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L a g

Nr 216

om ändring av lagen om riksdagsmannaarvode

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/1947) 6 §, sådan den

lyder i lag 1071/1998, samt
ändras 2 § 3 och 4 mom., sådana de lyder, 2 § 3 mom. i lag 39/2000 och 2 § 4 mom. i lag

528/2000, som följer:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Om en riksdagsledamot upprepade gånger
underlåter att delta i riksdagens arbete utan
något godtagbart hinder, kan riksdagen på
förslag av talmanskonferensen besluta att han
eller hon för en bestämd tid förlorar sitt riks-
dagsmannaarvode eller en del av det.

Talmanskonferensen kan på begäran av en
ledamot besluta att riksdagsmannaarvodet el-
ler en del därav inte skall betalas för en
frånvaro som varar längre än en månad.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 22 mars 2007.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen

LM 169/2006
GrUB 12/2006
RSk 52/2006

36—2007 895043



L a g

Nr 217

om taxitrafik

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att säkerställa
tillgången på goda taxitrafiktjänster.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med
1) beställningstrafik trafik som förutsätter

trafiktillstånd och som bedrivs på beställning
på det sätt som beställaren bestämmer,

2) köptrafik trafik som avses i 2 § 4 punk-
ten i lagen om tillståndspliktig persontrafik
på väg (343/1991),

3) taxitillstånd ett trafiktillstånd som bevil-
jas på ansökan och som berättigar tillstånds-
havaren att i hela landet, med undantag för
Åland, med en personbil eller med en person-
bil som uppfyller kraven på tillgänglighet
bedriva beställningstrafik och köptrafik samt
trafik som kompletterar buss-, spår-, vatten-
eller flygtrafik och som kan utnyttjas allmänt,

4) trafikansvarig en person som en juridisk
person har föreslagit skall ansvara för trafi-
ken och som godkänts av tillståndsmyndig-
heten och som i praktiken och varaktigt leder
företagets trafikverksamhet och företräder
företaget,

5) stationsplats den plats eller kommun
från vilken trafiken bedrivs eller kommer att

bedrivas och dit en bil som använts i trafik
förs efter att en körning eller ett uppdrag har
avslutats,

6) krav på fordonets tillgänglighet att ut-
rustningen uppfyller kraven från rullstols-
burna passagerare på det sätt 13 § i förord-
ningen om fordons konstruktion och utrust-
ning (1256/1992) föreskriver om invalidtaxi
eller att rullstolsburna passagerare bekvämt
och säkert kan komma in i och ut ur fordonet
och få en bekväm och säker resa,

7) landsbygdskommun en kommun där
mindre än 60 procent av invånarna bor i
tätorter och invånarantalet i den största tätor-
ten understiger 15 000 och en kommun där
minst 60 men under 90 procent av invånarna
bor i tätorter och invånarantalet i den största
tätorten understiger 4 000.

3 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på yrkesmässig per-
sontransport på väg med personbil.

Med yrkesmässig persontransport avses
transport av personer på väg med personbil
mot vederlag i avsikt att idka näring eller
förvärva utkomst eller annan inkomst såsom
huvudsyssla eller bisyssla eller annars vid
sidan om annan näring. Med yrkesmässig
transport av personer jämställs transport mot
vederlag, om transporten föregås av erbju-
dande om transport till allmänheten på of-
fentlig plats.

Lagens 18 § tillämpas på godstransport på
väg med personbil.

RP 38/2006
KoUB 34/2006
RSv 263/2006
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2 kap.

Taxitillstånd

4 §

Tillståndspliktiga transporter

För yrkesmässig transport av personer
krävs taxitillstånd.

Utan taxitillstånd får
1) persontransporter utföras som en del av

de kommunala social- och hälsovårdstjäns-
terna med en personbil som innehas av en
kommun, en samkommun eller en samman-
slutning där en kommun har bestämmande
inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen
(1336/1997) mot en fastslagen klientavgift
som tas ut hos dem som får transporttjänster,

2) persontransporter utföras med en per-
sonbil som innehas av en koncern eller en
jämförbar sammanslutning, en kommun, en
samkommun eller en sammanslutning där en
kommun har bestämmande inflytande enligt
1 kap. 5 § i bokföringslagen, när transpor-
terna är interna,

3) persontransporter utföras med en per-
sonbil som innehas av ett tjänsteföretag, när
transporten ansluter sig till hemservice eller
turistservice och utgör en del av det service-
paket som företaget erbjuder,

4) persontransporter utföras med museifor-
don.

5 §

Tillståndsmyndighet

Taxitillstånd beviljas på ansökan av läns-
styrelsen i det län där den huvudsakliga sta-
tionsplatsen för trafiken finns.

6 §

Förutsättningar för beviljande av
taxitillstånd

Om inte något annat följer av 19 § beviljas
taxitillstånd en sökande som

1) har rättshandlingsförmåga,
2) har gott anseende,
3) Fordonsförvaltningscentralen utfärdat

ett intyg till över godkänt företagarprov för
taxitrafik,

4) har sammanlagt minst sex månaders
erfarenhet som taxiförare eller av något annat
serviceyrke,

5) kan svara för sina ekonomiska förplik-
telser, och

6) vars taxitillstånd inte har återkallats med
stöd av 22 § 2 mom. under det senaste året.

Fullgörande av den i 1 mom. 3 punkten
nämnda företagarkursen krävs dock inte av
den som har minst två års praktisk erfarenhet
av ledande uppgifter i ett företag som bedri-
ver persontrafik. Kursen krävs inte heller av
den som har avlagt en yrkesexamen eller
specialyrkesexamen i handel, förvaltning,
teknik eller transport som ingår i en examens-
struktur enligt lagen om yrkesinriktad vuxen-
utbildning (631/1998) eller någon annan mot-
svarande för branschen lämplig yrkesexamen
eller specialyrkesexamen eller högskoleexa-
men. En person som avses i detta moment
måste dock godkännas i det prov som avses i
8 § 2 mom.

Taxitillstånd beviljas en juridisk person
som uppfyller kraven i 1 mom. 5 och 6
punkten och vars trafikansvarig uppfyller de
villkor som anges i 1 mom. 1—6 punkten
eller 1, 2, 5 och 6 punkten samt i 2 mom.

Om det bland de sökande inte finns någon
som uppfyller kravet i 1 mom. 4 punkten,
beviljas tillståndet en sökande som uppfyller
de övriga kraven enligt denna paragraf.

7 §

Gott anseende

Kravet på gott anseende enligt 6 § 1 mom.
uppfylls inte av en person som ansöker om
taxitillstånd eller en trafikansvarig, om perso-
nen

1) under de senaste tio åren har dömts till
fängelsestraff på mer än två år,

2) under de senaste fem åren har dömts till
fängelsestraff på högst två år,

3) under de senaste tre åren har dömts till
bötesstraff för brott som riktats mot en kund
eller för rattfylleri eller grovt rattfylleri i per-
sontrafik som kräver trafiktillstånd eller för
olovligt bedrivande av taxitrafik som är
straffbart enligt 28 § 1 mom., eller

4) under de senaste två åren minst tre
gånger har dömts till bötesstraff för brott mot
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bestämmelser och föreskrifter som gäller an-
ställnings- eller löneförhållande, bokföring,
skatter, skuldförhållande, iakttagande av ar-
bets- och vilotider, trafikidkande eller trafik-
eller fordonssäkerhet eller andra bestämmel-
ser och föreskrifter som gäller utövande av
yrke

och gärningarna visar att personen är up-
penbart olämplig att bedriva taxitrafik.

8 §

Företagarkurs

Syftet med företagarkursen är att ge den
som avser att bedriva taxitrafik tillräcklig
yrkeskompetens. Kursens omfattning är
minst 120 timmar. Kursens undervisningsin-
nehåll skall omfatta åtminstone följande äm-
nesblock: den allmänna utvecklingen i taxi-
branschen och lagstiftningen om taxibran-
schen, kundservice, bilen som används i tra-
fik och dess utrustning, bedrivande av trafik
och ekonomi. Närmare bestämmelser om
kursens undervisningsinnehåll och längd ut-
färdas genom förordning av kommunika-
tionsministeriet.

Fordonsförvaltningscentralen svarar för
det kursprov som visar att taxitrafiksföreta-
garna är yrkeskompetenta. Centralen kan an-
lita en utomstående expert för att utarbeta
provuppgifterna och ordna provtillfället.

Den som underkänns i provet kan söka
rättelse hos Fordonsförvaltningscentralen.
Rättelseyrkande skall framställas inom 30
dagar från delfåendet av beslutet. Bestäm-
melser om sökande av ändring i Fordonsför-
valtningscentralens beslut finns i 27 §.

9 §

Förmåga att svara för ekonomiska
förpliktelser

En sökande eller en trafikansvarig anses
inte kunna svara för sina ekonomiska förplik-
telser som sig bör i enlighet med 6 § 1 mom.
5 punkten, om han har försatts i konkurs eller
om han med hänsyn till betalningsförmågan
har mer än obetydliga förfallna skatteskulder

eller mot honom riktade fordringar som in-
drivs genom utsökning.

10 §

Beviljande och ändring av taxitillstånd

Ett taxitillstånd gäller tills vidare. Stations-
platsen för trafiken samt den tidpunkt då
trafiken senast skall inledas skall fastställas i
taxitillståndet. Tillståndet kan vid behov för-
enas med villkor om fordonets tillgänglighet.

Ett taxitillstånd kan ändras på ansökan. Ett
tillstånd kan också ändras temporärt.

Om det finns fler sökande som uppfyller
villkoren för erhållande av taxitillstånd enligt
6 § än det kan beviljas tillstånd, skall två
tredjedelar av tillstånden beviljas genom att
företräde ges enligt sökandens eller den trafik-
ansvarigas arbetserfarenhet som taxiförare.
Om det finns färre sådana sökande än det kan
beviljas tillstånd, ges resten av tillstånden till
sökande som har ett eller flera taxitillstånd.
En tredjedel av tillstånden beviljas i första
hand sökande som har ett eller flera taxitill-
stånd. Om det finns fler sådana sökande än
det kan beviljas tillstånd, ges tillstånden till
de sökande som har minsta antal tillstånd.
Om det finns färre sökande som har ett eller
flera taxitillstånd än det kan beviljas tillstånd,
ges resten av tillstånden till sökande som har
arbetat som taxiförare.

11 §

Förbud mot överlåtelse av taxitillstånd

Ett taxitillstånd får inte överlåtas för att
användas av någon annan.

Ett taxitillstånd får inte säljas eller annars
överlåtas mot vederlag. Om ett taxitillstånd
har beviljats en juridisk person och företaget i
vars namn taxitillståndet är säljs eller annars
överlåts mot vederlag, skall köparen eller
mottagaren för att få fortsätta bedriva trafiken
ansöka om ett nytt tillstånd inom sex måna-
der från överlåtelsen. Tillståndsansökan av-
görs med tillämpning av 6—10 §.

Företaget anses ha överlåtits mot vederlag,
om bestämmanderätten som grundar sig på
delägarskap eller aktieinnehav i företaget har
överförts.
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3 kap.

Bedrivande av taxitrafik

12 §

Skyldighet att bedriva taxitrafik och avtal om
jourskyldighet

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig
att bedriva trafik i enlighet med taxitillstån-
det. Tillståndshavaren kan med länsstyrelsens
samtycke avbryta bedrivandet av trafik för
högst tre månader, om tillståndshavarens
sjukdom hindrar honom eller henne från att
arbeta som taxiförare och om det inte finns
andra förare tillgängliga. Länsstyrelsen kan
på tillståndshavarens begäran av grundad an-
ledning förlänga trafikavbrottet utöver tre
månader, om tillståndshavaren är fortsatt sjuk
och på grund av sin sjukdom eller av någon
annan orsak inte förmått arbeta som taxifö-
rare eller anställa en förare i sitt ställe.

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig
att på begäran utföra en persontransport i
enlighet med tillståndet inom sitt huvudsak-
liga verksamhetsområde, om inte transporten
hindras av en annan körning, av att föraren
har friskift, av överskridning av den tillåtna
arbetstiden, av att tillståndshavaren eller en
familjemedlem har insjuknat akut, av föra-
rens sjukdom, av att fordonet har gått sönder
eller av något annat särskilt skäl som kan
jämföras med dessa. Dessutom har tillstånds-
havaren rätt att vägra utföra en transport i en
situation där föraren i egenskap av arbetsta-
gare kan vägra utföra arbete med hänvisning
till arbetarskyddet.

I landsbygdskommuner skall innehavare
av taxitillstånd som bedriver trafik komma
överens om jourskyldigheten under sådana
veckodagar och tider på dygnet då efterfrå-
gan är liten.

13 §

Körschema

Syftet med körschemat är att säkerställa
tillgången på taxitjänster under alla tider på
dygnet och allmänt styra utbudet på ett sätt
som variationerna i efterfrågan förutsätter.

Länsstyrelsen fattar beslut om körschemat

på förslag av innehavarna av taxitillstånden.
Förslaget till körschema kan också göras av
en sammanslutning som företräder inneha-
varna av taxitillstånd. När körschemat plane-
ras och beslutet fattas skall tillståndshavarna
behandlas opartiskt och så att deras rätt att
bedriva trafik inte begränsas.

Körschemat skall iakttas vid bedrivande av
beställningstrafik. En tillståndshavare har rätt
att köra också utanför ett körskift.

14 §

Samtrafik

I syfte att förbättra tillgången på taxi-
tjänster kan länsstyrelsen på eget initiativ el-
ler på initiativ av tillståndshavarna eller en
sammanslutning som företräder innehavarna
av taxitillstånd förenhetliga stationsplatserna
för taxitillstånden i två eller flera kommuner
så att stationsplatserna för samtliga taxitill-
stånd är antingen helt eller delvis gemen-
samma. Länsstyrelsen kan också bestämma
att en beställningscentral skall förmedla be-
ställningar också till sådana taxibilar som
efter att de har fått en körning har avlägsnat
sig från sin stationsplats och ännu inte hunnit
återvända till den.

15 §

Beställningscentral

En beställningscentral skall göra en anmä-
lan till länsstyrelsen innan verksamheten in-
leds.

Anmälan skall innehålla en utredning över
1) hur förmedlingen av beställningar är

ordnad dygnet runt,
2) hur mottagandet av förbeställning har

ordnats,
3) de personer som svarar för beställnings-

förmedlingen.
Länsstyrelsen kan förbjuda inledandet av

verksamheten eller verksamheten vid en be-
ställningscentral, om beställningsförmed-
lingen inte har ordnats så att den fungerar
dygnet runt eller om mottagande av förbe-
ställningar inte har ordnats, om det har upp-
dagats allvarliga och väsentliga förseelser
eller försummelser vid bedrivandet av be-
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ställningsförmedlingen, eller om beställ-
ningscentralen vägrar förmedla beställningar
till innehavare av taxitillstånd som bedriver
trafik utanför körskiftet, när detta är tekniskt
möjligt. Förbudet gäller till dess bristerna har
avhjälpts. Länsstyrelsen kan förena ett förbud
med vite på det sätt som bestäms i viteslagen
(1113/1990).

16 §

Taxitrafikens konsumentpriser

Det maximipris som i taxitrafiken tas ut
hos konsumenterna består av en grundavgift,
en avgift baserad på körsträckans längd och
en väntetidsavgift. På natten och under
veckoslut kan en förhöjd grundavgift tas ut.
Vidare kan en förbeställningsavgift samt ett
assistanstillägg, ett flygplatstillägg och ett
godstransporttillägg tas ut.

Maximipriserna, förbeställningsavgiften
och de övriga tilläggsavgifterna skall vara
kostnadsorienterade på så sätt att de innehål-
ler en skälig vinst. Förändringarna i kost-
nadsnivån granskas med hjälp av ett kost-
nadsindex för taxitrafiken.

Närmare bestämmelser om de maximpriser
som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
och de tilläggsavgifter som tas ut utöver dem
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Maximipriserna bestäms årligen genom en
förordning av statsrådet som utfärdas senast
den 30 juni.

17 §

Kvalitetsnormer för taxitjänster

Vid bedrivande av taxitrafik skall följande
kvalitetsnormer iakttas:

1) fastställda körskift skall köras,
2) den bil som används i trafik är lämplig i

fråga om egenskaper, skick och utrustning,
3) förarens klädsel är lämplig,
4) föraren bemöter kunden korrekt och ar-

tigt och beaktar kundens särskilda behov,
5) föraren väljer den väg som är mest

förmånlig och ändamålsenlig för kunden, om
kunden överlämnar valet av väg till föraren,
eller kör den väg som kunden föreslår,

6) föraren följer trafikreglerna samt iakttar
även i övrigt av omständigheterna påkallad
omsorg och försiktighet till förekommande
av fara och skada,

7) föraren iakttar tystnadsplikt till skydd
för kundens personliga integritet,

8) kunden har rätt att betala kontant eller
med de vanligaste kredit- eller betalkorten,

9) den fastställda taxan eller de avtalade
priserna följs,

10) föraren ser till att kunden säkert kan ta
sig in i och ut ur bilen och erbjuder den hjälp
som kunden behöver,

11) föraren erbjuder hjälp och hjälper vid
in- och utlastning av bagage.

Närmare bestämmelser om innehållet i
kvalitetsnormerna kan utfärdas genom för-
ordning av kommunikationsministeriet. Be-
stämmelserna i förordningen kan särskilt
gälla

1) egenskaper, skick och utrustning hos
den bil som används i trafiken,

2) valet av färdväg,
3) beskrivning av kundens särskilda behov,
4) tryggande av kundens säkerhet.

18 §

Godstransport

Utöver vad som är tillåtet enligt lagen om
kommersiell godstransport på väg (693/2006)
får i beställningstrafik som bedrivs med stöd
av taxitillstånd transporteras godsförsändelser
under 100 kg.

4 kap.

Maximiantal taxitillstånd och uppföljning

19 §

Maximiantal taxitillstånd

Länsstyrelsen fastställer årligen maximian-
talet taxitillstånd per kommun. I beslutet om
maximiantal bestäms också hur många till-
stånd som skall förenas med krav på fordo-
nets tillgänglighet.

Länsstyrelsen skall fastställa maximian-
talen tillstånd till en sådan nivå att de inte

756 Nr 217



heller vid tidpunkter när efterfrågan är som
störst begränsar tillgången på taxitjänster el-
ler försämrar kvaliteten på tjänsterna. Vid
fastställandet av maximiantalen använder
länsstyrelsen de uppgifter som den har skaf-
fat och erhållit genom uppföljningen av efter-
frågan och tillgång enligt 20 §. Länsstyrelsen
kan också utnyttja uppgifterna för ett större
område än för en kommun, om det behövs
med tanke på tillgången på taxitjänster.

20 §

Uppföljning av efterfrågan och tillgång på
taxitjänster

Länsstyrelsen har till uppgift att inom sitt
område följa förändringar i efterfrågan och
tillgång på taxitjänster samt hur lönsamheten
i branschen utvecklas. Länsstyrelsen skall
också följa responsen från konsumenterna i
fråga om tillgång och kvalitet samt huruvida
tillgången är tillräcklig med tanke på närings-
livets och kommunernas transportbehov.

Länsstyrelsen skall samla in och följa upp
åtminstone följande uppgifter som inverkar
på efterfrågan: befolkningsutvecklingen, in-
vånarnas inkomstnivå, tätortsgrad, självför-
sörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, gatu-
och vägnätets längd, antalet vårdplatser, anta-
let serveringstillstånd, antalet passagerarter-
minaler samt kollektivtrafikens volym. Läns-
styrelsen skall samla in och följa upp åtmins-
tone följande uppgifter som inverkar på till-
gången: antalet gällande taxitillstånd, taxitra-
fikens omsättning och körningar per bil ut-
tryckt i kilometer, taxiföretagens storlek samt
antalet beställningar som beställningscentral-
erna har förmedlat och inte förmedlat.

5 kap.

Tillsyn och återkallande av taxitillstånd

21 §

Länsstyrelsens tillsynsuppgifter

Länsstyrelsen skall regelbundet och minst
en gång om året kontrollera att en innehavare
av ett taxitillstånd och den som är trafikan-

svarig hos en juridisk person fortfarande upp-
fyller de villkor för beviljandet av tillstånd
som föreskrivs i 6 § 1 mom. 2 och 5 punkten.

Länsstyrelsen skall minst en gång om året
kontrollera att innehavaren av taxitillståndet
bedriver trafik.

22 §

Återkallande av taxitillstånd

Länsstyrelsen skall återkalla ett taxitill-
stånd för viss tid eller helt och hållet, om
tillståndshavaren inte längre uppfyller förut-
sättningarna för erhållande av tillstånd.

Länsstyrelsen skall också återkalla ett taxi-
tillstånd, om det vid bedrivandet av trafiken
har uppdagats allvarliga och betydande förse-
elser eller försummelser som hänför sig till
överlåtelse av taxitillståndet, tillgången på
service, prissättningen eller prisinformatio-
nens korrekthet, brott mot tystnadsplikten el-
ler behandling av kundresponsen eller någon
med dessa jämförbar underlåtenhet att iaktta
de kvalitetsnormer som föreskrivs i 17 §.

Länsstyrelsen skall återkalla ett taxitill-
stånd, om trafiken inte har inletts senast vid
den tidpunkt som fastställts i taxitillståndet
eller om bedrivandet av trafik har upphört
eller om tillståndshavaren anhåller om att
tillståndet skall återkallas.

En i 11 § 2 mom. avsedd överlåtares till-
stånd skall återkallas, när beslutet om bevil-
jande av tillstånd till förvärvaren har vunnit
laga kraft, eller om det framgår att ansökan
om tillstånd inte har gjorts inom den före-
skrivna tiden på sex månader.

Länsstyrelsen skall i de fall som avses i 1
och 2 mom. i stället för att återkalla taxitill-
ståndet ge tillståndshavaren en varning, om
ett återkallande av tillståndet skulle vara
oskäligt och de brister, förseelser eller för-
summelser som har framkommit kan rättas
till eller är ringa.

Om grunden för återkallande av tillståndet
eller varningen är sådan att den kan rättas till,
skall länsstyrelsen innan tillståndet återkallas
eller varningen ges bereda tillståndshavaren
möjlighet att inom en utsatt tid rätta till bris-
ten eller försummelsen. Den utsatta tiden får
inte vara kortare än tre månader.
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6 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §

Dödsbons och konkursbons rätt att fortsätta
trafiken

Avlider innehavaren av ett taxitillstånd får
dödsboet fortsätta trafiken under högst
18 månader från dödsdagen, om det inom tre
månader från dödsdagen gör en anmälan till
tillståndsmyndigheten för godkännande av en
person som ansvarar för tillståndshavarens
förpliktelser och uppfyller de krav som före-
skrivs i 6 § 1 mom. 1, 2, 5 och 6 punkten.

Om innehavaren av ett taxitillstånd försätts
i konkurs får konkursboet fortsätta trafiken i
högst tre månader räknat från konkursens
början. Konkursboet skall utan dröjsmål un-
derrätta tillståndsmyndigheten om det vill ut-
nyttja denna rätt. Under denna tid svarar de
som förvaltar konkursboet för tillståndshava-
rens förpliktelser.

24 §

Tystnadsplikt

Innehavaren av ett taxitillstånd eller hans
anställda får inte obehörigen röja eller i syfte
att skaffa sig själv eller någon annan fördel
eller i syfte att skada någon annan använda
vad han i sin verksamhet fått veta om en
kunds affärs- eller yrkeshemligheter eller om-
ständigheter som hör till privatlivet, om inte
något annat bestäms i lag. Tystnadsplikten
gäller efter det att bedrivandet av trafiken
eller tjänstgöringen som förare har upphört.

25 §

Utlämnande av uppgifter till länsstyrelsen

Innehavaren av ett taxitillstånd är skyldig
att utan hinder av affärs- eller yrkeshemlighet
på begäran av den länsstyrelse som avses i
5 § till länsstyrelsen lämna ut uppgifter om
sin årliga omsättning och antalet körda kilo-
meter samt uppgifter som behövs för bevil-
jande och återkallande av trafiktillstånd och
tillsynen över trafiken.

En beställningscentral är skyldig att på be-
gäran av länsstyrelsen samla in och utan hin-

der av yrkes- eller affärshemlighet till läns-
styrelsen lämna ut uppgifter om antalet för-
medlade beställningar och beställningar som
inte förmedlats samt för tillsynen nödvändiga
uppgifter om de innehavare av taxitillstånd
som hör till beställningscentralen.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom.
skall lämnas ut utan dröjsmål, i den form som
myndigheten begär och avgiftsfritt. Om upp-
gifterna inte lämnas ut på begäran och inte
trots uppmaning inom en skälig, minst en
månad lång tid, kan länsstyrelsen ålägga
innehavaren av taxitillståndet eller beställ-
ningscentralen att rätta till sin försummelse.
Länsstyrelsen kan förena ett åläggande med
vite på det sätt som bestäms i viteslagen.

26 §

Medförande av taxitillstånd och avbrytande
av körning

Taxitillståndet i original skall medföras i
bilen under bedrivandet av trafik. Föraren
skall på begäran visa upp det för en polis-,
tull- eller gränsbevakningsman.

En polis-, tull- eller gränsbevakningsman
kan avbryta transporten, om föraren inte kan
visa upp tillståndet.

En tjänsteman som avbryter en transport
har rätt att omhänderta bilens registerutdrag
och registreringskyltar. De skall återlämnas
när det inte längre finns grund för avbrytan-
det av transporten.

27 §

Sökande av ändring

Ändring i ett beslut som fattats med stöd
av denna lag får sökas genom besvär på det
sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen
(586/1996). Beslutet skall iakttas trots att
ändring har sökts, om inte besvärsmyndighe-
ten beslutar något annat.

28 §

Straffbestämmelser

Den som bedriver yrkesmässig persontra-
fik utan sådant taxitillstånd som förutsätts i
denna lag, skall för olovligt bedrivande av
taxitrafik dömas till böter eller fängelse i
högst sex månader.
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Den som överlåter ett taxitillstånd för att
användas av någon annan eller försummar
skyldigheten att medföra eller visa upp taxi-
tillståndet, skall för trafiktillståndsförseelse
dömas till böter.

29 §

Uppgifter i personregister

Länsstyrelsen har rätt att utan hinder av
sekretessbestämmelserna få uppgifter ur
straffregistret, bötesregistret, fordonstrafik-
registret, utsökningsregistret och skatteför-
valtningens datasystem om de som ansöker
om taxitillstånd, innehavare av taxitillstånd
och trafikansvariga för behandlingen av ären-
den som gäller beviljande och återkallande
av taxitillstånd. Länsstyrelsen har dessutom
rätt att få uppgifter ur dessa register för de
kontroller som nämns i 21 § 1 mom.

7 kap.

Ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelser

30 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2007.

31 §

Övergångsbestämmelser

Om taxitillstånd för första gången har be-
viljats en juridisk person före den 1 mars
1991, tilllämpas på försäljning av tillståndet
eller annan överlåtelse mot vederlag 11 §
2 mom. och på återkallande av tillstånd 22 §
4 mom. dock först från och med den 1 au-
gusti 2017.

Taxitillstånd som har beviljats innan denna
lag träder i kraft gäller som sådana under den
tid som anges i tillståndet. Därefter förnyas
de på ansökan så att de gäller tills vidare.
Den som har rätt att bedriva taxitrafik när
denna lag träder i kraft anses uppfylla de krav
på yrkeskompetens som anges i denna lag.

Åren 2007—2011 beviljas taxitillstånd i
första hand sökande som har erfarenhet som
taxiförare.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft. Beredningen av de i 19 § nämnda
maximiantalen skall skötas så att länsstyrel-
sen kan fastställa maximiantalet taxitillstånd
så fort som möjligt efter det att lagen har trätt
i kraft.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen
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L a g

Nr 218

om ändring av lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991)

6 a § 4 mom., 13 § 2 och 3 mom., 16 §, 17 § 2 mom. och 29 § 2 mom., sådana de lyder i lag
662/1994, samt

ändras 1 § 1 mom., 5 och 6 §, 6 a § 1 och 5 mom., 8 § 4 mom., 9 b §, 10 § 3 mom., 11 §,
20 § 3 mom., 27 § 1 mom. och 28 §, av dem 6 a § 1 och 5 mom., 8 § 4 mom., 10 § 3 mom.
samt 11 och 28 § sådana de lyder i nämnda lag 662/1994, 20 § 3 mom. sådant det lyder i lag
91/1997, 5 och 6 § sådana de lyder i lag 1092/2002 samt 9 b § sådan den lyder i nämnda lag
662/1994 och i lag 695/2006, som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillståndpliktig per-
sontrafik på väg som bedrivs med buss eller
ambulans. Bestämmelserna i 2 § 4 punkten
tillämpas dock även på trafik som bedrivs
med personbil med stöd av ett taxitillstånd.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Trafiktillstånd

Persontransport på väg med buss eller am-
bulans mot ersättning är förbjuden utan tra-
fiktillstånd, med undantag av sådana trans-
porter som nämns i 6 §.

Persontransport på väg med fordon i kate-
gori L5e—L7e (trehjulingar, lätta fyrhjulingar,
fyrhjulingar) mot ersättning är förbjuden.

Om personer transporteras mot ersättning
med en hyrd buss eller ambulans vars förare
är uthyraren eller någon som är anställd hos
uthyraren eller som han har anvisat, förmed-
lat eller på något därmed jämförbart sätt ord-
nat för uppdraget, anses uthyraren som tra-
fikidkare i stället för den som hyr bilen.

6 §

Trafik som får idkas utan trafiktillstånd

Utan trafiktillstånd får
1) sjuktransporter utföras med en ambu-

lans som innehas av staten, en kommun, en
samkommun eller ett sjukhus,

RP 38/2006
KoUB 34/2006
RSv 263/2006
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2) en koncerns persontransporter utföras
med buss som den innehar.

6 a §

Trafiktillståndssystemet

Bedrivande av tillståndspliktig persontrafik
är tillåten med stöd av kollektivtrafiktillstånd,
linjetrafiktillstånd eller sjuktransporttillstånd.
— — — — — — — — — — — — —

De tillstånd som avses i 2 och 3 mom. i
denna paragraf kan berättiga bedrivande av
trafik med museifordon.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Tillståndsmyndigheter

— — — — — — — — — — — — —
Sjuktransporttillstånd beviljas av länssty-

relsen i det län där stationsplatsen för trafiken
finns.

9 b §

Förutsättningar för beviljande av
sjuktransporttillstånd

Sjuktransporttillstånd kan beviljas en sö-
kande som uppfyller kraven enligt 9 § 1—3
mom. Vid beviljande av tillstånd skall även
beaktas efterfrågan inom det huvudsakliga
verksamhetsområdet samt ändamålsenlighet-
en och de ekonomiska förutsättningarna hos
den företagsverksamhet som ansökan gäller.

10 §

Beviljande av trafiktillstånd

— — — — — — — — — — — — —
Ett sjuktransporttillstånd gäller i högst fem

år. I tillståndet skall dessutom fastställas sta-
tionsplatsen eller stationsplatserna för trafik-
en samt den tidpunkt då trafiken senast skall
inledas. Tillståndet kan förenas med villkor
som gäller vederbörlig skötsel av trafiken.

11 §

Taxor

Kommunikationsministeriet kan vid behov

fastställa sjuktransporttaxan och den riksom-
fattande seriebiljettaxan för linjetrafiken.

20 §

Återkallande av trafiktillstånd

— — — — — — — — — — — — —
Tillståndsmyndigheten skall återkalla ett

sjuktransporttillstånd som har beviljats en ju-
ridisk person, om företaget säljs eller annars
överlåts mot vederlag och den av tillstånds-
myndigheten godkända person som svarar för
trafiken, i samband med en sådan överlåtelse
eller före det har upphört eller därefter upp-
hör med att faktiskt sköta de uppgifter som
enligt denna lag ankommer på honom eller
henne. Företaget anses vara sålt eller överlå-
tet mot vederlag, om bestämmanderätten som
grundar sig på delägarskap eller aktieinnehav
i företaget överförs eller har överförts. Till-
ståndet återkallas emellertid inte, om köparen
eller någon annan person till vilken tillståndet
har överförts uppfyller de villkor för bevil-
jande av sjuktransporttillstånd som avses i
9 § 1—3 mom. och om det tillstånd som
överförs har beviljats före den 1 mars 1991.

27 §

Straffstadganden

Den som bedriver tillståndspliktig person-
trafik utan behörigt trafiktillstånd eller sådant
transporttillstånd som förutsätts i internatio-
nella avtal om landsvägstransporter eller bry-
ter mot förbudet i 5 § 2 mom., skall för
bedrivande av olovlig persontrafik dömas till
böter eller fängelse i högst tre månader.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Avbrytande av olovlig trafik

En polisman kan avbryta en transport, om
tillståndspliktig persontrafik bedrivs utan be-
hörigt trafiktillstånd, utan tillstånd som förut-
sätts i internationella avtal eller i strid med ett
förbud eller utan en handling eller om fordo-
nets förare inte kan förete en handling som
han eller hon enligt denna lag eller enligt
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bestämmelser som har utfärdats med stöd av
den är skyldig att medföra.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti
2007.

Helsingfors den 2 mars 2007

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Susanna Huovinen
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Riksdagens beslut

Nr 219

om ändring av 23 och 48 § i riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 52 § 1 mom. i grundlagen
föreskriver,

ändras i riksdagens arbetsordning av den 17 december 1999 (40/2000) 23 § 1 mom. och
48 §, av dem 48 § sådan den lyder delvis ändrad i riksdagens beslut 118/2003 och 10/2006,
som följer:

23 §

Statsrådets meddelanden och redogörelser

Statsrådets meddelanden och redogörelser
föredras för riksdagen och tas därefter upp till
behandling utom dagordningen.
— — — — — — — — — — — — —

48 §

Registrering av frånvaro

Uppgifter om frånvaro från plenum på

grund av uppdrag i anknytning till riksdags-
arbetet eller sjukdom eller moderskaps-, fa-
derskaps- eller föräldraledighet antecknas i
protokollet från plenum.

Talmanskonferensen utfärdar anvisningar
om de uppdrag som räknas in i riksdagsarbe-
tet samt om registreringen av närvaro och
frånvaro.

Detta beslut av riksdagen träder i kraft den
22 mars 2007.

Helsingfors den 13 februari 2007

På riksdagens vägnar

Paavo Lipponen
talman

Seppo Tiitinen
generalsekreterare

TKF 4/2006
GrUB 12/2006
RSk 52/2006
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 220

om förfarandet vid ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den nationella reserven 2007

Given i Helsingfors den 2 mars 2007

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av
den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbruks-
politik (1100/1994), sådan denna paragraf lyder i lag 273/2003:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller förfarandet vid
ansökan om gårdsstödsrättigheter ur den na-
tionella reserv som avses i artikel 42 i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprät-
tande av gemensamma bestämmelser för sy-
stem för direktstöd inom den gemensamma
jordbrukspolitiken och om upprättande av
vissa stödsystem för jordbrukare och om änd-
ring av förordningarna (EEG) nr 2019/93,
(EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG)
nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr
1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr
1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr
2529/2001, nedan rådets förordning om
gårdsstöd.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) kommissionens förordning I kommissio-

nens förordning (EG) nr 796/2004 om när-
mare föreskrifter för tillämpningen av de
tvärvillkor, den modulering och det integre-

rade administrations- och kontrollsystem som
föreskrivs i rådets förordning (EG) nr
1782/2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbru-
kare,

2) kommissionens förordning II kommis-
sionens förordning (EG) nr 795/2004 om till-
lämpningsföreskrifter för det system med
samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets för-
ordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande
av gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd inom den gemensamma jordbruks-
politiken och om upprättande av vissa stöd-
system för jordbrukare,

3) gårdsstödsrättighet i enlighet med
blandmodellen en hektarspecifik stödrättighet
som fastställs för jordbrukare på grundval av
systemet med samlat gårdsstöd, en hektarspe-
cifik stödrättighet som beviljas jordbrukare i
enlighet med artikel 63.2 i rådets förordning
om gårdsstöd och en rättighet i enlighet med
artiklarna 47 och 48 i rådets förordning om
gårdsstöd,

4) ansökan om tilldelning ur reserven en
ansökan om tilldelning av gårdsstödsrättig-
heter ur den nationella reserven under ett
visst år,
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5) stödansökan en ansökan som under ett
visst stödår hänför sig till systemet med sam-
lat gårdsstöd och andra system med arealstöd,

6) stödberättigande jordbruksmark sådana
arealer som avses i artikel 44.2 i rådets för-
ordning om gårdsstöd,

7) force majeure eller exceptionell omstän-
dighet force majeure eller exceptionella om-
ständigheter som avses i artikel 40 i rådets
förordning om gårdsstöd.

3 §

Ansökan om tilldelning ur reserven

Ansökan om tilldelning av gårdsstödsrät-
tigheter ur den nationella reserven skall göras
på blankett nummer 289 som jord- och
skogsbruksministeriet har fastställt.

Ansökningsblanketten skall fyllas i om-
sorgsfullt och sökanden ansvarar för att upp-
gifterna är korrekta.

Ansökan jämte bilagor skall lämnas in till
den myndighet som avses i 6 § senast den 30
april 2007.

4 §

Beviljande av gårdsstödsrättigheter ur den
nationella reserven till jordbrukare som

inleder sin jordbruksverksamhet

Gårdsstödsrättigheter beviljas ur den natio-
nella reserven till sådana i artikel 2 punkt k i
kommissionens förordning II avsedda jord-
brukare som inleder sin jordbruksverksam-
het, i enlighet med vad som bestäms i 6 § i
statsrådets förordning om överföring av
gårdsstödsrättigheter och användning av den
nationella reserven inom systemet med sam-
lat gårdsstöd (46/2007).

Den stödberättigande jordbruksmark för
vilken gårdsstödsrättigheter söks skall ha
uppgetts i stödansökan för år 2006, med un-
dantag av jordbruksmark som omfattats av en
sådan förbindelse om att inte odla som avses
i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om av-
trädelsepension (16/1974), 9 § i lagen om
avträdelseersättning för lantbruksföretagare
(1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelse-
stöd för lantbruksföretagare (1293/1994).

Gårdsstödsrättigheter ur den nationella re-
serven beviljas på grundval av stödberätti-
gande jordbruksmark också om jordbruks-
marken inte har uppgetts i stödansökan för år
2006, om force majeure eller exceptionella
omständigheter har varit orsak till detta. Sö-
kanden skall anmäla force majeure eller ex-
ceptionella omständigheter på det sätt som
anges i artikel 72 i kommissionens förord-
ning I.

5 §

Tidpunkt för beviljande av gårdsstöds-
rättigheter

Om den behöriga myndigheten godkänner
den sökandes ansökan om tilldelning ur re-
serven 2007, anses det att gårdsstödsrättig-
heterna beviljats ur den nationella reserven
den 15 juni 2007.

6 §

Inlämnande av ansökan

Ansökan jämte bilagor skall lämnas in till
den arbetskrafts- och näringscentral, nedan
TE-central, inom vars verksamhetsområde
gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.
Om gårdsbruksenheten inte har något drifts-
centrum lämnas ansökan in till den TE-cen-
tral inom vars verksamhetsområde merparten
av gårdsbruksenhetens åkrar är belägna.

På Åland lämnas ansökan jämte bilagor in
till länsstyrelsen på Åland.

7 §

Försenad ansökan

Påföljderna av en försenad ansökan be-
stäms i enlighet med artikel 21 i kommissio-
nens förordning I.

Om ansökan är försenad sänks beloppet av
det gårdsstöd som betalas för 2007 med en
procent för varje arbetsdag som ansökan är
försenad. Med arbetsdagar avses vardagar
utom lördagar. För sent inlämnade bilagor till
ansökan betraktas som en försenad ansökan.

Ansökan avslås om den är mer än 25 ka-
lenderdagar försenad.
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8 §

Komplettering av ansökan på initiativ av
myndigheten

Om TE-centralen finner uppenbara fel eller
bristfälligheter i ansökan eller bilagorna till
den, skall TE-centralen sända sökanden en
skriftlig uppmaning att komplettera ansökan
till de delar som anges i begäran om komplet-
tering. Begäran om komplettering skall inne-
hålla en tidsfrist för inlämnandet av komplet-
teringen. Tidsfristen får inte understiga 10
kalenderdagar.

Om sökanden inte lämnar de begärda upp-
gifterna eller övriga kompletteringar inom ut-
satt tid kan ansökan handläggas och avgöras
utan dem.

9 §

Ändringssökande

Ändring i ett beslut som gäller ansökan om
tilldelning av gårdsstödsrättigheter ur den na-
tionella reserven får sökas på det sätt som
föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln
av stöduppgifter i fråga om landsbygds-
näringar (1336/1992).

10 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 7 mars
2007. Åtgärder som verkställigheten av för-
ordningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 2 mars 2007

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Lantbruksråd Arja-Leena Kirvesniemi
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