattitaidon ja vakavaraisuuden
turvaamisella. Valiokunta yhtyy tähän käsitykseen ja katsoo, että luvanvaraisuuden
taustalla on tässä tapauksessa sellainen hyväksyttävä tarkoitus, jota
perusoikeusrajoituksen sallittavuutta koskevissa yleisissä opeissa edellytetään.
Perusoikeusrajoitukseen kohdistuvan suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta
valiokunta pitää riittävänä sitä. että ehdotetun sääntelyn sisältö vastaa tällaisissa
yhteyksissä tavanomaista lupasääntelyä ja etenkin että lupaviranomaisen harkintavalta
on sidottua."

Vuoden   2000    valtiopäivillä    luvanvaraisuus    tuli    esille    valiokunnassa   mm.

maakaasumarkkinalain käsittelyn yhteydessä (pevl 4/00 vp). Todettuaan lakiehdotuksen

edellyttävän maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraisuutta ja viitattuaan aikaisempiin

kannanottoihinsa valiokunta totesi:

"Maakaasuverkkotoiminnan luvanvaraistaminen on maakaasumarkkinoiden
toimivuuden kannalta perusteltua. Tärkeää on, että verkon haltijalla on edellytykset
harjoittaa verkkotoimintaa ja että sen toimintaa voidaan valvoa. Luvan myöntämisen
edellytyksiä koskevat riittävän tarkkarajaiset säännökset sisältyvät ehdotetun lain 6
luvun 2 §:ään, jonka mukaisesti luvan myöntämistä koskeva päätöksenteko on
oikeusharkintaa.
Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että luvanvaraistamisen kohteena olevan
maakaasuverkkotoiminnan piiriin kuuluisi lain 1 luvun 3 §:n 6 kohdan
määritelmäsäännöksen mukaan myös esimerkiksi maakaasuverkkotoiminnan
suunnittelu. Valiokunta ei pidä elinkeinovapauden kannalta mahdollisena säätää verkon
pelkkää suunnittelua luvanvaraiseksi."

Luvanvaraistamisen edellytyksiin valiokunta otti varsin yksityiskohtaisesti kantaa vuoden

2000 valtiopäivillä arpajaislakiehdotuksesta antamassaan lausunnossa (pevl 23/00 vp).

Valiokunta totesi asiasta mm.:

"Arpajaisten toimeenpano on elinkeinovapauden näkökulmasta sellaista erityislaatuista
taloudellista toimintaa, jonka luvanvaraistamista on pidettävä hyväksyttävänä arpajaisiin
osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, arpajaisista aiheutuvien sosiaalisten haittojen
vähentämiseksi sekä rikosten ja väärinkäytösten estämiseksi....

Lupaharkinta. Ehdotetut säännökset luvan myöntämisestä eri arpajaismuotoihin on
muotoiltu viranomaisen tarkoituksenmukaisuusharkintaan viittaaviksi.... Viranomaisen



harkintavaltaan viittaavaa muotoilua voidaan pitää perusteltuna rahapelilupaa
koskevassa 11 §:ssä. Sen sijaan valiokunta pitää rajoitusten oikeasuhtaisuuden ja
sääntelyn täsmällisyyden vuoksi välttämättömänä, että säännökset tavara-arpajaisluvan
(26 §), bingoluvan (33 §) ja tavaravoittoautomaattiluvan (38 §) myöntämisestä
tarkistetaan lupaviranomaisen sidottua harkintaa osoittaviksi. ..."

Samoilla valtiopäivillä postipalvelulaista antamassaan lausunnossa (pevl 28/00 vp) valiokunta

ei varsinaisesti tarkastellut luvanvaraisuuden sisällöllisiä edellytyksiä, mutta esitti yleisen

(sinänsä jo lausunnossa pevl 35/97 vp esillä olleen) luonnehdinnan, jota sittemmin on toistettu

useassa myöhemmässä lausunnossa:
Sääntelyn sisällön osalta valiokunta on pitänyt tärkeänä, että säännökset luvan

edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän ennustettavuuden viranomaistoimista.
Tältä kannalta merkitystä on muun muassa sillä, missä määrin viranomaisen
toimivaltuudet määräytyvät ns. sidotun harkinnan tai tarkoituksenmukaisuusharkinnan
mukaisesti."

Vuoden    2001 valtiopäivillä luvanvaraisuuskysymys oli valiokunnassa esillä pariin

otteeseen. Lausunnossaan esityksestä laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista (pevl 28/01

vp) valiokunta totesi tästä mm.:

"Vartioimisliiketoiminta on lakiehdotuksen mukaan edelleenkin luvanvarainen
elinkeino .......
...Käsiteltävänä olevassa tapauksessa luvanvaraisuuden muodossa aiheutuvia
elinkeinovapauden rajoituksia puoltavat tärkeät ja vahvat yhteiskunnalliset intressit.
Niiden riittäväksi ja asianmukaiseksi huomioon ottamiseksi luvanvaraisuus on
valiokunnan mielestä välttämätön keino....
... Huomionarvoista kuitenkin on, että 4 §:n perustella vartioimisliikeluvan
myöntäminen jää viime kädessä sisäasiainministeriön harkintaan. Harkintavallan
merkitys korostuu, koska laissa säädettävät lupaedellytykset asian luonteen vuoksi
sisältävät joustavia oikeusnormeja. Elinkeinoluvan myöntämisen tulee valiokunnan
usein esittämän käsityksen mukaan pääsääntöisesti perustua oikeusharkintaan eikä
tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Kun tässä tapauksessa otetaan huomioon
vartioimisliiketoiminta perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisena hallintotehtävänä ja
etenkin vartioimisliiketoimintaan esityksen mukaan liittyvä voimankäyttöoikeus,
voidaan kuitenkin katsoa niin vahvojen yhteiskunnallisten intressien puoltavan myös
vartioimisliiketoiminnan tehostettua ennakollista valvomista, että lupien myöntämiseen
voi jäädä ehdotetunlaista harkintaa (ks. samoin asealasta PeVL 35/1997 vp, s. 3/1)."

Lausunto pevl 53/01 vp koski eräiden luottolaitoksia koskevien lakien muuttamista.

Luvanvaraisuuden edellytysten osalta valiokunta viittasi lain pääsääntöön, jonka mukaan

pankin johtoon osallistuvilla oli oltava asuinpaikka ETA:n alueella, ja totesi sitten mm.:

"... Rahoitustarkastus voi myöntää pankille luvan poiketa tästä vaatimuksesta.
Sääntelyssä on asiallisesti kysymys siitä, että ETA:n ulkopuolelta olevien henkilöiden
oikeus ryhtyä tällaiseen toimintaan on tietyssä määrin luvanvaraista. Luvanvaraisuuden
taustalla on pyrkimys valvoa pankin hallinnon luotettavuutta. Tämä on valiokunnan



käsityksen mukaan sellainen hyväksyttävä peruste, jolla ehdotettu luvanvaraisuus on
perusteltavissa niin perustuslain 18 §:n 1 momentin kuin 6 §:n 2 momentinkin kannalta.
Poikkeusluvan myöntäminen jää esityksessä täysin Rahoitustarkastuksen harkintaan.
Tällainen avoin sääntely ei ole hyväksyttävää perustuslain mukaisen elinkeinovapauden
näkökulmasta, vaikka luottolaitostoimintaa onkin pidettävä eritystoimialana, johon
liittyy tallettajien ja lainanottajien suojan vuoksi korostettu luotettavuuden vaatimus.
Tehokkaan ennakollisen valvonnan tarve sallii kuitenkin jonkinasteisen harkinnan
jäämisen poikkeuslupamenettelyyn (vrt. PeVL 28/2001 vp, s. 6-7). Kyseisiä
lakiehdotuksia tulee täydentää säännöksin niistä seikoista, jotka
Rahoitustarkastuksen on otettava harkinnassaan huomioon. Tämä on edellytys
lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä."

Lääkelain muuttamista koskeneessa lausunnossaan   pevl 19/02 vp valiokunta otti kantaa

mm. lääkkeiden tukkukaupan säätämiseen luvanvaraiseksi. Valiokunta totesi siitä mm.:

"Lääkkeiden tukkukaupan luvanvaraisuudelle on perusoikeusjärjestelmän kannalta
hyväksyttävät, lääkevalmisteiden turvallisuuteen ja siten väestön terveyden edistämiseen
liittyvät perusteet. Myös oikeusturvajärjestelyt ovat 102 §:ssä asianmukaiset.
Lakiehdotus ei kuitenkaan sisällä lainkaan säännöksiä luvan myöntämisen
edellytyksistä, eikä viranomaisen toimivaltaa päättää lupaehdoista ole ehdotettu lain
säännöksillä mitenkään rajoitettavaksi tai ohjattavaksi. Näistä seikoista on lisättävä
riittävän täsmälliset säännökset lakiehdotukseen, jotta se voidaan käsitellä tavallisen lain
säätämisjärjestyksessä."

Periaatesisällöltään    hyvin samankaltainen oli kannanotto     luottolaitostoiminnasta

annettavan lain muuttamista koskeneessa lausunnossa pevl 24/02 vp. Valiokunta totesi

siinä luvanvaraistamisen perusteesta:

"Luottolaitostoiminnalle ominaisen yleisövarojen laajamittaisen vastaanottamisen
vuoksi toiminnan jonkinasteinen viranomaisvalvonta on välttämätöntä. Yleistä
luvanvaraisuutta puoltavat perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät, ennen
muuta rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamista tarkoittavat ja siten myös
asiakkaiden suojaan liittyvät perusteet."

Periaatesisällöltään samaa linjaa noudatti myös kannanotto rautatielakia koskeneessa

lausunnossa pevl 66/02 vp :

"Luvanvaraisuus on rautatieliikenteeseen sisältyvien suurten turvallisuusriskien vuoksi
perusteltua ja perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävää. Lupajärjestelmää
puoltavat myös liikenneväylien rajallisuuteen perustuvat erityiset tarpeet säännellä,
ohjata ja valvoa rautatieliikennettä. Lakiehdotus sisältää toiminnan luonteen kannalta
perustellut ja riittävän täsmälliset säännökset toimiluvan myöntämisen edellytyksistä.
Viranomaisen lupaharkinta on säännöksin sidottua. Sääntely ei muodostu perustuslaissa
turvatun elinkeinovapauden kannalta ongelmalliseksi."



Valiokunnan myöhemmät, luvanvaraisuuden edellytyksiä kosketelleet kannanotot näyttävät

pääosin rajoittuneen varsin yleisluonteisiin viittauksiin valiokunnan aiempaan käytäntöön.

Joitakin yleisiä näkökohtia tuodaan toisaalta esille toistuvasti. Niinpä on edellä lausunnosta

pevl 28/O0vp lainattua kohtaa toistettu jotakuinkin sanatarkasti ainakin lausunnoissa pevl

67/02 vp (Rahoitustarkastuksesta), pevl 16/03 vp (Sijoitusrahastolaista), pevl 9/05 vp

(Vakuutusedustuksesta), pevl 33/05 vp (Lääkelaista) ja vastikään pevl 8/06 vp

(Elintarviketurvallisuusvirastosta). Toisaalta voidaan todeta, että valiokunta on ainakin

lausunnoissaan pevl 33/05vp (Lääkelaista) ja pevl 49/05 vp (Lääkelaista; nikotiinivalmisteiden

myynnistä), perustellessaan lain ongelmattomuutta PL 18 §:n kannalta , maininnut yhtenä

seikkana sen, että viranomaisen lupaharkinta on sidottua harkintaa/ oikeusharkintaa.

Perustuslakivaliokunnan käytännön osoittamia linjoja elinkeinotoiminnan

luvanvaraistamiskysymyksessä voidaan koota yhteen seuraavasti. Luvanvaraisuutta on pidetty

hyväksyttävänä, jos julkista valvontaa on pidetty tarpeellisena kyseisen toiminnan laadun tai

toimintaan liittyvien tekijöiden vuoksi. Valiokunnan erittelevä tarkastelu ei ole niinkään

keskittynyt luvanvaraisuuden hyväksyttävyyskysymykseen kuin luvan myöntämisen

edellytysten käsittelyyn. Merkittävänä voidaan pitää sitä, että valiokunta ei näytä ko.

tapauksissa ottaneen juuri lainkaan kantaa siihen, olisiko havaittu valvonnan tarve ollut

tyydytettävissä jollakin muulla, luvanvaraisuutta kevyemmäksi katsottavalla

valvontajärjestelyllä. Toisaalta voidaan todeta, että valiokunta on pitänyt

rekisteröitymisvelvollisuuden säätämistä asiallisesti luvanvaraisuuteen rinnastuvana

sääntelynä (pevl 56/02 vp ja pevl 9/05 vp). Lupaedellytysten osalta valiokunta on toistuvasti

kiinnittänyt huomiota siihen, että edellytykset pitää riittävän tarkasti osoittaa laissa ja että

edellytyksien harkinnan pitää pääsääntöisesti olla laillisuusharkintaa. Valiokunnan viime

vuosina usein toistama lausuma viranomaistoiminnan ennustettavuudesta (pevl 28/00 vp —

pevl 8/06 vp) ja siitä, että viranomaisen harkinnan laadulla on "tältä kannalta merkitystä",

viittaa toisaalta joustavuuteen laillisuusharkinnan edellyttämisessä (ts. riittävä ennustettavuus

voi olla saatavissa muutoinkin kuin laillisuusharkinnan soveltamisella).



Arvioitaessa taksiliikenteen harjoittamisen luvanvaraisuusmahdollisuutta edellä kuvatun

käytännön valossa voidaan kyllä todeta, ettei taksiliikenteen harjoittamiseen liity sellaisia

miltei automaattisesti valvonnan tarpeeseen viittaavia tekijöitä kuin esimerkiksi ampuma-

aseiden kauppaan , lääkkeiden kauppaan tai vaikkapa vartiointiliikkeiden toimintaan.

Taksiliikenteeseen kokonaisuutena kuitenkin liittyy sillä tavoin merkittäviä sujuvan ja

turvallisen henkilöliikenteen varmistamista ja erilaisten lieveilmiöiden riskin torjumista

koskevia yleisiä intressejä, että ko. (elinkeino)toiminnan julkinen valvonta on selvästi tarpeen.

Pidän valiokunnan käytännön valossa selvänä, että elinkeinovapauden perustuslainturva ei

aseta estettä luvanvaraisuuteen perustuvalle järjestelmälle taksiliikenteen sääntelyssä. Jossain

määrin ongelmallisena voidaan sen sijaan pitää sitä, että tarveharkintaa käytetään yhtenä

lupien myöntämiseen merkittävästi vaikuttavana kriteerinä ( 1. lakiehdotuksen 19 ja 20 §).

Elinkeinovapauden perustuslainsuojan kannalta tässä tarveharkinnan mahdollisuudessa on

kysymys siitä, minkälaisia tai minkätyyppisiä ehtoja luvan myöntämiselle voidaan asettaa.

Tarveharkinta merkitsee selvästi erityyppistä ehtoa kuin luvanhaltijaa koskevat kvalifikaatiot

(terveys, koulutus, kokemus, nuhteettomuus jne). Se on sisällöltään myös erityyppinen kuin

ko. elinkeinon harjoittamiseen liitettävät ehdot tai määräykset, joilla voisi olla merkitystä

esim. luvan peruuttamisen kannalta. Tarveharkinta koskee lähtökohtaisesti asioita, jotka ovat

sen ulkopuolella , mitä luvanhaltija on tai mitä hän luvan saaneena tekee. Tämä merkitsee

myös sitä, että tarveharkinta ei ainakaan välittömästi liity sellaisiin valvonnallisiin tarpeisiin,

joista elinkeinojen harjoittamisen valvonnassa yleensä on kysymys.

Kun luvanvaraisuus sellaisenaan merkitsee elinkeinonvapauden rajoittamista, täytyy

luvanvaraiseksi tekemiselle olla - kuten perustuslakivaliokunnan käytännöstäkin hyvin

ilmenee - jokin hyväksyttävä syy. Tällaiset hyväksyttävät syyt voivat olla taustatekijöiltään

erilaisia, mutta valiokunnan käytännön tapauksille näyttää olevan yhteistä valvonnan tarve.

Valvonnan tarve on tietysti väljä kuvaus, mutta sitä voidaan käyttää viittamaan tilanteisiin,

joissa katsotaan ko. elinkeinotoimintaan valvonnatta jätettynä liittyvän yhteiskunnallisesti

merkittäviä esim. toiminnan luotettavuuteen tai turvallisuuteen tai yksilöiden terveyteen

kohdistuvia taikka kuluttajien taloudellisina menetyksinä tai rikollisina lieveilmiöinä

ilmeneviä riskejä. Koska hyväksyttävänä syynä luvanvaraisuudelle ja erityisesti lupien saannin

rajoittamiselle ei juuri voida pitää kilpailun rajoittamista sellaisenaan, muodostuu

tarveharkinnan sallittavuuden osalta keskeiseksi kysymys siitä, liittyykö ko. elinkeinon



harjoittamiseen sellaisia yhteiskunnallisesti merkittäviä haittamahdollisuuksia, joiden

torjumisessa tarveharkinta lupamenettelyssä on perusteltu ja sallittu (valvonnallinen) keino,

siitä huolimatta että se merkitsee elinkeinovapauden ja kilpailun rajoittamista.

Voiko sitten taksiliikenteeseen liittyä sellaisia haittamahdollisuuksia, joita koskevien

valvonnallisten tarpeiden tyydyttämiseksi tarveharkinnan käyttäminen muiden

lupaedellytysten lisäksi on tarpeen? Minulla ei ole riittävästi taksiliikenteen kentässä

vaikuttavien tai siitä riippuvien tekijöiden tuntemusta voidakseni arvioida mahdollisia tällaisia

tarpeita ja niiden merkitystä. Pidän mahdollisena , että riittävän merkittäviksi katsottavia

tällaisia tarpeita voidaan esittää. Tässä kohden hallituksen esityksen perustelut eivät toisaalta

sano kovinkaan paljon. Voidaan kuitenkin todeta, että hallitus on pitänyt taksilupien määrän

jatkuvaa rajoittamista perusteltuna pitkäjänteisen ja kannattavan yritystoiminnan edellytysten

ja sitä kautta taksipalvelujen asianmukaisen saatavuuden turvaamiseksi, ja samalla torjunut

"muista maista saatujen kielteisten kokemusten perusteella" tarveharkinnasta luopumisen ja

lupien myöntämisen kaikille edellytykset täyttäville hakijoille (s. 18).

Arvioitaessa ehdotetun tarveharkintajärjestelyn hyväksyttävyyttä on syytä kiinnittää huomiota

myös erääseen muuhun näkökohtaan. Perustuslakivaliokunnan edellä kuvatussa käytännössä

on toistuvasti todettu, että viranomaisen harkinnassa elinkeinoluvasta päätettäessä on

pääsääntönä sidottu harkinta/oikeusharkinta ja että vastaavasti viranomaisella voi olla

enemmän harkintavaltaa vain jos siihen on erityisiä syitä. Puhuttaessa viranomaisen

harkintavallan laajuudesta esitetään sidotun harkinnan tai oikeusharkinnan vastaparina usein

vapaa harkinta tai tarkoituksenmukaisuusharkinta. Ajatuksena tässä erottelussa on karkeasti

todettuna se, että vaikka viranomaisen tehtävänä aina onkin punnita yksittäiseen ratkaisuun

vaikuttavia tekijöitä, hän on oikeusharkinnassa sidottu ottamaan huomioon ne ja vain ne tekijät

jotka laki osoittaa ja sillä tavoin kuin laki osoittaa, kun taas muussa harkinnassa

viranomaisella on - lailla sidottujen näkökohtien huomioon ottamisen jälkeen - vapaata tilaa

tarkoituksenmukaisuusharkinnalle.

Perusoikeuksien rajoittamismahdollisuuksia sisältävää viranomaisten päätösvaltaa

järjestettäessä korostuu jo yleisenä lähtökohtana sidottu harkinta sen vuoksi, että

perusoikeuksien rajoitukset edellyttävät lakisääteisyyttä, täsmällistä säätämistä ja sitä, että

rajoituksia ei viedä pitemmälle kuin hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseksi on

välttämätöntä.   Samaan yhteyteen kuuluu myös se, että perusoikeuksiin   puuttumista



sisältävien toimenpidevaltuuksien yhteyteen yleensä edellytetään toimivia

oikeusturvajärjestelyjä. Perustuslakivaliokunnan edellä viitatut sidottua harkintaa painottavat

kannanotot ovat tämän yleisen linjan huomioon ottaen miltei väistämättömiä. Jos lähdetään

siitä, että tarveharkinta elinkeinolupaa koskevassa päätöksenteossa merkitsee vapaata , ei-

sidottua harkintaa, viittaa varsinkin valiokunnan hieman varhempi käytäntö vahvasti siihen

suuntaan, että tarveharkintaa ei pitäisi liittää taksilupien päättämiseen. Kuten käytännön

tarkastelussa on edellä todettu, viittaavat valiokunnan tuoreemmat, ennustettavuudesta

puhuvat kannanotot kuitenkin jossain määrin väljempään suhtautumiseen.

Sidotun harkinnan pääsäännöstä on valiokunnan konkreettistenkin kannanottojen mukaan

voitu vahvojen yhteiskunnallisten intressien vuoksi poiketa (asealaa koskenut pevl 37/97

vp, yksityisiä turvallisuuspalveluja koskenut pevl 28/01 vp ja rajoitetusti myös

luottolaitosten valvontaa koskenut pevl 53/01 vp). Taksitoiminnan kohdalla lienee

vaikea osoittaa sellaista painavaa yhteiskunnallista tarvetta, joka puoltaisi sitä, että

lupaviranomaisella pitää olla vapaata harkintavaltaa. Ehkä merkittävämpää tässä on

kuitenkin se, että tarveharkinnan yleinen luonnehtiminen aina (viranomaisen varaan

jääväksi) vapaaksi harkinnaksi on aiheettoman kaavamaista. Mitä enemmän

tarveharkintaa sisältävä viranomaisen päätöksenteko sidotaan lakiin kirjattuihin (yleisiin)

tavoitteisiin ja kriteereihin tai edellytetään sen tapahtuvan muiden julkisten tahojen

tuottamiin tietoihin nojautuen, sitä vähäisemmäksi muodostuu viranomaisen aidosti

vapaan harkinnan liikkumatila. Viitaten mm. valiokunnan lausumiin viranomaistoiminnan

ennustettavuudesta voidaan valiokunnan käytäntö tässä nähdäkseni ymmärtää niin, että

pääsääntönä esitetty vaatimus lupaviranomaisen sidotusta harkinnasta tai - jos asia sopii

lausua hiukan yleisemmin - vaatimus lupaviranomaisen harkinnan riittävän täsmällisestä

ohjaamisesta   itse   laissa   ei välttämättä   estä   tarveharkinnan   sisällyttämistä

lupajärjestelmään laissa huolellisesti järjestettynä. Tässä suhteessa voidaan myös viitata

lausunnoista pevl 53/01 vp ja pevl 19/02 vp edellä lainattuihin lausumiin, joiden

loppukohdissa edellytettiin - ja samalla ilmeisesti pidettiin myös riittävänä - sitä, että

viranomaisen lupaharkintaa ohjattiin säännöksillä tarkemmin.

Taksiliikennettä koskevan lakiehdotuksen 6 §:n alkuja 19 § lähtevät siitä, että taksilupia

myönnetään   tarveharkinnan   perusteella   määrättävien   enimmäismäärien   puitteissa.



Erummäismäärän määrittelyssä huomioon otettavista tavoitteista on säännöksiä 19 §:ssä ja

tarpeen harkinnassa käytettävistä tiedoista ehdotuksen 20 §:ssä. Nähdäkseni nämä säännökset

jo merkittävällä tavalla ohjaavat lääninhallituksen harkintaa taksilupien enimmäismäärän

vahvistamisessa. Minusta enimmäismäärän päättämistä voidaan jo näin säädettynä pitää sillä

tavoin riittävästi ohjattuna, että sen ei tarvitse katsoa olevan ristiriidassa sidottua harkintaa

koskevien valiokunnan kannanottojen kokonaisuuden kanssa. Jos säännökseen sisältyvää

ohjausta ei kuitenkaan pidettäisi tässä riittävänä, on ohjausta ilmeisesti myös mahdollista

täsmentää.

Edellä esitettyyn viitaten voidaan nähdäkseni kaiken kaikkiaankin katsoa, että ehdotettu

luvanmyöntämiseen sisältyvä tarveharkinta mahtuu niihin tarveharkinnan käyttämistä

koskeviin puitteisiin, joita voidaan johtaa valiokunnan kannanotoista. Pieni varaus voi

käsittääkseni aiheutua vain siitä edellä jo viitatusta kysymyksestä, onko riittävän merkittäviä

valvonnallisia tai muita sellaisia syitä, joiden nojalla muiden lupaedellytysten lisäksi tulevaa

tarveharkintaa voidaan pitää perusteltuna.

Nähdäkseni lakiehdotus täyttää muissa suhteissa - esimerkiksi lupaehdoissa, lupien

peruuttamismahdollisuuksissa ja muissa sanktioissa sekä säädösvallan delegoinnissa -

perustuslaista johtuvat vaatimukset. - Pienenä yksityiskohtana voisi kysyä, miksi 22 §:n 5

momentin alussa käytetään harkinnanvaraisuutta osoittavaa "voi"- sanaa, kun kysymys

kuitenkin on kohtuuttomuuden välttämisestä. Hieman epäselvältä näyttää myös se, kenellä

olisi oikeus tehdä 19 §:n 3 momentissa tarkoitettu valitus taksilupien enimmäismäärää

koskevasta päätöksestä.



Olli Mäenpää
11.5.2006

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiKsi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä
annetun lain muuttamisesta (HE 38/2006 vp)

Taksiliikenteen luvanvaraisuus

Luvanvaraisuus ja elinkeinovapaus

Elinkeinotoiminnan luvanvaraisuus sisältää rajoituksen perustuslain 18 §:n 1 momentissa
jokaiselle taattuun oikeuteen hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elinkeinolla.
Elinkeinotoimintaan kohdistuva luvanvaraisuus on kuitenkin poikkeuksellisesti mahdollinen,
mikäli sitä koskeva laintasoinen sääntely täyttää perusoikeuden rajoittamisen yleiset
edellytykset. Niiden mukaan elinkeinovapauden rajoituksilla tulee olla hyväksyttävä peruste ja
niiden on oltava oikeassa suhteessa rajoitusten tavoitteeseen. Lisäksi rajoitukset tulee
määritellä täsmällisesti ja tarkkarajaisesti siten, että niiden olennainen sisältö, kuten
rajoittamisen laajuus ja edellytykset, käyvät ilmi laista. Myös säännökset luvan edellytyksistä ja
pysyvyydestä on määriteltävä laissa niin, että ne antavat riittävän ennustettavuuden
viranomaistoiminnasta. Tältä kannalta merkitystä on muun muassa sillä, missä määrin
viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät ns, sidotun harkinnan ja
tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti (esimerkiksi PeVL 33/2005 vp) ja miten luvan
peruuttamisen edellytykset määritellään (esimerkiksi PeVL 48/2005 vp).

Taksiliikenteen lupasääntelyn jatkamista perustellaan esityksessä lähinnä asiakkaan
turvallisuuden ja toiminnan luotettavuuden takaamisella, minkä lisäksi lupasääntelyllä
mahdollistetaan toiminnan lain- ja asianmukaisuuteen kohdistuva viranomaisvalvonta.
Lupasääntelyllä pyritään myös taksipalvelujen hyvän laadun ja riittävän saatavuuden
varmistamiseen. Näitä perusteita voidaan kokonaisuutena pitää riittävän painavina ja yleisesti
hyväksyttävinä lupasääntelylle. Alalle tuloa sinänsä rajoittavan lupasääntelyn vaihtoehtoja ei
esityksessä tosin sanottavasti arvioida suhteellisuusperiaatteen kannalta. Sen sijaan
vertailevassa jaksossa esitettyjen tietojen mukaan taksiliikenteen jonkinasteista
luvanvaraisuutta on yleensä pidetty välttämättömänä myös silloin, kun sääntelyä muuten on
pyritty purkamaan. Taksiliikenteen lupasääntelystä luopuminen ei myöskään tästä
näkökulmasta vaikuta toimivalta vaihtoehdolta, sillä esimerkiksi pelkästään jälkikäteisellä
valvonnalla ei voitane yhtä tehokkaasti toteuttaa lain perustavoitteita.

Ehdotettua lupasääntelyä voidaan yleisesti ottaen pitää riittävän täsmällisenä ja tarkka-
rajaisena. Lähtökohtana on, että luvan myöntämisen edellytykset määritellään tyhjentävästi 6
§:ssä. Tarkkarajaisuuden kannalta voidaan lisäksi todeta, että lain soveltamisalaa koskevan 3
§:n mukaan lupasääntelyn kohde on määritelty asianmukaisen suppeasti. Se ei koske ns.
kimppakyytejä eikä naapuriapua, vaikka ne tapahtuisivat vähäistä korvausta vastaan, mutta
toisaalta kuljetuspalvelujen tarjoaminen yleisölle julkisella paikalla johtaisi toiminnan
rinnastamiseen lupavelvoitteiden alaiseen toimintaan. Ainoastaan lupasääntelyn kohteena
oleva "esteettömän henkilöauton" (2 §:n 3 kohta) määritelmä jää elinkeinovapauteen
kohdistuvan sääntelyn kannalta ongelmallisella tavalla epäselväksi, eikä määritelmää selvitetä
myöskään lakiehdotuksen perusteluissa.



Lupaviranomaisena toimivan lääninhallituksen toimivaltuudet määräytyvät ns. sidotun
harkinnan mukaisesti siinä mielessä, että taksilupa myönnetään - eli on myönnettävä -lain 6
§:ssä ja sitä täsmentävissä 7-9 §:ssä määritellyt, kohtuulliset edellytykset täyttävälle hakijalle.
Tämä lähtökohta sopeutuu sinänsä elinkeinovapauden lähtökohtaan. Tosin harkintaa tältä osin
laajentaa taksilupien määrällinen sääntely.

Taksilupien enimmäismäärän vaikutusta lupaharkintaan säännellään 10 §:n 3 momentissa.
Etusijajärjestys määräytyisi joka toinen vuosi päätoimisena taksikuljettajana hankitun
työkokemuksen perusteella, mitä voidaan pitää asianmukaisena kriteerinä sekä lupasääntelyn
että lupien määrää koskevan sääntelyn tavoitteiden kannalta. Joka toinen vuosi kriteerinä olisi
se, että hakijalla on jo taksilupa. Vaikka tämä kriteeri on suhteellisen muodollinen ja rajoittaisi
uusien yrittäjien alalle pääsyä, sen voitaneen katsoa sopeutuvan elinkeinovapauteen
kohdistuvan lupasääntelyn puitteisiin.

Luvan peruuttamista koskeva sääntely 22 §:ssä on riittävän täsmällinen. Varoituksen ja
korjausmenettelyn mahdollisuus tekevät sääntelystä myös oikeasuhtaisen elinkeinovapauteen
kohdistuvan lupasääntelyn valtiosääntöoikeudellisten kriteerien kannalta.

Taksiluvan sisältö

Taksilupaan voisi lähinnä 10 §:n mukaan sisältyä täsmentäviä määreitä. Niiden tarkempi sisältö
ja täsmälliset oikeusvaikutukset on määritelty jossain määrin ylimalkaisesti. Sinänsä selkeinä
voidaan pitää liikenteen asemapaikan ja liikenteen aloittamisajankohdan määrittelyä 10 §:n 1
momentissa. Sen sijaan kaluston "esteettömyyttä" koskevien vaatimusten merkitys jää tässäkin
yhteydessä epäselväksi. Koska kysymys on elinkeinovapauteen kohdistuvasta, hallinnolliseen
päätökseen sisältyvästä rajoituksesta, sen peruskriteerit on määriteltävä laissa, ja tämä koskee
myös liikennekalustolle asetettavia vaatimuksia.

Lakiehdotuksen 12 §:n 2 momentin mukaan taksiluvan haltijan lakisääteiset velvollisuudet
kohdistuisivat tämän "pääasialliselle toiminta-alueelle". Tämän alueen määräytymisen tai
määrittelyn perusteet eivät kuitenkaan käy ilmi laista. Vaikka olisi ajateltavissa, että toiminta-
alue liittyy jollain tavoin asemapaikkaan, toiminta-alueen laajuuden määrittelisi perustelujen
mukaan itse asiassa luvanhaltija täysin itsenäisesti - tosin valtakunnan alueen puitteissa (s.
28). Säännöstä on tältä osin vaikea pitää riittävän täsmällisenä ja tarkkarajaisena etenkin, kun
sen noudattamatta jättäminen voisi johtaa luvan peruuttamiseen.

Taksilupien määrällinen sääntely
Taksilupien enimmäismäärää koskeva 19 § vaikuttaa omalta osaltaan lupia koskevaan
päätöksentekoon. Säätämisjärjestysperusteluissa (s. 36) lääninhallituksen päätöksenteon tosin
todetaan - oikeudellisesti arvioiden virheellisesti - perustuvan tältä osin tar-
koituksenmukaisuusharkintaan. Kysymys on sen sijaan 19 §:n 2 momentissa määriteltyjen
oikeudellisten edellytysten puitteissa tapahtuvasta lakisidonnaisesti päätöksenteosta, jolla
pyritään varmistamaan erityisesti taksipalvelujen saatavuus ja palvelujen laatu. Taksilupien
määrällisen sääntelyn voidaan tältä osin ja näillä perustein katsoa sinänsä sopeutuvan
hyväksyttävällä tavalla elinkeinovapauden puitteisiin. Elinkeinovapauden rajoitusten
hyväksyttävyyden kannalta on merkitystä lisäksi sillä, että määrällisen sääntelyn
lainmukaisuuteen kohdistuu tuomioistuinvalvonta 19 §:n 3 momentin mukaisesti.

Taksilupien enimmäismäärää koskeva sääntely saattaa kuitenkin rajoittaa merkittävästi alalle
pääsyä ja samalla elinkeinovapauden toteutumista. Taksipalvelujen saatavuuden ja laadun
varmistamisen lisäksi sääntelyssä olisikin perusteltua ottaa huomioon myös toimivan kilpailun
ja alalle pääsyn mahdollisimman hyvä toteutuminen. Elinkeinovapauden riittävän laajan
toteutumisen kannalta olisi näin ollen aiheellista, että 19 §:n 2 momentissa määriteltyihin



kriteereihin lisätään myös ainakin kilpailun toimivuuden huomioon ottamista edellyttävä
määrite. Tällöin taksilupien enimmäismäärä olisi vahvistettava niin suureksi, että palvelujen
laatu ja saatavuus voidaan varmistaa rajoittamatta kuitenkaan suhteettomasti alalle pääsyä.
Kilpailun toimivuutta voidaan pitää myös yhtenä takeena palvelujen laadulle ja saatavuudelle.

Taksilupien enimmäismäärää koskevassa päätöksessä määrättäisiin 19 §:n 1 momentin
mukaan myös, "kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset".
Säännös ei sisällöltään ja oikeusvaikutuksiltaan täysin avoimena näyttäisi sopeutuvan
elinkeinovapauden puitteisiin.

Ajovuorojärjestys

Ajovuorojärjestystä on 13 §:n 3 momentin mukaan noudatettava tilausliikenteessä. Pykälän 1
momentissa määritellään ajovuorojärjestyksen tarkoitusta ja 2 momentissa sitä koskevaa
päätöksentekoa. Laista ei sen sijaan käy ilmi, minkäsisältöisiä velvollisuuksia tai rajoituksia voi
sisältyä ajovuorojärjestykseen ja säännöksen perustelutkin ovat tältä osin vain suuntaa-
antavat. Sääntely on tältä osin lain tasolla erittäin puite-luonteista ja sellaisena ongelmallista
perusoikeusrajoituksilta edellytettävän täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden sekä perustuslain
80 §:n 1 momenttiin sisältyvien vaatimusten kannalta. Tosin ajovuorojärjestys perustunee
tosiasiassa vakiintuneeseen käytäntöön, joka lienee muotoutunut toimivaksi. Tämä voi
käytännössä lieventää ehdotettuun säännökseen liittyvää lakitasoisen sääntelyn
puutteellisuutta.

Taksiliikenteen kuluttajahintojen sääntely

Taksiliikenteen enimmäishintojen ja muiden maksujen tulee 16 §:n 2 momentin mukaan olla
kustannussuuntautuneita siten, että niihin sisältyy kohtuullinen voitto. Kuluttajahintojen
enimmäismäärät määriteltäisiin 16 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella.
Tällaista sääntelyä on arvioitava lähinnä perustuslain 15 §:n 1 momentissa säädetyn
omaisuuden suojan näkökulmasta, sillä ehdotus merkitsee viranomaisen mahdollisuutta
rajoittaa omistajan oikeutta määrätä omaisuutensa käytöstä perittävän vastikkeen suuruudesta
(vrt. PeVL 2/1988 vp).

Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin arvioinut ehdotuksia, joissa muun ohella sähkö-,
maakaasu- ja teleyritysten omistajille on asetettu hinnoitteluun kohdistuvia velvollisuuksia tai
rajoituksia kilpailuedellytysten luomiseksi tai turvaamiseksi (mm. PeVL 32/2004 vp, PeVL
36/2004 vp, PeVL 37/2004 vp). Valiokunta on näissä yhteyksissä lähtenyt siitä, että velvoitteet
ja rajoitukset ovat lähinnä alalla vallitseva luonnollinen monopoli ja jakeluverkon erityispiirteet
huomioon ottaen perustuslainmukaisia, kun ne perustuvat lain täsmällisiin säännöksiin ja ovat
omistajan kannalta kohtuullisia.

Ehdotettu taksiliikenteen hintoja koskeva sääntely ei kohdistu varsinaiseen luonnolliseen
monopoliin, vaan päinvastoin kilpailtuun elinkeinotoiminnan alaan. Toisaalta hin-tasääntely ei
myöskään kohdistu pörssiyhtiöihin tai muihin varallisuusmassaitaan huomattaviin
oikeushenkilöihin, jolloin lainsäätäjän liikkumavaraa on omaisuuden suojan näkökulmasta
pidetty lähtökohtaisesti suurempana kuin silloin, kun sääntelyn vaikutukset muodostuvat hyvin
välittömiksi oikeushenkilön taustalla olevien luonnollisten henkilöiden asemalle (PeVL 61/2002
vp, PeVL 34/2000 vp). Hintasääntelyllä voidaan kuitenkin arvioida olevan hyväksyttävät
perusteet erityisesti kuluttajansuojan kannalta arvioituna ja ottaen huomioon taksiliikenteen
erityispiirteet yhtenä joukkoliikenteen muotona. Hintasääntelyn perusteet on lisäksi määritelty
16 §:n 2 momentissa siten, että enimmäishintoihin on sisällytettävä sekä liikenteen
kustannukset että kohtuullinen voitto, joten rajoitus omaisuuden suojaan muodostuu



kohtuulliseksi. Sääntely sopeutuu tältä osin perustuslain 15 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1
momentin puitteisiin.

Asetuksenantovaltuudet

Taksiliikenteen enimmäishinnat säädetään 16 §:n 3 momentin mukaan vuosittain val-
tioneuvoston asetuksella. Tämän asetuksenantovaltuuden puitteet on määritelty riittävän
täsmällisesti 16 §:n 1 ja 2 momentissa. Tosin kustannustason muutosten huomioonottamisesta
olisi perustellumpaa säätää 3 momentissa (eikä 2 momentissa), koska "tarkastelua" edellyttävä
velvoite kohdistuu selvästi nimenomaan valtioneuvostoon asetuksen antajana.

Tarkemmat säännökset enimmäishinnoista ja lisämaksuista annettaisiin 16 §:n 3 momentin
mukaan niin ikään valtioneuvoston asetuksella. Säännös on erikoinen, koska valtioneuvosto
valtuutettaisiin antamaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella määritellyistä
enimmäishinnoista. Koko valtioneuvoston asetuksenantovaltuutta koskevan 3 momentin
tarkoituksena lienee kuitenkin, että valtioneuvosto sekä päättää enimmäishinnat että antaa
tarkemmat säännökset niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista. Tätä asetusta tarkoitettaneen
myös 17 §:n 1 momentin 9 kohdassa käytetyllä termillä "taksa", joka olisi vastaavasti
muutettava viittaukseksi asetukseen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädettäisiin 17 §:n 2 momentin mukaan
laatuvaatimusten tarkemmasta sisällöstä. Säännöstä voidaan pitää riittävän täsmällisenä, kun
laatuvaatimusten perusteet on määritelty 1 momentissa.
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Veli-Pekka Viljanen

HE 38/2006 vp TAKSILIIKENNELAIKSI SEKÄ LAIKSI LUVAN-

VARAISESTA HENKILÖLIIKENTEESTÄ TIELLÄ ANNETUN LAIN

MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 11.5.2006

1. Taksiliikenteen harjoittamisen luvanvaraisuus

Hallituksen esitykseen sisältyvässä ehdotuksessa taksiliikennelaiksi säädettäisiin taksi-

liikenteen luvanvaraisuudesta. Taksiluvalla tarkoitetaan laissa liikennelupaa, joka oikeuttaa

luvanhaltijan harjoittamaan tilausliikennettä ja ostoliikennettä sekä joukkoliikennettä

täydentävää ostoliikennettä yhdellä henkilöautolla koko maassa Ahvenanmaata lukuun

ottamatta (2 § 3 k.).

Taksiliikenteen harjoittamisen luvanvaraisuutta on arvioitava perustuslain 18

§:n 1 momentissa säädetyn elinkeinovapauden valossa. Perusoikeusuudistuksen esitöissä

todetaan, että elinkeinovapautta turvaavaan säännökseen kohdistuu runsaasti oikeudellisia

rajoituksia. Esitöissä mainitaan erikseen rajoituksista elinkeinon harjoittamisen

luvanvaraisuus, joka niiden mukaan tulee edelleen osittain säilymään ja se voi eräillä aloilla

olla perusteltua "erityisesti terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi" (HE 309/1993 vp, s.

67).

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on perusoikeusuudistuksen jälkeen

ottanut kantaa elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuteen lukuisissa lausunnoissaan. Valio-

kunnan tulkintakäytäntö voidaan siten katsoa tältä osin päälinjoiltaan vakiintuneeksi.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinovapautta perustuslain mukaisena pääsääntönä,

mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuden olevan mahdollista poikkeuksellisesti.

Luvanvaraisuudesta on kuitenkin säädettävä lailla, jonka on täytettävä perusoikeutta

rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset. Laissa säädettävien elinkeinovapauden

rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia, minkä lisäksi rajoituksen laajuuden ja

edellytysten pitää ilmetä laista. Sääntelyn sisällön osalta valiokunta on pitänyt tärkeänä,

että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän ennustettavuuden

viranomaistoiminnasta. Tältä kannalta on merkitystä muun muassa sillä, missä määrin



viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät ns. sidotun harkinnan tai

tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti (ks. esim. PeVL 28/2000 vp, PeVL 28/2001

vp, PeVL 40/2002 vp ja PeVL 66/2002 vp).

Hallituksen esityksessä taksiliikenteen luvanvaraisuuden säilyttämistä

perustellaan ensisijaisesti asiakkaan turvallisuuteen liittyvillä näkökohdilla: lupavaatimus

mahdollistaa turvallisuuden takaamiseksi tarvittavan valvonnan. Perustelujen mukaan

taksitoiminnan valvomatta jättämiseen voi liittyä yhteiskunnallisesti merkittäviä,

esimerkiksi toiminnan luotettavuuteen ja turvallisuuteen tai yksilön terveyteen kohdistuvia

taikka kuluttajan taloudellisina menetyksinä tai rikollisina lieveilmiöinä ilmeneviä riskejä.

Lisäksi perusteluissa viitataan luvanvaraisuuden perusteena myös tavoitteeseen turvata

taksipalvelujen hyvä laatu koko maassa (ks. HE, s. 35).

Arvioitaessa taksiliikenteen luvanvaraisuuden valtiosääntöistä sallittavuutta

onkin otettava huomioon taksiliikenteen asema osana Suomen julkisen liikenteen

järjestelmää. Tällaisena siihen kohdistuu yleisesti voimakkaita liikenne- ja asiakastur-

vallisuuteen kohdistuvia vaatimuksia. Samoin toimialan julkisen sääntelyn tarvetta arvi-

oitaessa on otettava huomioon toimivien julkisten liikennepalvelujen saatavuuteen ja

palvelujen korkeaan laatuun liittyvät näkökohdat. On ilmeistä, että lupajärjestelmän avulla

on mahdollista tehokkaammin kuin muilla keinoin valvoa taksiliikenteen harjoittajiksi

valikoituvien kykyä huolehtia liikenteen turvallisuuteen sekä palvelujen korkeaan laatuun

liittyvistä tekijöistä. Luvan saannin edellytyksillä voidaan nimittäin pyrkiä ennakolta

mahdollisimman pitkälle varmistamaan liikenteenharjoittajan edellytykset harjoittaa

asianmukaisesti taksiliikennettä. Tämänkaltaiset turvallisuuteen ja kuluttajansuojaan

liittyvät seikat ovat olleet tyypillisesti sellaisia, joiden perusteella perustuslakivaliokunta on

pitänyt perustuslain 18 §:n 1 momentin estämättä mahdollisena säätää elinkeinon

luvanvaraisuudesta (ks. esim. PeVL 40/2002 vp ja PeVL 66/2002 vp).

Nähdäkseni taksiliikenteen luvanvaraisuuden säilyttämiselle on olemassa

edelleen perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteita, eikä lupajärjestelmä

sellaisenaan ole ristiriidassa perustuslain 18 §:ssä turvatun elinkeinovapauden kanssa.

Luvanvaraisuuden ala on lisäksi määritelty perustuslain näkökulmasta asianmukaisesti

koskemaan vain ammattimaista henkilöiden kuljettamista tiellä henkilöautolla.

Taksiluvan myöntämisen henkilökohtaisista edellytyksistä ehdotetaan sää-

dettäväksi 1. lakiehdotuksen 6 - 9 §:ssä. Taksiluvan saajan tulee olla oikeustoimikel-

poinen, hyvämaineinen, yrittäjäkurssin suorittanut, vähintään 6 kuukauden ammattiko-

kemuksen omaava, kykenevä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan eikä hänen tak-



silupaansa ole peruutettu viimeksi kuluneen vuoden aikana (6 §). Vaatimuksia hyvästä

maineesta, yrittäjäkurssista ja kyvystä vastata taloudellisista velvoitteistaan täsmennetään

erillisissä säännöksissä (7-9 §). Tällaiset muun muassa ammattitaitoon, hyvämai-neisuuteen

ja vakavaraisuuteen liittyvät seikat ovat tyypillisesti sellaisia kelpoisuusvaatimuksia, joita

on katsottu meillä voitavan asettaa elinkeinoluvan saamisen edellytykseksi. Ehdotetuissa

säännöksissä vaatimukset on muotoiltu myös riittävän yksiselitteisesti, joten niiden

soveltaminen on perustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta riittävästi ennakoitavissa.

Taksiluvan myöntämisen henkilökohtaisia edellytyksiä koskevat säännökset ovat siten

nähdäkseni valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomia.

2. Taksilupien määrälliset rajoitukset

TaksiliiKennelakiehdotuksen 19 §:n mukaan lääninhallitus vahvistaa vuosittain kunta-

kohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Lääninhallituksen tulee vahvistaa lupien enim-

mäismäärät sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myöskään

vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua.

Lakiehdotuksen 10 §:n 3 momentin mukaan etusija hakijoiden välillä mää-

räytyy hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön päätoimisena taksikuljettajana hank-

kiman työkokemuksen perusteella. Joka toinen vuosi luvat myönnetään kuitenkin ensi-

sijaisesti hakijoille, joilla on taksilupa tai taksilupia. Jos tällaisia hakijoita on enemmän

kuin lupia voidaan myöntää, hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla.

Taksiluvan myöntämismenettely muodostuu siten eräällä tavalla tarkoituk-

senmukaisuusharkinnan ja sidotun harkinnan välimuodoksi. Taksiluvan saamisen henki-

lökohtaiset edellytykset on säädetty täsmällisesti laissa, mutta lääninhallitus määrittelee

myönnettävien lupien enimmäismäärän. Lisäksi laissa säädetään lupaharkintaa ohjaavasta

etusijajärjestyksestä tilanteessa, jossa luvan hakijoita on enemmän kuin myönnettäviä lupia.

Vaikka perustuslakivaliokunta on aikaisemmassa käytännössään ottanut

selvästi lähtökohdaksi sen, että elinkeinoluvan myöntämisen tulee pääsääntöisesti perustua

laillisuus- eikä tarkoituksenmukaisuusharkintaan (expressis verbis esim. PeVL 35/1997

vp), ei valiokunta ole täysin sulkenut pois tarkoituksenmukaisuusharkintaakaan

elinkeinolupaa myönnettäessä. Valiokunta on esimerkiksi katsonut, että asealan elinkeinon

harjoittamista koskevat lupasäännökset perustuvat niin vahvojen yhteiskunnallisten

intressien varaan, että lupien myöntämiseen oli mahdollista jättää harkintaa (PeVL 35/1997

vp, s. 3). Sama kanta on omaksuttu vartioimisliiketoiminnan luvanvaraisuuteen (PeVL



28/2001 vp, s. 6-7). Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa taustalla oli hyvin

korostunut turvallisuusintressi.

Arvioitaessa tarkoituksenmukaisuusharkinnan ja määrällisten rajoitusten

sallittavuutta taksilupien myöntämisessä olennaista on, voidaanko tällaista tarveharkintaa

oikeutta perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävillä rajoitusperusteilla ja onko

tällainen harkinta suhteellisuusvaatimuksen mukaista eli viime kädessä perusteltua ottaen

huomioon rajoituksen taustalla olevan intressin painavuuden suhteessa rajoitettavaan

oikeuteen.

Hallituksen esityksen perusteluissa määrällisiä rajoituksia perustellaan muun

muassa valvonnallisilla syillä. Perustelujen mukaan määrällisiä rajoituksia voidaan pitää

välttämättöminä riittävän matkustajaturvallisuuden takaamiseksi ja rikollisuuden sekä

sosiaalisten  haittojen  torjumiseksi  (ks.  HE,  s.  36).  Tältä  osin  perustelut  eivät  vakuuta.  Jo

taksiliikenteen luvanvaraistaminen sellaisenaan estää tehokkaasti kyseisiä

turvallisuusuhkia, eivätkä määrälliset rajoitukset tuo tähän erityistä lisäarvoa.

Sen sijaan hallituksen esityksestä ilmenevä käsitys, jonka mukaan harkin-

tavallan käyttö lupamäärien sääntelemiseksi on perusteltua, jotta alan vakaat toiminta-

edellytykset ja taksipalvelujen saatavuus voidaan turvata koko maassa ja myös haja-

asutusalueilla (ks. HE, s. 36), on vakuuttavampi. Kun otetaan huomioon taksiliikenteen

merkitys osana Suomen julkisen liikenteen kokonaisjärjestelmää, voidaan kuljetuspal-

velujen saatavuuden turvaamista pitää sellaisena tekijänä, joka voi oikeuttaa taksiliikenteen

määrällisiä rajoituksia edellyttäen, että niitä todella voidaan pitää välttämättöminä

kuljetuspalvelujen saatavuuden varmistamiseksi. Tässä mielessä ehdotetut määrälliset

rajoitukset voidaan nähdä yhtenä keinona varmistaa monipuolisten taksipalvelujen riittävä

saatavuus turvaamalla osaltaan edellytyksiä pitkäjänteiselle ja kannattavalle yritys-

toiminnalle taksiliikenteessä, jota taksiliikenteen liikakapasiteetti saattaa vaarantaa. Osana

julkisen liikenteen järjestelmää, johon kohdistuu hyvin vahvoja intressejä, taksiliikennettä

voidaan säännellä laajemmin kuin useimpia muita elinkeinotoiminnan aloja. Asiaa

arvioitaessa voidaan jossain määrin ottaa huomioon myös taksielinkeinon pitkäaikainen

sääntelytraditio, joka perustuu huomattavasti nyt ehdotettavaa järjestelmää avoimemmalle

tarveharkintaiselle luvanvaraisuudelle (ks. laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä laissa,

343/1991).

Kun otetaan huomioon taksiliikenteen erityisluonne elinkeinotoimintana ja

se, että ehdotettuun järjestelmään sisältyy merkittävästi sidotun harkinnan piirteitä, jotka

luovat järjestelmään ennustettavuutta, en pidä ehdotettua määrällisten rajoitusten järjes-



telmää suoranaisesti perustuslain 18 §:n 1 momentin kanssa ristiriidassa olevana. Oike-

usturvavaati muksen näkökulmasta on lisäksi huomattava, että lääninhallituksen taksilupien

enimmäismäärää koskeva päätös on valituskelpoinen ja jatkovalitus liikenne- ja

viestintäministeriön päätökseen ohjautuu hallintolainkäyttölain mukaisesti korkeimpaan

hallinto-oikeuteen (ks. 19 § 3 mom. ja 27 §).

Ehdotetun 10 §:n etusijajärjestyksen yhtenä ideana on poistaa nykyisen

lupajärjestelmän piirteitä (ks. HE, s. 27), jotka ovat rajoittaneet taksiyritysten laajentumista

ja joita voidaan pitää elinkeinovapauden kannalta ongelmallisina. Etusijan mää-

räytymisperusteilla on lisäksi yhteys henkilön kykyyn menestyksellisesti harjoittaa tak-

sielinkeinoa, eikä niitä voida siten pitää mielivaltaisina, vaikka ne toisaalta saattavat jossain

määrin rajoittaa uusien taksiyrittäjien tuloa alalle. Ehdotettu etusijajärjestys ei mielestäni

ole valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen.

3. Taksiliikenteen harjoittajille asetettavista velvollisuuksista

Ehdotetun 12 §:n mukaan taksiluvan haltija on velvollinen harjoittamaan liikennettä

taksiluvan mukaisesti. Luvan haltija saa kuitenkin "lääninhallituksen suostumuksella"

keskeyttää liikenteen harjoittamisen enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos hänen sairautensa

estää häntä toimimasta taksinkuljettajana, eikä muita kuljettajia ole saatavilla.

Pidän viimeksi mainittua säännöstä perustuslain 18 §:n (sekä elinkeinova-

pauden että työvoiman suojan) kannalta ongelmallisena. Kun otetaan huomioon 22 §:n

säännökset taksiluvan peruuttamisesta, on ilmeistä, että yli kolmen kuukauden sairaudesta

johtuva taksiliikenteen harjoittamatta jättäminen johtaisi taksiluvan peruuttamiseen ja siis

elinkeinon menettämiseen. Kyseenalaista on myös, että kolmen kuukauden

sairausaikanakin taksiliikenteen keskeyttäminen on mahdollista vain lääninhallituksen

suostumuksella. Perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuskin huomioon ottaen sairaus ei voi

olla peruste elinkeinon harjoittamisen oikeuden menettämiseen, jollei kyse ole pysyvästä

kykenemättömyydestä harjoittaa taksiliikennettä, eikä ketään voi vaatia harjoittamaan

elinkeinotoimintaa sairastuneena. Ehdotetusta 12 §:n 1 momentista on siten poistettava

kolmen kuukauden enimmäisaikaa koskeva vaatimus samoin kuin vaatimus

lääninhallituksen suostumuksesta liikenteen harjoittamisen keskeyttämiselle sairauden

johdosta. Saman pykälän 2 momentin mukaan luvan haltija on velvollinen suorittamaan

henkilökuljetuksen pääasiallisella toiminta-alueellaan, jollei jokin pykälässä mainittu

erityinen syy estä kuljetusta. Kuljetuksen estävinä seikkoina on luvan haltijan ja hänen



perheenjäsenensä osalta mainittu ainoastaan äkillinen sairaus. Luvan haltijan oman sai-

rauden  osalta  äkillisyys-kriteeri  ei  ole  asianmukainen,  eikä  se  ole  riittävän  kattava

myöskään perheenjäsenen osalta.

Lakiehdotuksen 13 §:ssä säädetään ajovuorojärjestelmästä, jonka tarkoi-

tuksena on varmistaa taksin saatavuus vuorokauden kaikkina aikoina ja yleisesti ohjata

tarjonnan määrää kysynnän vaihtelujen edellyttämällä tavalla. Kyseinen säännös kyllä

merkitsee elinkeinovapauden rajoitusta, mutta se ei enää nykysääntelyn (laki luvanva-

raisesta henkilöliikenteestä tiellä, 343/1991, 13 § 2 mom.) tavoin estä luvan haltijaa

ajamasta taksia myös ajovuoron ulkopuolella. Näin ollen se ei enää rajoita taksiluvan

haltijan liikennöintioikeuksia eikä näin ollen muodostu mielestäni valtiosääntöoikeudel-

lisesti ongelmalliseksi.

Lakiehdotuksen 12 §:n 3 momentin säännös taksiluvan haltijoiden sopi-

misvelvollisuudesta "maaseutumaisissa kunnissa" on soveltamisalaltaan epämääräinen.

4. Taksiliikenneluvan peruuttaminen

Lakiehdotuksen 22 §:ssä säädetään taksiluvan peruuttamisesta. Perustuslakivaliokunta on

vakrntuneesti pitänyt elinkeinoluvan peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana

viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä (esim. PeVL

28/2001 vp, s. 7, PeVL 19/2002 vp, s. 2). Valiokunta on sen vuoksi katsonut sääntelyn

oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamis-mahdollisuus

vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle

mahdollisesti annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa

esitettyjen puutteiden korjaamiseen (esim. PeVL 40/2002 vp, s. 4 ja PeVL 66/2002 vp, s.

2).

Ehdotetussa 22 §:n 2 momentissa luvan peruuttaminen sinänsä kytketään

asianmukaisesti vakaviin ja olennaisiin rikkomuksiin ja laiminlyönteihin. Ottaen huomioon

peruuttamisen olennainen merkitys luvan haltijan kannalta, voidaan kuitenkin säännöksen

muotoilua, jonka mukaan lupa olisi tällöin "peruutettava", pitää ongelmallisena, varsinkin

kun lääninhallitus puolestaan 5 momentin mukaan "voi ... peruuttamisen sijasta antaa

varoituksen". Pykälän 2 momentissa viitataan rikkomusten tai laiminlyöntien kohteena

muun muassa "asiakaspalautteen käsittely". Tämä jää täysin avoimeksi, koska laissa ei



itsessään ole asiakaspalautetta koskevia velvoitteita. Maininta asiakaspalautteen käsittelystä

tulisikin poistaa 22 §:stä.

Lisäksi 22 §:ssä viitataan 17 §:ssä säädettyjen laatuvaatimusten noudatta-

matta jättämisen voivan johtaa luvan peruuttamiseen. Kun otetaan huomioon laatuvaa-

timusten laaja-alaisuus (esim. pukeutuminen ja kohtelias käyttäytyminen), tuntuu tämä

luvan peruuttamiseen johtavana laiminlyöntinä liian väljältä.

Huomiota herättää myös se, että saman pykälän 5 momentin mukaan pe-

ruuttamisen sijasta voidaan antaa varoitus, jos puutteet, rikkomukset tai laiminlyönnit ovat

"vähäisiä", vaikka niiden jo lähtökohtaisesti tulisi olla 2 momentin mukaan "vakavia ja

olennaisia".

5. Taksiliikenteen kuluttajahintojen määräytyminen

Taksiliikennelakiehdotuksen 16 §:ssä säädetään taksiliikenteessä kuluttajilta perittävästä

enimmäishinnasta, joka määräytyisi tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Kyse on

hintasääntelystä, joka merkitsee puuttumista perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuuden

sucjaan. Perustuslakivaliokunnan käytännössä ei ole kuitenkaan ehdottomasti suljettu pois

mahdollisuutta säännellä ehdotetulla tavalla kuluttajahintoja poikkeustapauksissa (ks. esim.

PeVL 27/2004 vp ja PeVL 49/2005 vp). Taksiliikenteessä on kyse erityislaatuisesta

liiketoiminnasta, jossa asiakkaalla ei yleensä ole etukäteen mahdollista vapaasti valita

palvelun tarjoajaa ja tehdä palveluja koskevia hintavertailuja. Tämä perustelee

kuluttajansuojan näkökulmasta suhteellisen yhtenäistä ja ennakoitavaa hinnoit-

telujärjestelmää. Laissa olisi säännökset niistä maksuista, joita kuluttajalta voidaan periä,

sekä säännös, jonka mukaan maksujen tulee olla kustannussuuntautuneita siten, että niihin

sisältyy kohtuullinen voitto. Katson, että ehdotetut lakitasoiset säännökset ovat riittäviä,

eikä perustuslain 15 §:stä tai perustuslain 80 §:stä johdu estettä hintojen tarkempaan

sääntelyyn asetustasolla.

38-,
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MUISTIO

Eduskunnan perustuslakivaliokunta
Eduskunnan liikennevaliokunta

TAKSILAIN (HE 38/2006) MUUTOSEHDOTUKSET

Ammattimainen liikenne ja luvanvaraiset kuljetukset (3 ja 4 §:t)

Lakiesityksen mukaan kaikki ammattimainen henkilöiden kuljetus edellyttää taksilupaa.
Ammattimaisina ei perustelujen mukaan kuitenkaan pidetä mm. kunnan ostopalveluina
järjestettyjen sosiaali-ja terveyspalvelujen yhteydessä tapahtuvia vähäisiä kuljetuksia,
jos korvauksena maksetaan esimerkiksi vain työ- tai virkaehtosopimuksen mukainen
määrä.

Koska em. kuljetuksia ei esityksen mukaan pidetä ammattimaisina, ei niitä suo-
rittavilta kotipalveluyrityksiltä voida myöskään vaatia taksilupaa. Sen vuoksi niille
ei myöskään tarvitse poikkeussäännöksellä antaa erikseen lupaa kuljetusten
suorittamiseen, kuten esityksessä on tehty.

Kotipalveluyritysten suorittamia kuljetuksia tuleekin arvioida samojen kriteerien
perusteella kuin yleensäkin henkilökuljetusten luvanvaraisuutta. Henkilökul-
jetukset eivät kuulu näiden yritysten normaaliin toimintaan, eivätkä kuljetukset
myöskään luontevasti sisälly niiden tarjoamiin palvelupaketteihin. Taksin tilaa-
minen asiakkaalle saattaa olla osa tällaisen yrityksen tarjoamaa palvelua, itse kulje-
tuksen suorittaminen sen sijaan ei. Mainittuja yrityksiä ei sen vuoksi tulekaan
yleissäännöksellä vapauttaa luvanvaraisuudesta, vaan luvan tarpeellisuus on
arvioitava jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen.

Edellä kotipalveluyrityksistä lausuttu soveltuu lähes sellaisenaan myös matkailupalve-
luyrityksiin. Mikäli matkailupalveluyrityksille kuitenkin päädytään antamaan
mahdollisuus kuljetusten suorittamiseen tällaisen poikkeussäännöksen nojalla,
kuljetusoikeus tulee määritellä mahdollisimman yksiselitteisesti koskemaan
nimenomaan ja vain yrityksen tarjoamaan palvelukokonaisuuteen sisältyviä
vähäisiä kuljetuksia. Vähimmäisedellytyksenä kuljetuksen sallimiselle tulee näissä
tapauksissa olla palvelukokonaisuuden täsmällinen määrittely etukäteen. Palveluko-
konaisuuden tulee olla myös ennalta tarkasti hinnoiteltu siten, että siitä käy
selkeästi ilmi, mitä palveluja paketin hintaan sisältyy. Mahdollisesti sallittavat kul-
jetukset tulee hyväksyä ainoastaan sellaisten matkailuyritysten kohdalla, joissa muu-
toinkin on huolehdittu asiakasturvallisuuden varmistamisesta koko palvelukokonai-
suuden osalta. Sen sijaan kuljetusoikeus ei saa laajentua koskemaan ns. matkailun
tukipalveluja eli mm. erilaisia kiinteistöhuoltopalveluja matkailuyrityksille tuottavien
huoltoyhtiöiden suorittamia henkilökuljetuksia. Myöskään asiakkaiden kuljetukset
lentoasemilta tai rautatieasemilta eivät saa sisältyä poikkeussäännöksen piiriin.
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Poikkeussäännön piiriin kuuluvasta kuljetuksesta ei saa koskaan periä erikseen
korvausta, vaan sen on aina sisällyttävä koko matkailupaketin kokonaishintaan.

Kuten lain perusteluissa todetaan, taksilupa on hankittava ammattimaiseen tai muutoin
ansiotarkoituksessa tapahtuvaan henkilöiden kuljettamiseen. Käytännössä kyytejä
tarjotaan ansiotarkoituksessa ilman liikennelupaa myös muualla kuin julkisilla paikoilla.
Kyse ei näissä tapauksissa ole pelkästään ns. kimppakyydeistä tai satunnaisesta
naapuriavusta, vaan säännöllisesti toistuvan ja korvausta vastaan suoritettavan kyydin
tarjoamisesta ravintolaan, kyläkauppaan, alkoholimyymälään ja muihin vastaaviin
paikkoihin. Korvauksen mahdollisesta vähäisyydestä huolimatta kysymyksessä on
ansiotarkoituksessa tapahtuva henkilöiden kuljettaminen, minkä vuoksi sen suorittajalta
tulee edellyttää voimassaolevaa taksilupaa. Asiakkaalla tulee aina olla oikeus
turvalliseen ja ammattitaitoiseen kuljetukseen kuljetuksen laadusta ja korvauksen
suuruudesta riippumatta.

Lakiesitykseen tulee sen vuoksi sisällyttää kielto harjoittaa laittoman liikenteen
tunnusmerkit täyttävää toimintaa myös muissa tilanteissa kuin tarjottaessa
palvelua julkisella paikalla.

Taksiluvan luovuttamiskielto (11 §)

Lakiesityksen 11 §:n 2 momentin perustelujen mukaan yhtiöille myönnettyjen lupien
myynti pyritään estämään siten, että luovutuksensaajan tulee hakea kuuden kuukauden
kuluessa ostamansa taksilupa omiin nimiinsä. Ostaja ottaa tällöin luvan saamiseen
liittyvän riskin, sillä myös näiden lupien myöntämiseen on tarkoitus soveltaa samoja
säännöksiä kuin muidenkin lupien kohdalla.

Esitys johtaa ehdotetussa muodossaan sekavaan ja täysin ennalta arvaamattomaan
tilanteeseen, joka ei ole minkään tahon hallinnassa. Tällaisesta keinotekoisesta ja
epäselvästä mallista tuleekin luopua, ja kieltää yhtiöille myönnettyjen lupien
vastikkeellinen luovutus lähtökohtaisesti kokonaan.

Tilanne on kuitenkin kokonaan toinen niiden yhtiöiden osalta, jotka ovat saaneet tak-
siluvan ennen 1.3.1991. Näiden luvanhaltijoiden kohdalla kyse on perustuslain ta-
kaamasta omaisuudensuojasta sekä luottamuksensuojasta; ovathan useimmat heistä
taksiyhtiön hankkiessaan sijoittaneet siihen huomattavia summia lainsäädännön py-
syvyyteen luottaen. Lainsäätäjä on aiemminkin katsonut aiheelliseksi turvata näiden
yritysten toiminnan jatkumisen ja myös siitä luopumisen ilman taloudellisia menetyksiä,
vaikka muutoin yhtiöille myönnettyjen lupien vastikkeellista luovutusta ei olekaan sallittu.
Nämä yhtiöt tuleekin säilyttää myyntikelpoisina myös siirtymäajaksi esitetyn
vuoden 2012 jälkeen. Mikäli tätä ei perustuslaillisista syistä katsota mahdolliseksi,
yhtiön hankinnasta aiheutuneiden kustannusten riittävän kuoleen-tumisajan
turvaamiseksi lakiesityksessä ehdotettua siirtymäaikaa tulee joka tapauksessa
pidentää vähintään viidellä vuodella.

Luvanhaltijalla tulee luonnollisesti aina olla mahdollisuus valita, harjoittaako hän toi-
mintaansa toiminimellä vai yhtiömuodossa. Elinkeinonharjoittamisen vapauden toteu-
tumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että taksilupia käsitellään yhteneväisesti riip-
pumatta siitä, missä muodossa toimintaa harjoitetaan. Tällä varmistetaan samalla lu-
vanhakijoiden ja -haltijoiden yhdenvertainen kohtelu silloinkin, kun lupien määrä on
rajallinen. Mikäli toimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa, luvan voimassaolo tulee
sitoa luvassa mainittuun liikenteestä vastaavaan henkilöön. Liikenteestä vas-
taavaa henkilöä ei tulisi enää voida vaihtaa, vaan lupa lakkaisi olemasta voimassa
samalla kun liikenteestä vastaava henkilö syystä tai toisesta luopuu tehtävästään.
Myöskin liikenteestä vastaavan henkilön kuolinpesällä tulisi olla samanlainen oikeus
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jatkaa liikenteen harjoittamista kuin luonnollisen henkilönkin kuolinpesällä. -
Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen ja yhtiön luovuttaminen vastikkeetta
sukupolvenvaihdostilanteessa tulee kuitenkin edelleen sallia. Perheyrityksen
toiminnan jatkumisen tulee yhtiön liikenteestä vastaavan henkilön kuoltua tai
sairastuttua vakavasti olla mahdollista silloin kun luvista ei peritä mitään
kauppahintaa..

Hakijoiden etusijajärjestys (10 §)

Mikäli taksiluvan hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan myöntää, luvat on myön-
nettävä päätoimisen taksinkuljettajakokemuksen perusteella, kuten esityksessäkin
todetaan. Mikäli ensimmäistä taksilupaansa hakevia hakijoita on vähemmän kuin
lupia voidaan myöntää, voidaan loput luvat myöntää hakijoille, joilla on jo
entuudestaan taksilupa.

Sen sijaan ehdotuksesta, jonka mukaan lupia myönnettäisiin vuorovuosin uusille ha-
kijoille ja nykyisille luvanhaltijoille, tulee luopua. Esityksen toteutuessa taksilupaa ha-
kevat kuljettajat joutuisivat odottamaan luvansaantia nykyistä kauemmin, mikä esi-
merkiksi pääkaupunkiseudulla johtaisi hakijoiden kannalta kohtuuttomaan lopputulok-
seen.

Taksilupien enimmäismäärä (19 §)

Esityksen mukaan lääninhallitus vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien
enimmäismäärät. Lakiesityksen 20 §:ssä on mainittu niitä tietoja, joita lääninhallituksen
on kerättävä ja seurattava ja joihin enimmäismäärien vahvistaminen perustu

Vilkkain kysyntä ei ole osoitus minkään alueen tosiasiallisesta taksitarpeesta, minkä
vuoksi se ei voi myöskään olla perusteena enimmäismäärien vahvistamiselle. Nykyi-
senkin lain aikana otetaan lupia myönnettäessä huomioon ajovuorpjärjestelmän mu-
kainen vuorottelu, jolloin osa takseista on tiettyinä aikoina aina poissa ajosta. Se
mahdollistaa autojen suuremman määrän kohdentamisen ruuhkahetkiin, jolloin vilk-
kaimman ajan kysyntä voidaan ongelmitta tyydyttää. Taksien saatavuutta vilkkaimman
kysynnän aikana voidaan lisäksi turvata yhteisiiikenne- ja asemapaikkajärjeste-lyillä,
kuten tapahtuu tälläkin hetkellä. Lakiesitys antaa mahdollisuuden jatkaa näiden
järjestelyjen hyödyntämistä.

Enimmäismäärät tulee vahvistaa normaalikysynnän perusteella. Niitä vahvistet-
taessa on otettava huomioon myös se, noudatetaanko asemapaikalla yksi vuoro-
vai kaksivuorojärjestelmää.

Toimialan kannattavuuden säilyttäminen, taksipalvelujen säilyminen koko valtakunnan
alueella ja taksien saatavuuden turvaaminen kaikkina vuorokauden aikoina ovat niitä
lakiesityksessä mainittuja tavoitteita, jotka voidaan unohtaa, mikäli enimmäismäärät
vahvistetaan vilkkaimman kysynnän perusteella.

Siirtymäsäännöksissä tulee todeta, että enimmäismääriä ensimmäistä kertaa vahvis-
tettaessa pohjana käytetään lain voimaantullessa olevia kuntakohtaisia lupamääriä.

Tilausvälityskeskus (15 §)
Tilauskeskusta ei tule velvoittaa välittämään kyytejä ajovuorojen ulkopuolella ajaville.
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Tilauskeskuksen ensisijaisena tehtävänä on huolehtia siitä, että tilatut ajot välitetään
mahdollisimman tehokkaasti ajovuorossa oleville autoille, jolloin voidaan turvata autojen
mahdollisimman nopea saatavuus. Tehokkaan välitystoiminnan edellytyksenä on
täsmällinen tieto kulloinkin käytettävissä olevasta automäärästä.

Tilauskeskukselfa tulee luonnollisesti olla aina halutessaan mahdollisuus välittää kyytejä
myös muille kuin ajovuorossa oleville autoille, jos se esim. kysynnän suuruuden vuoksi
katsoo sen tarpeelliseksi. Asia tulee kuitenkin jättää keskuksen omaan harkintaan.
Mikäli tilauskeskuksen on välitettävä ajotilauksia ajovuorojen ulkopuolella ajaville samoin
kuin ajovuorossa oleville, on mahdotonta turvata "hyvien ja huonojen" ajovuorojen
tasapuolista jakautumista kaikkien autoilijoiden kesken. Tämä puolestaan johtaa
väistämättä autoilijoiden epätasapuoliseen kohteluun.

Lääninhallitukselle myönnetty oikeus velvoittaa trlauskeskus välittämään kyytejä sen
toiminta-alueelle tulleille muiden asemapaikkojen autoille voi koskea vain niitä tilanteita,
jolloin lääninhallitus on antanut määräyksen samaa aluetta koskevasta yhtessi-
kenteestä ja alueella toimivilla takseilla on olemassa tekninen valmius tilausten vastaan
ottamiseen. (14 §). Asia tulisi todeta lainkohdassa esitettyä selkeämmin, mikäli
tilauskeskuksille tämä velvollisuus päätetään asettaa.

LS/RH 27.9.2006
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO/2Ö06 vp

Hallituksen esitys taksiliikenneiaiksi sekä laiksi
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain
muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaiiokunnalle

JOHDANTO Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen taksiliikenneiaiksi sekä

laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta (HE 38/2006 vp)

valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne-ja viestintävaliokuntaan samalla määrännyt, että

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaiiokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- ylijohtaja Harri Cavenja hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne-ja viestintäministeriö

- professori Mikael Hiden
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- professori Juha Karhu

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva

- professori Olli Mäenpää

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HE 38/2006
vp

Versio (hi

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi taksiliikennelaki. Lakiin luvanvaraisesta hen-

kilöliikenteestä tiellä ehdotetaan tehtäväksi tästä johtuvat muutokset. Esityksen keskeisenä

tarkoituksena on turvata laadukkaat taksiliikennepalvelut koko maassa. Lakiehdotus

sisältää säännöksiä muun ohella taksipalvelutoiminnan luvanvaraisuudesta, luvan

saamisen edellytyksistä ja luvan peruuttamisesta, taksipalvelujen laatuvaatimuksista,

hintojen määräytymisestä sekä ajovelvollisuudesta ja ajovuorojärjestyksestä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 18 §:n I

momentissa suojatun elinkeinovapauden ja perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun

omaisuudensuojan kannalta. Lakiehdotukset voidaan perustelujen mukaan käsitellä ta-

vallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt perustuslakivaliokunnan

lausunnon hankkimista esityksestä suotavana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Elinkeinovapaus

Arvioinnin perusteet. Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla on 1.

lakiehdotuksen 4 §:n perusteella luvanvaraista. Lakiehdotuksessa on säännöksiä myös

muun muassa taksilupien kuntakohtaisesta enimmäismäärästä ja taksiluvan pe-



PeVL nm vp — HE 38/2006 vp

ruuttamisesta. Lupasääntely on merkityksellistä perustuslain 18 §:n I momentissa turvatun

elinkeinovapauden kannalta.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinovapautta perustuslain mukaisena pää-

sääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuden olevan mahdollista

poikkeuksellisesti. Luvanvaraisuudesta on säädettävä lailla, jonka on täytettävä perus-

oikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset. Laissa säädettävien elinkei-

novapauden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia, minkä lisäksi rajoittamisen

laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista. Sääntelyn sisällön osalta valiokunta on pitänyt

tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän

ennustettavuuden viranomaistoiminnasta. Tältä kannalta merkitystä on muun muassa sillä,

missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät sidotun harkinnan tai tar-

koituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti (ks. esim. PeVL 19/2002 vp, s. 2/1, PeVL

66/2002 vp, s. 2/1, PeVL 67/2002 vp, s. 2/1, PeVL 16/2003 vp, s. 2/1 ja PeVL 33/2005 vp,

s. 2, PeVL 8/2006 vp, s. 3/1). Lisäksi viranomaisen toimivallan liittää toimilupaan ehtoja

tulee perustua riittävän täsmällisiin lain säännöksiin (PeVL 19/2002 vp, s. 2/1, PeVL

67/2002 vp, s. 2/1).

Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti

pitänyt luvan peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena

vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on kat-

sonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamis-

mahdollisuus vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että

luvanhaltijalle mahdollisesti annetut huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet

toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen (PeVL 16/2003 vp, s. 2/II, PeVL

44/2004 vp, s. 2—3, PeVL 48/2005 vp, s. 2/1, PeVL 8/2006 vp, s. 3/II).

Taksilupa. Taksitoiminnan harjoittamisen luvanvaraisuuden ensisijaisena tarkoituksena on

taata asiakkaiden turvallisuus ja mahdollistaa tämän turvaava tehokas viranomaisvalvonta.

Taksitoimintaan kohdistuu osana Suomen julkisen liikenteen järjestelmää korostuneita

liikenne- ja asiakasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi luvanvaraisuuden

perusteena on tavoite turvata taksipalvelujen hyvä laatu ja riittävä saatavuus koko maassa.
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Tällaiset turvallisuuteen ja kuluttajansuojaan liittyvät perusteet luvanvaraisuudelle ovat

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä (vrt. PeVL 40/2002 vp, s. 4/II ja PeVL

66/2002 vp, s. 2/1). Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta merkityksellistä on, että

lupajärjestelmä ja erityisesti luvan saannin ehdot takaavat tällaisessa toiminnassa

tarpeellisen ennakollisen valvonnan ja siten muita vaihtoehtoisia tapoja tehokkaammin

asiakkaan turvallisuuden ja liikenteenharjoittajan edellytykset harjoittaa taksiliikennettä

asianmukaisesti. Oikeusturvajärjestelyistä 1. lakiehdotuksen 27 §:ssä ei ole

huomautettavaa. Luvanvaraisuuden ala on ehdotuksessa määritelty riittävän täsmällisesti.

Luvan myöntämisen henkilökohtaisista edellytyksistä on lisäksi lakiehdotuksen 6—9 §:ssä

asianmukaiset ja viranomaistoiminnan ennustettavuuden kannalta riittävän yksiselitteiset

säännökset. Taksiliikenteen harjoittamisen luvanvaraisuus ja säännökset luvan

myöntämisen henkilökohtaisista edellytyksistä eivät muodostu perustuslaissa turvatun

elinkeinovapauden kannalta ongelmallisiksi.

Taksilupien määrälliset rajoitukset. Lääninhallitus vahvistaa 1. lakiehdotuksen 19 §:n

mukaan vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Enimmäismäärät on

vahvistettava sellaiselle tasolle, etteivät ne rajoita taksipalvelujen saatavuutta vilkkaan

kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua.

Taksilupien määrälliset rajoitukset merkitsevät sitä, että lupaa ei välttämättä

myönnetä kaikille hakijoille, jotka täyttävät taksiluvan myöntämisen henkilöä koskevat

edellytykset. Tällainen sääntely on lähtökohtaisesti ongelmallista elinkeinovapauden

kannalta. Määrällisiä rajoituksia ei valiokunnan mielestä — toisin kuin esityksen perus-

teluissa todetaan — voi pitää välttämättöminä valvonnallisten ja matkustajaturvallisuu-den

takaamiseen sekä rikollisuuden ja sosiaalisten haittojen torjumiseen liittyvien syiden

vuoksi. Näiden osalta riittävää on toiminnan luvanvaraistaminen. Taksiliikennelu-pien

määrällinen rajoittaminen on valiokunnan mielestä kuitenkin perusteltua ja perus-

oikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta hyväksyttävää, kun otetaan huomioon alan

merkitys ja erityispiirteet osana Suomen julkisen liikenteen kokonaisjärjestelmää. Mah-

dol l isuus pi tkäjän teiseen ja kannat tavaan yritystoimintaan parantaa edellytyksiä taksi-

palvelujen sä i l ymisel le  a luei l la ,  joi l la  joukkoliikennepalvelut  ovat  vähenemässä  ja  toisaal ta
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turvaa r i it tävän tar jonnan a luei l la,  joilla  kysyntä  on vilkasta.  Tämä on merkityksel l i stä

perustusla in 9 §:n 1 momentissa turvatun liikkumisvapauden tosiasiallisen toteutumisen

kannal ta . Alan vakaiden toimintaedellytysten ja palvelujen saatavuuden turvaaminen koko

maassa puol taa lupien määrän rajoittamista, kun samalla taataan enimmäismäärien

r i it tävyys vi lkkaan kysynnän aikana.

Lääninhallituksen on kuntakohtaisia taksilupien enimmäismääriä vahvistaessaan

turvattava taksipalvelujen saatavuus ja laatu. Se hyödyntää päätöstä tehdessään 1. la-

kieh dotuksen 20 §:n mukaisessa taksin kysynnän ja tarjonnan seurannassa hankkimiaan ja

saamiaan t ietoja . Esityksen perustelujen mukaan lääninhallituksen on perustettava harkintansa

näih in tietoihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Tällainen päätöksenteko on valiokunnan

mielestä — toisin kuin esityksen perusteluissa todetaan — luonteeltaan la in säännöksi in

perustuvaa oikeusharkintaa eikä se sisällä juurikaan tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Näin

ymmärrettynä ehdotettu sääntely ei muodostu elinkeinovapauden kannaita ongelmalliseksi.

Koska enimmäismäärien vahvistaminen edellyttää oikeusharkintaa. ei muutoksenhakua

läänihallituksen päätökseen ole asianmukaista osoi t taa liikenne-ja viestintäministeriölle. Tämän

vuoksi 1. lakiehdotuksen 19 §:n3 momentti on syyt ä poistaa. Tällöin muutosta päätökseen voi

lakiehdotuksen 27 §:n sisältämän pääsäännön mukaan hakea siten kuin hallintolainkäyttölaissa

säädetään. Lakiehdotusta voidaan täydentää säännöksellä taksilupien enimmäismääristä

tehtävien päätösten alistamisesta liikenne-ja viestintäministeriön vahvistettavaksi, jos tätä

pidetään tarpeell isena esimerkiksi hallinnollisen ohjauksen toteuttamiseksi.

Taksiluvan peruuttaminen. Taksiluvan peruuttamisen edellytykset 1. lakiehdotuksen 22 §:ssä

vastaavat pääosin valiokunnan käytännössä luvan peruuttamiselle asetettuja vaatimuksia.

Pykälän 5 momentin mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että lääninhallituksen ei olisi

välttämätöntä luvan peruuttamisen asemesta antaa luvanhaltijalle ensin varoitusta, vaikka

luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta tai laiminlyönnit voitaisiin korjata taikka ne olisivat

vähäisiä. Säännöksen sanamuotoa on tämän vuoksi syytä tarkistaa.

Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä. Taksiluvan haltija on 1. lakiehdotuksen 12 §:n

mukaan velvollinen harjoittamaan liikennettä taksiluvan mukaisesti. Luvan haltija saa
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kuitenkin lääninhallituksen suostumuksella keskeyttää liikenteen harjoittamisen enintään

kolmen kuukauden ajaksi, jos hänen sairautensa estää häntä toimimasta taksinkuljettajana,

eikä muita kuljettajia ole saatavilla. Ehdotusta on arvioitava perustuslain 18 §:n 1

momentissa turvatun elinkeinovapauden kannalta. Sääntely liittyy myös saman momentin

säännökseen julkisen vallan velvollisuudesta huolehtia työvoiman suojelusta.

Yli kolmen kuukauden sairaudesta johtuva taksiliikenteen harjoittamatta jättäminen

näyttäisi johtavan lakiehdotuksen 22 §:n 3 momentin säännökset huomioon ottaen

taksiluvan peruuttamiseen ja siten elinkeinon menettämiseen. Sairaus ei valiokunnan

näkemyksen mukaan voi perustuslain näkökulmasta arvioiden olla peruste elinkeinon

harjoittamisen oikeuden menettämiseen, jos kyse ei ole pysyvästä kykenemättömyydestä

liikenteen harjoittamiseen. Ketään ei myöskään voi vaatia harjoittamaan elinkeinoaan

sairastuneena. Esityksen 1. lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentista on näiden seikkojen

vuoksi syytä poistaa kolmen kuukauden enimmäisaikaa koskeva vaatimus.

Omaisuudensuoja

Taksiliikenteen kuluttajahinnat. Kuluttajilta taksiliikenteessä perittävistä enimmäishin-

noista ja niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista säädetään 1. lakiehdotuksen 16 §:ssä.

Tarkemmat säännökset enimmäishinnoista ja lisämaksuista annetaan valtioneuvoston

asetuksella. Ehdotus merkitsee viranomaisen mahdollisuutta rajoittaa omistajan oikeutta

määrätä omaisuutensa käytöstä perittävän vastikkeen suuruudesta (vrt. PeVL 32/2004 vp,

s. 2/1). Sääntelyä on arvioitava perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuu-

densuojan kannalta. Sääntely on merkityksellistä myös perustuslain 80 §:n 1 momentin

näkökulmasta.

Taksiliikenteessä on kysymys erityislaatuisesta liiketoiminnasta, jossa asiakkaalla ei

yleensä ole etukäteen mahdollista valita vapaasti palvelujen tarjoajaa ja tehdä palveluja

koskevia hintavertailuja. Kuluttajansuojelulliset perusteet ovat erityisen merkittäviä

iäkkäiden, vammaisten ja terveydentilansa vuoksi heikommassa asemassa olevien

asiakkaiden suojelemiseksi. Elinkeinonharjoittajan näkökulmasta olennaista on, että ku-

luttajahintojen tulee olla kustannussuuntautuneita siten, että niihin sisältyy kohtuullinen

voitto. Kustannustason muutoksia tarkastellaan taksiliikenteen kustannusindeksin
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perusteella ja hintojen muutoksista säädetään asetuksella vuosittain, joten kustannusten

mahdollinen kohoaminen ei vaikuta kohtuuttomasti liikenteenharjoittajan tulokseen. Li-

säksi lakiehdotuksen 16 §:n 1 ja 2 momentti sisältävät riittävän täsmälliset säännökset

hintojen määräytymisen perusteista. Sääntely ei näin ollen muodostu ongelmalliseksi

perustuslain 15 §:n ja 80 §:n kannalta.

Siirtymäjärjestely. Taksilupaa ei saa 1. lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentin mukaan luo-

vuttaa toisen käytettäväksi. Saman pykälän 2 momentissa on säännös ostajan velvolli-

suudesta hakea uutta taksilupaa kuuden kuukauden määräajassa siinä tapauksessa, että

taksiluvan haltijana toiminut yritys on luovutettu vastikkeellisesti. Luovuttajan lupa on 22

§:n 4 momentin mukaan peruutettava, kun luvan myöntämistä luovutuksensaajalle

koskeva päätös on saanut lainvoiman tai jos lupaa ei ole haettu määräajassa. Lakiehdo-

tukseen sisältyy kuitenkin siirtymäsäännös, jonka nojalla 11 §:n 2 momentin ja 22 §:n 4

momentin säännöksiä sovelletaan vasta 1.2.2012 alkaen, jos taksilupa on ensimmäisen

kerran myönnetty oikeushenkilölle ennen 1.3.1991.

Näille niin sanotuille vanhoille yhtiöille voimassa olevan henkilöliikennelain pe-

rusteella kuuluva poikkeuksellinen oikeus siirtää taksilupa vastikkeellisesti on sellainen

varallisuusarvoinen etu, joka ei ole merkityksetön perustuslain 15 §:ssä turvatun omai-

suudensuojan kannalta. Taksimarkkinat ovat toisaalta kaiken kaikkiaan varsin vahvasti

säännellyt. Tällaisilla markkinoilla toimivat yritykset eivät valiokunnan mielestä voi pe-

rustellusti odottaa lainsäädännön pysyvän kaikissa oloissa muuttumattomana (vrt. PeVL

56/2005 vp, s. 2/II). Ehdotettua sääntelyä puoltaa taksiyhtiöiden saattaminen samanar-

voiseen asemaan taksilupien luovuttamisen suhteen. Viiden vuoden siirtymäajan tarkoi-

tuksena on pehmentää muutoksen vaikutuksia vanhoille yhtiöille. Ehdotettu siirtymäjär-

jestely täyttää oikeasuhtaisuudelle tällaisen sääntelyn yhteydessä asetettavat vaatimukset.

Sääntely ei muodostu ongelmalliseksi perustuslain kannalta.

Muita seikkoja

Kaluston "esteettömyyttä koskevista vaatimuksista" on maininta 1. lakiehdotuksen 2 §:n 3

kohdassa ja 10 §:n 1 momentissa. Näiden vaatimusten tarkempi sisältö ei kuitenkaan
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ilmene laista tai sen perusteluista. Esteettömyyden vaatimusten sisällöstä on sääntelyn

perusoikeuskytkentöjen vuoksi syytä lisätä lakiin esimerkiksi määritelmätyyppinen

säännös. Samoin laissa on aiheellista pyrkiä määrittelemään lakiehdotuksen 12 §:n 3

momenttiin sisältyvä käsite "maaseutumainen kunta".

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä XX päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj.
Arja Alho/sd jäs.   Heidi
Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson /r
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas Reino
Ojala /sd Klaus Pentti
/kesk Markku Rossi
/kesk Simo Rundgren
/kesk Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd Astrid
Thors Ix Jan Vapaavuori
/kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander.
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen esitys taksiliikennelaiksi sekä laiksi
luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun
lain muuttamisesta

Liikenne- ja viestintävaiiokunnalle
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9

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen taksilii-

kennelaiksi sekä laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttami-

sesta (HE 38/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja viestintävaliokuntaan

samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne-ja

viestintävaiiokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- ylijohtaja Harri Caven ja hallitusneuvos Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö

- professori Mikael Hiden

- professori Juha Karhu

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva

- professori Olli Mäenpää

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HE 38/2006 vp Versio 0.2

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi taksiliikennelaki. Lakiin luvanvaraisesta hen-

kilöliikenteestä tiellä ehdotetaan tehtäväksi tästä johtuvat muutokset. Esityksen keskeisenä

tarkoituksena on turvata laadukkaat taksiliikennepalvelut koko maassa. Lakiehdotus

sisältää säännöksiä muun ohella taksipalvelutoiminnan luvanvaraisuudesta, luvan saamisen

edellytyksistä ja luvan peruuttamisesta, taksipalvelujen laatuvaatimuksista, hintojen

määräytymisestä sekä ajovelvollisuudesta ja ajovuorojärjestyksestä.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.
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Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 18 §:n 1

momentissa suojatun elinkeinovapauden ja perustuslain 15 §:n 1 momentissa turvatun

omaisuudensuojan kannalta. Lakiehdotukset voidaan perustelujen mukaan käsitellä ta-

vallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt perustuslakivaliokunnan

lausunnon hankkimista esityksestä suotavana.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Elinkeinovapaus

Arvioinnin perusteet. Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä henkilöautolla on 1.

lakiehdotuksen 4 §:n perusteella luvanvaraista. Lakiehdotuksessa on säännöksiä myös

muun muassa taksilupien kuntakohtaisesta enimmäismäärästä ja taksiluvan pe-

ruuttamisesta. Lupasääntely on merkityksellistä perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun

elinkeinovapauden kannalta.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkeinovapautta perustuslain mukaisena pää-

sääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraisuuden olevan mahdollista

poikkeuksellisesti. Luvanvaraisuudesta on säädettävä lailla, jonka on täytettävä perus-

oikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset. Laissa säädettävien elinkei-

novapauden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia, minkä lisäksi rajoittamisen

laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista. Sääntelyn sisällön osalta valiokunta on pitänyt

tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän

ennustettavuuden viranomaistoiminnasta. Tältä kannalta merkitystä on muun muassa sillä,

missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät sidotun harkinnan tai tar-

koituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti (ks. esim. PeVL 19/2002 vp, s. 2/1, PeVL

66/2002 vp, s. 2/1, PeVL 67/2002 vp, s. 2/1, PeVL 16/2003 vp, s. 2/1 ja PeVL 33/2005 vp,

s. 2, PeVL 8/2006 vp, s. 3/1). Lisäksi viranomaisen toimivallan liittää toimilupaan ehtoja

tulee perustua riittävän täsmällisiin lain säännöksiin (PeVL 19/2002 vp, s. 2/1, PeVL

67/2002 vp, s. 2/1).
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Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti

pitänyt luvan peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena

vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on kat-

sonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamis-

mahdollisuus vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että

luvanhaltijalle mahdollisesti annetut huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet

toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen (PeVL 16/2003 vp, s. 2/11, PeVL

44/2004 vp, s. 2—3, PeVL 48/2005 vp, s. 2/T, PeVL 8/2006 vp, s. 3/II).

Taksilupa. Taksitoiminnan harjoittamisen luvanvaraisuuden ensisijaisena tarkoituksena on

taata asiakkaiden turvallisuus ja mahdollistaa tämän turvaava tehokas viranomaisvalvonta.

Taksitoimintaan kohdistuu osana Suomen julkisen liikenteen järjestelmää korostuneita

liikenne- ja asiakasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Lisäksi luvanvaraisuuden

perusteena on tavoite turvata taksipalvelujen hyvä laatu ja riittävä saatavuus koko maassa.

Tällaiset turvallisuuteen ja kuluttajansuojaan liittyvät perusteet luvanvaraisuudelle ovat

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä (vrt. PeVL 40/2002 vp, s. 4/II ja PeVL

66/2002 vp, s. 2/1). Sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta merkityksellistä on, että

lupajärjestelmä ja erityisesti luvan saannin ehdot takaavat tällaisessa toiminnassa

tarpeellisen ennakollisen valvonnan ja siten muita vaihtoehtoisia tapoja tehokkaammin

asiakkaan turvallisuuden ja liikenteenharjoittajan edellytykset harjoittaa taksiliikennettä

asianmukaisesti. Oikeusturvajärjestelyistä 1. lakiehdotuksen 27 §:ssä ei ole

huomautettavaa. Luvanvaraisuuden ala on ehdotuksessa määritelty riittävän täsmällisesti.

Luvan myöntämisen henkilökohtaisista edellytyksistä on lisäksi lakiehdotuksen 6—9 §:ssä

asianmukaiset ja viranomaistoiminnan ennustettavuuden kannalta riittävän yksiselitteiset

säännökset. Taksiliikenteen harjoittamisen luvanvaraisuus ja säännökset luvan

myöntämisen henkilökohtaisista edellytyksistä eivät muodostu perustuslaissa turvatun

elinkeinovapauden kannalta ongelmallisiksi.

Taksilupien määrälliset rajoitukset. Lääninhallitus vahvistaa 1. lakiehdotuksen 19 §:n

mukaan vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Enimmäismäärät on
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vahvistettava sellaiselle tasolle, etteivät ne rajoita taksipalvelujen saatavuutta vilkkaan

kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua.

Taksilupien määrälliset rajoitukset merkitsevät sitä, että lupaa ei välttämättä

myönnetä kaikille hakijoille, jotka täyttävät taksiluvan myöntämisen henkilöä koskevat

edellytykset. Tällainen sääntely on lähtökohtaisesti ongelmallista elinkeinovapauden

kannalta. Määrällisiä rajoituksia ei valiokunnan mielestä — toisin kuin esityksen perus-

teluissa todetaan — voi pitää välttämättöminä valvonnallisten ja matkustajaturvallisuu-den

takaamiseen sekä rikollisuuden ja sosiaalisten haittojen torjumiseen liittyvien syiden

vuoksi. Näiden osalta riittävää on toiminnan luvanvaraistaminen. Taksiliikennelu-pien

määrällinen rajoittaminen on valiokunnan mielestä kuitenkin perusteltua ja perus-

oikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta hyväksyttävää, kun otetaan huomioon alan

merkitys ja erityispiirteet osana Suomen julkisen liikenteen kokonaisjärjestelmää. Mah-

dollisuus pitkäjänteiseen ja kannattavaan yritystoimintaan parantaa edellytyksiä taksi-

palvelujen säilymiselle alueilla, joilla joukkoliikennepalvelut ovat vähenemässä ja toisaalta

turvaa riittävän tarjonnan alueilla, joilla kysyntä on vilkasta. Tämä on merkityksellistä

perustuslain 9 §:n 1 momentissa turvatun liikkumisvapauden tosiasiallisen toteutumisen

kannalta. Alan vakaiden toimintaedellytysten ja palvelujen saatavuuden turvaaminen koko

maassa puoltaa lupien määrän rajoittamista, kun samalla taataan enimmäismäärien

riittävyys vilkkaan kysynnän aikana.

Lääninhallituksen on kuntakohtaisia taksilupien enimmäismääriä vahvistaessaan

turvattava taksipalvelujen saatavuus ja laatu. Se hyödyntää päätöstä tehdessään 1. la-

kiehdotuksen 20 §:n mukaisessa taksin kysynnän ja tarjonnan seurannassa hankkimiaan ja

saamiaan tietoja. Esityksen perustelujen mukaan lääninhallituksen on perustettava

harkintansa näihin tietoihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin. Tällainen päätöksenteko on

valiokunnan mielestä (poist.) luonteeltaan lähinnä lain säännöksiin perustuvaa oi-

keusharkintaa (poist.). Näin ymmärrettynä ehdotettu sääntely ei muodostu elinkeinova-

pauden kannalta ongelmalliseksi. Koska enimmäismäärien vahvistaminen edellyttää

oikeusharkintaa, muutoksenhaku olisi luontevampaa osoittaa liikenne- ia viestintämi-

nisteriön siiasta hallinto-oikeudelle, fpoist.) Tässä tapauksessa lakiehdotusta voidaan
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täydentää säännöksellä taksilupien enimmäismääristä tehtävien päätösten alistamisesta

liikenne- ja viestintäministeriön vahvistettavaksi, jos tätä pidetään tarpeellisena esimer-

kiksi hallinnollisen ohjauksen toteuttamiseksi.

Taksiluvan peruuttaminen. Taksiluvan peruuttamisen edellytykset 1. lakiehdotuksen 22

§:ssä vastaavat pääosin valiokunnan käytännössä luvan peruuttamiselle asetettuja

vaatimuksia. Pykälän 5 momentin mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että lääninhallituksen

ei olisi välttämätöntä luvan peruuttamisen asemesta antaa luvanhaltijalle ensin varoitusta,

vaikka luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta tai laiminlyönnit voitaisiin korjata taikka ne

olisivat vähäisiä. Säännöksen sanamuotoa on tämän vuoksi syytä tarkistaa.

Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä. Taksiluvan haltija on 1. lakiehdotuksen 12 §:n

mukaan velvollinen harjoittamaan liikennettä taksiluvan mukaisesti. Luvan haltija saa

kuitenkin lääninhallituksen suostumuksella keskeyttää liikenteen harjoittamisen enintään

kolmen kuukauden ajaksi, jos hänen sairautensa estää häntä toimimasta taksinkuljettajana,

eikä muita kuljettajia ole saatavilla. Esityksen perustelujen mukaan kyse on

järjestelyajasta, joka saattaa olla tarpeen silloin, kun palkatun kuljettajan saaminen sai-

rastuneen luvanhaltijan tilalle on jostain syystä ongelmallista. Ehdotusta on arvioitava

perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkeinovapauden kannalta. Sääntely liittyy

myös saman momentin säännökseen julkisen vallan velvollisuudesta huolehtia työvoiman

suojelusta.

Ehdotuksen sinänsä hyväksyttävänä tarkoituksena on osaltaan turvata taksipalve-

lujen saatavuus. Yli kolmen kuukauden sairaudesta johtuva taksiliikenteen harjoittamatta

jättäminen saattaa kuitenkin johtaa lakiehdotuksen 22 §:n 3 momentin säännökset

huomioon ottaen taksiluvan peruuttamiseen ja siten elinkeinon menettämiseen. Sairaus ei

valiokunnan näkemyksen mukaan voi perustuslain näkökulmasta arvioiden olla peruste

elinkeinon harjoittamisen oikeuden menettämiseen, jos kyse ei ole pysyvästä ky-

kenemättömyydestä liikenteen harjoittamiseen. Ketään ei myöskään voi vaatia harjoit-

tamaan elinkeinoaan sairastuneena. Esityksen 1. lakiehdotuksen 12 §:n 1 momenttia on

näiden seikkojen vuoksi syytä täydentää säännöksellä, joka mahdollistaa kolmen kuu-

kauden enimmäisajan jatkamisen siinä tapauksessa, että taksiluvan haltija on edelleen
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sairas eikä hän esimerkiksi sairauteensa liittyvästä tai muusta perustellusta syystä ole

kyennyt saamaan tilalleen palkattua kuljettajaa.

Omaisuudensuoja

Taksiliikenteen kuluttajahinnat. Kuluttajilta taksiliikenteessä perittävistä enimmäishin-

noista ja niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista säädetään 1. lakiehdotuksen 16 §:ssä.

Tarkemmat säännökset enimmäishinnoista ja lisämaksuista annetaan

valtioneuvoston asetuksella. Ehdotus merkitsee viranomaisen mahdollisuutta

rajoittaa omistajan oikeutta määrätä omaisuutensa käytöstä perittävän vastikkeen

suuruudesta (vrt. PeVL 32/2004 vp, s. 2/1). Sääntelyä on arvioitava perustuslain

15 §:n 1 momentissa turvatun omaisuudensuojan kannalta. Sääntely on

merkityksellistä myös perustuslain 80 §:n 1 momentin näkökulmasta.

/ 4 Taksiliikenteessä on kysymys erityislaatuisesta liiketoiminnasta, jossa

asiakkaal-

la ei yleensä ole etukäteen mahdollista valita vapaasti palvelujen tarjoajaa ja tehdä

palveluja koskevia hintavertailuja. Kuluttajansuojelulliset perusteet ovat erityisen

merkittäviä iäkkäiden, vammaisten ja terveydentilansa vuoksi heikommassa

asemassa olevien asiakkaiden suojelemiseksi. Elinkeinonharjoittajan

näkökulmasta olennaista on, että kuluttajahintojen tulee olla

kustannussuuntautuneita siten, että niihin sisältyy kohtuullinen voitto.

Kustannustason muutoksia tarkastellaan taksiliikenteen kustannusindeksin

perusteella ja hintojen muutoksista säädetään asetuksella vuosittain, joten

kustannusten mahdollinen kohoaminen ei vaikuta kohtuuttomasti

liikenteenharjoittajan tulokseen. Lisäksi lakiehdotuksen 16 §:n 1 ja 2 momentti

sisältävät riittävän täsmälliset säännökset hintojen määräytymisen perusteista.

Sääntely ei näin ollen muodostu ongelmalliseksi perustuslain 15 §:n ja 80 §:n

kannalta.

Siirtymäjärjestely. Taksilupaa ei saa 1. lakiehdotuksen 11 §:n 1 momentin

mukaan luovuttaa toisen käytettäväksi. Saman pykälän 2 momentissa on säännös
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ostajan velvollisuudesta hakea uutta taksilupaa kuuden kuukauden määräajassa

siinä tapauksessa, että taksiluvan haltijana toiminut yritys on luovutettu

vastikkeellisesti. Luovuttajan lupa on 22 §:n 4 momentin mukaan peruutettava,

kun luvan myöntämistä luovutuksensaajalle koskeva päätös on saanut lainvoiman

tai jos lupaa ei ole haettu määräajassa. Lakiehdotukseen sisältyy kuitenkin

siirtymäsäännös, jonka nojalla 11 §:n 2 momentin ja 22 §:n 4 momentin

säännöksiä sovelletaan vasta 1.2.2012 alkaen, jos taksilupa on ensimmäisen

kerran myönnetty oikeushenkilölle ennen 1.3.1991.

Näille niin sanotuille vanhoille yhtiöille voimassa olevan henkilöliikennelain pe-

rusteella kuuluva poikkeuksellinen oikeus siirtää taksilupa vastikkeellisesti on sellainen

varallisuusarvoinen etu, joka ei ole merkityksetön perustuslain 15 §:ssä turvatun omai-

suudensuojan kannalta. Taksimarkkinat ovat toisaalta kaiken kaikkiaan varsin vahvasti

säännellyt. Tällaisilla markkinoilla toimivat yritykset eivät valiokunnan mielestä voi pe-

rustellusti odottaa lainsäädännön pysyvän kaikissa oloissa muuttumattomana (vrt. PeVL

56/2005 vp, s. 2/11). Ehdotettua sääntelyä puoltaa taksiyhtiöiden saattaminen samanar-

voiseen asemaan taksilupien luovuttamisen suhteen. Viiden vuoden siirtymäajan tarkoi-

tuksena on pehmentää muutoksen vaikutuksia vanhoille yhtiöille. Ehdotettu siirtymäjär-

jestely täyttää oikeasuhtaisuudelle tällaisen sääntelyn yhteydessä asetettavat vaatimukset.

Sääntely ei muodostu ongelmalliseksi perustuslain kannalta.

Muita seikkoja

Kaluston "esteettömyyttä koskevista vaatimuksista" on maininta 1. lakiehdotuksen 2 §:n

3 kohdassa, 10 §:n 1 momentissa ia 19 §:n 1 momentissa. Näiden vaatimusten tarkempi

sisältö ei kuitenkaan ilmene laista tai sen perusteluista. Esteettömyyden vaatimusten si-

sällöstä on sääntelyn perusoikeuskytkentöjen vuoksi syytä lisätä lakiin esimerkiksi mää-

ritelmätyyppinen säännös. Samoin laissa on aiheellista pyrkiä määrittelemään lakiehdo-

tuksen 12 §:n 3 momenttiin sisältyvä käsite "maaseutumainen kunta".

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,
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että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
Helsingissa XX päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj.
Arja Alho/sd jäs.   Heidi
Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson /r
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors /r
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander.


