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Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

HE 70/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja
liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Puolustusministeriön hallinnonalan osalta hallituksen esitykseen 70/2021 vp liittyy 3 §:n
2 momentti, jonka mukaan lakia ei sovelleta myöskään ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu ja rakennettu tai mukautettu ainoastaan asevoimien tai Rikosseuraamuslaitoksen
käyttöön taikka ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu ja rakennettu käytettäväksi pääasiassa rakennustyömailla, louhimoissa, satamissa tai lentokentillä tai ajoneuvoihin, jotka
on tarkoitettu lumen auraukseen.
Esitysluonnoksen ollessa lausuntokierroksella talvella 2021 lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentti kuului: ”tätä lakia ei sovelleta myöskään ajoneuvoihin, jotka on suunniteltu ja
rakennettu tai muunnettu ainoastaan asevoimien käyttöön”. Puolustusministeriö totesi
5.2.2021 liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossaan, että puolustusministeriö esittää harkittavaksi, että lainkohdan suomenkielinen termi ”muunnettu” vaihdettaisiin termiksi ”mukautettu”.
Sanamuodolla on merkitystä Puolustusvoimien ajoneuvojen käyttöön ja siihen, ettei Puolustusvoimien ajoneuvoihin sovelleta lakia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lakiluonnoksessa ollut sanamuoto ”muunnettu” olisi voitu tulkita tarkoittavan, että ajoneuvoihin tulisi tehdä muutoksia, jotta ne
jäisivät lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä ei ole Puolustusvoimien edun mukaista ja
kaventaisi direktiivin rajausta koskien Puolustusvoimien ajoneuvoja.
Hallituksen esityksessä todetaan, että lausuntokierroksen perusteella on tehty täsmennyksiä hankintayksiköiden velvoitteisiin, asevoimia koskevaan poikkeukseen, EU:n kynnysarvoihin, puitesopimusten siirtymäaikaan sekä jälki-ilmoituksen tekemiseen.
Puolustusministeriö toteaa, että sen lausuntokierroksella esittämä ehdotus lainkohdan
sanamuodon ”muunnettu” vaihtamisesta termiksi ”mukautettu”, on huomioitu hallituksen esityksen 3 §:n 2 momentissa. Puolustusministeriöllä ei ole muuta lausuttavaa esityksestä.
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