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LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ
5/2000 vp
Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 24 päivänä toukokuuta 2000 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 6
§:n muuttamisesta (HE 60/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa on ollut kuultavana
- vanhempi hallitussihteeri Tuula Ikonen, liikenneministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia.
Konserneille annettaisiin oikeus suorittaa henkilökuljetuksensa hallinnassaan olevilla moottoriajoneuvoilla ilman liikennelupaa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se
on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen
hyväksymistä seuraavin huomautuksin.
Sen johdosta, että hallituksen esityksen mukainen liikenneluvista vapauttamisen laajentaminen ajoittuu ajankohtaan, jolloin käydään julkista keskustelua työryhmän ehdotuksesta vapauttaa mm. pakettiautoilla tapahtuva tavaraliikenne liikenneluvista, valiokunta toteaa, ettei
HE 60/2000 vp

hallituksen esityksen mukaisen lainmuutoksen
hyväksyminen ota millään tavoin ennakoivasti
kantaa em. ehdotukseen.
Valiokunta korostaa, että nyt käsiteltävänä
olevassa lainmuutoksessa on kysymys konsernin sisäisten henkilökuljetusten keskittämisestä
yhteen yhtiöön, joka ei saa myydä henkilökuljetuspalveluja konsernin ulkopuolisille tahoille.
Konsernin sisäisiä kuljetuksia saa suorittaa vain
osakeyhtiölain (734/78) 1 luvun 3 §:n tarkoittama tytäryhtiö. Näissä ns. konsernin sisäisissä
kuljetuksissa saa kuljettaa vain konserniin kuuVersio 2.0
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luvien yhtiöiden henkilöstö. Kuljetukset tulee
suorittaa tytäryhtiön omalla kalustolla ja sen
oman henkilökunnan toimesta.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella liikennevaliokunta
kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.

Erkki Pulliainen /vihr
Annika Lapintie /vas
Klaus Bremer /r
Jyri Häkämies /kok
Erkki Kanerva /sd
Saara Karhu /sd
Kari Myllyniemi /kesk
Raimo Mähönen /sd
Tero Mölsä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Vesa Makkonen.
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Pauli Saapunki /kesk
Ismo Seivästö /skl
Timo Seppälä /kok
Lasse Virén /kok
Raimo Vistbacka /ps
Matti Vähänäkki /sd
Harry Wallin /sd
vjäs. Olli Nepponen /kok.

