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Suomen Taksiliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi määräysluonnoksesta 
taksiliikenteessä käytettävästä muusta laitteesta tai järjestelmästä. Varaamme 
mahdollisuuden täydentää lausuntoaan tarvittaessa, koska määräysluonnos perustuu 
vielä Eduskunnan käsittelyssä olevaan lakiesitykseen.  
 

Vaatimukset muulle laitteelle tai järjestelmälle 
 

On hyvä, että muun laitteen tai järjestelmän tekniset vaatimukset määritellään 
selkeästi. Kiinnitämme kuitenkin huomiota eräisiin seikkoihin: 
 
Tietojen keräämisvelvoitteen tarkoituksena on verovalvonnan mahdollistaminen, joka 
onnistuakseen edellyttää sitä, että kerättyjä tietoja voidaan verrata yrityksen 
kirjanpitoon. Tämän mahdollistamiseksi matkatapahtuma-tietomalliin tulee lisätä 
kokonaishinnan rinnalle arvonlisäverokanta, joka taksimatkoissa voi olla 24, 10 tai 0 
prosenttia kuljetustehtävän mukaan. Maksutapaluetteloon tulee lisätä vaihtoehto 
laskutus. Lisäksi laskutettavien matkojen osalle on lisättävä eri laskutusvaihtoehdot 
(yhtiö tai omalaskutus).  
 
Eduskunnan käsittelyssä olevan liikennepalvelulain muutosesityksen 
perustelumuistion mukaan, muu laite tai järjestelmä voi koostua esimerkiksi 
ajoneuvossa olevasta älypuhelimesta ja siihen asennettavasta ohjelmistosta, sekä 
tiedot tallentavasta palvelimesta ja siihen asennetusta ohjelmistosta. Näillä kaikilla 
osakomponenteilla voi olla eri valmistaja. Kun määräys asettaa vaatimuksia 
valmistajalle, tulee myös selkeästi määritellä, mitä tahoa valmistajalla tarkoitetaan. 
Lisäksi muun laitteen tai järjestelmän kokonaisuudesta on oltava yksi vastuutaho 
määriteltynä selkeästi.  

 
Määräyksen valvonta ja muun laitteen tai järjestelmän hyväksyntä  

 
Määräysluonnoksessa on puute, jonka seurauksena määräyksen noudattamisen 
käytännön valvonta ei ole mahdollista. Määräysluonnoksen perusteluissa 
todetaan: ”Traficom ei toteuta muiden laitteiden tai laitteiden ohjelmistojen 
varmentamista, sinetöimistä tai validointia. Valmistajan on dokumentoitava ja 
säilytettävä kerättyjen tietojen käsittelyä koskevat asiakirjat sekä yksityiskohtaiset 
tiedot muusta laitteesta tai ohjelmistosta. Kolmannen osapuolen tietokantatarjoaja on 
velvollinen esittämään toiminnallisuutta koskevia asiakirjoja pyydettäessä.” 
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Liikennepalvelulain muutosesityksen lähetekeskustelussa kiinnitettiin toistuvasti 
huomiota taksiliikenteen valvonnan mahdollistamiseen. Muun laitteen tai järjestelmän 
osalta valvonnan tosiasiallinen mahdollistaminen ja luotettavuuden arvioinnin osalta 
on ehdottoman tärkeätä, että muulla laitteella tai järjestelmällä on 
viranomaishyväksyntä.  
 
Laitteen tai järjestelmän virallinen hyväksyntä varmistaa käytännön valvonnan 
mahdollisuuden liikenteessä. Ilman valvontaa ei määräyksen sisällöllä ole merkitystä. 
Hyväksyntä lisää myös kuluttajien luottamusta sekä turvallisuuden tunnetta heidän 
suorittamansa omavalvonnan myötä. Kuluttajan on pysyttävä todentamaan palvelua 
käyttäessään, että käytettävä muu laite tai järjestelmä täyttää viranomaisvaatimukset. 
Ilman viranomaishyväksyntää tämä on kuluttajalle täysin mahdoton tehtävä.  
 
Lisäksi viranomaishyväksyntä on tarpeellinen tietoturvan varmistamiseksi. 
Tietosisällöissä käsitellään hyvin sensitiivistä tietoa, muun muassa henkilötunnuksia. 
Liikenne- ja viestintävirasto on luonteva taho kyseisen hyväksynnän myöntäjäksi. 
Hyväksyntäprosessin osalta mallia voi ottaa Liikenne- ja viestintäviraston 
tietoturvamerkin myöntämisestä. Sen osalta prosessi on saatu varsin helpoksi, sekä 
hyväksynnän hakijan kannalta kustannuksiltaan kohtuulliseksi.  
 
Mikäli Liikenne- ja viestintävirasto näkee, ettei sillä ole toimivaltaa muiden laitteiden 
tai järjestelmien hyväksynnän osalta, esitämme että virasto ryhtyy välittömästi toimiin 
yhdessä Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa edelleen Eduskunnan Liikenne- ja 
viestintävaliokunnassa käsiteltävänä olevan lakitekstin täsmentämiseksi tarpeellisilta 
osiltaan. 
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