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Liikennevakuutuskeskuksen lausunto liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntöön
I.8.4.20L6

jo

viestintöministeriö on pyytönyt Lükennevokuutuskeskusta (LVK) ontomoon lousunnon
luonnoksesto hollituksen esitykseksi liikennekooreksi. LVK esittìiti lousuntonaon seuraavon.
Läkenne-

tVK pitää

liikennekaaren tavoitteita asiakaslähtöisen digitaalisen liikenneympäristön
rakentamisesta, markkinaehtoisen kilpailun lisääntymisestä ja liikennesektoria koskevan
sääntelyn keventämisestä ja modernisoinnista kannatettavana. Esityksellä voidaan arvioida
olevan myös positiivisia ympä ristövai kutu ksia.

Sääntelyä purettaessa on kuitenkin pidettävä mielessä liikennealan elinkeinonharjoittajien
kilpailuneutraliteetin sä¡llrttäm¡nen. Tieto ajoneuvolla tapahtuvasta ammatinharjoittamisesta
tulisi olla myös vakuutusyhtiöiden kä¡ettävissä silloinkin, kun kyse on lakiehdotuksessa
tarkoitetusta pienimuotoisesta toiminnasta. Ammattimaisessa käytössä olevan ajoneuvon
vakuutusten hinnoittelun tulee liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksessa säädetyllä tavalla
jatkossakin perustua yhdenvertaisuuden ja riskivastaavuuden periaatteisiin.
Henkilö- ja tavaraliikenneluvan sekä taks¡l¡ikenneluvan myöntämisehtoihin esitetään lisättäväksi
eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksujen asianmukaisen hoitamisen lisäksi
liikennevakuutusmaksuvelvollisuuden hoitaminen.

Esityksellä ei pyritä muuttamaan lakisääteisen liikennevakuutuksen korvauspiiriä. Liikenteen
käyttäjien oikeusturvan varmistamiseksi lainvalmistelussa tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän
huomiota vastuuþsymysten kuten elinkeinonharjoittajan henkilökohtaisen vahingonkoruausvastuun ja vapaaehtoisten sekä lakisääteisten vakuutusten rajap¡ntaan.
Edelleen kiinnitämme lainsäätäjän huomiota lakiehdotuksen liikenneturuallisuutta heikentäviin

kohtiin.

1.

Viranomaisrekisterimerkintöjen informatiivisuusja liikennevakuutusyhtiön tiedonsaanti on
turvattava

Lakiluonnoksessa soveltamisalaa ehdotetaan rajattavaksí siten, ettei laki koskisí pienimuotoista

henkilö- taitavarankuljetustoimintaa. Pienimuotoisena toimintaa pidetään, kun luonnollisen henkilön
tai oikeushenkilön kuljetustoiminnasta saadut korvaukset edeltävän L2 kuukauden aikana eivät
kokonaisuudessaan ylitä L0 000 euroa.
Rajauksen seurauksena pienimuotoisen toiminnan harjoittaja vapautettaisiin mm. pätevyys- ja
lupavaatimuksista sekä tiedonantovelvollisuudesta. EsiÇksen mukaan tällainen toiminta jäisi
pääasiallisesti myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontaoikeuden ulkopuolelle.
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Esityksen mukaan Trafiylläpitäisivaltakunnallista liikenneluparekisteriä. Liikenneluparekisterin
julkiseen osaan merkittäisiin tiedot myönnetyístä ja peruutetuista liikenneluvista, luvan
voimassaoloaika ja tunnus, luvanhaltijan yhteystiedot sekä lupia koskevat muutokset.

Liikennevakuutusyhtiöillä on lakisääteinen velvollisuus huomioida liikennevahinkoriski olennaisena
tariffitekijänä. Tällä hetkellä vakuutusyhtíö voitarkistaa ajoneuvon käyttötarkoituksen
ajoneuvorekisteristä. Ammattimaisessa käytössä olevalla henkilöajoneuvolla, jolla ajetaan
keskimääräísesti paljon, on tutkimusten mukaan noin nelinkertainen vahinkoriskiverrattuna
hen ki lökohta isessa käytössä olevalla ajoneuvolla
Lakiehdotuksen mukaan pienímuotoista toimintaa harjoittavalla ei olisi velvollisuutta hankkia
liikennelupaa eikä muutenkaan ilmoittaa viranomaisille toiminnan aloittamisesta tai päätÇmisestä.
Näin ollen tietoa ajoneuvon pienimuotoísesta ammattimaisesta käytöstä ei saataisijulkisesta
rekisteristä, vaikka riskin näkökulmasta oletettavaa on, että myös pienimuotoisen toiminnan
onnettomuusriski olisi keskimäärin suurempi kuin pelkästään yksityiskäytössä olevan henkilöauton.
Esityksen mukaan pienimuotoisesta toiminnasta saatu tulo olisiveronalaista ansiotuloa, joka on
ilmoitettava henkilökohtaisella veroilmoituksella. Lähtökohtaisestitällaisen palvelun myyjä eí olisi
arvonlisäverovelvollinen. Verohallínnon lisäksi tietoa tällaisesta toiminnasta saadusta tulosta ei tulisi

muille viranomaisille. Esityksessä ei oteta kantaa siihen, olisiko tiedot myöhemmin saatavissa
esimerkiksi kehitteillä olevan kansallisen tulorekisterin (Katre) kautta. Tietojen saaminen edellyttåä joka
ta pau ksessa la insäädäntöön perustuvaa oikeutta.
Ehdotuksen voidaan katsoa heikentävän viranomaisrekisterin informatiivisuutta ja vaarantavan
liikennetoimijoiden kilpailuneutraliteettia. Puutteellisen tiedon johdosta mm. liikennevakuutusmaksutariffit voisivat vaihdella saman alan toimijoiden kesken. Ajoneuvon käyttötarkoitusta koskevalla
merkinnällä on vaikutusta myös korvaustoimintaan määritettäessä esimerkiksi seisontapäiväkorvausta.
Edelleen vahingoista maksettavien kustannusten voidaan arvioida jakautuvan epäoikeudenmukaisesti
kaikkien vakuutuksenottajien kesken.
Lupajärjestelmää uudistettaessa tulisi samalla turvata vakuutusyhtiöiden sähköinen tiedonsaanti síten,
että vakuutus- ja korvaustoimínnassa välttämättömät tiedot ovat ilman tarpeettomia transaktiokustannuksia jatkossakin saatavilla.

2.

Liikennevakuutusmaksuvelvollisuuden täyttäminen osaksi liikennelupaehtoja

Liikennekaariluonnoksessa henkilö- ja tavaraliikenneluvan sekä taksiliikenneluvan saamisen ehtona on,
ettei lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutuksiin liittyviä maksuja ole laiminlyöty.
Lupaehtoja on perusteltua täydentää siten, että myös lakisääteiseen liikennevakuutukseen liitt¡nriä
laiminlyöntejä voidaan pitää esteenä luvan myöntämiselle. Muutoksen tulisi koskea kaikkia
liikennelupia sekä luonnollisen henkilön että oikeushenkilön osalta.
LVK esittää seuraavan muutoksen luonnoksen II osan L luvun 4
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Liikenteen turvollisuusvirosto myöntää ...liikenneluvon

...

henkilölle:

.jollo ei ole veroihin, lokisriöteisiin elöke-, tapoturmo-, Iiikenne- tai
työttömyysvokuutusmaksuihin taikka Tullin perimiin maksuihin liittyvien velvollßuuksien
Iaiminlyöntejti eikti muita ulosotosso olevia velkoja, jotka ovat hönen moksukykyynsti
nöhden vtihöistö suurempio, eikci velkoja, jotka on palautettu ulosotosta
v o ro tto m u u sto d ist u ks in ; "

3.

Vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Hallituksen esitysluonnoksessa

ei ole pohdittu tai selvitetty esityksen

mahdollisia

liikenneturuallisuusvaikutuksia. Vaikka liikennekaaressa säädetään liikenteen markkinoista ja palveluista,
voi esitetyillä muutoksilla olla merkittäviä liikenneturvallisuutta heikentäviä vaikutuksia. Tämä selittyy
liikenteen riskien erilaisuudella verrattuna esityksessä käytetÇihin toimialaesimerkkeihin.

Liikenteen riskeissä korostuvat henkilövahinkojen suuri osuus; liikenneonnettomuuksien osallisten
lukumäärä ja seurausten vakavuus. Liikennevakuutuksesta korvataan vuosittain noin L00 000
liikennevahinkoa, joista maksetaan korvauksia noin 480 000 000 euroa. Noin joka viides liikennevahinko
johtaa henkilövahinkoon. Henkilövahinkoon johtaneissa liikennevahingoissa keskimääräinen
vammautuneiden ja kuolleiden lukumäärä per vahinko on 1,3.
Hallituksen esityksessä esítetään taksinkuljettajan vaatimuksia merkittävästi kevennettäväksi. Jatkossa

taksinkuljettajalta ei enää edell¡ettäisi taksinkuljettajan ajolupaa, koulutusta tai koetta. Esityksen
mukaan nämä vaatimukset korvaisitaksiluvan haltijan velvollisuus huolehtia kuljettajiensa osaamisesta.
Haltijan velvollisuutta, sen kríteereitä tai miten sitä valvotaan, ei ole tämän tarkemmin hallituksen
esityksessä avattu. Esityksen mukaan jatkossa taksinkuljettajan vaatimuksia olisivat riittävä, mutta
kuitenkin vähintään B-luokan ajo-oikeus sekä lasten kanssa työskenteleviin verrattava rikostaustan
selvittä m inen. Lisä ksi huom ioon otettaisiin eräät i iken nerikokset.
I

LVK toteaa liikenteen riskeihin nojautuen, että esitetyt taksinkuljettajanvaatimukset eivät ole riittävät
liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Tätä tukee liikennevakuutuksen riskitutkimuksen tulos siitä, että jo

nykyään luvanvaraisen henkilöautoliikenteen henkilövahinkotiheys oli nelinkertainen yksityiskäyttöis¡in
henkilöautoihin nähden vuosina 20L0-20L4. Korostuneesta riskistä johtuen ei ammatikseen liikenteessä
ajavien kuljettajien vaatimuksien keventäminen ole perusteltua ja sitä on tarkasteltava kriittisesti.
LVK nostaa esille huolen siitä, ettei ammatikseen liikenteessä ajavien taksinkuljettajien ajoþk¡ryn enää
jatkossa kiinnitettäisi huomiota muita henkilöauton kuljettajia enempää. Taksinkuljettajalta ei enää
edellytettäisi ryhmän 2 ajoterveysvaatimuksia eikä ajoterveysvaatimusten täyttymistä enää seurattaisi
määräajoin ajoluvan uusinnan yhteydessä. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan
vuosina 2009-20L3 sattuneissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa jo puolessa (N=509 kpl) oli
taustalla kuljettajan terveydellísíä riskitekijöitä. Terveysperäiset riskit vaikuttavat onnettomuuden
taustalla esimerkiksi kuljettajan arviointi- tai toimintakykyä heikentävinä tekijöinä. Tyypillisimpiä
terveysperäisiä riskejä ovat mielenterveyden ongelmat, sydän- ja verisuonitaudit sekä päihdeongelmat.
Tällaiset ongelmat tulevat usein esiin terveydenhuollon yhteydessä. LVK esittää, että takinkuljettajan,
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kuten muidenkin ammattikuljettajien, on jatkossakin täytettävä ryhmän 2 ajoterveysvaatimukset, ja että
ajoterveysvaatim usten täyttym istä seu rata a n ed el een m ä ä räajo n.
I

i

Hallituksen esitysluonnoksessa on esitetty, että jatkossa taksiliikennettä voisi harjoittaa henkilöautolla,
pakettiautolla, kuorma-autolla tai kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai raskaalla nelipyörällä. LVK
nostaa esille, että korilla suojaamattomilla ajoneuvoilla
muita ajoneuvoja suurempi
vammautumisriski, mikä voisi osaltaan korostua taksiliikennekäytössä johtuen kuljetettavien
henkilöiden lukumäärästä sekä turvavarusteiden, kuten lainakypärän, huonosta istuvuudesta. Myös
mopoauton vammautumisriski on merkittävästi henkilöautojen riskiä suurempi. Liikennevakuutuksen
riskitutkimuksen mukaan mopoautojen henkilövahinkotiheys on yli kuusinkertainen henkilöautoihin
verrattuna.
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