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Taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja
hintatietojen esilläpito
Määräyksen tausta ja säädösperusta
Liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 152 §:ssä säädetään yksittäistä palvelutilannetta koskevasta
taksiliikenteen palvelujen hinnoittelusta.
Pykälän 1 momentin mukaisesti henkilöliikennettä tarjoavan luvan haltijan sekä välityspalvelun tarjoajan on
annettava matkustajalle ennen taksimatkan alkamista tai tilauksen vahvistamista tieto matkan
kokonaishinnasta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa etukäteen, hinnan määräytymisen
perusteet veroineen. Kokonaishinta tai hinnan määräytymisen perusteet on ilmoitettava selkeällä,
yksiselitteisellä ja matkustajan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla. Hintatiedot on esitettävä siten,
että ne ovat helposti matkustajan havaittavissa ennen matkan alkamista.
Pykälän 2 momentin mukaan, jos taksimatkasta ei ole sovittu kiinteää hintaa, on matkan hinnan
perustuttava kuljettuun matkaan ja matkaan käytettyyn aikaan, ja hinnan määrityksessä on käytettävä
taksamittaria. Lisäksi matkasta voidaan periä erillinen lähtömaksu ja muita lisämaksuja, jotka ovat
etukäteen matkustajan tiedossa. Hinnan määrittämisessä käytettävät hinnan määräytymisen perusteet
eivät saa muuttua taksimatkan aikana.
Pykälän 3 momentin mukaan, jos taksimatkasta ei ole sovittu kiinteää hintaa, henkilöliikennettä tarjoavan
luvan haltijan on annettava matkustajalle ennen taksimatkan alkamista tieto esimerkkimatkan hinnasta.
Esimerkkimatkan hinta on sellaisen matkan arvonlisäverollinen hinta, jonka pituus on 10 kilometriä, ja joka
kestää 15 minuuttia. Esimerkkimatkan hinta on esitettävä siten, että se on helposti matkustajan
havaittavissa ennen matkan alkamista. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkempia määräyksiä
hintatietojen ja esimerkkimatkan hinnan ilmoittamisesta sekä niiden esilläpidosta.
Pykälän 4 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäviraston on seurattava matkustajille tarjottavien
taksiliikenteen palvelujen hinnoittelua. Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset
esimerkkimatkan hinnasta, jonka ylittyessä taksimatkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista on
sovittava nimenomaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston on määritettävä esimerkkimatkan hinta sellaiselle
tasolle, jonka ylittyessä esimerkkimatkan hinnan voidaan katsoa merkittävästi ylittävän taksiliikenteen
palvelujen yleisen hintatason. Määriteltyä esimerkkimatkan hintaa on tarkasteltava vuosittain. Jos syntyy
erimielisyys siitä, onko hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista sovittu nimenomaisesti,
palveluntarjoajan on näytettävä väitteensä toteen. Jos hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista ei
ole sovittu nimenomaisesti, se ei voi ylittää Liikenne- ja viestintäviraston määrittelemää esimerkkimatkan
hintaa.
Tällä määräyksellä Liikenne- ja viestintävirasto antaa tarkemmat määräykset taksimatkan hintatietojen ja
esimerkkimatkan hinnan ilmoittamisesta, niiden esilläpidosta sekä esimerkkimatkan hinnasta, jonka
ylittyessä taksimatkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista on sovittava nimenomaisesti.
Määräyksenantovalta perustuu liikenteen palveluista annetun lain 152 §:n 3 ja 4 momenttiin.
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Määräyksellä kumotaan 9.12.2019 annettu Liikenne- ja viestintäviraston määräys taksimatkasta
matkustajalle ilmoitettavista tiedoista ja hintatietojen esilläpidosta (TRAFICOM/432625/03.04.03.00/2019)
sekä 17.4.2018 annettu Liikenteen turvallisuusviraston määräys taksiliikenteen palvelun kokonaishinnasta
(TRAFI/196233/03.04.03.00/2017).
Määräyksen valmistelu
Määräysluonnos on valmisteltu Liikenne- ja viestintävirastossa. Määräyksen valmistelussa on pyritty
huomioimaan sekä sidosryhmien näkemykset voimassaolevan määräyksen muutostarpeista että
valvonnassa havainnoituja seikkoja lainsäädännön muutoksista johtuvien muutostarpeiden ohella.
Liikenne- ja viestintävirasto on esitellyt määräystä sidosryhmille määräyshankkeen aikana. Määräyksestä on
pyydetty erikseen lausuntoa sidosryhmiltä x-x. Lausuntopyyntö on julkaistu lisäksi Liikenne- ja
viestintäviraston internet-sivuilla ja lausuntopalvelu.fi-sivustolla.
Arvio määräyksen vaikutuksista
Määräyksellä pyritään yhtenäistämään ja selkeyttämään teknisin ratkaisuin nykyistä kirjavaa
hinnoitteluilmoituskäytäntöä asiakkaan ja alan toimijoiden eduksi sekä tukemaan hinnoittelun
ymmärrettävyyttä, selkeyttä ja havainnoitavuutta.
Määräyksellä voidaan yhtenäistää matkustajalle ilmoitettavia tietoja ja hintatietojen esilläpitoa koskevaa
käytäntöä. Näillä toimin voidaan tukea asiakkaan mahdollisuuksia arvioida taksimatkan hintaa, edesauttaa
hintatietojen läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Määräyksellä voidaan lisäksi lisätä hintatietojen
saavutettavuutta visuaalisen näkyvyyden sekä sijoittelun keinoin. Määräyksellä voidaan vaikuttaa
matkustajan mahdollisuuksiin tutustua hintatietoihin ennen matkaa ja vertailla hintoja eri
palveluntarjoajien välillä. Luvanhaltijan kannalta yhtenäinen hintatietojen esilläpito vähentää
sekaantumisen vaaraa ja voi vaikuttaa positiivisesti kilpailuun, koska yhdenmukainen hinnoista
ilmoittaminen tukee toimijoiden välisen kilpailun läpinäkyvyyttä.
Määräyksellä ei pyritä seikkaperäisesti määräämään hinnaston sisällöstä vaan mahdollistavalla sääntelyllä
pyritään vaikuttamaan positiivisesti hinnoittelumerkintöjen havaittavuuteen, selkeyteen, yksiselitteisyyteen
ja ymmärrettävyyteen.
Määräyksen vaikutuksia ja muutostarpeita seurataan määräyksen voimaantulon jälkeen. Määräyksen
vaikutuksia voidaan seurata Liikenne- ja viestintäviraston viranomaistyön keinoin, esimerkiksi valvonnan
yhteydessä. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto tuottaa tutkimustietoa taksialaa koskevan uudistuksen
vaikutuksista, jonka yhteyteen määräyksen vaikutusten seurantaa voidaan yhdistää.
Taloudelliset vaikutukset
Määräyksellä ei katsota olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ehdotetut muutokset aiheuttavat
joitakin välittömiä lisämenoja taksialan toimijoille materiaalikustannusten ja hallinnollisen työn johdosta.
Hintamerkintöjen pohjamateriaaleja valmistaville tahoille puolestaan odotetaan uusien tilausten myötä
syntyvän uusia tuloja.
Pidemmällä aikavälillä hintamerkintöjen yhdenmukaistamiseen tähtäävät toimet saattavat vaikuttaa myös
positiivisesti ennalta tilaamattomien taksimatkojen kysyntään, kun hintojen näkyvyys ja selkeys
matkustajan kannalta paranee.
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Määräyksellä ei rajoiteta yrittäjien vapautta valita hintamerkinnän pohjamateriaalia. Eri
pohjamateriaalivalinnoista aiheutuvat kulut saattavat poiketa toisistaan. Esimerkiksi tarralla kiinnitettävän
hintamerkinnän kappalehinnan on arvioitu olevan enintään 10–15 euroa. Sen sijaan esimerkiksi Led-näytön
tai tabletin muodossa toteutettu hinnasto olisi alkukustannuksiltaan korkeampi.
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Määräyksellä ei katsota olevan välittömiä vaikutuksia viranomaistoimintaan. Välillisesti määräyksen
voidaan katsoa liittyvän Liikenne- ja viestintäviraston taksialaa koskevaan lakisääteiseen
viranomaistoimintaan.
Lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto kehittää liikennemarkkinoiden seurantaa, johon kuuluu muun muassa
taksimarkkinoiden saatavuuden, kuluttajahintojen, turvallisuuden ja päästöjen kehityksen seuranta.
Liikenne- ja viestintävirasto seuraa tilastollisesti kuluttajahintoja vuosineljänneksittäin taksiliikenteen
hintaindeksien muodossa. Seurantaa hyödynnetään myös tämän määräyksen valmistelussa.
Ympäristövaikutukset
Määräyksellä ei katsota olevan keskeisiä ympäristövaikutuksia.
Yhteiskunnalliset vaikutukset
Määräyksellä ei katsota olevan keskeisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Määräys ei vaikuta hinnoitteluun tai
hinnoittelun perusteisiin. Määräyksellä pyritään antamaan ainoastaan vähimmäistason edellytyksiä ja
säilyttämään toimijoiden harkintavaltaa mahdollisimman laajalti – Muun muassa määräyksen
toteuttamisen tavat ovat alan toimijan omassa harkintavallassa.
Yksityiskohtaiset perustelut
Määräyksellä annetaan tarkemmat määräykset taksimatkan hinnan ilmoittamisesta ja hintatietojen
esilläpidosta taksin ulkopuolella. Määräys koskee yksinomaan yksittäisiä palvelutilanteita, eli taksiasemalta
alkavia taksimatkoja sekä muutoin ennalta tilaamatta tai varaamatta alkavia matkoja. Määräys ei koske
taksimatkoja, jotka tilataan puhelimitse tai sovelluksella välitys- tai yhdistämispalvelun kautta tai muutoin
ennalta. Matkustajan tilatessa matkan puhelimitse tai muilla tavoin ennalta esimerkiksi sovelluksen kautta,
on hänellä merkittävästi paremmat valmiudet ja mahdollisuudet selvittää taksimatkan hinta ennalta
verrattuna siihen, että taksimatka otetaan ennalta tilaamatta taksiasemalta tai muusta vastaavasta
paikasta. Ennalta tilaamattomissa kyydeissä matkustajan on usein verrattain lyhyessä ajassa kyettävä
vertailemaan eri taksipalvelun tarjoajien esittämiä hintoja tai arvioimaan hinta muuten, ja tästä johtuen
hintojen selkeä esilläpito, näkyvyys ja vertailtavuus ovat korostuneessa asemassa.
Myöskään taksiliikenteen palvelut, joiden järjestäminen perustuu sellaiseen hankintasopimukseen, jossa
sopimusosapuolena ei ole kuluttaja, eivät kuulu määräyksen soveltamisalaan, koska asiakkaalla ei tällöin ole
välitöntä tarvetta saada tietoa taksimatkan hinnasta.
Määräyksellä velvoitetaan ilmoittamaan taksimatkan hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet
matkustajalle ennen matkan alkua kirjallisesti taksin ulkopuolella. Esteettömyyden ja saavutettavuuden
kannalta on keskeistä, että hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet ovat kaikkien saavutettavissa. Näin
ollen hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet tulee ilmoittaa matkustajalle pyynnöstä myös suullisesti.

Perustelumuistioluonnos
4 (8)
6.10.2020

Määritelmät
Kohdassa 2.1 tarkennetaan hinnaston määritelmää. Kohdan mukaisesti hinnastolla tarkoitetaan tässä
määräyksessä sellaista esillä pidettävää hintamerkintää, jolla ilmaistaan matkustajalle taksimatkaa koskevat
keskeiset tiedot. Hinnastoa ei ole tarkoitettu esimerkiksi muun mainonnan harjoittamiseen.
Hinnastossa ilmoitettavat tiedot
Kohdassa 2.2 annetaan hinnan ilmoittamiselle tarkempia muotovaatimuksia. Hinnastossa on ilmoitettava
vähintään voimassa oleva matkan hinta tai sen hinnan määräytymisen voimassa olevat perusteet. Jos
taksimatkan hinta vaihtelee esimerkiksi vuorokaudenajan mukaan, voi esillä olla samanaikaisesti joko
yksittäin kulloisenkin vuorokauden mukaisesti voimassa oleva hinnasto tai useampi hinnasto ympäri
vuorokauden.
Hinnastossa ilmoitettavia tietoja koskevaa 2.2.1 kohtaa täsmennetään siten, että kohdassa pyritään
korostamaan suoraan lainsäädännöstä ilmeneviä velvoitteita. Liikenteen palveluista annetun lain 152 §:n 1
momentin mukaisesti edellytetään, että kokonaishinta tai hinnan määräytymisen perusteet on ilmoitettava
selkeällä, yksiselitteisellä ja matkustajan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi lainkohdassa
edellytetään, että hintatiedot esitetään siten, että ne ovat helposti matkustajan havaittavissa ennen
matkan alkamista. Näin ollen ei ole riittävää, että esimerkiksi sopimushinnan osalta kuvataan graafisesti
kaupankäyntimenettelyn esivaiheita vaan konkreettinen hinta tai sen määräytymisen perusteet on
ilmoitettava hinnastossa. Esillä voi jatkossakin olla samanaikaisesti yksi voimassa oleva hinnasto tai useampi
eri perustein voimassa oleva hinnasto.
Vähimmäishinnan ilmoittamista koskeva määräys siirretään kohdasta 2.2.1 omaksi uudeksi 2.2.2 kohdaksi.
Määräykseen lisätään uusi kiinteän hinnan ilmoittamista tarkentava 2.2.4 kohta. Jatkossa sääntelyn
noudattamisen tehostamiseksi ja tulkinnanvaraisuuden vähentämiseksi myös kiinteä hinta velvoitetaan
ilmoittamaan hinnastossa kirjallisesti. Esimerkiksi Led-näytöllä hintaa on mahdollista muuttaa
dynaamisemmin kuin tarra- tai muulla pohjalla ilmoitettu hinnasto.
Kohdan 2.2.3 numerointia muutetaan kohdaksi 2.2.5. Jatkossakin vaikka hinnastoa ei ole tarkoitettu
mainonnan harjoittamiseen, voi hinnastossa 2.2.5 kohdan mukaisesti ilmoittaa taksimatkan hinnan,
hinnanmääräytymisen perusteiden tai hinnan ilmoittamisen kannalta muitakin keskeisiä tietoja, kuten
yrityksen yhteystiedot.
Hinnastossa käytettävät ikonit
Kohdassa 2.3 määrätään hinnastossa käytettävistä ikoneista tilanteissa, joissa taksimatkan hinta tai hinnan
osa perustuu sellaisille suureille, joista kohdassa määrätään. Ikoneilla pyritään tukemaan hintamerkintöjen
selkeyttä, havainnoitavuutta ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi esimerkiksi suomen kieltä taitamattoman
matkustajan on ikonien tuella helpompi selvittää hinnan muodostumisen perusteita ja arvioida matkan
hintaa.
Kohdassa 2.3.1 tarkoitettujen ikonien yhteydessä voi 2.3.1.5 kohdan mukaisesti lisäksi käyttää hintaa tai
hinnanmääräytymisen perustetta kuvaavaa tekstiä, kuten aloitusmaksu, matka, aika tai vyöhyke 2.4.2
kohdassa määrätyllä värillä ja 2.4.3 kohdan 2 alakohdan mukaisella kirjasimella.
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Kohdassa 2.3.2 tarkoitettujen ikonien yhteydessä voi 2.3.2.8 kohdan mukaisesti niin ikään käyttää ikonin
merkitystä kuvaavaa tekstiä, kuten 1-4 hlö, matkatavarat tai eläimet 2.4.2 kohdassa määrätyllä värillä ja
2.4.3 kohdan 7 alakohdan mukaisella kirjasimella.
Kohdan 2.3.2.1 henkilömäärää kuvaavia ikoneja päivitetään selkeyden parantamiseksi siten, että jatkossa
olisi vain yksi soveltuva ikoni, jota käytettäisiin kaikissa tilanteissa, joissa hinnanmääräytymisen perusteet
vaihtelevat matkustajamäärän mukaan. Jatkossakin on mahdollista sijoittaa henkilömäärää kuvaava ikoni
määräyksen liitteenä olevan esimerkkikuvan sijoittelusta poikkeavasti. Esimerkiksi hinnoittelun yleisten
perusteiden kohdalla ikonin yhteyteen olisi mahdollista tilankäytöllisesti kuvata perustetta tarkemmin
kirjallisesti. Jos hinta tai hinnanmääräytymisen perusteet eivät vaihtele matkustajamäärän mukaan, ei
kohtaa sovelleta.
Kohdan 2.3.2.4 pyörätuolimerkin määritelmää täsmennetään poistamalla kohdan esimerkinomaisuus.
Jatkossa ikonia on käytettävä, jos matkan hinta tai sen osa perustuu avustamiseen, paarien asennukseen tai
porrasvetoon.
Kohdassa 2.3.2.5 tavarakuljetusta kuvaava ikoni
sisältää paketit sekä muut samankaltaiset painavat
tavarat ja kuormat, joiden arvonlisäverokanta poikkeaa matkustajakuljetusten arvonlisäverokannasta.
Kohdassa 2.3.2.6 ikoni
sisältää esimerkiksi urheilutavarat, kuten sukellus- tai laskettelutarvikkeet,
polkupyörät sekä muut erikoismatkatavarat.
Kohdassa 2.3.2.7 annettua ikonia
käytetään silloin kun matka alkaa lentoasemalta, jos taksimatkan
hinta tai sen osa perustuu siihen, että taksimatka aloitetaan lentoasemalta. Myös matkan alkaessa
lentoasemalta, on huomioitava, että hinnaston tulee näkyä ajoneuvon oikealle sivulle siten, että se on
matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa. Hinnaston ei kuitenkaan tarvitse olla kiinnitettynä
ajoneuvoon.
Hinnaston sijoittelu ja muut edellytykset
Kohdan 2.4.1 mukaisesti hinnasto tulee esittää ajoneuvon oikeanpuoleisessa takasivuikkunassa, muualla
ajoneuvon oikealla sivulla tai muutoin ajoneuvon oikealle sivulle näkyvässä paikassa, siten että se on
matkustajan mahdollisimman helposti havaittavissa. Hinnasto voidaan sijoittaa esimerkiksi ajoneuvon
katolle.
Yhtenäisen ulkoasuvaatimuksen tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa asiakkaan hintavertailua.
Asiakkaan on helpompi vertailla hintoja, kun hän tietää missä kohdassa mikäkin tieto on ilmoitettu ja tiedot
on ilmoitettu riittävän isolla kirjasinkoolla lukemisen helpottamiseksi.
Kohdan 2.4.3 alakohdan 3 mukaisesti hinnastossa on oltava otsikkona teksti ”Hinnasto” tai sen kieliversio.
Otsikko voidaan elinkeinovapauden edellyttämällä tavalla ilmoittaa myös muulla elinkeinonharjoittajan
valitsemalla kielellä. Ruotsinkielinen otsikko on ”Prislista”.
Kohtaan 2.4.3 sisällytetään esimerkkimatkan hinnan ilmoittamista koskevat tarkemmat määräykset
sijoittelun ja fonttikoon osalta uusiksi luetelmakohdiksi 9-11, jotka koskevat tilanteita, joissa liikenteen
palveluista annetun lain 152 §:n 3 momentin mukaisesti ei ole sovittu kiinteää hintaa. Esimerkkimatkan
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hinta tulee otsikoida joko otsikolla "Esimerkkihinta" tai sen kieliversiolla. Vastaavasti kuin koko hinnaston
otsikkoa koskien määrätään, saa elinkeinonharjoittaja ilmoittaa otsikon tekstin valitsemallaan kielellä.
Vähimmäisfonttikoot esimerkkimatkan hinnan ilmoittamiselle ovat ilmoitettavan hinnan osalta 36 pistettä
rivivälillä 37 pistettä sekä esimerkkimatkan hinnan suureita kuvaavien 10 km + 15 min ja alaotsikon
"Esimerkkihinta" osalta 20 pistettä rivivälillä 21 pistettä. Määräys ei ota kantaa hinnoitteluun tai hinnan
määräytymisen perusteisiin.
Määräykseen lisätään uusi esimerkkimatkan hintaa ja nimenomaista hinnasta sopimista koskeva 3 kohta.
Liikenteen palveluista annetun lain 152 §:n 4 momentin mukaan Liikenne- ja viestintävirasto antaa
tarkemmat määräykset esimerkkimatkan hinnasta, jonka ylittyessä taksimatkan hinnasta tai hinnan
määräytymisen perusteista on sovittava nimenomaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston on määritettävä
esimerkkimatkan hinta sellaiselle tasolle, jonka ylittyessä esimerkkimatkan hinnan voidaan katsoa
merkittävästi ylittävän taksiliikenteen palvelujen yleisen hintatason. Jos syntyy erimielisyys siitä, onko
hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista sovittu nimenomaisesti, palveluntarjoajan on näytettävä
väitteensä toteen. Jos hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista ei ole sovittu nimenomaisesti, se ei
voi ylittää Liikenne- ja viestintäviraston määrittelemää esimerkkimatkan hintaa. Lisäksi lainkohdan mukaan
määriteltyä esimerkkimatkan hintaa on tarkasteltava vuosittain viraston toimesta. Lain esitöiden mukaan
Liikenne- ja viestintävirasto antaisi tarkemmat määräykset poikkeuksellisen korkeasta esimerkkimatkan
hintatasosta, jonka ylittyessä taksimatkan hinnasta tai hinnan määräytymisen perusteista on sovittava
nimenomaisesti. Liikenne- ja viestintäviraston on määritettävä edellä tarkoitetulle poikkeuksellisen
korkealle esimerkkimatkan hinnalle euromääräinen taso, jonka ylittyessä luvanhaltijan määrittämän
esimerkkimatkan hinnan voidaan katsoa ylittävän merkittävästi taksiliikenteen palvelujen yleisen
hintatason. Merkittävänä ylityksenä voidaan pitää 50 prosentin ylitystä tavanomaiseksi katsotusta
hintatasosta.
Liikenne- ja viestintävirasto tuottaa vuosineljänneksittäin taksiliikenteen hintaindeksin maakunnittain,
kuntaryhmittäin ja koko maan tasolla. Indeksi perustuu otokseen valittujen yritysten ilmoittamiin
hintatietoihin.1
Muuttuja: hinta
Keskiarvo

Keskihajonta Min
25

3,1

Max
13

Alin
kvartaali

Lkm
33

1070

Mediaani

21,9

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto

1

Laskelmat perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston taksiliikenteen toisen kvartaalin 2020 täydentävään
hintaseurantaan.

25

Ylin
kvartaali
26,5
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Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto
Laskelmien perusteella hinnoissa ei ole merkittävää hajontaa. Keskiarvon ollessa 25,05 euroa. Viraston
hintaseurantatiedoissa oli havaittavissa vain yksi poikkeavan alhainen hinta (13 euroa). Sen sijaan yhtään
poikkeavan korkeaa arvoa ei otannassa ollut (maksimi 33,25 euroa). Tavanomaisena hintatasona voidaan
aineiston perusteella pitää 25, 05 euron hintaa. Näin ollen tällä hetkellä korkeimmatkin ilmoitetut hinnat
jäävät alle laissa tarkoitetun 50 prosentin tavanomaiseksi katsotusta hintatasosta poikkeavan korkean
euromääräisen hintarajan. Kun tähän summaan lisätään 50 prosenttia, muodostuu merkittävän ylityksen
rajaksi laskennollisesti 37,5 euroa. Liikenne- ja viestintävirasto katsoo, että sopivaksi katsottava
merkittäväksi ylitykseksi katsottava euromääräinen esimerkkimatkan hintaraja on näin ollen 40 euroa.
Määräyksen lopullinen sisältö on riippuvainen esitettävän lain lopullisesta sanamuodosta ja uusien
määräysvaltuuksien hyväksymisestä.2
Määräys on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021.
Liitteiden esimerkkikuvia päivitetään vastaamaan määräykseen tehtyjä muutoksia. Henkilömäärää kuvaava
ikoni päivitetään määräyksen mukaisesti ja esimerkkikuvaan lisätään malli esimerkkihinnan ilmoittamisen
tavasta. Lisäksi saatujen kehitysehdotusten esimerkkikuvien euromääriin lisätään yksi desimaali pilkun
jälkeen.
Määräyksen aikataulu
Määräys on tarkoitus antaa syksyn 2020-kevään 2021 aikana ja se on tarkoitettu tulemaan voimaan
1.6.2021.
2

Ks. liikenne- ja viestintäministeriön hanke liikennepalvelulain muuttamisesta (LVM025:00/2019):
https://valtioneuvosto.fi/en/project?tunnus=LVM025:00/2019
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Määräyksestä viestiminen
Määräyshankkeen aloittamisesta on tiedotettu Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla sekä
sähköpostitse tieliikenteen määräysvalmistelun tiedotuslistalle ilmoittautuneille. Määräysluonnoksesta on
pyydetty kirjalliset lausunnot ajalla x-x. Lausuntopyyntö on julkaistu Liikenne- ja viestintäviraston
internetsivuilla sekä lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Lisäksi lausuntopyyntö on lähetetty tieliikenteen
määräysvalmistelun tiedotuslistalle ilmoittautuneille sähköpostitse. Valmis määräys julkaistaan Liikenne- ja
viestintäviraston verkkosivuilla ja Finlexissä. Määräyksen antamisesta tiedotetaan Liikenne- ja
viestintäviraston verkkosivuilla ja erikseen sidosryhmille.

