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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI JOUKKOLIIKENTEEN 
TARKASTUSMAKSUSTA ANNETUN LAIN YM. MUUTTAMISESTA (HE 167/2005) 

 
 
 

Soveltamisalan laajentaminen 
 
Esityksen keskeisenä tavoitteena on laajentaa tarkastusmaksukin soveltamisala koko 
maata kattavaksi. Tarkastusmaksujärjestelmän käyttöönotto tehtäisiin entistä 
laajemmin mahdolliseksi silloin, kun kunta arvioi sen perustelluksi ja kun laissa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Soveltamisalan laajentuminen vaikuttaisi 
käytännössä linja-autoliikenteeseen, sillä kaikki raideliikenne on jo järjestelmän 
piirissä. Tarkastusmaksu)ärjestelmä luo edellytyksiä avoimen rahastuksen käytölle. 
Tarkastusmaksulain soveltamisalan laajennuksen avulla pyritään siten parantamaan 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Soveltamisalan laajentaminen on tarpeen 
myös yhdenvertai-suussyista. 
 
Tarkastusmaksujärjestelmän tehostaminen 
 
Yhteistoimintamahdollisuuksien lisääminen 
 
Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneiden julkisyhteisöjen yhteistoiminnan 
laajentamisella tavoitellaan tarkastusmaksutoiminnan tehostamista. Ehdotus muun 
muassa mahdollistaisi tarkastajien käytön useamman kunnan alueella tai eri 
joukkoliikenteen kulkuneuvoissa vaikkapa samanaikaisesti, jos siitä on erikseen 
sovittu. Tarkastajien tehostuneen käytön odotetaan lisäävän kiinnijoutumisriskiä. 
 
Järjestyksenvalvojat avuksi (6 aja 11 §) 
 
Tarkastajat olisivat edelleen virkasuhteisia ja heidän toimivaltansa säilyisi 
ennallaan. Esityksessä ehdotetaan, että tarkastajien apuna liputta matkustavien 
paljastamisessa voitaisiin käyttää järjestyksenvalvojia. Tämä tulisi kysymykseen 
lähinnä metroliikenteessä, mutta myös rautatieliikenteessä, joissa 
järjestyksenvalvojia ja vartijoita jo nykyisin käytetään järjestyksen ylläpitämiseen. 
Järjestyksenvalvoja voisi siihen koulutuksen saatuaan olla tarkastajan apuna 
matkalippujen tarkastamisessa. Tarkastuksessa apuna olevan järjestyksenvalvojan 
toiminnasta sovitaan tarkastusmaksun peri- 
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misoikeuden saaneen julkisyhteisön ja järjestyksenvalvojan työnantajan kanssa. 
Matkustajalla olisi velvollisuus esittää matkalippunsa järjestyksenvalvojalle. 
Järjestyksenvalvoja ilmoittaisi liputtomuudesta tarkastajalle, joka ryhtyisi 
toimenpiteisiin omien valtuuksiensa puitteissa. Itse tarkastusmaksun määräämiseen 
tarkastuksessa apuna olevat henkilöt eivät voisi osallistua, mutta he voisivat 
tarkastajan pyynnöstä avustaa liputta matkustavan kiinniotossa ja poistamisessa. 
Tarkastuksessa apuna oleva järjestyksenvalvoja voisi myös ilman tarkastajan 
pyyntöäkin poistaa kokonaan ilman matkalippua matkustavan henkilön 
kulkuneuvosta tai laiturialueelta (jonne pääsemiseksi on lunastettava lippu), jos 
tästä on sovittu tarkastusoikeuden perimisoikeuden saaneen julkisyhteisön kanssa. 
Vain kokonaan ilman matkalippua oleva matkustaja olisi oikeus poistaa. Siten 
tarkastuksia voitaisiin nopeuttaa ja tarkastettavien matkalippujen määrää nostaa ja 
lisätä kiinnijoutumisriskiä. 
 
Tarkastusmaksun korottaminen 
 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkastusmaksujen määräytymisperusteen 
tarkistamista niin, että maksua säätelevää suurinta kerrointa korotettaisiin 30:stä 
40:een. Samalla laskentaperustetta täsmennettäisiin. Tarkastusmaksujen 
enimmäismäärän korottamisella pyritään yhdessä kontrollin tiuken-tamistoimien 
kanssa siihen, että liputta matkustaminen ei enää olisi taloudellisesti kannattavaa. 
Tarkastusmaksun koventamisella uskotaan yhdessä kiinnijoutumisriskin lisäämisen 
kanssa olevan laskelmoivasti liputta matkustavien uusijoiden määrää vähentävä 
vaikutus. Kertoimen korottaminen antaa myös aikaisempaa paremmat 
mahdollisuudet ottaa yleinen inflaatiokehitys huomioon tarkastusmaksun määrää 
vahvistettaessa silloin, kun matkalippujen hinnat ovat nousseet yleistä inflaatiota 
vähemmän. Tarkastusmaksujen määriä voitaisiin myös eriyttää matkalippujen 
hintojen mukaisesti. 
 
Suhde rangaistuksiin 
 
Tarkastusmaksua ei edelleenkään saisi määrätä, jos asiassa päätettäisiin tehdä 
rikosilmoitus. Vakavammissa tapauksissa voi toteutua petos, maksuvälinepetos, 
väärän henkilötiedon antaminen viranomaiselle tai väärennös. Ns. palvelupetoksen 
käyttöön ottoa ei ehdoteta eikä myöskään toistuvan liputta matkustamisen 
kriminalisointia. Tarkastusmaksujärjestelmä on otettu aikanaan käyttöön 
korvaamaan rikosoikeudellinen järjestelmä. Kriminalisointiin liittyy 
sekajärjestelmien päällekkäisyyteen ja rangaistavuuden rajaamiseen liittyviä 
periaatteellisia ongelmia että vaikeus kohdentaa sääntelyjä käytäntö riittävällä 
tarkkuudella rangaistavuuden piiriin tarkoitettuun moitittavampaan taloudellista 
hyötyä tavoittelevaan käyttäytymiseen. 
 
Muutoksenhaku (13 ja 13 a §) 
 
Säännöksiä selkeytettäisiin ja nykyaikaistettiin. Tarkastusmaksun määräämistä 
koskeva muutoksenhakuja muutoksenhaku muuhun päätökseen erotettaisiin omiin 
pykäliinsä. 
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Tarkastusmaksun osalta haetaan ensin oikaisua maksun määränneeltä vi-
ranomaiselta ja tästä olisi muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen. Tämän jälkeen 
asiassa olisi valituskielto. Muutoksenhaun lisänä säilyisi edelleen mahdollisuus 
vapautua tarkastusmaksusta kohtuusperusteella (10 §). 
 
Lain 6 § ja 6 a §:n nojalla tehtäisiin valituskelpoisia hallintopäätöksiä. Lakiin 
ehdotetaan säännökset siitä, miten näistä valitetaan. Myös tällöin olisi ensin 
oikaisumenettely ja oikaisupäätöksestä valitusmahdollisuus hallinto-oikeuteen. 
Hallinto-oikeuden päätökseen voisi hakea valittamalla muutosta, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntäisi siihen luvan. <¥alituslupaperusteita koskevat säännökset 
tulivat voimaan 1.10.2005. 
 
Myös lain 4 ja 7 §:n mukainen liikenne-ja viestintäministeriön päätös on 
valituskelpoinen hallintopäätös, johon haetaan muutosta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. 
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ASIANTUNTIJALAUSUNTO 
 
HE 167/2005 vp laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja 
järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

 
 

Eduskunta on pyytänyt sisäasiainministeriön edustajan kuultavaksi lakivaliokuntaan 
tiistaina 15.11.2005 kello 10.15 aiheena HE 167/2005 vp eli hallituksen esitys 
Eduskunnalle laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 
luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta. 

 
Esityksessä ehdotetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain soveltamisalan 
laajentamista koko maata kattavaksi. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muun muassa 
mahdollisuutta käyttää järjestyksenvalvojia apuna lippujen tarkastuksessa ja liputta 
matkustavien poistamisessa sekä joukkoliikenteen tarkastusmaksun suurinta sallittua 
määrää korotettavaksi. 
 
Esitykseen sisältyvä ehdotus laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta kuuluu sisäasiainministeriön toimialaan. Sisäasiainministeriö on antanut 
esittelyluvan oikeusministeriölle järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n 
soveltamisalasäännöstä täydennettäisiin viittauksella joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 
annettuun lakiin, jossa säädettäisiin järjestyksenvalvojien oikeudesta olla apuna 
matkalippujen tarkastuksessa ja poistaa ilman matkalippua oleva matkustaja 
joukkoliikenteen kulkuneuvosta tai laiturialueelta. 
 
Esitys on valmisteltu työryhmätyönä ja sisäasiainministeriö on antanut hallituksen 
esitysluonnoksesta lausunnon (SM2004-03176/Vi-25), jossa todettiin, että hallituksen 
esitysluonnos on lähtökohdiltaan hyvä ja perusteltu. Sisäasiainministeriö ehdotti 
lausunnossaan joitain täsmennyksiä ja muutoksia lakiesitykseen, jotka lähes kaikki on 
huomioitu annetussa esityksessä. 
 
Sisäasiainministeriöllä ei ole muuta lausuttavaa asian johdosta. 

Ylitarkastaja Riitta Aulanko 
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JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUISTA ANNETUN LAIN MUUTOS ' 
 
Joukkoliikenteen tarkastusmaksun periminen mahdolliseksi koko maassa 
 
Oikeus tarkastusmaksun perimiseen on myönnetty Ratahallintokeskukselle, YTV:iIe ja Helsingin kaupungille. 
Kaikki raideliikenne on tarkastusmaksujärjesteimän piirissä, mutta linja-autolla harjoitettavassa liikenteessä 
järjestelmää sovelletaan vain pääkaupunkiseudulla. Tarve tarkastusmaksujen käyttöön ottamiseen on lisääntynyt 
joissakin pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kunnissa. Eniten kiinnostusta tehtävän hoitamiseen on tähän 
mennessä ilmennyt Tampereella, Turussa ja Oulussa. 
 
Tarve tarkastusmaksujen käyttöönottamiseen johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin kunnilla on liikennepalvelujen 
rahoittajana intressi huolehtia siitä, että matkustajat maksavat asianmukaisen maksun. Toinen syy on 
avorahastukseen siirtyminen. 
 
Matkakorttien käyttöönoton myötä linja-autoliikenteessä on siirrytty osittain avoimeen rahastukseen, jossa 
maksaneisuutta kontrolloidaan kortin lukijalaitteen avulla. Kuljettaja seuraa maksamista mutta ei pysty 
ainakaan täysin varmistumaan maksamisen asianmukaisuudesta. Tämä voi johtua suurista matkustajamääristä, 
lukijalaitteen sijainnista, korttiin sisältyvän lippuvalikoiman laajuudesta sekä samanaikaisesti tapahtuvasta 
kertalippujen myynnistä, joka jakaa kuljettajan huomion. 
 
Kunnille on liikenteen rahoittajina syntynyt taloudellinen intressi huolehtia siitä, että joukkoliikenteen palveluja 
käyttävät suorittavat asianmukaisen maksun. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kunnan rahoitusvastuu on 
kattavin Tampereella ja Turussa. 
 
Näistä syistä johtuen tarve tarkastusmaksujärjesteimän alueellisen soveltamisalan laajentamiseen on ilmeinen. 
Soveltamisalan laajentaminen on tarpeen myös yhdenvertaisuussyistä. 
 
Esityksen mukaan tarkastusmaksujärjesteimän käyttöönotto tehtäisiin entistä laajemmin mahdolliseksi silloin, 
kun kunta arvioi sen perustelluksi ja kun laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 
 
Kaikilla kunnilla olisi mahdollisuus hakea oikeutta tarkastusmaksun perimiseen liikenne- ja viestin-
täministeriöltä, 
 
Tarkastusmaksuviranomaisten yhteistoiminta 
 
Tarkastusmaksutoiminta voitaisiin järjestää kuntien yhteistyönä. Kunnat voisivat sopia toimivaltaansa 
kuuluvien tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa. Kunnat voisivat myös antaa tarkastus-maksutehtävän 
toisen kunnan hoidettavaksi kuntalaissa säädetyllä tavalla. 
 
Yhteistoiminnan mahdollistaminen on tarpeen, koska liikenteen lippujärjestelmät ovat kaupunkiseuduilla 
yleensä seudullisia. Yhteistoiminta on hallinnollisesti kevyt ja kustannuksia säästävä tapa järjestää 
tarkastustoiminta. 
 
Järjestelmää olisi tarkoituksenmukaista soveltaa seudullisesti, koska nykyiset liput mahdollistavat kaupungin 
sisäisen matkustamisen myös käyttäen kaupunkirajan ylittäviä seudullisia linjoja. Seutuliikenne ja 
kaupunkiliikenne muodostavat kokonaisuuden, jossa tarkastusmaksutoiminta on yleensä perusteltua järjestää 
kaupunkien yhteistyönä. Luontevin tapa varsinkin uusilla soveltamisalueilla voi 
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olla tarkastusmaksutehtävän osoittaminen keskuskaupungin hoidettavaksi kaikkien toimintaan osallistuvien 
kuntien puolesta. 
 
Tarkastusmaksun perimisoikeuden myöntäminen ja peruuttaminen 
 
Oikeuden tarkastusmaksun perimiseen myöntäisi edelleen liikenne-ja viestintäministeriö. Oikeus olisi 
myönnettävä, jos tarkastusmaksujärjestelmää olisi tarkoitus soveltaa raideliikenteessä. Linja-autoliikenteessä 
lisäedellytyksenä olisi matkustajien suuri määrä (miljoonia vuodessa) ja yhtenäinen matkalippu-ja 
hintajärjestelmä. Hakijan olisi esitettävä selvitys matkalippujen hankinnasta, tarkastajien perehdyttämisestä, 
tiedottamisesta sekä siitä, että toiminta on suunniteltu lain vaatimukset täyttäväksi. 
 
Oikeus tarkastusmaksujen perimiseen olisi voimassa toistaiseksi. Oikeus olisi peruutettava, jos oikeuden haltija 
sitä pyytää tai toiminta on lopetettu. Oikeus voitaisiin peruuttaa, jos tarkastusmaksu-lakia tai sen nojalla 
annettuja säännöksiä taikka oikeuden myöntämistä koskevaa päätöstä on olennaisesti rikottu tai jos on ilmennyt 



 

 

muita vakavia epäkohtia eikä niiden korjaamiseen ole välittömästi ryhdytty. Oikeuden peruuttamisen sijasta 
voitaisiin antaa huomautus, jos perimisoikeuden peruuttaminen olisi tarkastusmaksujärjesteimän tarkoitus ja 
tavoitteet huomioon ottaen kohtuutonta tai jos epäkohdat on jo korjattu. 



 

 

LAUSUNTO 
 
 
15.11.2005 

1(2) 

 
 

Eduskunta 
Lakivaliokunta 

 

HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSULAIN YM. 
MUUTTAMISEKSI 

 
 
Pyydettynä lausuntonaan hallituksen esityksestä (HE 167/2005 vp) joukkoliikenteen 
tarkastusmaksusta annetun lain ym. muuttamiseksi Ratahallintokeskus toteaa seuraavaa: 
 
Ratahallintokeskus (RHK) pitää hallituksen esitystä yleisesti ottaen hyvin valmisteltuna ja 
perusteltuna. RHK:n näkökulmasta ehdotus ei muuta merkittävästi nykyistä 
tarkastusmaksulakia. RHK:n käsityksen mukaan voimassa olevaan tarkas-tusmaksuiakiin 
ehdotetut muutokset ovat myös käytännön tarkastustyötä ajatellen pääosin toimivia ja 
kannatettavia, RHK kiinnittää kuitenkin huomiota tarkastusmaksun määräämistä 
koskevaan säännökseen. 
 
8 § Tarkastusmaksun määrääminen 
 
Lakiehdotuksen ja nykyisen lain mukaan matkustajan pitää ostaa lipuntarkastajalta 
matkalippu. Vaatimus on periaatteessa järkevä, mutta sen käytännön soveltaminen 
aiheuttaa ongelmia asettamalla matkustajat eriarvoiseen asemaan. Usein liputtomalla 
matkustajalla ei ole rahaa tai halua matkalipun ostoon. Jos samassa osastossa on useita 
liputtomia matkustajia, joista osa ostaa matkalipun ja osa ei, joutuvat matkustajat 
keskenään eriarvoiseen asemaan. Pitäisikö ne matkustajat, jotka eivät syystä tai toisesta 
pysty ostamaan lippua tarkastajalta, poistaa aina junasta. Junasta poistamisen on oltava 
aina viimeinen vaihtoehtoja siinä on erityisesti otettava huomioon turvallisuusnäkökohdat. 
Vaikeissa sääolosuhteissa tai myöhäisenä ajankohtana junasta poistaminen voi olla 
kohtuutonta tai jopa mahdotonta. Junasta poistamista voidaan pitää kohtuuttomana myös 
niissä tapauksissa, joissa rahattomalla ja liputtomalla matkustajalla on voimassaoleva 
kuukausilippu, joka on jäänyt kotiin. Rautateillä perutaan vuosittain n. 1500 
tarkastusmaksua siksi, että asiakkaalla on ollut voimassa oleva matkalippu, joka ei 
kuitenkaan tarkastushetkellä ole ollut mukana. Lakiehdotuksen mukaan nämä matkustajat 
joutuvat ostamaan matkalleen toisenkin matkalipun. 
 
Lakiehdotuksen toisessa pykälässä mahdollistetaan tarkastusmaksun perimisoi-keuden 
saaneiden organisaatioiden yhteistoiminta. Kahdeksannen pykälän säännös kuitenkin 
käytännössä estää yhteistoiminnan, koska matkalippujärjes-telmät ovat eri kulkuvälineissä 
erilaisia. Jos HKL:n tai YTV:n tarkastajat auttavat tarkastustoiminnassa lähijunissa 
Helsinki - Pasila välillä, eivät he pysty myymään matkalippua matkustajalle, jonka 
määränpää on Riihimäki. 
 
Turvallisuuden kannalta olisi myös hyödyllistä, jos lipuntarkastajia ei velvoitettaisi 
myymään matkalippuja. Lipunmyyntivelvoite pakottaa tarkastajia kuljettamaan 
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kassaa mukanaan. Jos kassat voitaisiin poistaa tarkastajilta, parantaisi se työturvallisuutta 
merkittävästi. Lipunmyynnin lopettaminen vähentää myös tarvetta matkustajien 
poistamiselle kulkuvälineestä. Tämä vähentää vaarallisia tilanteita ja parantaa 
työturvallisuutta. 
 
Lipputulot, jotka tarkastajien lipunmyynnin lopettamisen takia menetettäisiin, saataisiin 
perittyä tarkastusmaksutuloina moninkertaisesti. Riippumatta siitä, ostaako matkustaja 
matkalipun, nykyisen lipunmyyntitapahtuman aikana ehdittäisiin tarkastaa kymmeniä 
matkustajia. Liputtomia matkustajia on niin tiheässä, että keskimäärin joka toisen 
lipunmyyntitapahtuman aikana löydettäisiin uusi liputon matkustaja. Kahden matkalipun 
myyntiyrityksen aikana saataisiin "myytyä" tarkastusmaksu. Myös liikennöitsijät hyötyisivät 
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taloudellisesti lipunmyynnin lopettamisesta. Sekä lipputulot että tarkastusmaksutulot ovat 
liikennöitsijöiden tuloja. Tar-kastusmaksutoimintaan lipunmyynnin lopettaminen toisi sekä 
oikeudenmukaisuutta että tehokkuutta. 
 
Verrattaessa tarkastusmaksun suuruutta rikesakkoon, saattaa tarkastusmaksu tuntua 
rikkeen vakavuuteen nähden suurelta. Jotta liputta matkustaminen tarkastusmaksun 
uhalla ei olisi kannattavaa, täytyy tarkastusmaksun suuruus kuitenkin olla vähintään 
nykyistä luokkaa. Jos tarkastusmaksu sisältäisi myös paikallisliikenteen matkalipun, 
pienentäisi se käytännössä tarkastusmaksussa sanktion osuutta matkalipun hinnan 
verran. 
 
Laissa voisi määritellä tarkastusmaksun siten, että se sisältäisi kuntien (tai kuntayhtymien) 
sisäisessä liikenteessä ja VR:n lähiliikenteessä matkalipun käynnissä olevan matkan 
pääteasemalle siinä kulkuneuvossa, jossa tarkastusmaksu on määrätty. Vaihto-oikeutta 
kulkuneuvosta toiseen tarkastusmaksulla ei saisi olla. Sekä rautateiden että maanteiden 
kaukoliikenteessä tarkastusmaksu ei voisi sisältää matkalippua, koska pitkillä matkoilla 
olisi siinä tapauksessa taloudellisesti kannattavaa matkustaa matkalipun sijasta 
tarkastusmaksulla. Toinen tapa määrittää ne matkat, jotka matkustaja saisi matkustaa 
loppuun tarkastusmaksulla, olisi asettaa matkalipun hinnalle raja. Liput, jotka olisivat tätä 
halvempia, sisältyisivät tarkastusmaksuun ja vastaavasti kalliimmat liput olisi maksettava 
tarkastusmaksun lisäksi. Kolmas tapa, olisi säätää matkalippu osaksi tarkastusmaksua. 
Lipuntarkastaja voisi lisätä tarkastusmaksuun matkalipun hinnan ja kirjata yhteissumman 
matkustajalle annettavaan tarkastusmaksumääräykseen. Tarkastusmaksun ja matkalipun 
yhteissumman pitäisi olla perittävissä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin säädetään. 
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Eduskunnan lakivaliokunta 
 
 
 
Viite: Suomen Kuntaliiton kirjallinen kommentti 15.11.2005 kuulemistilaisuuteen, HE 167/2005 
 
 
 

JOUKKOLIIKENTEEN T ARK A STU S M AKS U LA IN MUUTTAMINEN 
 
Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain soveltamisalan laajentaminen koko maan 
kattavaksi esitetyssä muodossa, lupajärjestelmä säilyttäen, on aiheellinen. Kuntien 
yhdenvertaisuuden kannalta on oikein, että kaikki ne kunnat, joissa mahdollisuudet liputta 
matkustamiseen ovat lisääntymässä, saavat tarvittaessa entistä paremmat mahdollisuudet 
puuttua epäterveeseen kehitykseen. 
 
Tarkastusmaksun enimmäismäärän nostaminen 40 kertaa niin suureksi kuin linja-autoliikenteen 
tai halvimman junatyypin alin aikuisten kertamaksu mahdollistaa sen, että tarvittaessa voidaan 
tarkastusmaksun vaikuttavuutta lisätä nykyisestä. Ylärajan nostaminen on paikallaan. 
 
Myös mahdollisuus käyttää tarkastuksessa apuna järjestyksenvalvojia on toivottu uudistus. 
Tämä on tarpeen erityisesti raideliikenteen asemilla, laitureilla ja kulkuneuvoissa, joissa he 
muutoinkin ylläpitävät järjestystä ja turvallisuutta. 
 
Nykyinen tuore kunnallisalan lainsäädäntö huomioon ottaen on perusteltua edellyttää ainakin 
vielä toistaiseksi, että matkalipun tarkastajaksi voitaisiin hyväksyä vain viranhaltija silloin, kun 
tarkastusmaksun perimiseen oikeutettu viranomainen on kunta, YTV tai muu kuntayhteisö. 
Tarkastaja käyttää perinteisen käsityksen mukaan julkista valtaaja sellaisen tehtävän hoitaminen 
tehdään kuntalain mukaan virkasuhteessa. 
 
Ehdotus joukkoliikenteen tarkastusmaksukin muuttamiseksi on kokonaisuutena kannatettava. 
Lakiehdotus vastaa käytännön tarpeita ja muutosehdotukset ovat hyvin perusteltuja. 
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Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Helsingin kaupungin liiken-
nelaitokselta lausuntoa koskien hallituksen esitystä laiksi joukkoliikenteen 
tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjes-
tyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta. 
 
Liikennelaitos toteaa lausuntonaan seuraavaa: 
 
Esityksessä hallitus ehdottaa joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 
soveltamisalan laajentumista koko maata kattavaksi. Kaikille kunnille tulisi 
esityksen mukaan mahdollisuus hakea oikeutta tarkastusmaksun perimiseen 
liikenne-ja viestintäministeriöltä. Lisäksi liputta matkustamisen vähentämiseksi 
ehdotetaan tarkastusmaksun perimis-oikeuden saaneiden julkisyhteisöjen 
välisen yhteistyön tehostamista, joukkoliikenteen tarkastusmaksun suurinta 
sallittua määrää korotettavaksi ja mahdollisuutta käyttää järjestyksenvalvojaa 
apuna lippujen tarkastuksessa ja liputta matkustavien poistamisessa. 
 
Liikennelaitos toteaa, että tarkastusmaksujärjestelmä kokonaisuutena on 
toiminut suhteellisen hyvin ja on omalta osaltaan edesauttanut joukkoliikenteen 
tehokasta toteuttamista. Tarkastusmaksujärjestelmä mahdollistaa mm. 
avoimen rahastusjärjestelmän käytön. Avoimessa rahastusjärjestelmässä 
pysäkkiajat lyhenevät, mikä johtaa liikenteen nopeutumiseen. Nykyään ollaan 
tilanteessa, jossa avoin lippujärjestelmä on välttämätön osa tehokasta 
joukkoliikennettä. Avoin lippujärjestelmä ei kuitenkaan voi toimia, joilei sitä 
tueta tehokkaalla tarkastusmaksujär-jestelmällä. 
 
Liikennelaitos pitää tarkoituksenmukaisena myös sitä, että tarkastusmaksukin 
soveltamisala iaajennetaan koko maata kattavaksi. Tämä mahdollistaa 
erilaisten joustavien joukkoliikennejärjestelmien luomisen entistä 
tehokkaammin. Samalla tietty alueellinen eriarvoisuus liikenteen harjoittajien ja 
tilaajien kesken poistuu. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tarkastusmaksukin soveltamisalaa 
koskeva säännös kirjoitettaisiin nykyistä väljempään muotoon. Näin voitaisiin 
lisätä lain soveltamisen joustavuutta. 
 
Liikennelaitos pitää tärkeänä, että tarkastusmaksujärjestelmän toteuttaminen 
luodaan joustavaksi eri toimijoiden välille. Pääkaupunkiseudulla on mahdollista 
toteuttaa erilaisia yhteistoiminnan muotoja HKL:n, YTV:n ja 
ratahallintokeskuksen tarkastustoiminnan välillä. Yhteistyön 
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avulla voitaisiin tarkastuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta jossain määrin lisätä 
ilman, että tarvitaan kokonaan uusia resursseja. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tarkastajien apuna liputta mat-
kustavien paljastamisessa voitaisiin käyttää järjestyksenvalvojaa. Tämä tulisi 
esityksen mukaan kysymykseen lähinnä metroliikenteessä, mutta mahdollisesti 
myös rautatieliikenteessä, jossa järjestyksenvalvojia ja vartijoita jo nykyisin 
käytetään järjestyksen ylläpitämiseen. Siten tarkastuksia voitaisiin nopeuttaa ja 
tarkastettavien matkalippujen määrää nostaa ja lisätä kiinnijoutumisriskiä. 
 
Liikennelaitos pitää hyvänä työryhmän esitystä järjestyksenvalvojien käytöstä 
matkalipun tarkastuksen apuna. Metroasemien osalta on koettu ongelmaksi 
tilanne, jossa liputtamat henkilöt oleskelevat metron laiturialueella ilman 
tarkoitustakaan maksaa matkansa. Tällaisiin tilanteisiin voi jatkossa puuttua 
olemassa olevien vartijaresurssien avulla. Vaikka järjestyksenvalvojat eivät voi 
määrätä varsinaista tarkastusmaksua, voivat he kehottaa liputonta matkustajaa 
poistumaan laiturialueelta tai tarvittaessa voimakeinoin poistaa matkustajan 
alueelta. Tämä omalta osaltaan selkeyttää ja tehostaa järjestyksenvalvojien toi-
mintaa metroasemilla ja tukee matkalippujen tarkastuksen toimintaa 
tarkastusalueella. 
 
Vielä hallitus esittää tarkastusmaksujen määräytymisperusteen tarkistamista 
niin, että laskentaperusteena käytettäisiin tarkastusmaksun pe-rimisoikeuden 
saaneen julkisyhteisön toiminta-alueella sovellettavaa linja-autoliikenteen alinta 
aikuisen kertamaksua. Suuruutta vahvistettaessa sovellettava kerroin 
ehdotetaan korotettavaksi kolmestakymmenestä neljäänkymmeneen. 
Liikennelaitos pitää hyvänä tätä ehdotusta ja katsoo, että liikkumavara on 
tarpeen määriteltäessä suurinta mahdollista tarkastusmaksua. Tämä omalta 
osaltaan vähentää liputta matkustamisen houkuttelevuutta. 
 
Toisaalta liikennelaitos toteaa, että nykyinen tarkastusmaksujärjestelmä 
esitetyssäkään muodossa ei anna mahdollisuuksia riittävällä tavalla puuttua 
sellaisten matkustajien toimintaan, jotka matkustavat jatkuvasti ilman 
matkalippua. Liikennelaitoksen mielestä tulisi edelleen aktiivisesti tutkia 
mahdollisuutta saattaa jatkuva ja piittaamaton liputta matkustaminen 
rangaistavaksi teoksi. Hallitus toteaa esityksessään, että kriminalisointi saattaisi 
kohdistua tällöin vähävaraiseen kansanosaan. Liikennelaitos toteaa, että 
matkalippu vaaditaan yhtälailla kaikilta matkustajilta. Erilaisissa sosiaalisissa 
tilanteissa olevien tasavertaista mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä 
tuetaan jo mm. erilaisten lipputyyppien avulla. Lisäksi yhteiskunnan yleiset 
tukirakenteet tarjoavat mahdollisuuden hankkia lippu myös tilanteessa, jossa 
henkilön varallisuustilan-ne on heikko. Vähävaraisuus ei ole eikä siitä saa 
muodostua oikeutus liputta matkustamiselle eikä sille näin ollen voida asettaa 
merkitystä ar- 
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vioitaessa yksittäistapauksessa liputta matkustaneen henkilön teon 
moitittavuutta. 
 
Toiseksi liikennelaitos toteaa, että olisi perusteltua sisällyttää nyt käsiteltävänä 
olevaan lakiin pysäköintivirhemaksulakiin sisältyvää säännöstä vastaava 
määräys siitä, että tarkastusmaksun suorittamisen viivästyessä maksu nousisi 
puolitoistakertaiseksi. Tämä tehostaisi tarkastusmaksujen perintää ja kertymää. 
 

mailto:rain.mutka@hkl.hel.fi
http://www.hel.fi/HKU


 

 

Esityksessä esitetään tarkastusmaksulain muutoksenhakua koskevan pykälän 
muuttamista niin, että voimassa olevasta käytännöstä valitusten ohjaamisesta 
suoraan hallinto-oikeuteen luovuttaisiin. Jatkossa tarkastusmaksun 
määräämistä koskevasta päätöksestä olisi ensin haettava oikaisua kunnan 
tarkoitukseen määräämältä toimielimeltä. Liikennelaitos pitää tarpeettomana 
avata uutta oikaisuvaatimusmenettelyä, vaan katsoo, että nykyisin voimassa 
oleva järjestelmä turvaa kansalaisten oikeusturvan toteutumisen prosessin 
kaikissa vaiheissa. Liikennelaitos erityisesti painottaa, että käytössä nyt jo on 
tosiasiallisesti kahden valitusportaan järjestelmä, kun tarkastusmaksun 
saaneella on mahdollisuus selvittää asiansa matkalipuntarkastuksen 
palvelupisteessä ennen hallinto-oikeusvalituksen laatimista. Liikennelaitos 
toteaa, että nykyinen voimassa oleva järjestelmä on hyvä ja riittävä eikä katso, 
että on tarpeen edellyttää erillistä oikaisun hakemista matkalippujen tarkastajan 
päätökseen. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys (HE) 167/2005 vp laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun 
lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta 

 
 

Yleistä 
 
HE:llä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain soveltamisala laajennettaisiin koko maan kattavaksi. 
Mahdollisuus käyttää järjestyksenvalvojia apuna lippujen tarkastuksessa ja liputta matkustavien poistamisessa 
ehdotetaan omaksuttavaksi. Lisäksi ehdotetaan eräitä muita, periaatteellisesti vähäisempiä muutoksia samoin 
kuin perustuslain edellyttämiä sääntelyn tarkennuksia. 
 
Joukkoliikenteen tarkastusmaksulaki on toteuttanut kriminalisointiperiaatteiden mukaista ajattelua 
rikosoikeuden keinojen toissijaisuudesta suhteessa rangaistusluonteisiin hallinnollisiin maksuseu-raamuksiin, 
kun on kysymys vähäisistä lainrikkomuksista. Sellaisten hallinnollisten (julkisoikeudellisten) 
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maksuseuraamusten ala on kuitenkin jäänyt melko suppeaksi esimerkiksi keskieurooppalaisiin käytäntöihin 
verrattuna. Rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa HE:ssä 66/1988 vp ehdotettiin 
palvelupetosta, jossa ei olisi edellytetty kenenkään erehdyttämistä. Lakivaliokunta ei mietinnössään (LaVM 
6/1990 vp) hyväksynyt tätä kriminalisointiehdotusta ja viittasi mm. juuri joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 
annetun lain sovellettavuuteen. Ks. tästä selostusta HE s. 7. 
 
Lakivaliokunta on erityisesti lausunnossaan 9/2004 vp korostanut kriminalisointiperiaatteiden tärkeyttä (ks. 
myös lakivaliokunnan vähemmistön perusteluja LaVL:ssa 15/2005 vp). Mielestäni on perusteltua HE:n 
ehdottamin eri tavoin tehostaa joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain soveltamista uusien 
kriminalisointien sijasta. Kuten HE:n s. 7/II todetaan, osassa keskimääräistä vakavammista tapauksista voidaan 
eräitä nykyisiä kriminalisointeja jo soveltaa. 
 
 

Eräitä yksittäisistä sääntelyehdotuksista 
 
Tarkastusmaksun suuruuteen vaikuttavia seikkoja on pohdittu harkitsevaisesti, mm. rikesakon määrään ja 
määräytymisperusteiseen verraten. Tarkastusmaksun korotusesitys on maltillinen. 
 
Merkittävä uutuus HE:ssä on säätää tarkastuksen apuna olevista järjestyksenvalvojista (ks. 6a ja 11 §). Tätä 
koskeva ehdotus ei näytä merkittävästi laajentavan järjestyksenvalvojan toimintavaltuuksia siitä, mitä niistä on 
säädetty järjestyslaissa (612/2003). Järjestyksenvalvojan avustavan roolin lisäksi hänellä olisi itsenäinen 
tehtävä poistaa maksuliputon matkustaja kulkuneuvosta tai laiturialueelta (jos tästä on sovittu asianomaisen 
julkisyhteisön kanssa); ks. lakiehdotuksen 11.1 §. Niin ikään uudistettaviksi ehdotetut säännökset vaikuttavat 
sinänsä selkeiltä ja jokseenkin tarkkarajaisilta. Ks. myös perusteluita HE s. 18-19. 
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Pidän kuitenkin ongelmallisena sitä, että järjestyksenvalvojiin sovellettaisiin tarkastajan avustamisessa 
ensisijaisesti joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain säännöksiä ja järjestyksen ylläpitämisessä 
järjestyksenvalvojista annettua lakia (533/1999). Ks. tästä HE s. 13-14 (sivujen taitteessa). Kaikkiaan 
järjestyksenvalvonnan sääntely on sekavaa, koska siitä säädetään vaikeaselkoisesti ja päällekkäisesti useissa 
laeissa: järjestyslaissa, järjestyksenvalvojista annetussa laissa, laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista 
(282/2002) ja laissa järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/ 1977). Huomiota kiinnittää se, viimeksi 
mainittua lakia ja sen merkitystä ei HE:ssä lainkaan käsitellä. 
 
Onkin hyviä perusteita edellyttää joukkoliikennettä koskevan järjestyksenvalvonnan sääntelyn selkeyttämistä 
ja yhtenäistämistä. Perustuslain 124 § huomioon ottaen on erityisen tärkeää, että muiden kuin viranomaisten 
toimivaltuuksista ja voimankäyttöoikeuksista säädetään tarkkarajaisesi ja selkeästi sekä siten, että tämän 
perustuslainsäännöksen edellytysten voidaan selvästi todeta olevan olemassa. 
 
Hämmennystä aiheuttaa myös se HE:n perusteluissa (s. 14/11) mainittu seikka, että matkalippuja tarkastetaan 
jo nykyään yhteistyössä vartijoiden kanssa. Se, mihin vartijoiden toimivaltuudet tällöin perustuvat, ei selvitetä. 
Samoin HE:n s. 18 puhutaan vuorotellen järjestyksenvalvojasta ja vartijasta. 
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Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 
§:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 167/2005 vp) 
 
 
 

Oikeus tarkastusmaksun perimiseen ja tarkastusmaksun määrääminen 
 
Kuten esityksen perusteluissa (s. 5) todetaan, sääntelytapa poikkeaa tavanomaisesta siinä, 
että toimivalta tarkastusmaksun määräämiseen ei perustu välittömästi lakiin. Sen sijaan 
kunnan tai viranomaisen on ensin saatava ministeriön myöntämä oikeus tarkastusmaksun 
perimiseen. Vasta tällaisen perimisoikeuden saanut taho voi määrätä - muuten lakiin 
perustuvan - tarkastusmaksun. Jossain määrin erikoista kaksitasoista sääntelytapaa voidaan 
edelleen puoltaa valvonnallisilla syillä ja sen mahdollistamalla tietyllä joustavuudella, joka voi 
toteutua lähinnä perimis-oikeuteen liitettävillä ehdoilla. 
 
Myös kunnallisen pysäköintivirhemaksun määrääminen perustuu vastaavantapaiseen 
kaksitasoiseen järjestelmään, jossa lääninhallitus valtuuston esityksestä määrää kunnallisen 
pysäköinninvalvonnan mahdollisuudesta. Kummassakin tapauksessa on lisäksi asiallisesti 
kysymys rangaistusvallan käytöstä, jonka ei voida katsoa kuuluvan kunnan yleiseen 
toimialaan. 

 
Tarkastajan toimivalta 

 
Esityksen lähtökohtana on, että toimivalta tarkastusmaksun määräämiseen sekä pakko- ja 
voimakeinojen käyttöön voi yleensä kuulua ainoastaan julkisyhteisön (kunta tai valtion 
viranomainen) viranhaltijalle. Yleisesti voidaankin arvioida, että tällaisia julkisia hallintotehtäviä 
ei kyseisten tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi ole tarpeen antaa muulle kuin 
viranomaiselle. Lähtökohta on siten perusteltu. 

 
Järjestyksenvalvojien tehtävät 

 
Ehdotuksen mukaan tarkastajien apuna liputta matkustavien paljastamisessa voitaisiin käyttää 
järjestyksenvalvojia, joilla olisi myös laissa määriteltyä lippujen tarkastukseen liittyvää 
kiinniotto-ja poistamistoimivaltaa. Kyseessä ovat julkiset hallintotehtävät, joihin ei 
lakiehdotuksen mukaisesti määriteltynä sisälly sellaista merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota 
ei voitaisi antaa järjestyksenvalvojille. Tarkastajien apuna toimiville järjestyksenvalvojille 
ehdotetut toimivaltuudet olisivat lisäksi tarkastajiin nähden avustavia ja heidän tehtäviään 
täydentäviä. Voidaan arvioida, että tällaisia julkisia hallintotehtäviä voi kyseisten tehtävien 
tarkoituksenmukaisesti hoitamiseksi olla tarpeen antaa järjestyksenvalvojille. 
 
Tämä arvio koskee myös niitä voimakeinojen käyttöoikeuksia, jotka määritellään 11 §:n 2 
momentin viimeisessä virkkeessä. Kysymys on järjestyksenvalvojien osalta perustuslain 124 
§:ssä tarkoitetusta merkittävästä julkisen vallan käytöstä, jota perustuslakivaliokunnan 
lausuntokäytännön mukaan voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle - siis tässä tapauksessa 
järjestyksenvalvojalle - vain tarkasti rajatuissa tilanteissa, joissa viranomaisella on 
tilapäisluonteinen tarve saada ulkopuolista apua (esim. PeVL 48/2004 vp). Lakiehdotuksen 11 
§:n 2 momentin määrittelemä tilanne on tältä kannalta riittävän täsmällisesti rajattu. Lisäksi 
järjestyksenvalvoja toimii voimakeinoja käyttäessään tarkastajan apuna eikä itsenäisenä 
merkittävän julkisen vallan käyttäjänä. 

 
Muutoksenhaku 

 
Lakiehdotuksen 13 ja 13 a §:ään sisältyy uutuutena oikaisuvaatimus-menettely, joka edeltää 
välttämättömänä esivaiheena muutoksenhakua hallinto-oikeuteen. Ehdotus on erittäin 
aiheellinen ja tarpeellinen, sillä se mahdollistaa selvien virheiden nopean korjauksen ja 
toisaalta vähentää tuomioistuimeen saakka tarpeettomasti ohjautuvia muutoksenhakuja. 
 



 

 

Tarkastusmaksua koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saisi 13 §:n 2 momentin 
mukaan hakea muutosta valittamalla. Valituskielto kohdistuisi tässä tapauksessa siis 
jatkovalitukseen hallinto-oikeuden päätöksestä. Valituskieltoa ei ole perusteltu muuten kuin 
viittaamalla voimassaolevaan lakiin. Vaikka tarkastusmaksun taloudellinen merkitys voi 
yleensä olla suhteellisen pieni, oikeuskäytännön yhtenäisyys ja erityiset oikeusturvan tarpeet 
voivat puoltaa jatkovalitusmahdollisuutta. Onkin ilmeistä, että valituskieltoa paremmin 
oikeusturvan vaatimuksiin soveltuisi valituslupa-järjestelmä. 
 
Ehdotuksen 13 ja 14 § eivät ole täysin johdonmukaisesti muotoiltuja. Kummassakin 
säännöksessä olisi perusteltua säätää oikaisun vaatimisesta. Tällöin on myös perusteltua, että 
oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen. Lisäksi 13 a §:n 1 
momentin mukaan järjestyksenvalvojien toimintaa koskevaan sopimukseen olisi haettava 
oikaisua, vaikka tällaista hallintosopimusta koskeva oikeusriita käsitellään normaalisti 
hallintoriitana hallintolainkäyttö-lain 69 §:n mukaan. Erityistä syytä poiketa 
ha!lintoriitamenettelystä ei tässä tapauksessa ilmeisesti ole, vaikka hallintolainkäyttölaista 
muuten voidaankin poiketa tavallisella lailla. 

 
Terminologisia näkökohtia 

 
Lakiesitykseen sisältyy joitakin terminologisia epäjohdonmukaisuuksia tai epätäsmällisyyksiä. 
Ne eivät todennäköisesti vaikuta olennaisesti lain soveltamiseen. Asianmukaisen 
lainsäädäntökäytännön kannalta niihin on silti aiheellista kiinnittää huomiota. 

Lakiehdotus sääntelee sekä tarkastusmaksun perimistä että tarkastusmaksun määräämistä. 
Molemmilla tarkoitetaan samaa asiaa, joten terminologiaa olisi mahdollista yhtenäistää. Koska 
kysymys on sanktioiuonteisesta hallinnollisesta maksusta eikä tavanomaisesta saamisoikeudesta, 
määräämis-termi vaikuttaa asianmukaisemmalta. Maksamattoman tarkastusmaksun varsinaisesta 
perimisestä -ulosottotoimin - säädettäisiin näin ollen ainoastaan 8 §:n 3 ja 4 momentissa. 
 
Useissa pykälissä viitataan 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin julkisyhteisöihin. Viittauksella 
tarkoitetaan myös rautatieliikenteen turvallisuudesta vastaavaa viranomaista. Se ei kuitenkaan ole 
julkisyhteisö, vaan valtio-julkisyhteisöön kuuluva valtion toimielin. Täsmällisempi viittaus kohdistuisi 
sekä julkisyhteisöihin että viranomaiseen. On tosin myönnettävä, että täsmällisempi terminologia 
tekee samalla säännöstekstistä sanonnallisesti kömpelömmän. 
 
Tarkastajana voisi 6 §:n 2 momentin mukaan toimia vain julkisyhteisön viranhaltija. On kuitenkin 
otettava huomioon, että rautatieliikenteen turvallisuudesta vastaavan viranomaisen palveluksessa ei 
ole viranhaltijoita vaan virkamiehiä. Säännös ei tosin ehdotetussakaan muodossa voine aiheuttaa 
väärinkäsityksiä. 
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Oulun kaupunki 

 
Eduskunta 
Lakivaliokunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HE 167/2005 vp laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain jne muuttamisesta 
 

Oulun kaupungin teknisen keskuksen lausunto: 
 

Oulun kaupungin tukeman joukkoliikenteen osalta pääliikennöitsijän Koskiliikenne Oy:n 
taholta on arvioitu, että väärällä lipulla tai -lippumuodolla matkustavien määrä olisi Vz-l %:n 
luokkaa. Ilman minkäänlaista lippua matkustavia ei ilmeisesti voi olla teknisten laitteiden ja 
niiden sijoittelun vuoksi. 
 

Lain muutos koskemaan koko maata on perusteltu, jolloin ongelmien lisääntyessä tar-
kastusjärjestelmä voidaan ottaa joustavasti käyttöön. 
 

Oulun osalta en näe, että ongelma olisi ainakaan vielä niin suuri, että tarkastusjärjestelmä tulisi 
ottaa käyttöön. 
 

Oulussa, marraskuun 15 päivänä 2005 
 

Väinö Jounila 
teknisen keskuksen johtaja 
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LINJA-AUTOLIITTO LAUSUNTO 
15.11.2005 

 

Lakivaliokunta 000102 
EDUSKUNTA 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, 
rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
 
Hallituksen esitystä on pidettävä hyvänä ja tarpeellisena. Samoin on pidettävä kannatettavana lain 
laajentamista koskemaan tarvittaessa koko maata. 
 
Maksamattomuuden suurin ongelma-alue on luonnollisesti raideliikennevälineet; rautateiden 
lähiliikenne, metro ja raitiovaunuliikenne. Eli liikenne, jossa kulkuvälineen kuljettaja on eristetty 
matkustamon valvonnasta. Bussiliikenteessä matkustajat menevät kuljettajan valvovan silmän ohi 
matkustamoon. 
 
Mutta lain ulottaminen kuntien ja YTV:n kautta myös busseissa tapahtuvaan valvontaan on erittäin 
myönteistä. Vaikka bussiyritykset eivät voikaan käyttää tarkastusmaksulain antamia mahdollisuuksia 
sellaisenaan, niin on tärkeätä huomata, että 300 suomalaista kuntaa kuuluu johonkin 35-40 
seutulippualueesta. Lain muutoksen jälkeen on mahdollista ryhtyä tarvittaessa luomaan käytäntöjä ja 
kampanjoita, joissa seutu- ja kuntalippujen oikeaa käyttöä voidaan valvoa. 
 
Bussiliput ovat elektronisia kortteja, joiden taloudellinen arvo saattaa olla varsin huomattava. Niiden 
väärinkäyttö nyt ja ennen kaikkea tulevaisuudessa voi olla ongelmallista. Voi ilmetä 
väärinkäyttömuotoja, joista nyt ei edes ole tietoa. Nykyään tyypillisiä bussilippujen väärinkäyttöjä ovat 
tapaukset, joissa matkustaja käyttää jonkun toisen korttia. Kannatettavana on pidettävä myös 
mahdollisuutta käyttää apuna järjestyksenvalvojia. Tämä on häiriökäyttäytymisen valvonnan ohella 
tärkeää jouduttaessa poistamaan bussista "pummilla" matkustajat. 
 
Tarkastusmaksulakiehdotuksen 5 §:ssä maksimiksi säädetään 40-kertainen alin bussin kertamaksu. 
Sen tulisi olla korkeampi. Seutulippujen kuukausilippujen hinnat ovat parhaimmillaan niin korkeat, 
että riski valita tietoinen "pummilla" matkustaminen on tällöin vielä liian houkutteleva vaihtoehto. 
 
Kun tekojen toistuvuus tai muut seikat osoittavat selvää piittaamattomuutta ja aikomusta hankkia 
selvää taloudellista hyötyä, tulisi teko voida rangaista yleisen rikoslain mukaisena lievänä petoksena 
tai petoksena. Ei ole riittäviä oikeudellisia perusteita sille, että tämän tyyppiset julkiseen valtaan 
kohdistuvat rikokset jätetään rikoslain ulkopuolelle. Eikä niitä pidetä rikoksina. Ei ole myöskään 
tasapuolista, että jättämällä maksamatta taksissa, ravintolassa tai hotellissa syyllistyy rikokseen, 
mutta jättämällä maksamatta bussissa ei rikokseen syyllisty. Erityisesti tulisi olla mahdollista saattaa 
asia oikeuden käsittelyyn, milloin henkilö on jäänyt useasti kiinni maksamattomuudesta 
joukkoliikennevälineissä. 
 
Kunnioittavasti LINJA-
AUTOLIITTO 
 
 

Heikki Kääriäinen 
toimitusjohtaja 

 



 

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) 

Eduskunta 
Lakivaliokunta/Liikenne- ja viestintävaliokunta 

 
 

Viite 
Hallituksen esitys HE 167/2005 vp 

YTV:N ASIANTUNTIJALAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN TARKASTUSMAKSUSTA ANNETUN LAIN, 
RIKOSLAIN 17 LUVUN 6 §:N JA JÄRJESTYKSENVALVOJISTA ANNETUN LAIN 1 §:N 
MUUTTAMISESTA 

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) antaa otsikossa mainitusta asiasta 
seuraavan lausunnon: 

YTV:n kannalta lakiehdotuksessa on paljon hyviä muutosehdotuksia nykytilanteeseen 
verrattuna, joilla voidaan joukkoliikenteen tarkastustoimintaa tehostaa sekä parantaa 
viranomaisten yhteistoimintaa. YTV:n toimivallan laajentumismahdollisuus 
tarkastustoiminnassa kaikkeen joukkoliikenteeseen omalla alueeltaan on huomattava 
edistysaskel lainsäädännön taholta. Hyvää lakiehdotuksessa on myös 
henkilötunnuksen käyttö tarkastusmaksun määräämisen yhteydessä, joka varmistaa 
muutoksenhakuvaiheessa tai perintä-vaiheessa tarkastusmaksun saaneen henkilön 
asianmukaisen yksilöinnin ja palvelee siten myös tarkastusmaksun saaneen henkilön 
oikeusturvaa. 

YTV:n hallitus on virallisessa lausunnossaan, jonka se on antanut 10.12.2004 
oikeusministeriölle, vaatinut Pohjoismaisiin tarkastusmaksujen vertailuun perustuen 
tarkastusmaksun enimmäismäärää 100-kertaa niin suureksi kuin alin aikuisten 
kertamaksu. Nyt ehdotettu 40-kertainen maksimimäärä on nykytilannetta parempi, 
mutta tarkastusmaksun maksimimäärä tulisi käytännön kokemusten perusteella olla 
vähintään 50-kertainen, jotta sillä olisi riittävä ennalta estävä vaikutus liputta 
matkustamiseen. 

Matkalippujen tarkastustoiminnan tehostamisen kannalta on tärkeää, että jär-
jestyksenvalvojia voidaan käyttää tarkastustoiminnassa apuna, mutta heiltä ei tulisi 
vaatia tarkastuspassia lainkaan tai sen tulisi olla suppeampi kuin matkalippujen 
tarkastajilla ja heidän koulutuksensa voisi olla hyvin lyhyt, koska heille ei kuitenkaan ole 
tulossa oikeutta tarkastusmaksun määräämiseen. Järjestys- ja turvallisuuskoulutus 
sisältyy jo muutenkin järjestyksenvalvojien omaan koulutukseen. 
 
Edelleen YTV vastustaa lakiehdotuksessa ehdotettua muutosta, jossa tarkas-
tusmaksuun haettaisiin oikaisua perimisoikeuden saaneelta viranomaiselta. YTV:llä ei 
ole ennestään toimielintä, joka luontevasti voisi ratkaista tarkastusmaksuja koskevat 
oikaisut. Tällaisen toimielimen tulee olla riippumaton eikä ehdotukseen sisälly mitään 
säännöksiä toimielimen kokoonpanosta. Nykykäytäntö ja voimassaolevan lain 13 §:n 
sisältö olisi muutoksenhaun osalta parempi ratkaisu. 
 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) 
Liikenneosasto 

Terhi VVainio-Biese 
hallintoyksikön päällikkö 

 
 

YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, PL 521 (Opastinsilta 6 A), 00521 Helsinki, Puhelin (09) 156 11, Faksi (09) 156 1369, Y-
0213614-7 Huvudstadsregionens samarbetsdelegation, PB 521 (Semaforbron 6 A), 00521 Helsingfors, Telefon (09) 156 11,Telefax (09) 156 
1369, FO-0213614-7 www.ytv.fi 
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HE 167/2005 
Joukkoliikenteen 
tarkastusmaksulain muutos 



 

 

Muutokset nykyiseen 
tarkastusmaksulakiin 

• Lain soveltamisala laajenee koskemaan kaikkia 
kuntia 

• laajentaa yhteistoiminnan mahdollisuuksia HKL:n, 
YTV:n ja RHK:n (rautatieliikenteen 
turvallisuusviranomainen) välillä 

• kunta voi antaa tehtävän toisen kunnan, YTV:n tai 
RHK:n tehtäväksi (YTV voisi tarkastaa myös 
rautatieliikenteessä) 

• tarkastusoikeus voidaan aina myöntää 
raideliikenteeseen 

• linja-autoliikenteessä erikseen arvioitava tarve 
• tarkastuksessa apuna voidaan käyttää 

järjestyksenvalvojia 
•tarkastusmaksun suuruus voi olla enintään 40 

kertaa niin suuri kuin alin aikuisten kertamaksu 
bussiliikenteessä tai junaliikenteessä (YTV: v. 2005 
Espoon sis. lippu 2,00€ > 80€) 

Muutokset nykytilaan ja työryhmän 
ehdotukseen 

• Lain tasolla säädetään tarkastajien 
kelpoisuusehdot 

• tarkastusmaksua määrättäessä matkustajan 
ilmoitettava henkilötunnus (HETU) 

• Apuna voidaan käyttää toimeksiantosopimuksen 
perusteella sellaisia järjestyksenvalvojia, jotka 



 

 

asetettu toimimaan liikenneasemalla tai 
joukkoliikenteen kulkuneuvoissa 

 

• järjestyksenvalvojille koulutus ja 
tarkastuspassi 

• järjestyksenvalvoja ei voi määrätä 
tarkastusmaksua 

• jos YTV:llä apuna järjestyksenvalvojia, YTV:n 
pitäisi pitää luetteloa tarkastukseen kelpoisista 
järjestyksenvalvojista 

Muutoksenhaun muuttuminen 

• Nykytilanteessa tarkastusmaksun määräämisestä 
voi valittaa hallinto-oikeuteen 30 vrk:n kuluessa 

• HE:ssä esitetään, että tarkastusmaksun 
määräämiseen haetaan oikaisua 14 vrk:n 
kuluessa kunnan/YTV:n erikseen tähän 
tehtävään määräämältä toimielimeltä 

• oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen haetaan muutosta hallinto-
oikeudelta 

• liittyy HE 112/2004 hallintolainkäyttölain 
muutokseen, jolla pyritään nopeuttamaan 
hallintotuomioistuinten toimintaedellytyksiä ja 
siirtämään asioita enemmän alueellisen 
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi KHO:n sijasta 

YTV:n lausunto lakivaliokunnalle sekä 
liikenne-ja viestintävaliokunnalle 

• HE:ssä paljon hyviä asioita YTV:n kannalta 



 

 

• Antaa viranomaiselle mahdollisuuden suunnitella 
matkalippujen tarkastusta sille 
optimaalisella tavalla 

• YTV:llä olisi mahdollisuus tarkastaa kaikessa 
joukkoliikenteessä 

• Takaa tarkastustoiminnan tehostamisen ja 
viranomaisten yhteistoiminnan 

• Henkilötunnus (HETU) helpottaa 
tarkastusmaksujen selvittämistä ja perintää 

• Tarkastusmaksun määrän tulisi olla 50-100-
kertainen 

• Parempi ennalta estävä vaikutus liputta 
matkustamiseen 

• Muissa Pohjoismaissa tarkastusmaksun määrä 
suurempi 

Lausunto jatkuu 

• Kyseenalaista on tarkastuspassin vaatiminen 
järjestyksenvalvojilta, jotka eivät kuitenkaan voi 
määrätä tarkastusmaksua 

• Riittävää olisi lyhyt perehdytys/koulutus 
-  m      *   •  •  » m m m  

tehtävään 
• Tai järjestyksenvalvojien passi olisi suppeampi 

ja helpommin saatavissa kuin matkalippujen 
tarkastajilla 

• YTV:llä ei ennestään toimielintä, joka voisi 
luontevasti ratkaista tarkastusmaksuja koskevat 
oikaisuvaatimukset 

• Miten taataan toimielimen riippumattomuus 
• Toimielimen kokoonpanosta ei säännöksiä 
• Voimassaolevan lain 13 § parempi, oikea 

valitusviranomainen hallinto-oikeus 
Luonnos 8.3.2006 LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2006 
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Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 
annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja 
järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

 
 
 

JOHDANTO 
 
 
Vireilletulo 

Eduskunta on 25 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi 

hallituksen esityksen laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja 

järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 167/2005 vp). 
 
 
Lausunnot 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta ja liikenne- ja viestintävalio-kunta ovat antaneet 

asiasta lausunnot, jotka on otettu tämän mietinnön liitteiksi (PeVL 55/2005 vp ja LiVL 20/2005 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö 

- ylitarkastaja Riitta Aulanko, sisäasiainministeriö 

- hallitusneuvos Tuula Ikonen, liikenne- ja viestintäministeriö 

- tarkastusmaksuyksikön päällikkö Petri Lumijärvi, Ratahallintokeskus 

- toimitusjohtaja Matti Lahdenranta, Helsingin kaupungin liikennelaitos 
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—professori Raimo Lahti 

—professori Olli Mäenpää. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— Oulun kaupunki 

— Suomen Kuntaliitto 

— Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 

— Linja-autoliitto ry. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua lakia muutettavaksi. Lain 

soveltamisala laajennettaisiin koko maata kattavaksi. Kaikille kunnille tulisi esityksen mukaan 

mahdollisuus hakea liikenne-ja viestintäministeriöltä oikeutta tarkastusmaksun perimiseen. 

Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneilla julkisyhteisöillä olisi mahdollisuus käyttää 

järjestyksenvalvojia apuna lippujen tarkastuksessa ja liputta matkustavien poistamisessa. 

Joukkoliikenteen tarkastusmaksun suurinta sallittua määrää ehdotetaan korotettavaksi. 

Tarkastusmaksun perimisoikeuden myöntämistä ja peruuttamista, matkalipun tarkastajaa ja 

muutoksenhakua koskevia säännöksiä täsmennettäisiin. 

Rikoslakiin ja järjestyksenvalvojista annettuun lakiin ehdotetaan vähäisiä muutoksia. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ne 

on hyväksytty ja vahvistettu. 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 

Joukkoliikenteen käyttäjiin kohdistuvan valvontajärjestelmän kehittäminen Hallituksen esityksen 

keskeisenä tavoitteena on pyrkiä eri keinoin estämään se, että joukkoliikenteen liikennevälineissä 

yleisesti matkustettaisiin suorittamatta vaadittavaa maksua. Esityksen keskeisimmät ehdotukset 

ovat toimenpiteitä, joilla lisätään ilman lippua matkustavien kiinnijäämisriskiä. Tässä 

tarkoituksessa esityksessä ehdotetaan sekä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 

(469/1979) soveltamisalan laajentamista että mahdollisuutta järjestää tarkastusmaksutehtävän 

hoitaminen entistä joustavammin kuntien välisenä yhteistoimintana. Lakivaliokunta puoltaa 

edellä mainittujen ehdotusten hyväksymistä. 
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Hallituksen esityksen yleisperusteluista (s. 4) ilmenee, että pääkaupunkiseudulla —josta 

tutkimustietoa lähinnä on saatavilla — ilman asianmukaista lippua matkustaminen on viime 

vuosina lisääntynyt. Pääasiallisena syynä tähän ovat muutokset rahastus-tavassa. 

Pääkaupunkiseudun raideliikenteessä on siirrytty lähes kokonaan avoimeen rahastukseen. Samaa 

menettelyä sovelletaan osittain myös linja-autoliikenteessä, kun käyttöön on otettu erilaiset 

matkakortit. Avoimeen rahastukseen siirtyminen on omiaan vähentämään matkustajiin 

kohdistuvaa valvontaa, ja siten tällainen rahastustapa pienentää kiinnisjäämisriskiä. Kuten 

liikennevaliokunnan lausunnossa huomautetaan, avoimen rahastustavan käyttö kuitenkin 

nopeuttaa liikennettä, mikä taas lisää halukkuutta joukkoliikenteen käyttämiseen. 

Lakivaliokunnan arvion mukaan pelkästään tarkastajien määrää lisäämällä ei pystytä 

kasvattamaan ilman asianmukaista lippua matkustavien henkilöiden kiinnijäämis-riskiä. Tämän 

vuoksi valiokunta yhtyy hallituksen esityksen perusteluihin (s. 6/II) sisältyvään mainintaan siitä, 

että joukkoliikenteen käyttäjiin kohdistuvaa valvontajärjestelmää kehitettäessä tulee jatkuvasti 

pitää silmällä mahdollisuutta ottaa käyttöön erilaisia teknisiä ratkaisuja, joilla ilman lippua 

matkustamista voitaisiin vähentää. 
 

Järjestyksenvalvojien tehtävät matkalippujen tarkastuksessa 

Esityksen mukaan tarkastusmaksutoiminnassa voidaan virkasuhteisten tarkastajien apuna käyttää 

myös järjestyksenvalvojia. Järjestyksenvalvojia koskevaa ehdotusta harkitessaan lakivaliokunta 

on kiinnittänyt huomiota siihen, että 1. lakiehdotuksen mukaan kyseeseen tulevat 

järjestyksenvalvojat, jotka järjestyslain (612/2003) mukaisesti on asetettu ylläpitämään järjestystä 

tai turvallisuutta sille liikenneasemalle tai siihen joukkoliikenteen kulkuneuvoon, jossa 

tarkastajan avustaminen tapahtuu. Tämä kytkentä järjestyslakiin johtaa valiokunnan käsityksen 

mukaan siihen, että järjestyksenvalvojien käyttäminen apuna matkalippujen tarkastamisessa on 

mahdollista vain niissä tapauksissa, joissa järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen jo muutoin 

on edellyttänyt järjestyksenvalvojan asettamista. Lakivaliokunta pitää hyvänä, että 

järjestyksenvalvojan tehtävä on lakiehdotuksessa rajoitettu nimenomaan tarkastajan apuna 

toimimiseen. Tätä ilmentää muun muassa säännös, jonka mukaan järjestyksenvalvoja ei voi 

määrätä tarkastusmaksua. 

Järjestyksenvalvojalla on itsenäinen oikeus ottaa kiinni ilman asianmukaista matkalippua 

matkustava henkilö, poistaa tämä kulkuneuvosta tai laiturialueelta taikka luovuttaa tällainen 

henkilö poliisin haltuun vain niissä tilanteissa, joissa henkilö matkustaa kokonaan ilman 

matkalippua. Kuten perustuslakivaliokunta lausunnossaan huomauttaa, järjestyksenvalvojan 

oikeudet voimakeinojen käyttöön ovat ajallisesti ja paikallisesti rajattuja. Tästä tosiseikasta 

huolimatta lakivaliokunta pitää matkustajien oikeusturvan kannalta tärkeänä, että 

järjestyksenvalvojille annetaan riittävä koulutus myös nyt säädettävän lain mukaisissa tehtävissä 

toimimiseen. Järjestyksenvalvojien toimintaan kohdistuva valvonta on niin ikään järjestettävä 
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selkeäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Tässä suhteessa lakivaliokunta ei kaikilta osin ole 

pitänyt hallituksen esitykseen sisältyviä säännöksiä onnistuneina, minkä vuoksi se ehdottaa 

valvontaa koskevan sääntelyn selventämistä jäljempänä yksityiskohtaisista perusteluista 

ilmenevin tavoin. 
 

Seuraamusjärjestelmä 

Ilman asianmukaista lippua matkustamiseen liitettävien seuraamusten osalta hallituksen 

esityksen sisältämät lakiehdotukset perustuvat voimassa olevan tarkastusmaksujär-jestelmän 

kehittämiseen. Vaikka tarkastusmaksun määräämiseen liittyykin tiettyjä rankaisullisia piirteitä, 

se on kuitenkin oikeudelliselta luonteeltaan hallinnollinen eikä rikosoikeudellinen seuraamus. 

Ehkä osittain tästä syystä asianmukaisen matkalipun ostamatta jättämistä ei aina pidetä kovin 

paheksuttavana tekona. 

Hallituksen esityksessä perustellaan laajahkosti, miksi matkustamista ilman asianmukaista 

matkalippua ei nyt ehdoteta säädettäväksi rangaistavaksi teoksi. Kuten perusteluissa mainitaan, 

rikoslain kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa (HE 66/1988 vp) ehdotettiin erityisen 

palvelupetostunnusmerkistön ottamista rikoslakiin. Sen mukaan olisi rangaistu muun muassa sitä, 

joka aikomatta suorittaa asianmukaista maksua, ketään kuitenkaan erehdyttämättä tai erehdystä 

hyväksi käyttämättä hankkii itselleen pääsyn kulkuvälineeseen. Rangaistukseksi 

palvelupetoksesta olisi voitu tuomita sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Tuolloin 

lakivaliokunta kuitenkin torjui ehdotuksen, koska sen mielestä kyseisten menettelytapojen 

rankaiseminen erityisen pe-tossäännöksen avulla ei näyttänyt tarpeelliselta. Samalla valiokunta 

viittasi siihen, että mainitun kaltaiseen menettelyyn voidaan soveltaa joukkoliikenteen 

tarkastusmaksusta annettua lakia (ks. LaVM 6/1990 vp, s. 14/11). 

Lakivaliokunta on eri yhteyksissä ottanut kantaa rikoslainsäädännön hyväksyttävälle 

käytölle asetettaviin yleisiin edellytyksiin (ks. LaVM 15/2005 vp ja LaVL 9/2004 vp ). 

Valiokunta on painottanut, että kaikelle rikoslainsäädännölle tulee ensinnäkin olla hyväksyttävä 

peruste. Toiseksi on kyettävä osoittamaan, että on painava yhteiskunnallinen tarve, joka 

edellyttää juuri uuden rikostunnusmerkistön säätämistä hyväksyttäväksi arvioidun tavoitteen 

saavuttamiseksi. Kolmanneksi säädettävän kriminalisoinnin tulee olla ennaltaehkäisevä, eli 

uuden rangaistussäännöksen on voitava perustellusti olettaa edes jossain määrin vaikuttavan 

tarkoitetulla tavalla. Neljänneksi rikosoikeudellisesta laillisuusperiaatteesta johtuu, että 

tunnusmerkistön on oltava täsmällinen ja tarkkarajainen. 

Valiokunta toteaa, että pyrkimys estää julkisen vallan ylläpitämän joukkoliikenteen 

käyttäminen vastikkeetta muodostaa sinänsä hyväksyttävän perusteen uudelle kriminalisoinnille. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluissa (s. 6/1) todetaan, nykyisin ei kuitenkaan ole 

käytettävissä kovin täsmällistä tietoa siitä, millaisia syitä eri henkilöillä on matkustaa ilman 

asianmukaisesti maksettua lippua. Toisaalta myöskään maksun laiminlyövien todellisesta 
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määrästä ei liene esitettävissä luotettavia arvioita. Valiokunnan mielestä tällaisessa tilanteessa on 

vaikea arvioida, voitaisiinko juuri uuden rikossään-nöksen säätämisellä vaikuttaa niihin 

henkilöihin, jotka nykyisin jättävät tietoisesti matkalipun hankkimatta. Liputta matkustavien 

joukossa erityisen ongelmaryhmän muodostavat vielä henkilöt, jotka toistuvasti jättävät lipun 

ostamatta. 

Edellä mainittujen epävarmuustekijöiden vuoksi lakivaliokunta yhtyy hallituksen esityksen 

kantaan, jonka mukaan liputta matkustamista ei tässä yhteydessä ole syytä kriminalisoida. 

Samalla valiokunta kuitenkin pitää tärkeänä, että tarkastusmaksua perivät tahot yhteistoiminnassa 

pyrkisivät hankkimaan maksun laiminlyövistä henkilöistä ja heidän vaikuttimistaan sellaista 

tietoa, joka jatkossa antaisi mahdollisuudet arvioida erilaisia keinoja puuttua liputta 

matkustamiseen. Vasta tällaiseen tietoon perustuen voi 
1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta 
 

2 §. Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneiden julkisyhteisöjen yhteistoiminta. Pykälässä 

säädetään niistä eri mahdollisuuksista, joita 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tarkastusmaksun 

perimisoikeuden saaneilla tahoilla on perimistoiminnan järjestämisessä. Pykälän ensimmäisessä 

virkkeessä mainittuihin tahoihin viitataan "julkisyhteisön-ilmaisulla, vaikka 1 §:n 1 momentissa 

tarkoitettu rautateiden turvallisuudesta vastaava viranomainen ei ole julkisyhteisö vaan valtion 

toimielin. Tämän vuoksi lakivaliokunta on korjannut pykälässä olevan ilmaisun muotoon 

"julkisyhteisöt ja viranomainen". Valiokunta on myös muuttanut pykälän otsikkoa siten, että siinä 

viitataan yleisesti tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneisiin tahoihin. 

Edellä esitetystä syystä valiokunta on muuttanut myös 6 §:n 1, 2 ja 4 momenttia, 6 

a j a 7 §:ää sekä 13 §:n 1 ja 3 mom^ttiaja 13 a §:n 1 momenttia. 
 

6 §. Matkalippujen tarkastajat. Pykälän 1 momentissa säädetään siitä, miten eri poliisilaitosten 

toimivalta matkalippujen tarkastajien hyväksymisessä määräytyy. Valiokunta on poistanut tähän 

pykälään kuulumattomana maininnan siitä, että matkalippujen tarkastaja määrää 

tarkastusmaksun, koska tämä seikka ilmenee lakiehdotuksen 8 §:n 1 ja 2 momentista. 

6 a §. Tarkastuksessa apuna olevat järjestyksenvalvojat. Pykälän 2 momentin mukaan 

tarkastuksessa apuna olevien järjestyksenvalvojien toiminnasta sovitaan tarkastusmaksun 

perimisoikeuden saaneen julkisyhteisön ja järjestyksenvalvojan työnantajan kanssa. Valiokunnan 

daan valiokunnan mielestä tehdä ratkaisuja siitä, onko pyrittävä edelleen kehittämään voimassa 

olevaa tarkastusmaksujärjestelmää vai onko hallinnollinen maksujärjestelmä joko kokonaan tai 

osittain syytä korvata rikosoikeudellisilla seuraamuksilla. 
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mielestä säännöksen ehdotettu sanamuoto jättää epäselväksi, ketkä ovat sopimuksen osapuolia. 

Tämän vuoksi valiokunta on tarkistanut momentin sanamuotoa viittaamaan nimenomaan 

tarkastusmaksuoikeuden saaneen julkisyhteisön tai viranomaisen ja järjestyksenvalvojan 

työnantajan välillä tehtävään sopimukseen. 

Tehtävä sopimus koskisi ehdotetun sanamuodon mukaan "järjestyksenvalvojien 

toimintaa". Koska järjestyksenvalvojan toimintaa koskevat perussäännökset kuitenkin sisältyvät 

nyt säädettävään lakiin, valiokunta ehdottaa momenttia tarkistettavaksi niin, että sopimus tehdään 

tarkastuksessa avustavien järjestyksenvalvojien tehtävien suorittamisesta. 

Pykälän 3 momentti sisältää muun ohessa viittauksen 6 §:n 4 momentin säännöksiin, jotka 

koskevat poliisin suorittamaa valvontaa ja varoituksen antamista. Lakivaliokunnan mielestä 

kyseisten säännösten soveltaminen järjestyksenvalvojaan tekisi val-vontasääntelystä epäselvän. 

Tämä johtuu siitä, että poliisi ei erikseen hyväksy järjestyksenvalvojaa toimimaan matkalippujen 

tarkastajan apuna, vaan tämä avustava tehtävä perustuu viime kädessä tarkastusmaksun 

perimisoikeuden saaneen tahon ja järjestyksenvalvojan työnantajan väliseen sopimukseen. 

Tällöin poliisi ei — toisin kuin tarkastajan kohdalla — voi myöskään erikseen peruuttaa 

järjestyksenvalvojan mahdollisuutta toimia tarkastajan apuna. Jos järjestyksenvalvojan 

hyväksyminen peruutetaan, se kohdistuu järjestyksenvalvojan tehtäviin kokonaisuudessaan. Tästä 

ei kuitenkaan ole tarpeen säätää tässä laissa, koska järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen 

peruuttamisesta ja väliaikaisesta peruuttamisesta säädetään järjestyksenvalvojista annetun lain 10 

a j a 10 b §:ssä. Näiden pykälien mukaiset peruuttamisen edellytykset samoin kuin 

peruuttamisoi-keutta koskeva alueellinen toimivaltasääntely taasen poikkeavat siitä, mikä 6 §:n 4 

momentin kautta tulisi sovellettavaksi. Valvontaa koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi la-

kivaliokunta ehdottaa, että nyt esillä olevan pykälän 3 momentista poistetaan viittaus 6 §:n 4 

momenttiin. Samalla valiokunta on tehnyt momenttiin sanonnallisen tarkistuksen. 

11 §. Tarkastajan ja järjestyksenvalvojan oikeudet ja vastuu. Pykälän 1 momentissa säädetään 

tarkastajan oikeudesta ottaa ilman asianmukaista matkalippua matkustava henkilö kiinni, poistaa 

tämä kulkuneuvosta ja luovuttaa poliisin haltuun. Momentin viimeisen virkkeen mukaan 

tarkastuksessa avustava järjestyksenvalvoja voi ilman tarkastajan pyyntöäkin poistaa 

matkaliputtoman matkustajan kulkuneuvosta tai laiturialueelta, jos siitä on sovittu 

tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneen julkisyhteisön kanssa. 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan pitänyt valtiosääntöoikeudellisesi! on-

gelmallisena sitä, että järjestyksenvalvojan oikeus itsenäisesti poistaa matkustaja kulkuneuvosta 

tai laiturialueelta voisi perustua julkisyhteisön kanssa tehtyyn sopimukseen. Sääntely on sen 

mukaan tältä osin ristiriidassa perustuslain 2 §:n 3 momentin ja perustuslain 124 §:n kanssa. Jotta 

lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee pykälän 1 momentin 

viimeinen sivulause perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan poistaa laista. Lakivaliokunta 
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ehdottaa momenttia muutettavaksi tämän mukaisesti. Lisäksi valiokunta on täsmentänyt 

momenttia sanonnallisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tarkastajan oikeudesta voimakeinojen käyttöön. Jos 

matkustaja koettaa vastarintaa tekemällä välttää kiinni ottamisen, poliisin luo toimittamisen 

taikka kulkuneuvosta tai laiturialueelta poistamisen, tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia 

toimenpiteen suorittamiseksi tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun 

otetaan huomioon matkustajan käyttäytyminen ja muut olosuhteet. Tarkastajan apuna olevalla 

järjestyksenvalvojalla on samanlainen oikeus voimakeinojen käyttöön. 

Ehdotuksen mukaan momenttia ei asiallisesti muutettaisi, vaan siihen ainoastaan 

lisättäisiin viittaus tarkastajan apuna olevan järjestyksenvalvojan voimankäyttöoikeuksiin. 

Tällaisena momentti asiallisesti vastaisi järjestyksen ^itämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 

(472/1977) 4 §:n 1 momenttia. 

Lakivaliokunnan mielestä ehdotettu sääntely ei ole ongelmaton siltä osin kuin se koskee 

järjestyksenvalvojan voimakeinojen käytön puolustettavuuden arviointia. Ehdotetun säännöksen 

mukaan puolustettavuuden kriteereinä olisivat matkustajan käyttäytyminen ja muut olosuhteet. 

Sen sijaan järjestyksenvalvojista annetun lain 9 §:n 2 momentin mukaan voimakeinojen 

puolustettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon tehtävän tärkeys ja kiireellisyys, vastarinnan 

vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen kokonaisarvosteluun liittyvät 

seikat. Valiokunnan mielestä säännösten väliset erot johtaisivat siihen, että järjestyksenvalvojan 

voimakeinojen käytön puolustettavuutta arvioitaisiin eri kriteerein sen mukaan, toimiiko hän 

matkalippujen tarkastajan apuna vai pitääkö hän kulkuneuvossa järjestystä yllä järjestyslain 22 

§:n mukaisesti sinne asetettuna. Erityisesti toimenpiteen kohteeksi joutuvan henkilön on vaikea 

hahmottaa tällaista eroa etenkin, kun itse konkreettiset toimenpiteet — kiinni ottaminen ja 

poistaminen — voivat olla samoja. Tämän vuoksi on perusteltua, että järjestyksenvalvojan 

voimakeinojen käytön puolustettavuutta koskeva sääntely on molemmissa laeissa samanlainen. 

Toisaalta puolustettavuuden arviointi ei voi olla erilainen myöskään sen mukaan, sattuuko 

matkalippujen tarkastamisen yhteydessä voimankäyttöön ryhtymään tarkastaja vai 

järjestyksenvalvoja. Tämän vuoksi arviointikriteerien tulee näiden molempien toimijoiden 

kohdalla olla samanlaiset. 

Edellä mainituista syistä lakivaliokunta on päätynyt ehdottamaan, että nyt esillä olevan 

pykälän 2 momentin säännös voimakeinojen puolustettavuuden arvioinnista muutetaan 

vastaamaan järjestyksenvalvojista annetun lain 9 §:n 2 momentin säännöstä. 

Valiokunta on tehnyt pykälän 5 momenttiin lakiteknisen korjauksen. 

13 §. Muutoksenhaku tarkastusmaksua koskevaan päätökseen. Pykälän 1 momentissa säädetään 

oikaisuvaatimuksen tekemisestä tarkastusmaksua koskevaan päätökseen. Sen mukaan oikaisua 
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saa vaatia tarkastusmaksun perimiseen oikeutetun kunnan tai muun julkisyhteisön tähän 

tehtävään määräämältä toimielimeltä. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota momentin sanamuotoon, jonka mukaan oikaisua 

vaaditaan "toimielimeltä". Valiokunnan mielestä tällaisen ilmaisun käyttäminen estää sen, että 

oikaisuasioita määrättäisiin käsittelemään yksittäinen virkamies. Tällainen järjestely saattaa 

kuitenkin olla tietyissä tilanteissa tarkoituksenmukainen. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että 

oikaisuvaatimusta käsittelevinä tahoina mainitaan sekä toimielin että virkamies samaan tapaan 

kuin ehdotetussa 13 a §:n 1 momentissa. 

13 a §. Muutoksenhaku muuhun päätökseen. Pykälän / momentissa säädetään oikaisun 

vaatimisesta muuhun kuin tarkastusmaksua koskevaan päätökseen. Näihin päätöksiin kuuluu 

ehdotuksen mukaan myös 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettu sopimus, jonka tarkastusmaksun 

perimisoikeuden saanut julkisyhteisö tai viranomainen tekee järjestyksenvalvojan työnantajan 

kanssa järjestyksenvalvojan tehtävien hoitamisesta. Ilman ehdotettua erityissäännöstä tällaista 

hallintosopimusta koskevat riitaisuudet käsiteltäisiin hallinto-oikeudessa hallintolainkäyttölain 

(586/1996) 69 §:ssä tarkoitettuna hallintoriita-asiana. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty syytä 

poiketa hallintolainkäyttölain mukaisesta ratkaisusta. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa, että 

nyt esillä olevasta momentista poistetaan viittaus 6 a §:n 2 momenttiin. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina 

ja 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotukset): 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 
Laki 

joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain 

(469/1979) 3 §, 

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 , 4 —8 ja 11—14 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti laissa 904/1995 ja 6 § osaksi viimeksi 

mainitussa laissa, 4 § osaksi laissa 504/1986, 11 § laeissa 540/1982, 500/1995 ja 525/2003 ja 12 

§ laissa 586/1998, sekä 
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lisätään lakiin uusi 6 a ja 13 a § seuraavasti: 

1 §  

(Kuten HE) 

2 §  
 
Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneiden tahojen välinen yhteistoiminta 

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetut julkisyhteisöt ja viranomainen voivat sopia 

toimivaltansa piirissä olevien tarkastusmaksujen perimisestä yhteistoiminnassa. Kunnat voivat 

myös sopia yhteistoiminnan järjestämisestä niin, että tarkastusmaksujen periminen annetaan 

toisen kunnan tai Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan hoidettavaksi yhden tai useamman 

kunnan puolesta siten kuin kuntalaissa (365/1995) ja Pääkaupunkiseudun 

yhteistyövaltuuskunnasta annetussa laissa (1269/1996) säädetään. Yhteistoimintaa koskeva 

sopimus on toimitettava liikenne-ja viestintäministeriölle tiedoksi tai liitettävä tarkastusmaksun 

perimisoikeutta koskevaan hakemukseen, jos tarkastusmaksut on alun perin tarkoitus periä 

yhteistoiminnassa. 
 

4 ja 5 § 

(Kuten HE) 
 

6 §  
 

Matkalippujen tarkastajat 

Matkalippujen tarkastajan hyväksyy tehtäväänsä se poliisilaitos, jonka toimialueeseen 

tarkastusmaksun perimisoikeuden saanut kunta kuuluu taikka jonka toimialueella 1 §:n 1 

momentissa mainitun muun julkisyhteisön kotipaikka on tai siinä tarkoitettu viranomainen 

sijaitsee. 

Tarkastajaksi hyväksytään tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneen julkisyhteisön tai 

viranomaisen palveluksessa virkasuhteessa oleva henkilö, joka: 

(1—3 kohta kuten HE) 

(3 mora. kuten HE) 

Tarkastaja on tehtävässään poliisin valvonnan alainen. Jos tarkastaja toimii vel-

vollisuuksiensa vastaisesti tai osoittautuu muutoin tehtävään sopimattomaksi, poliisi voi 

peruuttaa tarkastajan hyväksymisen tai, jos peruuttaminen olisi oloihin nähden kohtuutonta, antaa 

hänelle varoituksen. Hyväksyminen on peruutettava, jos tarkastaja tai hänen työnantajansa sitä 

pyytää tai tarkastajan virkasuhde päättyy taikka julkisyhteisön tai viranomaisen oikeus 

tarkastusmaksun perimiseen peruutetaan. Jos hyväksyminen peruutetaan, tarkastajan on 

luovutettava tarkastuspassinsa poliisille. 
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(5 mom. kuten HE) 6 a § 
 

Tarkastuksessa apuna olevat järjestyksenvalvojat 

Matkalipun tarkastuksessa voi olla apuna tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneen 

julkisyhteisön tai viranomaisen toimeksiannosta järjestyksenvalvoja, joka on järjestyslain 

(612/2003) mukaisesti asetettu liikenneasemalle tai joukkoliikenteen kulkuneuvoon ylläpitämään 

järjestystä ja turvallisuutta. Järjestyksenvalvojan tulee olla suorittanut hyväksytysti soveltuvin 

osin 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun koulutuksen. 

Tarkastusmaksun perimisoikeuden saanut julkisyhteisö tai viranomainen ja järjes-

tyksenvalvojan työnantaja sopivat matkalipun tarkastuksessa avustavien järjestyksenvalvojien 

tehtävien suorittamisesta. 

Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneen julkisyhteisön tai viranomaisen on pidettävä 

luetteloa järjestyksenvalvojista, joille se on antanut toimeksiannon avustaa matkalippujen 

tarkastuksessa. Mitä 6 §:n 3 (poist.) momentissa säädetään tarkastuspassista (poist.), sovelletaan 

myös tarkastuksessa apuna olevaan järjestyksenvalvojaan. 

Tarkastusmaksun perimisoikeuden saaneen julkisyhteisön tai viranomaisen on pe-

ruutettava tarkastuksessa apuna olevan järjestyksenvalvojan toimeksianto, jos tämä toimii 

velvollisuuksiensa vastaisesti tai osoittautuu tehtävään muutoin sopimattomaksi taikka jos 

toimeksiantajan oikeus tarkastusmaksun perimiseen peruutetaan. Jos toimeksianto peruutetaan, 

järjestyksenvalvojan on luovutettava tarkastuspassinsa poliisille. 
7 §  

 

Tarkastusmaksun perimis oikeuden peruuttaminen 

Liikenne-ja viestintäministeriön on peruutettava julkisyhteisön tai viranomaisen oikeus 

tarkastusmaksun perimiseen, jos: 

1) julkisyhteisö tai viranomainen sitä pyytää; tai 

2) tarkastustoiminta on lopetettu. 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi peruuttaa julkisyhteisön tai viranomaisen oikeuden 

tarkastusmaksun perimiseen, jos: 

1) julkisyhteisö tai viranomainen on toiminut olennaisesti vastoin tätä lakia tai sen nojalla 

annettuja säännöksiä; 

2) julkisyhteisö tai viranomainen on toiminut olennaisesti vastoin oikeuden myöntämistä 

koskevaan päätökseen liitettyjä keskeisiä ehtoja; taikka 

3) tarkastusmaksutoiminnassa on ilmennyt muita vakavia epäkohtia eikä julkisyhteisö tai 

viranomainen ole ryhtynyt välittömästi toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi niistä tiedon 

saatuaan. 
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Johdanto LaVM 36/2006 vp — HE 167/2005 vp 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö voi 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tar-

kastusmaksun perimisoikeuden peruuttamisen sijasta antaa perimisoikeuden saaneelle 

julkisyhteisölle tai viranomaiselle huomautuksen, jos perimisoikeuden peruuttaminen olisi 

tarkastusmaksujärjestelmän tarkoitus ja tavoitteet huomioon ottaen kohtuutonta tai jos 

epäkohdat on jo korjattu. 
 
 

8 §  

(Kuten HE) 
1 1  §  

 

Tarkastajan ja järjestyksenvalvojan oikeudet ja vastuu 

Tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman asianmukaista matkalippua oleva matkustaja, 

joka ei luotettavasti selvitä henkilöllisyyttään. Tarkastaja voi myös poistaa tällaisen matkustajan 

kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulta laiturialueelta, jollei se matkustajan ikä ja 

muut seikat huomioon ottaen ole kohtuutonta tai aiheuta vaaraa matkustajan terveydelle. Jollei 

kiinniotettua poisteta kulkuneuvosta tai edellä tarkoitetulta laiturialueelta, tarkastajan on 

viivyttelemättä luovutettava hänet poliisin haltuun. Tarkastuksessa apuna olevalla 

järjestyksenvalvojalla on oikeus tarkastajan pyynnöstä antaa matkustajan kiinniottamiseksi, 

poistamiseksi tai poliisin haltuun luovuttamiseksi tarvittavaa apua. Samoin edellytyksin kuin 

tarkastaja voi myös tarkastuksessa avustava järjestyksenvalvoja ilman tarkastajan pyyntöäkin 

poistaa matkaliputtoman matkustajan kulkuneuvosta tai edellä tarkoitetulta laiturialueelta (poist.). 

Jos matkustaja koettaa vastarintaa tekemällä välttää kiinni ottamisen, poliisin luo 

toimittamisen taikka kulkuneuvosta tai 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulta laiturialueelta 

poistamisen, tarkastajalla on oikeus käyttää sellaisia toimenpiteen suorittamiseksi tarpeellisia 

voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja 

kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus, käytettävissä olevat voimavarat sekä muut tilanteen 

kokonaisarvosteluun liittyvät seikat. Sama oikeus on tarkastajan apuna olevalla 

järjestyksenvalvojalla. 

(3 ja 4 mom. kuten HE) 

Tarkastuksessa apuna olevaa järjestyksenvalvojaa pidetään hänen suorittaessaan 8 §:n 2 

momentissa tarkoitettuja tehtäviä tai käyttäessään tässä pykälässä tarkoitettuja oikeuksiaan 

rikoslain (39/1889) 40 luvun 11 §:n 5 kohdassa tarkoitettuna henkilönä. 

12 § 

(Kuten HE) 
 
 

13 § 
 

Muutoksenhaku tarkastusmaksua koskevaan päätökseen 
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Matkustaja, jolle on määrätty tarkastusmaksu, saa vaatia tarkastajan päätökseen oikaisua 

14 päivän kuluessa tarkastusmaksun määräämisestä tarkastusmaksun perimiseen oikeutetun 

(poist.) julkisyhteisön tai viranomaisen tähän tehtävään määräämältä toimielimeltä tai 

virkamieheltä. Tarkastusmaksun määräämistä koskevaan tarkastajan päätökseen ei saa hakea 

valittamalla muutosta. 

(2 mom. kuten HE) 

Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä tarkastusmaksun 

perimisoikeuden saanut kunta on taikka jossa 1 §:n 1 momentissa mainitun muun julkisyhteisön 

kotipaikka on tai siinä tarkoitettu viranomainen sijaitsee. Jos hallinto-oikeus valituksen johdosta 

poistaa tarkastusmaksun, jäljennös päätöksestä on lähetettävä asianomaiselle julkisyhteisölle tai 

viranomaiselle maksun palauttamista varten. 
 

13 a § 
 

Muutoksenhaku muuhun päätökseen 

Tässä laissa tarkoitettuun poliisin tai tarkastusmaksuoikeuden saaneen (poist.) jul-

kisyhteisön tai viranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaamisesta. Oikaisua tämän lain 6 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoitettuun päätökseen 

vaaditaan kirjallisesti poliisilta. Oikaisua julkisyhteisön tai viranomaisen 6 a §:n (poist.) 4 

momentissa tarkoitettuun päätökseen vaaditaan kirjallisesti julkisyhteisön tai viranomaisen tähän 

tehtävään määräämältä (poist.) toimielimeltä tai virkamieheltä. 

(2 ja 3 mom. kuten HE). 

14 § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2006 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa pj.    Tuija 

Brax /vihr 
Vpj.    ftnSflnna Wa h Vnn p n / f|j 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

^Leena44ftfk4rnrrfkei^ 
Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 

Petri Neittaanmäki /kesk ^Heii-
P-aasroT^^ 

Lyly Rajala /kok 



3 8  
 
Päätösehdotus LaVM 2/2006 vp — HE 167/2005 vp 

 

jTukka-R&es-/-s<f 

Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 

Marja Tiura /kok. Valiokunnan 

sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


