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L a k i

N:o 216

edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan edustajanpalkkiosta 30 päivänä huhtikuuta 1947 annetun lain (328/1947) 6 §,

sellaisena kuin se on laissa 1071/1998, sekä
muutetaan 2 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 3 momentti laissa 39/2000 ja

2 §:n 4 momentti laissa 528/2000, seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos edustaja toistuvasti jättää osallistu-
matta eduskuntatyöhön ilman hyväksyttävää
estettä, voi eduskunta puhemiesneuvoston
ehdotuksesta päättää, että hän menettää mää-
rätyltä ajalta edustajanpalkkionsa tai osan
siitä.

Puhemiesneuvosto voi päättää, että kuu-
kautta pidemmän poissaolon ajalta edusta-
jalle ei hänen pyynnöstään suoriteta edusta-
janpalkkiota tai osaa siitä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä maa-
liskuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Leena Luhtanen

LA 169/2006
PeVM 12/2006
EK 52/2006

36—2007 895043



Taksiliikennelaki

N:o 217

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tavoitteet

Tämän lain tavoitteena on turvata laaduk-
kaiden taksiliikennepalvelujen saatavuus.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tilausliikenteellä liikennelupaa edellyt-

tävää liikennettä, jota harjoitetaan tilauksesta
tilaajan määräämällä tavalla;

2) ostoliikenteellä luvanvaraisesta henkilö-
liikenteestä tiellä annetun lain (343/1991)
2 §:n 4 kohdassa tarkoitettua liikennettä;

3) taksiluvalla hakemuksesta myönnettä-
vää liikennelupaa, joka oikeuttaa luvanhalti-
jan harjoittamaan tilausliikennettä ja ostolii-
kennettä sekä linja-auto-, raide-, vesi- tai len-
toliikennettä täydentävää, yleisesti käytettä-
vissä olevaa liikennettä yhdellä henkilöau-
tolla tai yhdellä esteettömyyttä koskevat vaa-
timukset täyttävällä henkilöautolla koko
maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta;

4) liikenteestä vastaavalla henkilöllä hen-
kilöä, jonka oikeushenkilö on esittänyt vas-
taamaan liikenteestä ja lupaviranomainen hy-
väksynyt ja joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti
johtaa yrityksen liikenteenharjoittamista ja
edustaa yritystä;

5) asemapaikalla paikkaa tai kuntaa, josta

liikennettä harjoitetaan tai aiotaan harjoittaa
ja jonne liikenteessä käytetty auto viedään
ajon tai toimeksiannon päätyttyä;

6) kaluston esteettömyyttä koskevilla vaati-
muksilla sitä, että kalusto täyttää pyörätuo-
lissa matkan aikana istuvan matkustajan vaa-
timukset siten kuin ajoneuvojen rakenteesta
ja varusteista annetun asetuksen (1256/1992)
13 §:ssä on säädetty invataksista tai että au-
toon nousu ja siitä poispääsy sekä itse mat-
kustaminen on muutoin järjestetty pyörätuo-
lissa matkustavan kannalta helpoksi ja turval-
liseksi;

7) maaseutumaisella kunnalla kuntaa,
jonka väestöstä alle 60 prosenttia asuu taaja-
massa ja suurimman taajaman väkiluku on
alle 15 000, sekä kuntaa, jonka väestöstä vä-
hintään 60 prosenttia, mutta alle 90 prosent-
tia, asuu taajamassa ja suurimman taajaman
väkiluku on alle 4 000.

3 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan ammattimaiseen
henkilöiden kuljettamiseen tiellä henkilöau-
tolla.

Ammattimaisella henkilöiden kuljettami-
sella tarkoitetaan elinkeinon harjoittamisen
tai toimeentulon hankkimisen taikka muun
tulonhankkimisen tarkoituksessa harjoitettua
henkilöiden kuljettamista tiellä henkilöautolla
korvausta vastaan päätoimisesti taikka sivu-
toimisesti tai muuten toisen elinkeinon
ohella. Ammattimaiseen henkilöiden kuljetta-
miseen rinnastetaan kuljetus korvausta vas-
taan, jos kuljetusta edeltää kuljetuspalvelun
tarjoaminen yleisölle julkisella paikalla.

HE 38/2006
LiVM 34/2006
EV 263/2006
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Tämän lain 18 §:ää sovelletaan henkilöau-
tolla harjoitettavaan tavarankuljetukseen
tiellä.

2 luku

Taksilupa

4 §

Luvanvaraiset kuljetukset

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen
edellyttää taksilupaa.

Ilman taksilupaa saa:
1) kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveys-

palveluihin kuuluvana kuljettaa henkilöitä
kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön, jossa
kunnalla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, hallin-
nassa olevalla henkilöautolla kuljetuspalvelu-
jen saajilta perittäväksi säädettyä asiakas-
maksua vastaan;

2) konsernin tai siihen verrattavan yhty-
män, kunnan, kuntayhtymän tai yhteisön,
jossa kunnalla on kirjanpitolain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta, hallinnassa
olevalla henkilöautolla kuljettaa henkilöitä,
jos kuljetukset ovat yhteisön sisäisiä;

3) palveluyrityksen hallinnassa olevalla
henkilöautolla kuljettaa henkilöitä, jos kulje-
tus liittyy koti- tai matkailupalveluihin ja kul-
jetus on osa yrityksen tarjoamasta palveluko-
konaisuudesta;

4) kuljettaa henkilöitä museoajoneuvolla.

5 §

Lupaviranomainen

Taksiluvan myöntää hakemuksesta se lää-
ninhallitus, jonka alueella liikenteen pääasial-
linen asemapaikka on.

6 §

Taksiluvan myöntämisen edellytykset

Jollei 19 §:stä muuta johdu, taksilupa
myönnetään hakijalle:

1) joka on oikeustoimikelpoinen;
2) joka on hyvämaineinen;
3) jolle Ajoneuvohallintokeskus on myön-

tänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäko-
keen hyväksytystä suorittamisesta;

4) jolla on yhteensä vähintään kuuden kuu-
kauden kokemus taksinkuljettajana tai
muussa palveluammatissa;

5) joka kykenee vastaamaan taloudellisista
velvoitteistaan; ja

6) jonka taksilupaa ei ole peruutettu 22 §:n
2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuo-
den aikana.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua
yrittäjäkurssia ei kuitenkaan vaadita siltä,
jolla on vähintään kahden vuoden käytännön
kokemus henkilöliikennettä harjoittavan yri-
tyksen johtotehtävistä. Kurssia ei myöskään
vaadita siltä, joka on suorittanut ammatilli-
sesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa
(631/1998) tarkoitettuun tutkintorakenteeseen
sisältyvän kaupallisen, hallinnollisen, tekni-
sen, kuljetusalan tai vastaavan alalle soveltu-
van ammatti- tai erikoisammattitutkinnon
taikka korkeakoulututkinnon. Tässä momen-
tissa tarkoitetun on kuitenkin suoritettava hy-
väksytysti 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu
koe.

Taksilupa myönnetään 1 momentin 5 ja
6 kohdan vaatimukset täyttävälle oikeushen-
kilölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö
täyttää 1 momentin 1—6 kohdan tai 1, 2, 5 ja
6 kohdan sekä 2 momentin edellytykset.

Jos hakijoissa ei ole sellaista, joka täyttää
1 momentin 4 kohdassa säädetyn edellytyk-
sen, lupa myönnetään hakijalle, joka täyttää
muut tässä pykälässä säädetyt edellytykset.

7 §

Hyvä maine

Taksiluvan hakija tai liikenteestä vastaava
henkilö ei täytä 6 §:n 1 momentissa säädettyä
hyvämaineisuuden vaatimusta, jos hänet on

1) viimeksi kuluneen kymmenen vuoden
aikana tuomittu yli kahden vuoden vankeus-
rangaistukseen,

2) viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana
tuomittu enintään kahden vuoden vankeus-
rangaistukseen,

3) viimeksi kuluneen kolmen vuoden ai-
kana tuomittu sakkorangaistukseen asiakkaa-
seen kohdistuneesta rikoksesta taikka ratti-
juopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuk-
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sesta liikennelupaa edellyttävässä henkilölii-
kenteessä tai 28 §:n 1 momentin mukaan ran-
gaistavasta luvattoman taksiliikenteen har-
joittamisesta tai

4) vähintään kolmesti viimeksi kuluneen
kahden vuoden aikana tuomittu sakkoran-
gaistukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpi-
toa, veroja, velkasuhdetta, ajo- ja lepoaikojen
noudattamista, liikenteen harjoittamista tai
liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta taikka
muiden ammatinharjoittamista koskevien
säännösten ja määräysten rikkomisesta

ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen
sopimaton harjoittamaan taksiliikennettä.

8 §

Yrittäjäkurssi

Yrittäjäkurssin tarkoituksena on antaa tak-
siliikenteen harjoittajaksi aikovalle riittävä
ammatillinen pätevyys. Kurssin kesto on vä-
hintään 120 tuntia. Kurssin opetussisältöön
tulee kuulua ainakin seuraavia asiakokonai-
suuksia: taksitoimialan yleinen kehitys ja tak-
sitoimialaa koskeva lainsäädäntö, asiakaspal-
velu, liikenteessä käytettävä auto ja sen va-
rusteet, liikenteen harjoittaminen ja talouden-
pito. Kurssin opetussisällöstä ja kestosta an-
netaan tarkemmat säännökset liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksella.

Ajoneuvohallintokeskus vastaa taksiliiken-
teen yrittäjien ammattitaitoa osoittavasta,
kurssin jälkeen suoritettavasta kokeesta. Ajo-
neuvohallintokeskus voi käyttää koetehtävien
laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä
apunaan ulkopuolista asiantuntijaa.

Kokeessa hylätty henkilö voi hakea Ajo-
neuvohallintokeskukselta oikaisua. Oikaisu-
vaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaamisesta. Muutoksenhausta
Ajoneuvohallintokeskuksen päätökseen sää-
detään 27 §:ssä.

9 §

Kyky vastata taloudellisista velvoitteista

Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön
ei katsota kykenevän 6 §:n 1 momentin
5 kohdassa säädetyllä tavalla asianmukaisesti
vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan, jos

hän on konkurssissa taikka jos hänellä on
maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia
erääntyneitä verovelkoja tai saatavia
ulosotossa.

10 §

Taksiluvan myöntäminen ja muuttaminen

Taksilupa on voimassa toistaiseksi. Lu-
vassa on vahvistettava liikenteen asema-
paikka sekä ajankohta, jolloin liikenne on
viimeistään aloitettava. Taksilupaan voidaan
tarvittaessa sisällyttää kaluston esteettö-
myyttä koskevia ehtoja.

Taksilupaa voidaan muuttaa hakemuk-
sesta. Lupaa voidaan muuttaa myös väliaikai-
sesti.

Jos 6 §:n mukaiset taksiluvan saamisen
edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän
kuin lupia voidaan myöntää, kaksi kolmas-
osaa luvista myönnetään niin, että niiden etu-
sija määräytyy hakijan tai liikenteestä vastaa-
van henkilön taksinkuljettajana hankkiman
työkokemuksen perusteella. Jos tällaisia haki-
joita on vähemmän kuin lupia voidaan myön-
tää, myönnetään loput luvat hakijoille, joilla
on taksilupa tai taksilupia. Yksi kolmasosa
luvista myönnetään ensisijaisesti hakijoille,
joilla on taksilupa tai taksilupia. Jos tällaisia
hakijoita on enemmän kuin lupia voidaan
myöntää, luvat myönnetään niille, joilla on
hakijoista vähiten lupia. Jos hakijoita, joilla
on taksilupa tai taksilupia, on vähemmän
kuin lupia voidaan myöntää, myönnetään lo-
put luvat taksinkuljettajina toimineille.

11 §

Taksiluvan luovuttamiskielto

Taksilupaa ei saa luovuttaa toisen käytettä-
väksi.

Taksilupaa ei saa myydä tai muuten vastik-
keellisesti luovuttaa. Jos taksilupa on myön-
netty oikeushenkilölle ja yritys, jonka ni-
missä taksilupa on, myydään tai muutoin vas-
tikkeellisesti luovutetaan, ostajan tai luovu-
tuksensaajan on, saadakseen jatkaa liiken-
nettä, kuuden kuukauden kuluessa luovutuk-
sesta haettava uutta taksilupaa. Lupahakemus
ratkaistaan soveltaen tämän lain 6—10 §:ää.
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Yritys katsotaan vastikkeellisesti luovute-
tuksi, jos yrityksen osakkuuteen tai osakkei-
den omistukseen perustuva määräämisvalta
on siirtynyt.

3 luku

Taksiliikenteen harjoittaminen

12 §

Velvollisuus harjoittaa taksiliikennettä ja
sopimus päivystysvelvollisuudesta

Taksiluvan haltija on velvollinen harjoitta-
maan liikennettä taksiluvan mukaisesti. Lu-
van haltija saa lääninhallituksen suostumuk-
sella keskeyttää liikenteen harjoittamisen
enintään kolmen kuukauden ajaksi, jos hänen
sairautensa estää häntä toimimasta taksinkul-
jettajana ja jos muita kuljettajia ei ole saata-
villa. Lääninhallitus voi perustellusta syystä
luvan haltijan pyynnöstä jatkaa liikenteen
keskeyttämistä kolmea kuukautta pidem-
mäksi ajaksi, jos luvan haltija on edelleen
sairas eikä hän sairauteensa liittyvästä tai
muusta syystä ole kyennyt toimimaan taksin-
kuljettajana tai kyennyt saamaan tilalleen pal-
kattua kuljettajaa.

Taksiluvan haltija on pyydettäessä velvol-
linen suorittamaan luvan mukaisen henkilö-
kuljetuksen pääasiallisella toiminta-alueel-
laan, jollei muu ajotehtävä, vapaavuoro, kul-
jettajan sallitun työajan ylittyminen, luvan
haltijan oma tai hänen perheenjäsenensä äkil-
linen sairaus, kuljettajan sairaus, ajoneuvon
rikkoontuminen tai muu näihin rinnastettava
erityinen syy estä kuljetusta. Lisäksi luvan
haltijalla on oikeus kieltäytyä kuljetuksesta
tilanteessa, jossa kuljettaja voi työntekijänä
pidättäytyä työstä työturvallisuuteen vedoten.

Maaseutumaisissa kunnissa liikennettä har-
joittavien taksiluvan haltijoiden on sovittava
sellaisten viikonpäivien ja vuorokaudenaiko-
jen päivystysvelvollisuudesta, joina kysyntä
on vähäistä.

13 §

Ajovuorojärjestys

Ajovuorojärjestyksen tarkoituksena on
varmistaa taksin saatavuus vuorokauden

kaikkina aikoina ja yleisesti ohjata tarjonnan
määrää kysynnän vaihtelujen edellyttämällä
tavalla.

Lääninhallitus päättää ajovuorojärjestyk-
sestä taksiluvan haltijoiden aloitteesta. Ehdo-
tuksen ajovuorojärjestykseksi voi tehdä myös
taksiluvan haltijoita edustava yhteisö. Ajo-
vuorojärjestystä suunniteltaessa ja siitä pää-
tettäessä luvan haltijoita on kohdeltava tasa-
puolisesti ja niin, ettei heidän oikeuttaan lii-
kenteen harjoittamiseen rajoiteta.

Ajovuorojärjestystä on noudatettava tilaus-
liikennettä harjoitettaessa. Luvan haltijalla on
oikeus olla ajossa myös ajovuoron ulkopuo-
lella.

14 §

Yhteisliikenne

Taksin saatavuuden parantamiseksi läänin-
hallitus voi omasta aloitteestaan tai taksilu-
van haltijoiden taikka taksiluvan haltijoita
edustavan yhteisön aloitteesta yhtenäistää
kahden tai useamman kunnan taksilupien ase-
mapaikat niin, että kaikkien taksilupien ase-
mapaikat ovat joko kokonaan tai osittain sa-
mat. Lääninhallitus voi myös päättää, että
tilausvälityskeskuksen on välitettävä tilauksia
myös taksille, joka on ajon saatuaan poistu-
nut omalta asemapaikaltaan eikä ole vielä
ehtinyt palata sinne takaisin.

15 §

Tilausvälityskeskus

Tilausvälityskeskuksen on ennen toimin-
tansa aloittamista tehtävä ilmoitus toiminta-
paikkansa lääninhallitukselle.

Ilmoitukseen tulee sisällyttää selvitys:
1) tilausvälitystoiminnan ympärivuorokau-

tisuudesta;
2) ennakkotilausten vastaanoton järjestä-

misestä;
3) henkilöistä, jotka vastaavat tilausvälitys-

toiminnasta.
Lääninhallitus voi kieltää tilausvälityskes-

kuksen toiminnan aloittamisen tai toiminnan,
jos tilausvälitystoimintaa ei ole järjestetty
ympärivuorokautiseksi tai ennakkotilausten
vastaanottoa ei ole järjestetty, jos tilausväli-
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tystoimintaa harjoitettaessa on ilmennyt va-
kavia ja olennaisia rikkomuksia tai laimin-
lyöntejä taikka jos tilausvälityskeskus kiel-
täytyy välittämästä tilauksia ajovuoron ulko-
puolella liikennettä harjoittaville taksiluvan
haltijoille silloin, kun se on teknisesti mah-
dollista. Kielto on voimassa, kunnes puutteet
on korjattu. Lääninhallitus voi asettaa kiel-
tonsa tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhka-
sakkolaissa (1113/1990) säädetään.

16 §

Taksiliikenteen kuluttajahinnat

Taksiliikenteessä kuluttajilta perittävä
enimmäishinta koostuu perusmaksusta, ajo-
matkamaksusta ja odotusmaksusta. Perus-
maksu voidaan periä yöaikaan ja viikonlop-
puna korotettuna. Lisäksi voidaan periä en-
nakkotilausmaksu sekä avustamis-, lento-
kenttä- ja tavarankuljetuslisä.

Enimmäishintojen, ennakkotilausmaksun
ja muiden lisämaksujen tulee olla kustannus-
suuntautuneita siten, että niihin sisältyy koh-
tuullinen voitto. Kustannustason muutoksia
tarkastellaan taksiliikenteen kustannusindek-
sin perusteella.

Tarkemmat säännökset taksiliikenteessä
kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista ja
niiden lisäksi perittävistä lisämaksuista anne-
taan valtioneuvoston asetuksella. Enimmäis-
hinnat säädetään vuosittain viimeistään 30
päivänä kesäkuuta annettavalla valtioneuvos-
ton asetuksella.

17 §

Taksipalvelujen laatuvaatimukset

Taksiliikennettä harjoitettaessa on nouda-
tettava seuraavia laatuvaatimuksia:

1) vahvistetut ajovuorot ajetaan;
2) liikenteeseen käytettävä auto on ominai-

suuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan
asianmukainen;

3) kuljettajan pukeutuminen on asianmu-
kaista;

4) kuljettaja käyttäytyy asiakasta kohtaan
asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon
asiakkaan erityiset tarpeet;

5) kuljettaja valitsee asiakkaan kannalta
edullisimman ja tarkoituksenmukaisimman
reitin, jos asiakas jättää valinnan kuljettajalle,
tai ajaa asiakkaan ehdottamaa reittiä;

6) kuljettaja noudattaa liikennesääntöjä
sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää
huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja va-
hingon välttämiseksi;

7) kuljettaja noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta asiakkaan yksityisyyden turvaami-
seksi;

8) asiakkaalla on oikeus maksaa käteisellä
tai yleisimmillä luotto- ja maksukorteilla;

9) noudatetaan vahvistettua taksaa tai niitä
hintoja, joista on sovittu;

10) varmistetaan asiakkaan turvallinen au-
toon tulo ja siitä poistuminen ja tarjotaan
hänelle hänen tarvitsemaansa apua;

11) tarjotaan ja annetaan apua matkatava-
roita lastattaessa ja purettaessa.

Laatuvaatimusten tarkemmasta sisällöstä
voidaan säätää liikenne- ja viestintäministe-
riön asetuksella. Asetuksen säännökset voivat
koskea erityisesti:

1) liikenteeseen käytettävän auton ominai-
suuksia, kuntoa ja varusteita;

2) ajoreitin valintaa;
3) asiakkaan erityisten tarpeiden kuvausta;
4) asiakkaan turvallisuuden varmistamista.

18 §

Tavarankuljetus

Sen lisäksi, mikä on sallittua kaupallisista
tavarankuljetuksista tiellä annetun lain
(693/2006) mukaan, taksiluvan nojalla har-
joitettavassa tilausliikenteessä saa kuljettaa
alle 100 kilon tavaralähetyksiä.

4 luku

Taksilupien enimmäismäärät ja seuranta

19 §

Taksilupien enimmäismäärä

Lääninhallitus vahvistaa vuosittain kunta-
kohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Enim-
mäismäärää koskevassa päätöksessä määrä-
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tään myös, kuinka moneen lupaan sisällyte-
tään esteettömyyttä koskevat vaatimukset.

Lääninhallituksen tulee vahvistaa lupien
enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne ei-
vät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myös-
kään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä hei-
kennä palvelujen laatua. Lääninhallitus hyö-
dyntää enimmäismääriä vahvistaessaan
20 §:n mukaisessa taksin kysynnän ja tarjon-
nan seurannassa hankkimiaan ja saamiaan
tietoja. Lääninhallitus voi hyödyntää myös
kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja, jos
se on tarpeen taksipalvelujen saatavuuden
kannalta.

20 §

Taksin kysynnän ja tarjonnan seuranta

Lääninhallituksen tehtävänä on seurata
taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä
toimialan kannattavuuden kehitystä alueel-
laan. Lääninhallituksen on myös seurattava
kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja
laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeino-
elämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta.

Lääninhallituksen on kerättävä ja seurat-
tava ainakin seuraavia kysyntään vaikuttavia
tietoja: väestökehitys, väestön tulotaso, taa-
jama-aste, työpaikkaomavaraisuus, katu- ja
tieverkon pituus, vuodepaikkatiheys, annis-
kelulupatiheys, matkustajaterminaalit ja jouk-
koliikenteen määrä. Lääninhallituksen on ke-
rättävä ja seurattava ainakin seuraavia tarjon-
taan vaikuttavia tietoja: voimassa olevien tak-
silupien määrä, taksiliikenteen liikevaihto ja
ajojen määrä kilometreinä autoa kohden, tak-
sien yrityskoko sekä taksien tilausvälityskes-
kusten välittämien ja välittämättä jääneiden
tilausten määrä.

5 luku

Valvonta ja taksiluvan peruuttaminen

21 §

Lääninhallituksen valvontatehtävät

Lääninhallituksen on säännöllisesti ja vä-
hintään kerran vuodessa tarkistettava, että
taksiluvan haltija ja oikeushenkilön liiken-
teestä vastaava henkilö edelleen täyttävät

6 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohdassa säädetyt
luvan myöntämisen edellytykset.

Lääninhallituksen on vähintään kerran
vuodessa tarkistettava, että taksiluvan haltija
harjoittaa liikennettä.

22 §

Taksiluvan peruuttaminen

Lääninhallituksen on peruutettava taksi-
lupa määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhal-
tija ei enää täytä luvan myöntämisen edelly-
tyksiä.

Lääninhallituksen on peruutettava taksi-
lupa myös, jos liikennettä harjoitettaessa on
ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia
tai laiminlyöntejä, jotka liittyvät taksiluvan
luovuttamiseen, palvelun saatavuuteen, hin-
noitteluun tai hinnoista ilmoittamisen asian-
mukaisuuteen, salassapitovelvollisuuden rik-
komiseen tai asiakaspalautteen käsittelyyn
taikka näihin rinnastettavaan 17 §:ssä säädet-
tyjen laatuvaatimusten noudattamatta jättämi-
seen.

Lääninhallituksen on peruutettava taksi-
lupa, jos liikennettä ei ole aloitettu viimeis-
tään luvassa vahvistettuna ajankohtana tai jos
liikenteen harjoittaminen on lopetettu taikka
jos luvanhaltija luvan peruuttamista pyytää.

Edellä 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun
luovuttajan lupa on peruutettava, kun luvan
myöntämistä luovutuksensaajalle koskeva
päätös on saanut lainvoiman, tai jos ilmenee,
että lupaa ei ole haettu kuuden kuukauden
määräajassa.

Lääninhallituksen on 1 ja 2 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa taksiluvan peruutta-
misen sijasta annettava luvanhaltijalle varoi-
tus, jos luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta
ja ilmenneet puutteet, rikkomukset tai laimin-
lyönnit voidaan korjata tai ne ovat vähäisiä.

Jos luvan peruuttamisen tai varoituksen
antamisen peruste on sellainen, että se voi-
daan korjata, lääninhallituksen on ennen lu-
van peruuttamista tai varoituksen antamista
annettava luvan haltijalle mahdollisuus asete-
tussa määräajassa korjata puute tai laimin-
lyönti. Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin
kolme kuukautta.
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6 luku

Erinäiset säännökset

23 §

Kuolinpesän ja konkurssipesän oikeus jatkaa
liikennettä

Jos taksiluvan haltija kuolee, kuolinpesä
saa jatkaa liikennettä enintään 18 kuukauden
ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen kuukau-
den kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa taksilu-
van haltijan velvollisuuksista vastaavan 6 §:n
1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohdassa säädetyt
vaatimukset täyttävän henkilön lupaviran-
omaisen hyväksyttäväksi.

Jos taksiluvan haltija asetetaan konkurs-
siin, konkurssipesällä on oikeus jatkaa liiken-
nettä enintään kolmen kuukauden ajan kon-
kurssin alkamisesta. Konkurssipesän on vii-
pymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle, ha-
luaako se käyttää hyväkseen tätä oikeutta.
Luvan haltijan velvollisuuksista vastaavat
tänä aikana ne, jotka hoitavat konkurssipesää.

24 §

Salassapitovelvollisuus

Taksiluvan haltija tai hänen palvelukses-
saan oleva ei saa oikeudettomasti ilmaista
eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi
taikka toista vahingoittaakseen, mitä hän
tässä tehtävässään on saanut tietää asiakkaan
liike- tai ammattisalaisuudesta taikka yksityi-
syyteen kuuluvista seikoista, jollei laissa
muuta säädetä. Salassapitovelvollisuus säilyy
liikenteenharjoittamisen tai kuljettajana toi-
mimisen päätyttyä.

25 §

Tietojen luovuttaminen lääninhallitukselle

Taksiluvan haltijalla on 5 §:ssä tarkoitetun
lääninhallituksen pyynnöstä velvollisuus
liike- ja ammattisalaisuuden estämättä luo-
vuttaa lääninhallitukselle tieto vuotuisesta lii-
kevaihdostaan ja ajokilometrien määrästä sa-
moin kuin liikenneluvan myöntämisen ja pe-
ruuttamisen sekä liikenteen valvonnan kan-
nalta tarpeellisia tietoja.

Tilausvälityskeskuksella on toimialueensa
lääninhallituksen pyynnöstä velvollisuus ke-

rätä ja liike- ja ammattisalaisuuden estämättä
luovuttaa lääninhallitukselle tietoja välitetty-
jen ja välittämättä jääneiden tilausten mää-
rästä sekä valvonnan kannalta tarpeellisia tie-
toja niistä taksiluvan haltijoista, jotka kuulu-
vat tilausvälityskeskukseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot
on luovutettava viipymättä, viranomaisen
pyytämässä muodossa ja maksutta. Jos tietoja
ei anneta pyynnöstä eikä kehotuksesta huoli-
matta kohtuullisessa, vähintään kuukauden
määräajassa, lääninhallitus voi velvoittaa tak-
siluvan haltijan ja tilausvälityskeskuksen kor-
jaamaan laiminlyöntinsä. Lääninhallitus voi
asettaa velvoitteen tehosteeksi uhkasakon si-
ten kuin uhkasakkolaissa säädetään.

26 §

Taksiluvan mukana pitäminen ja ajon
keskeyttäminen

Liikennettä harjoitettaessa tulee autossa
olla mukana alkuperäinen taksilupa. Kuljetta-
jan on pyydettäessä esitettävä se poliisi-,
tulli- tai rajavartiomiehelle.

Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi kes-
keyttää kuljetuksen, jos kuljettaja ei voi esit-
tää lupaa.

Kuljetuksen keskeyttävällä virkamiehellä
on oikeus ottaa auton rekisteriote ja -kilvet
haltuunsa. Ne on annettava takaisin, kun kul-
jetuksen keskeyttämisen perustetta ei enää
ole.

27 §

Muutoksenhaku

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

28 §

Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ammattimaista henkilölii-
kennettä ilman tässä laissa edellytettyä taksi-
lupaa, on tuomittava luvattoman taksiliiken-
teen harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen
enintään kuudeksi kuukaudeksi.
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Joka luovuttaa taksiluvan toisen käyttöön
tai laiminlyö taksiluvan mukanapitämis- tai
esittämisvelvollisuuden, on tuomittava liiken-
neluparikkomuksesta sakkoon.

29 §

Henkilörekisteritiedot

Lääninhallituksella on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada taksiluvan haki-
jaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa henkilöä
koskevia tietoja rikosrekisteristä, sakkorekis-
teristä, ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosotto-
rekisteristä ja verotuksen tietojärjestelmästä
taksiluvan myöntämistä ja peruuttamista kos-
kevien asioiden käsittelyä varten. Lisäksi
sillä on oikeus saada tietoja näistä rekiste-
reistä 21 §:n 1 momentissa mainittuja tarkis-
tuksia varten.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

30 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2007.

31 §

Siirtymäsäännökset

Jos taksilupa on ensimmäisen kerran
myönnetty oikeushenkilölle ennen 1 päivää
maaliskuuta 1991, sovelletaan luvan myyn-
tiin ja muuhun vastikkeelliseen luovuttami-
seen 11 §:n 2 momenttia ja luvan peruuttami-
seen 22 §:n 4 momenttia kuitenkin vasta 1
päivästä elokuuta 2017.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnetyt
taksiluvat ovat sellaisenaan voimassa luvassa
määrätyn ajan. Sen jälkeen ne uudistetaan
hakemuksesta toistaiseksi voimassa oleviksi.
Sen, jolla on oikeus harjoittaa taksiliikennettä
tämän lain voimaan tullessa, katsotaan täyttä-
vän tässä laissa säädetyn ammattitaitovaati-
muksen.

Vuosina 2007—2011 taksiluvat myönne-
tään ensisijaisesti niille hakijoille, joilla on
työkokemusta taksinkuljettajana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. Lain 19 §:ssä mainittujen enimmäis-
määrien valmistelu tulee hoitaa niin, että lää-
ninhallitus voi vahvistaa taksilupien enim-
mäismäärät ensi tilassa lain voimaan tultua.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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L a k i

N:o 218

luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain

(343/1991) 6 a §:n 4 momentti, 13 §:n 2 ja 3 momentti, 16 §, 17 §:n 2 momentti ja 29 §:n 2
momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 662/1994, sekä

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 5 ja 6 §, 6 a §:n 1 ja 5 momentti, 8 §:n 4 momentti, 9 b §,
10 §:n 3 momentti, 11 §, 20 §:n 3 momentti, 27 §:n 1 momentti ja 28 §, sellaisina kuin niistä
ovat 6 a §:n 1 ja 5 momentti, 8 §:n 4 momentti, 10 §:n 3 momentti sekä 11 ja 28 § mainitussa
laissa 662/1994, 20 §:n 3 momentti laissa 91/1997, 5 ja 6 § laissa 1092/2002 sekä 9 b §
mainitussa laissa 662/1994 ja laissa 695/2006, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan linja-autolla ja sai-
rasautolla harjoitettavaan luvanvaraiseen hen-
kilöliikenteeseen tiellä. Lain 2 §:n 4 kohtaa
sovelletaan kuitenkin myös henkilöautolla
taksiluvan nojalla harjoitettavaan liikentee-
seen.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Liikennelupa

Henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-au-
tolla tai sairasautolla korvausta vastaan on
ilman liikennelupaa kielletty lukuun otta-
matta 6 §:ssä mainittuja kuljetuksia.

Henkilöiden kuljettaminen tiellä L5e—L7e-

luokan ajoneuvoilla (kolmipyörä, kevyt neli-
pyörä, nelipyörä) korvausta vastaan on kiel-
letty.

Jos henkilöitä kuljetetaan korvausta vas-
taan vuokratulla linja-autolla tai sairasautolla,
jonka kuljettajana toimii sen vuokralleantaja
tai vuokralleantajan palveluksessa oleva
taikka vuokralleantajan tehtävään osoittama,
välittämä tai muulla näihin verrattavalla ta-
valla järjestämä henkilö, liikenteenharjoitta-
jana pidetään vuokralleottajan asemesta
vuokralleantajaa.

6 §

Ilman liikennelupaa sallittu liikenne

Ilman liikennelupaa saa:
1) suorittaa sairaankuljetusta valtion, kun-

nan, kuntayhtymän tai sairaalan hallinnassa
olevalla sairasautolla;

HE 38/2006
LiVM 34/2006
EV 263/2006
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2) suorittaa konsernin henkilökuljetuksia
sen hallinnassa olevilla linja-autoilla.

6 a §

Liikennelupajärjestelmä

Luvanvaraisen henkilöliikenteen harjoitta-
minen on sallittu joukkoliikenneluvan, linja-
liikenneluvan tai sairaankuljetusluvan no-
jalla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän pykälän 2 ja 3 momentissa maini-
tuissa luvissa voidaan antaa oikeus harjoittaa
liikennettä museoajoneuvolla.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Lupaviranomaiset

— — — — — — — — — — — — —
Sairaankuljetusluvan myöntää se läänin-

hallitus, jonka alueella liikenteen asema-
paikka on.

9 b §

Sairaankuljetusluvan myöntämisen
edellytykset

Sairaankuljetuslupa voidaan myöntää haki-
jalle, joka täyttää 9 §:n 1—3 momentissa
säädetyt edellytykset. Lupaa myönnettäessä
on myös otettava huomioon pääasiallisen toi-
minta-alueen kysyntä sekä sen yritystoimin-
nan tarkoituksenmukaisuus ja taloudelliset
edellytykset, johon lupaa haetaan.

10 §

Liikenneluvan myöntäminen

— — — — — — — — — — — — —
Sairaankuljetuslupa on voimassa enintään

viisi vuotta. Siinä on lisäksi vahvistettava
liikenteen asemapaikka tai asemapaikat sekä
aika, jona liikenne on viimeistään aloitettava,
ja siihen voidaan liittää liikenteen asianmu-
kaista hoitoa koskevia ehtoja.

11 §

Taksat

Liikenne- ja viestintäministeriö voi tarvit-
taessa vahvistaa sairaankuljetustaksan ja lin-
jaliikenteen valtakunnallisen sarjalipputak-
san.

20 §

Liikenneluvan peruuttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Lupaviranomaisen on peruutettava oikeus-

henkilölle myönnetty sairaankuljetuslupa, jos
yritys myydään tai muutoin vastikkeellisesti
luovutetaan, ja lupaviranomaisen hyväksymä
liikenteestä vastaava henkilö tällaisen luovu-
tuksen yhteydessä tai sitä ennen on lakannut
taikka sen jälkeen lakkaa tosiasiallisesti hoi-
tamasta hänelle tämän lain mukaan kuuluvia
tehtäviä. Yritys katsotaan myydyksi tai vas-
tikkeellisesti luovutetuksi, jos yrityksen osak-
kuuteen tai osakkeiden omistukseen perus-
tuva määräämisvalta siirtyy tai on siirtynyt.
Lupaa ei kuitenkaan peruuteta, jos ostaja tai
muu siirronsaaja täyttää 9 §:n 1—3 momen-
tin sairaankuljetusluvan saamisen edellytyk-
set ja jos siirron kohteena oleva lupa on
myönnetty ennen 1 päivää maaliskuuta 1991.

27 §

Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa luvanvaraista henkilöliiken-
nettä ilman asianmukaista liikennelupaa tai
kansainvälisten maantieliikennesopimusten
edellyttämää kuljetuslupaa taikka rikkoo
5 §:n 2 momentin kieltoa, on tuomittava lu-
vattomasta henkilöliikenteen harjoittamisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi
kuukaudeksi.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Luvattoman kuljetuksen keskeyttäminen

Poliisimies voi keskeyttää kuljetuksen, jos
kysymyksessä on luvanvaraisen henkilölii-
kenteen harjoittaminen ilman asianmukaista
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liikennelupaa, kansainvälisen sopimuksen
edellyttämää lupaa tai kiellon vastaisesti tai
ilman asiakirjaa taikka jos ajoneuvon kuljet-
taja ei voi esittää asiakirjaa, jonka mukana
pitämiseen hänellä on tämän lain tai sen no-

jalla annettujen säännösten mukaan velvolli-
suus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen
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Eduskunnan päätös

N:o 219

eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 52 §:n 1 momentissa sääde-
tyllä tavalla,

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun eduskunnan työjärjestyksen (40/2000)
23 §:n 1 momentti ja 48 §, sellaisena kuin niistä on 48 § osaksi eduskunnan päätöksissä
118/2003 ja 10/2006, seuraavasti:

23 §

Valtioneuvoston tiedonanto ja valtioneuvos-
ton selonteko

Valtioneuvoston tiedonanto ja valtioneu-
voston selonteko esitellään eduskunnalle,
minkä jälkeen se otetaan käsiteltäväksi ulko-
puolella päiväjärjestyksen.
— — — — — — — — — — — — —

48 §

Poissaolotiedon kirjaaminen

Tieto poissaolosta täysistunnosta eduskun-
tatyöhön liittyvän tehtävän sekä sairauden ja
äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi
merkitään täysistunnon pöytäkirjaan.

Puhemiesneuvosto antaa ohjeita eduskun-
tatyöhön liittyviksi luettavista tehtävistä sekä
läsnäolojen ja poissaolojen kirjaamisesta.

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 22
päivänä maaliskuuta 2007.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan puolesta

Paavo Lipponen
puhemies

Seppo Tiitinen
pääsihteeri

PNE 4/2006
PeVM 12/2006
Ek 52/2006
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus

N:o 220

tilatukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta varannosta vuonna 2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994)
11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee tilatukioikeuksien ha-
kumenettelyä yhteisen maatalouspolitiikan
suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä
säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjes-
telmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93,
(EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001,
(EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94,
(EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999,
(EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja
(EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003,
jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 42 artik-
lan tarkoittamasta kansallisesta varannosta.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) komission asetuksella I yhteisen maata-

louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen
täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja
yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän

soveltamista koskevista yksityiskohtaisista
säännöistä annettua komission asetusta (EY)
N:o 796/2004;

2) komission asetuksella II yhteisen maata-
louspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljeli-
jöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn ti-
latukijärjestelmän täytäntöönpanoa koske-
vista yksityiskohtaisista säännöistä annettua
komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

3) tilatukioikeudella yhdistelmämallin mu-
kaisesti tilatukijärjestelmän perusteella vilje-
lijälle vahvistettavaa hehtaarikohtaista tukioi-
keutta, neuvoston tilatukiasetuksen 63 artik-
lan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettä-
vää hehtaarikohtaista tukioikeutta ja neuvos-
ton tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mu-
kaista oikeutta;

4) varantohakemuksella hakemusta, jolla
tilatukioikeuksia haetaan kyseisenä vuonna
kansallisesta varannosta;

5) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden
tilatukijärjestelmään ja muihin pinta-alatuki-
järjestelmiin liittyvää hakemusta;

6) tukikelpoisella maatalousmaalla neu-
voston tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdan
mukaista pinta-alaa;

7) ylivoimaisella esteellä tai poikkeukselli-
sella olosuhteella neuvoston tilatukiasetuksen
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40 artiklassa tarkoitettuja ylivoimaisia esteitä
tai poikkeuksellisia olosuhteita.

3 §

Varantohakemus

Kansallisesta varannosta haetaan tilatukioi-
keuksia maa- ja metsätalousministeriön vah-
vistamalla lomakkeella numero 289.

Hakulomake on täytettävä huolellisesti ja
hakija on vastuussa tietojen oikeellisuudesta.

Hakemus liitteineen on toimitettava 6 §:ssä
tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30
päivänä huhtikuuta 2007.

4 §

Tilatukioikeuksien myöntäminen
kansallisesta varannosta maatalous-
toimintaansa aloittaville viljelijöille

Tilatukioikeuksia myönnetään kansalli-
sesta varannosta komission asetuksen II 2
artiklan k alakohdassa tarkoitetuille maatalo-
ustoimintaansa aloittaville viljelijöille siten
kuin tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien
siirroista ja kansallisen varannon käytöstä an-
netun valtioneuvoston asetuksen (46/2007) 6
§:ssä säädetään.

Tukikelpoinen maatalousmaa, jolle tilatu-
kioikeuksia haetaan, on tullut ilmoittaa vuo-
den 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta
maatalousmaata, joka on ollut luopumiselä-
kelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuk-
sen, maatalousyrittäjien luopumiskorvauk-
sista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tarkoi-
tetun viljelemättömyyssitoumuksen tai maa-
talousyrittäjien luopumistuesta annetun lain
(1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljelemät-
tömyyssitoumuksen alaisena.

Tukikelpoisen maatalousmaan perusteella
myönnetään tilatukioikeuksia kansallisesta
varannosta, vaikka maatalousmaata ei olisi-
kaan ilmoitettu vuoden 2006 tukihakemuk-
sella, jos ilmoittamatta jättämisen syynä on
ollut ylivoimainen este tai poikkeukselliset
olosuhteet. Hakijan on ilmoitettava ylivoi-
maisesta esteestä tai poikkeuksellisista olo-
suhteista komission asetuksen I 72 artiklassa
säädetyllä tavalla.

5 §

Tilatukioikeuksien myöntämisen ajankohta

Jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy
hakijan vuoden 2007 varantohakemuksen, ti-
latukioikeudet katsotaan myönnetyiksi kan-
sallisesta varannosta 15 päivänä kesäkuuta
2007.

6 §

Hakemuksen toimittaminen

Hakemukset liitteineen on toimitettava sii-
hen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jäl-
jempänä TE-keskus, jonka alueella maatilan
talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole
talouskeskusta, hakemus toimitetaan siihen
TE-keskukseen, jonka alueella pääosa maati-
lan pelloista sijaitsee.

Ahvenanmaalla hakemus liitteineen toimi-
tetaan Ahvenanmaan lääninhallitukselle.

7 §

Hakemuksen myöhästyminen

Hakemuksen myöhästymisseuraamukset
ovat komission asetuksen I 21 artiklan mu-
kaiset.

Hakemuksen myöhästymisestä seuraa vuo-
delta 2007 maksettavan tilatuen määrän vä-
hentyminen yhdellä prosentilla jokaista myö-
hästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tar-
koitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauan-
taita. Hakemuksen liitteiden myöhästyminen
katsotaan hakemuksen myöhästymiseksi.

Jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteri-
päivää, se hylätään.

8 §

Hakemuksen täydentäminen viranomaisen
aloitteesta

Jos TE-keskus huomaa hakemuksessa tai
sen liitteissä ilmeisen virheen tai puutteen,
TE-keskuksen on lähetettävä hakijalle kirjal-
linen kehotus täydentää hakemusta täyden-
nyspyynnössä ilmoitetuilta osilta. Täyden-
nyskehotuksessa on asetettava määräaika täy-
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dennyksen toimittamiselle. Määräaika ei saa
olla 10 kalenteripäivää lyhyempi.

Jos hakija ei toimita pyydettyjä lisätietoja
tai täydennystä annetussa määräajassa, hake-
mus voidaan käsitellä ja ratkaista ilman niitä.

9 §

Muutoksenhaku

Tilatukioikeuksien kansallista varantoha-
kua koskevaan päätökseen voi hakea muu-

tosta siten kuin säädetään maaseutuelinkeino-
jen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta
menettelystä annetussa laissa (1336/1992).

10 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maa-
liskuuta 2007. Ennen asetuksen voimaantuloa
voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi
tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos Arja-Leena Kirvesniemi
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