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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliiken-
nelain ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta 
annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
joukkoliikennelakia ja maantieliikenteen lii-
kenneyrittäjäkoulutuksesta annettua lakia. 
Laeissa ehdotetaan säädettäväksi Euroopan 
parlamentin ja neuvoston kansainvälistä lin-
ja-autoliikennettä koskevan asetuksen sekä 
liikenteenharjoittaja-asetuksen mukaisista 
toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten 
muusta soveltamisesta. Liikennelupajärjes-
telmän keskeiset säännökset säilyisivät enti-
sellään. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi toimenpitei-
tä harmaan talouden estämiseksi. Lupaviran-
omaisen olisi vuosittain tarkastettava eri vi-
ranomaisilta saamiensa tietojen perusteella, 
täyttääkö liikenteenharjoittaja edelleen lii-
kenneluvan saamisen edellytykset. Sen jäl-
keen lupaviranomaisen olisi ryhdyttävä on-
gelmatilanteissa toimenpiteisiin liikennelu-
van peruuttamiseksi. Tässä yhteydessä yri-
tyksiin voitaisiin tehdä tarkastuksia yrityksen 
toimipaikassa. Nämä ehdotukset perustuvat 
pääasiassa EU:n mainittuihin asetuksiin.  

Lisäksi ehdotetaan vakavaraisuutta koske-
van vaatimuksen kiristämistä, liiketoiminta-
kiellon huomioon ottamista lupaa peruutetta-

essa, muidenkin yrityksessä toimivien henki-
löiden kuin liikenteestä vastaavan henkilön 
hyvämaineisuuden tarkastamista sekä hyvä-
maineisuuden tarkastelujakson pidentämistä 
yhdestä kahteen vuoteen. Esityksessä ehdote-
taan vielä turvaominaisuuksien käyttöönottoa 
joukkoliikenneluvan jäljennöksiin sekä mah-
dollisuutta jäljennöksen määräaikaiseen pe-
ruuttamiseen kuljettajan rikkomusten vuoksi. 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia myös 
toimivaltaisten viranomaisten toimivalta-
alueisiin. Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, 
Porin ja Turun kaupunkien toimivalta-aluetta 
esitetään laajennettavaksi siten, että niistä 
syntyisi seudullisia toimivaltaisia viranomai-
sia. Helsingin seudun liikenne -kunta-
yhtymän toimivalta-aluetta esitetään laajen-
nettavaksi. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 4 
päivänä joulukuuta 2011. Toimivaltaisia vi-
ranomaisia koskevat muutokset on kuitenkin 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2012 lukuun ottamatta Porin 
kaupungin toimivalta-alueen muutosta, joka 
on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä 
heinäkuuta 2012. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1  Johdanto 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1071/2009 maantieliikenteen har-
joittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä 
koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston 
direktiivin 96/26/EY kumoamisesta, jäljem-
pänä EU:n liikenteenharjoittaja-asetus ja 
asetus (EY) 1073/2009 kansainvälisen linja-
autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevis-
ta yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 
561/2006 muuttamisesta, jäljempänä EU:n 
kansainvälistä linja-autoliikennettä koskeva 
asetus, tulevat voimaan 4 päivänä joulukuuta 
2011. Esityksessä ehdotetaan joukkoliikenne-
lakia (869/2009) ja maantieliikenteen yrittä-
jäkoulutuksesta annettua lakia (694/2006) 
muutettavaksi säätämällä edellä mainittujen 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten 
toimivaltaisista viranomaisista ja asetusten 
muusta soveltamisesta. 

Eduskunta päätti 3 päivänä helmikuuta 
2011 harmaan talouden estämiseksi tehtävis-
tä toimenpiteistä eduskunnan tarkastusvalio-
kunnalle tehtyjen selvitysten ja valiokunnan 
käsittelyn jälkeen. Harmaan talouden torju-
misen katsottiin edellyttävän laaja-alaisia 
toimenpiteitä. Tiekuljetusala, erityisesti tava-
ran kuljetus, on katsottu sellaiseksi toimi-
alaksi, jossa harmaan talouden riski on suuri. 
Vaikka havaitut ongelmat ovat ilmenneet 
pääosin tavarankuljetuksissa, on tärkeää, että 
myös henkilöliikenteessä havaittuihin on-
gelmiin puututaan ajoissa. Siksi tässä esityk-
sessä ehdotetaan useita toimenpiteitä har-
maan talouden vähentämiseksi. Jotkut toi-
menpiteet, kuten yrityksen pakollinen toimi-
paikka ja tarkastusten suuntaaminen riskiyri-
tyksiin, perustuvat uusiin EU:n säädöksiin. 

 
 
 
  

 

2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

 
Joukkoliikennelaki 
 

Voimassa olevat EU:n säännökset liikenne-
luvan saamisen ehdoista ovat maanteiden 
kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja hen-
kilöliikenteen harjoittamisen ammattiin pää-
systä sekä tutkintotodistusten, todistusten ja 
muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien 
asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 
sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoit-
tajien sijoittautumisvapauden tehokkaan 
käyttämisen edistämiseksi annetussa neuvos-
ton direktiivissä 96/26/EY, jäljempänä am-
mattiinpääsydirektiivi. Direktiivi on pantu 
linja-autoliikenteen osalta täytäntöön joukko-
liikennelailla. EU:n lainsäädännön muuttues-
sa asetustasoiseksi kansallisista laeista on 
kumottava ammattiinpääsydirektiivin mukai-
set säännökset. EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksessa on myös kokonaan uusia ja osin 
kansallisen täytäntöönpanon varaan jääviä 
säännöksiä, jotka edellyttävät lakien muut-
tamista ja täydentämistä. 

Joukkoliikennelaissa säädetään joukkolii-
kenneluvan myöntämisen edellytyksistä am-
mattiinpääsydirektiivin mukaisesti. Hakijan 
kotipaikan toimivaltainen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus myöntää joukkolii-
kenneluvan hakijalle, joka on oikeustoimi-
kelpoinen, hyvämaineinen, vakavarainen ja 
ammattitaitoinen. Lupa myönnetään vakava-
raisuusvaatimuksen täyttävälle oikeushenki-
lölle, jonka liikenteestä vastaava henkilö 
täyttää mainitut vaatimukset. Liikenteestä 
vastaavalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, 
joka on oikeushenkilön tähän tehtävään esit-
tämä ja toimivaltaisen viranomaisen hyväk-
symä ja joka vastaa siitä että liikennettä har-
joitetaan lain mukaisesti, ammattitaitoisesti 
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ja huolellisesti sekä muutoin asianmukaisesti. 
Lisäksi edellytetään, että liikenteestä vastaa-
va henkilö edustaa yritystä viranomaisten 
kanssa asioitaessa sekä johtaa tosiasiallisesti 
ja jatkuvasti yrityksen liikenteenharjoittamis-
ta.   

Hakija katsotaan vakavaraiseksi, jos hän 
kykenee asianmukaisesti vastaamaan velvoit-
teistaan ja osoittaa, että hänellä on riittävät 
taloudelliset voimavarat yrityksen käynnis-
tämiseen ja liikenteen asianmukaiseen hoi-
tamiseen. Joukkoliikenneluvan hakijalla ja 
haltijalla katsotaan olevan riittävät taloudelli-
set voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen 
asianmukaiseen hoitamiseen, jos hänellä on 
käytettävissään vähintään 9 000 euroa am-
mattimaisessa henkilöliikenteessä käytettä-
vää linja-autoa kohden ensimmäiseltä autolta 
ja vähintään 5 000 euroa seuraavilta autoilta. 
Varoiksi katsotaan rahoitusomaisuus, vaihto-
omaisuus sekä vakuutena käytettävissä oleva 
käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoi-
tukset. Jos kyseessä on luonnollinen henkilö, 
avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, varoiksi 
voidaan katsoa myös luonnollisen henkilön 
ja vastuunalaisten yhtiömiesten henkilökoh-
tainen vakuutena käytettävissä oleva omai-
suus. Lisäksi laissa on säännökset siitä, millä 
tavalla varat lasketaan ja millä tavoin niiden 
riittävyys osoitetaan. 

Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on 
katsottava hyvämaineiseksi, jos häntä ei ole 
tuomittu rikoksista vankeuteen tai sakkoran-
gaistukseen. Vankeusrangaistuksia tarkastel-
laan viiden viimeksi kuluneen vuoden ajalta 
ja sakkoja vuoden ajalta. Kaikki vankeusran-
gaistukset on otettava huomioon, kun taas 
sakkorangaistuksista on arvioitava ne, jotka 
koskeva työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, 
liikenteen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen 
noudattamista, liikenne- ja ajoneuvoturvalli-
suutta, ympäristönsuojelua tai muuta amma-
tillista vastuuta. Riippumatta siitä, onko hen-
kilö tuomittu vankeus- vai sakkorangaistuk-
seen, on lisäksi arvioitava, osoittavatko teot 
hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoitta-
maan ammattimaista henkilöliikennettä.  

Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on 
katsottava ammattitaitoiseksi, jos hän on suo-
rittanut linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin ja 
kirjallisen kokeen sekä saanut suorittamisesta 
Liikenteen turvallisuusviraston antaman to-

distuksen. Yrittäjäkurssin suorittamista ei 
vaadita henkilöltä, jolla on vähintään kaksi 
vuotta jatkunut käytännön kokemus henkilö-
liikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtä-
vissä, jos hän on suorittanut hyväksytysti kir-
jallisen kokeen. Linja-autoliikenteen yrittäjä-
kurssin pituus on vähintään 160 oppituntia. 
Kurssin opetussisältöön tulee kuulua ainakin 
ammattiinpääsydirektiivissä säädetyt aihepii-
rit. Kirjallisen kokeen tulee olla sisällöltään 
ja rakenteeltaan mainitun direktiivin mukai-
nen. Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa 
kokeen järjestämisestä ja hyväksyy kokee-
seen henkilön, jolta ei vaadita yrittäjäkurssin 
suorittamista. Virasto voi käyttää koetehtävi-
en laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämi-
sessä apuna ulkopuolista asiantuntijaa.   

Joukkoliikennelaissa on säännökset siitä, 
mitkä viranomaiset ovat toimivaltaisia anta-
maan ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitet-
tuja todistuksia ja asiakirjoja henkilölle, joka 
aikoo harjoittaa liikennettä muussa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin 
Suomessa. Lisäksi säädetään muusta Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta ole-
valta hakijalta edellytettävistä asiakirjoista. 

Liikenneluvan myöntävä toimivaltainen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi 
peruuttaa joukkoliikenneluvan määräajaksi 
tai kokonaan, jos luvanhaltija ei enää täytä 
luvan myöntämisen edellytyksiä. Luvanhalti-
jalle voidaan luvan peruuttamisen sijasta an-
taa varoitus, jos luvan peruuttaminen olisi 
kohtuutonta ja ilmenneet puutteet, rikkomuk-
set ja laiminlyönnit on korjattu tai ne ovat 
vähäisiä. Jos liikenneluvan peruuttamisen tai 
varoituksen antamisen peruste on sellainen, 
että se voidaan korjata, viranomaisen on en-
nen luvan peruuttamista tai varoituksen an-
tamista annettava luvanhaltijalle mahdolli-
suus asetetussa määräajassa korjata puute tai 
laiminlyönti. Määräaika ei saa olla lyhyempi 
kuin kolme kuukautta. Lupa voidaan peruut-
taa, jos epäkohtaa ei ole määräajassa korjattu.  

Jos joukkoliikenneluvan haltija kuolee, 
kuolinpesä saa jatkaa liikennettä enintään 18 
kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kol-
men kuukauden kuluessa kuolinpäivästä il-
moittaa liikenneluvan haltijan velvollisuuk-
sista vastaavan henkilön toimivaltaisen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hy-
väksyttäväksi. Hänen tulee ammattitaitovaa-
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timusta lukuun ottamatta täyttää liikenteestä 
vastaavalle henkilölle säädetyt vaatimukset. 

Jos joukkoliikenneluvan haltija joutuu 
konkurssiin, konkurssipesällä on oikeus jat-
kaa liikenteen hoitoa kolmen kuukauden ajan 
konkurssiin joutumisesta. Konkurssipesän on 
viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ha-
luaako se käyttää hyväkseen tätä oikeutta. 
Liikenteestä vastaavalle henkilölle asetetuista 
tehtävistä vastaavat ne, jotka hoitavat kon-
kurssipesää. 

Jos liikenteestä vastaava henkilö on vaih-
dettava kuoleman, äkillisen vakavan sairau-
den, tapaturman tai muun näihin verrattavan 
ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi, 
tulee hakemus tästä toimittaa viipymättä toi-
mivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle. Jos liikenteestä vastaava hen-
kilö ei enää täytä säädettyjä vaatimuksia, lu-
vanhaltijan tulee välittömästi asiasta tiedon 
saatuaan toimittaa siitä ilmoitus toimivaltai-
selle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle. Jos tehtävään ei heti voida esittää 
säädetyt ammattitaitovaatimukset täyttävää 
henkilöä, on vaatimuksen täyttymisen osoit-
tavat selvitykset toimitettava mahdollisim-
man pian, kuitenkin viimeistään vuoden ku-
luttua vaihtamistarpeen aiheuttaneesta tapah-
tumasta. 

Joukkoliikennelain mukaisia toimivaltaisia 
viranomaisia ovat yhdeksän elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusta sekä 26 kunnal-
lista toimivaltaista viranomaista. Kunnallisis-
ta toimivaltaisista viranomaisista neljä on 
seudullisia: Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä, Hämeenlinnan kaupunki, Lah-
den kaupunki ja Tampereen kaupunki. Kun-
tien toimivallasta säädettäessä on noudatettu 
kuntien tahtoa sekä toimivallan laajenemisen 
että sen supistamisen yhteydessä. Toimival-
lasta säädetään joukkoliikennelailla, joka on 
erityislaki. Siitä, miten kunta järjestää toimi-
valtansa käyttämisen, säädetään kuntalailla. 

 
 
Laki maantieliikenteen yrittäjäkoulutuksesta  
 

Maantieliikenteen yrittäjäkoulutuksesta an-
netun lain (694/2006) mukaan Liikenteen 
turvallisuusviraston tulee valvoa liikenneyrit-
täjäkoulutuksen järjestämistä. Virastolla on 

oikeus tehdä tarkastuksia koulutuspaikoissa, 
ei kuitenkaan kotirauhan piiriin kuuluvassa 
paikassa.  
 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä EU:n ja 

ulkomaiden lainsäädäntö 

 
Euroopan unioni (EU) 
 

Euroopan yhteisöjen piirissä annettiin 
1970-luvulla useita maantieliikenteen harjoit-
tajan ammattiin pääsyä sekä tutkintotodistus-
ten ja muodollista kelpoisuutta osoittavien 
muiden asiakirjojen vastavuoroista tunnus-
tamista koskevia direktiivejä. Niiden selkiyt-
tämiseksi ja yhtenäistämiseksi Euroopan 
unionin neuvosto antoi 29 päivänä huhtikuu-
ta 1996 ammattiinpääsydirektiivin. Kyseisel-
lä direktiivillä asetettiin jäsenvaltioille vel-
voite saattaa kansallisesti voimaan liiken-
teenharjoittajan ammattiin pääsyä, tutkinto-
todistusten, todistusten ja muiden muodollis-
ta kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vasta-
vuoroista tunnustamista ja muita toimenpitei-
tä koskevat vaatimukset.  

Ammattiinpääsydirektiivin soveltamisesta 
saadut kokemukset, vaikutusten arviointi ja 
tutkimukset osoittivat komission mukaan, et-
tä eri jäsenvaltiot sovelsivat direktiiviä epä-
yhtenäisesti, millä oli haitallisia seuraamuk-
sia muun muassa liikenneturvallisuuden, kil-
pailun vääristymisen, markkinoiden avoi-
muuden ja yhtenäisen valvonnan puuttumi-
sen muodossa. Katsottiin tarpeelliseksi ottaa 
käyttöön asetustasoista sääntelyä, mikä johti 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen antami-
seen. Asetuksen tuomat keskeiset muutokset 
aiempaan direktiivitasoiseen sääntelyyn näh-
den koskevat liikenteestä vastaavan henkilön 
määritelmän sisällyttämistä asetukseen, vaa-
timusta liikenteenharjoittajan tosiasiallisesta 
ja pysyvästä toimipaikasta, luvan saaneiden 
yritysten riskiluokitusjärjestelmää ja tarkas-
tusten ulottuvuuden täsmentämistä kansalli-
sessa laissa sekä hyvän maineen menettämi-
sestä aiheutuvaa soveltumattomuutta. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksessa sää-
detään liikenteenharjoittajien ammattiin pää-
syä koskevista vaatimuksista, joita ovat tosi-
asiallinen ja pysyvä toimipaikka, hyvä mai-
ne, asianmukainen varallisuus sekä ammatil-
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linen pätevyys. Asetuksessa on myös sään-
nöksiä toimivaltaisista viranomaisista, lupien 
myöntämisestä ja valvonnasta, hallinnollises-
ta yhteistyöstä ja sen yksinkertaistamisesta 
sekä todistusten ja muiden asiakirjojen vas-
tavuoroisesta tunnustamisesta.  

Kansainvälistä linja-autoliikennettä koske-
vassa asetuksessa säädetään kansainvälisen 
linja-autoliikenteen ja kabotaasiliikenteen 
markkinoille pääsystä. Myös aiempi unionin 
lainsäädäntö on asetustasoista, joten joukko-
liikennelakiin tarvittavat muutokset ovat vä-
häisempiä kuin EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksesta johtuvat. Niistä keskeisiä ovat 
toimivaltaisia viranomaisia, muutoksenhakua 
ja asetuksen rikkomisen seuraamuksia kos-
kevat säännökset.  
 
Ruotsi 
 

Ruotsissa ei ole asetettu liikenteenharjoitta-
jille muita vaatimuksia sen lisäksi mitä EU:n 
liikenteenharjoittaja-asetuksen 3 artiklassa 
säädetään. Lisävaatimuksia ei myöskään ole 
suunnitteilla. 

Ammattimaisesta liikenteestä annetussa 
laissa (yrkestrafiklag, 1998:490) edellytetään 
hyvää mainetta paitsi liikenteestä vastaavalta 
henkilöltä, myös oikeushenkilöltä, kun on 
kyse lupaa hakevasta yksityisoikeudellisesta 
oikeushenkilöstä tai ulkomaisesta oikeushen-
kilöstä. Hyvää mainetta koskeva vaatimus 
koskee lisäksi yrityksen toimitusjohtajaa tai 
muuta yrityksen avainhenkilöä, jolla johta-
van asemansa tai muun vastaavan aseman 
kautta on tosiasiallisesti toiminnan määräys-
valta, osuuskunnassa hallituksen jäsentä ja 
varajäsentä, jolla on huomattava osuusomis-
tus, sekä henkilöyhtiöiden yhtiömiehiä, 
kommandiittiyhtiössä kuitenkin vain vas-
tuunalaisia yhtiömiehiä. 

Kun liikennelupa menetetään vakavien rik-
komusten vuoksi, luvanhaltijalle langetetaan 
vähintään kolmen ja korkeintaan viiden vuo-
den karenssi. Kyseisenä aikana henkilö ei voi 
harjoittaa ammattimaista liikennettä. Tämä 
lain säännös pidettäneen voimassa jatkossa-
kin. Toisaalta EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 6 artiklan 3 kohdassa puhutaan 
nimenomaan toimenpiteistä hyvän maineen 
palauttamiseksi, jolloin pelkkä ajan kulumi-
nen kriteerin täyttymisen ehtona ei liene jat-

kossa riittävää. Mahdollisia ratkaisuvaihtoeh-
toja tarkastellaan vielä. 

Tieliikenteen riskiluokitusjärjestelmä on 
pantu Ruotsissa täytäntöön ajo- ja lepoajoista 
ja ajopiirtureista annetulla asetuksella 
2004:865, jossa on säännökset lisätarkastuk-
sista. Asetuksen mukaisesti lisätarkastuksia 
kohdistetaan yrityksiin, jotka ovat muita yri-
tyksiä useammin syyllistyneet asetusten (EY) 
N:o 561/2006, joka koskee ajo- ja lepoaikoja, 
ja ajopiirturia ja sen käyttöä koskevan ase-
tuksen (ETY) N:o 3821/85 rikkomiseen tai 
vakavaan rikkomiseen.  
 
Viro 
 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen edel-
lyttämä kansallinen lainvalmistelu tapahtuu 
Virossa samaan aikaan kuin Suomessa. Tie-
toa lopullisista ratkaisuista ei ole vielä saata-
villa. Seuraavasta ilmenevät kuitenkin ne aja-
tukset, joiden pohjalta lainvalmistelutyö on 
käynnissä. 

Voimassa olevan Viron lain mukaan yhtei-
söluvan hakijalla on oltava vähintään kahden 
vuoden pituinen kokemus maan rajojen sisäl-
lä tapahtuvan liikenteen parissa toimimisesta. 
Kyseistä vaatimusta sovelletaan sekä virolai-
siin että sellaisiin ulkomaisiin yrittäjiin, jotka 
ovat perustaneet yritykselleen sivuliikkeen 
Viroon. Myöhemmin selviää, aiotaanko ky-
seinen vaatimus pitää voimassa EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetuksen 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Lisäksi Virossa sovelletaan kaik-
kiin kotimaanluvan ja yhteisöluvan hakijoi-
hin kriteeriä, jonka mukaan luvan myöntävä 
viranomainen voi evätä luvan, jos hakijalla 
on verorästejä tai se on asetettu konkurssiin. 
Tämä vaatimus aiotaan pitää vastaisuudessa-
kin voimassa, mutta muita vaatimuksia ei ole 
suunnitteilla. 

Hyvän maineen edellytys koskee Virossa 
sekä maantieliikenneluvan haltijana olevaa 
yritystä että luonnollista henkilöä, jonka yri-
tys on ilmoittanut sen liikenteestä vastaavak-
si henkilöksi. Näiden henkilöiden piiriä ei 
aiota toistaiseksi laajentaa. 

Hyvän maineen palauttamista koskevan 
vaatimuksen, siten kuin siitä säädetään EU:n 
liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklan 3 
kohdassa, täytäntöönpanotavasta kansallisen 
lainsäädännön tasolla, päätetään myöhem-
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min. Voimassa olevan kansallisen lainsää-
dännön nojalla tieliikenneluvan hakijaa, hal-
tijaa tai liikenteestä vastaavaa henkilöä pide-
tään hyvämaineisena, jos häntä ei ole kos-
kaan tuomittu törkeää tekotapaa käyttäen 
tehdystä rikoksesta tai useammin kuin kerran 
tahallisesti aiheutetusta muusta kuin törkeäs-
tä rikoksesta – näistä rikoksista säädetään 
tarkemmin muissa laeissa.  
 
Ranska 
 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 3 ar-
tiklan edellyttämät neljä liikenteenharjoitta-
jaa koskevaa vaatimusta: pysyvä toimipaik-
ka, hyvämaineisuus, taloudelliset edellytyk-
set ja ammatillinen pätevyys koskevat Rans-
kassa paitsi liikenteenharjoittajaa, myös sel-
laista ajoneuvojen vuokraustoiminnan har-
joittajaa, joka käyttää toiminnassaan ammat-
tikuljettajia. Ranskassa ei aiota asettaa näiden 
ohella lisävaatimuksia. Vaatimus tosiasialli-
sesta ja pysyvästä toimipaikasta ei kuiten-
kaan vielä sisälly Ranskan voimassaolevaan 
lainsäädäntöön, koska sitä ei edellytetty am-
mattiinpääsydirektiivissä, joten kyseinen vaa-
timus otetaan huomioon EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen edellyttämän kansallisen 
lainvalmistelun yhteydessä. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 ar-
tiklan soveltamisen osalta Ranskan voimassa 
olevan lainsäädännön nojalla hyvämainei-
suus koskee henkilöitä, jotka johtavat pysy-
västi ja tosiasiallisesti yrityksen toimintaa ja 
joilla on tarvittava ammatillinen pätevyys. 
Kyseinen vaatimus koskee myös erilaisten 
yhtiöiden lakimääräisiä edustajia. Voimassa-
oleva sääntely aiotaan pitää voimassa, mutta 
hyvämaineisuuden vaatimus täytyy asetuksen 
6 artiklan nojalla ulottaa koskemaan myös 
yhtiöitä oikeushenkilöinä. 

Tuomioistuimen päätöksellä hyvän mai-
neensa menettänyt henkilö ei voi toimia 
Ranskassa liikenteenharjoittajana ennen kuin 
hyvän maineen menettämisen perusteena 
olevaa tekoa koskeva merkintä on poistettu 
kyseisen henkilön rikosrekisteriotteen 2 osas-
ta. Ranskassa rikosrekisteriotteen 2 osaan 
merkitään suurin osa niistä rikoksista ja rik-
komuksista, joista henkilö on tuomittu. EU:n 
liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 artiklan 3 
kohdassa säädetyn korjaavaa tai muuta vai-

kutukseltaan vastaavaa toimenpidettä koske-
van vaatimuksen täyttäminen hyvän maineen 
palauttamiseksi aiotaan toteuttaa Ranskassa 
hallintopäätöksellä. Hallintopäätökseen voisi 
tällöin sisältyä määräaikainen kielto harjoit-
taa tiettyä toimintaa tai velvollisuus selviytyä 
nuhteettomasti koeaikana tai velvollisuus 
suorittaa jokin kurssi tai koulutus. Tällaisen 
toimenpiteen oikeudellisia toteuttamismah-
dollisuuksia analysoidaan vielä. 
 
Saksa 
 

Lopullista tietoa EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen perusteella toteutettavasta kansalli-
sesta lainsäädännöstä ei ole vielä saatavilla, 
koska EU-lainsäädännön muutokset käsitel-
lään Saksassa useissa työryhmissä. Toistai-
seksi käytyjen keskustelujen perusteella ti-
lanteesta voidaan kuitenkin todeta seuraavaa. 

Mitä tulee asetuksen 3 artiklassa mainittu-
jen liikenteenharjoittajaa koskevien vaati-
musten ohella mahdollisesti asetettaviin lisä-
vaatimuksiin, Saksassa aiotaan mitä toden-
näköisimmin pitää voimassa muutamat ylei-
set vaatimukset, jotka sisältyvät voimassa-
olevaan lainsäädäntöön. Näin ollen liiken-
teenharjoittajan tai liikenteestä vastaavan 
henkilön hyvämaineisuuden esteenä voivat 
olla esimerkiksi tuomiot vakavista työ- tai 
sosiaalioikeudellisten velvoitteiden rikkomi-
sista tai vero-oikeudellisten tai ympäristöoi-
keudellisten säännösten, etenkin jäte- ja pääs-
törikosten vakavista rikkomisista. 

Jos liikenteenharjoittaja tai liikenteestä vas-
taava henkilö on menettänyt hyvän maineen-
sa, hänelle voidaan vain hakemuksesta 
myöntää oikeus johtaa kuljetusliikkeen toi-
mintaa. Tämä edellyttää, että tosiseikat puol-
tavat hakemuksen hyväksymistä ja että hen-
kilöä ei voida enää pitää hyvän maineensa 
menettäneenä. Yleensä hyvä maine voidaan 
palauttaa vasta kun on kulunut vuosi siitä, 
kun hyvän maineen menettämisestä on pää-
tetty. On myös oltava erityisiä syitä hyvän 
maineen palauttamiselle. 

Saksassa aiotaan saattaa 6 artiklan 3 koh-
dassa säädetty hyvän maineen palauttamisen 
korjaavia toimenpiteitä koskeva vaatimus 
osaksi kansallista lainsäädäntöä siten, että 
hyvän maineen palauttamiseen tarvitaan hal-
lintopäätös. Viranomainen voi palauttaa hy-
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vän maineen ja siten sallia liikenteenharjoit-
tajana toimimisen lähtökohtaisesti vasta vuo-
den kuluttua hyvän maineen menettämisestä. 
Ennen vuoden määräajan kulumista tapahtu-
va hyvän maineen palauttaminen edellyttää 
erityisiä syitä. 
 
Alankomaat 
 

Ammattiinpääsydirektiivi on pantu Alan-
komaissa täytäntöön lailla (Wet Wegvervoer 
Goederen). 

Lakia valmisteltaessa maan parlamentti piti 
tärkeänä, että EU-säännöstö kodifioitaisiin 
mahdollisimman kevyesti. Näin ollen Alan-
komaissa ei aiota asettaa kansallisessa laissa 
liikenteenharjoittajan ammattiin pääsylle 
muita vaatimuksia kuin ne, jotka sisältyvät 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 3 artik-
laan: tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka, 
hyvä maine, asianmukainen vakavaraisuus ja 
vaadittava ammatillinen pätevyys. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 3 ar-
tiklassa säädetyn hyvän maineen edellytyk-
sen osalta voimassa olevassa Alankomaiden 
laissa edellytetään hyvää mainetta kaikilta 
henkilöiltä, jotka luvat myöntävä viranomai-
nen NIWO on rekisteröinyt liikenteestä vas-
tuussa olevaksi johtajaksi tai vastuuhenkilök-
si. Vaatimus koskee kaikkia paikallisessa 
kauppakamarissa rekisteröityjä henkilöitä, 
jotka hakevat lupaa. Hakija voi siis itse mää-
ritellä haetun henkilöpiirin laajuuden. Kaik-
kien näiden henkilöiden on toimitettava hy-
vää mainetta osoittavat tarvittavat todistukset 
lupaharkintaa varten. Henkilöitä on oltava 
vähintään yksi, mutta suurissa yhtiöissä niitä 
on yleensä useita; toimitusjohtaja on yleensä 
yksi heistä. Tältä osin hallituksen ja luonnol-
lisen henkilön välinen ero on vastuukysy-
myksissä häilyvä. Jos yhtiö on syyllistynyt 
rikokseen tai rikkomukseen, yhtiön hallitus 
joutuu yleensä vastuuseen, jolloin syntyy yh-
teys luonnollisen henkilön hyvään mainee-
seen. 

Hyvän maineen palauttamisessa tarvitaan 
viranomaistoimi. Usein palauttamiselle asete-
taan tietty määräaika. On tärkeää, että toimi-
jat tietävät, miten niiden hyvä maine voidaan 
palauttaa ja mikä siihen tarvittava aika on. 
Alankomaissa hyvän maineen palauttaminen 
on ajateltu lähinnä tilanteisiin, joissa esimer-

kiksi liikenteestä vastaava henkilö kuolee tai 
joku yhtiön johtajista ei voi osoittaa olevansa 
hyvämaineinen. Tällöin annetaan määräaika 
rehabilitoinnille ja ensisijaisena keinona käy-
tetään varoitusta. Toisaalta kokemusta sään-
nöksen soveltamisesta on vähän. Sellaisia ti-
lanteita varten, joissa hyvä maine on kerta-
kaikkisesti menetetty, Alankomaissa edelly-
tettäneen Ranskan ja Saksan tapaan hallinto-
päätöstä 6 artiklan 3 kohdan edellytyksen 
saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädän-
töä. 

 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Harmaa talous 
 

Eduskunnan tarkastusvaliokunta päätti 10 
päivänä joulukuuta 2008 käynnistää tutki-
mustyön harmaasta taloudesta. Valiokunta 
antoi asiasta mietintönsä 25 päivänä tammi-
kuuta 2011. Eduskunta yhtyi valiokunnan 
mietintöön 3 päivänä helmikuuta 2011. 

Eduskunnan mukaan hallituksen on ryhdyt-
tävä harmaan talouden torjuntaan laajalla 
toimenpideohjelmalla. Eduskunnan hyväk-
symiin 25:een hallitukselle osoitettuun kan-
nanottoon ei sisälly välittömästi liikennettä 
koskevia toimenpiteitä, vaan niissä on kaik-
keen elinkeinotoimintaan kohdistuvia ehdo-
tuksia. Mietinnössä todetaan, että eri elinkei-
noaloille tarvitaan erilaisia, juuri sille elin-
keinolle soveltuvia toimenpiteitä. 

Harmaan talouden osuutta kuljetusalan lii-
kevaihdosta ei ole ollut selkeästi määriteltä-
vissä. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan ti-
laamissa raporteissa tiekuljetusala on kuiten-
kin määritelty yhdeksi harmaan talouden 
keskittymäksi. Harmaa talous merkitsee tie-
kuljetuksissa muun muassa arvonlisäveron 
maksamatta jättämistä, työehtosopimusta al-
haisempien palkkojen maksamista, väärää 
liikennevakuutusta, kuititonta kauppaa ja lu-
vatonta liikennettä. Välttämällä lakiin perus-
tuvia veroja ja maksuja sekä muita velvoittei-
ta yritys saa kilpailuetua.  

Vaikka havaitut ongelmat ovat ilmenneet 
pääosin tavarankuljetuksessa, on harmaan ta-
louden torjumisen kannalta tärkeää, että 
myös henkilöliikenteessä havaittuihin on-
gelmiin puututaan ajoissa. Liikenteen harjoit-
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tamista koskevaan joukkoliikennelakiin on 
sisällytettävä säännöksiä harmaan talouden 
torjumiseksi, vaikka se ei olekaan ainut käy-
tettävissä oleva keino. Yleisesti ottaen har-
maan talouden torjuminen on helpompaa 
niillä toimialoilla, joihin sovelletaan toimilu-
pasäännöksiä.  
 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

 
3.1 Tavoitteet 

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on 
saattaa voimaan yleisperusteluissa mainittu-
jen EU:n asetusten edellyttämät muutokset 
kansalliseen lainsäädäntöön. Lisäksi pyritään 
poistamaan tarpeettomia eroja tavara- ja hen-
kilöliikenteen säädösten sanamuodoista. 

Liikennelupien valvonnan parantamiseen ja 
niin sanotun harmaan talouden estämiseen 
pyritään ehdottamalla muutoksia liikenteen 
valvonnan tehostamiseksi ja luvanhakijaa 
koskevien vaatimusten kiristämiseksi. 

Toimivaltaisia viranomaisia on pyritty 
kannustamaan siihen, että seudullisia kunnal-
lisia viranomaisia muodostettaisiin lisää. 
Kunnallisesta itsehallinnosta johtuen muu-
tokset toimivalta-alueissa edellyttävät kau-
punkiseutujen omaa tahtotilaa. Seudullisten 
kunnallisten viranomaisten syntyminen 
edesauttaa joukkoliikennelain 3 §:n mukaista 
tavoitetta saada runsasväkisille kaupunkiseu-
duille niin korkea palvelutaso, että joukkolii-
kenteen kulkutapaosuus kasvaa. 

 
 
3.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Liikenne- ja viestintävaliokunta on joukko-
liikennelain muuttamista koskevassa mietin-
nössään 13/2010 ehdottanut harkittavaksi ja 
arvioitavaksi, olisiko toimivaltaisista viran-
omaisista jatkossa mahdollista säätää lain si-
jasta asetuksen tasolla. 

Toimivaltaisia viranomaisia koskevaa 
joukkoliikennelain 12 pykälää ollaan nyt 
muuttamassa kolmatta kertaa kahden vuoden 
sisällä. Vuoden päästä on vielä odotettavissa 
yksi muutoskierros. Tämän jälkeen toimival-

ta-alueiden muutostarve todennäköisesti vä-
henee. 

Edustuksellisen demokratian perusasioihin 
kuuluu vaatimus siitä, että lainsäädäntövaltaa 
käyttää kansanedustuslaitos. Siitä lähtee 
myös perustuslaki. Eduskunta voi rajoitetus-
sa määrin siirtää lainsäädäntövaltaa presiden-
tille, valtioneuvostolle ja ministeriölle. Perus-
tuslaissa laki-termi on varattu vain eduskun-
nan asettamille säädöksille. Asetukseksi ni-
mitetään presidentin, valtioneuvoston tai mi-
nisteriön perustuslaissa tai laissa annetun val-
tuutuksen nojalla antamia säädöksiä.  

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan ta-
savallan presidentti, valtioneuvosto ja minis-
teriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai 
muussa laissa säädetyn valtuuden nojalla. 
Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oike-
uksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan. Perustuslain 121 §:n 2 
momentin mukaan kunnille annettavista teh-
tävistä säädetään lailla. Samoin kuntalain 2 
§:n 1 momentissa todetaan, että kunnille ei 
saa antaa uusia tehtäviä tai velvollisuuksia 
muuten kuin säätämällä siitä lailla. 

Perustuslain 80 §:n 1 momenttia koskevis-
sa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 
1/1998) todetaan, että kunnan asukkaiden it-
sehallinnon periaatteeseen kuuluu, että kun-
nan tulee voida itse päättää tehtävistä, joita se 
itsehallintonsa nojalla ottaa hoidettavakseen, 
ja että muuten kunnalle voidaan antaa tehtä-
viä vain lailla.  

Jos kunnan tehtävien sääntelyyn halutaan 
käyttää asetusta, asetuksenantajalle saa siir-
tää vallan vain lakia täydentävien epäolen-
naisten ja toimeenpanoluontoisten säännös-
ten antamiseen. Tärkeäksi tulkintakysymyk-
seksi nousee, kuinka yksityiskohtaisena sään-
tely on otettava lakitasolle, jotta perustuslain 
vaatimus pidätyksestä eduskuntalain säätäjäl-
le täyttyy.  

Koska kuntien tehtävistä on säädettävä lail-
la, ei ole sopivaa laissa siirtää tehtäviä kos-
kevista olennaisista asioista määräämistä ase-
tuksen varaan valtuutussäännöksillä. Ei voida 
myöskään pitää asianmukaisena, että valtio-
neuvostolle tai muulle valtion viranomaiselle 
annettaisiin laissa valta määrätä kuntien teh-
tävistä vapaan harkintansa mukaan, vaan on 
edellytettävä, että ne perusteet, joiden mu-
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kaan harkinnan tulee tapahtua, on lausuttu 
laissa julki. Kuntalain eduskuntakäsittelyssä 
on korostettu, että annettaessa kunnille uusia 
tehtäviä on otettava huomioon kuntien mah-
dollisuudet myös käytännössä vastata tehtä-
vien hoitamisesta. 

Kunta ei yleensä voi käyttää julkista valtaa 
alueensa ulkopuolella. Kunnallisten seudul-
listen toimivaltaisten viranomaisten syntymi-
nen on perustunut alueen kuntien vapaaehtoi-
suuteen, vaikka toimivallasta säädetäänkin 
laissa. Joukkoliikennelaissa ei oteta kantaa 
siihen, miten toimivaltainen viranomainen 
toimintansa organisoi. Kuntalain 2 §:n 3 
momentin mukaan kunta hoitaa sille laissa 
säädetyt tehtävät itse tai yhteistoiminnassa 
muiden kuntien kanssa. Käytännössä kunnat 
ovat päättäneet solmia kuntalain mukaisen 
yhteistyösopimuksen ja tämän perusteella lii-
kenne- ja viestintäministeriö on valmistellut 
hallituksen esitykset toimivaltajaon muutta-
misesta. Kuntien yhteistoiminnasta säädetään 
tarkemmin kuntalain 10 luvussa. 

Erityistä toimivaltajaoista päättämisessä on 
se, että samalla kun kunnallisten viranomais-
ten toimivalta-alue laajenee, elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimivalta-alue 
pienenee. Toimivaltaisen viranomaisen toi-
mivalta on säädetty niin, että se sulkee pois 
toisen toimivaltaisen viranomaisen toimival-
lan. 

Kunnallisen toimivaltaisen viranomaisen 
toimivalta-alueen laajentamista ei voida pitää 
sellaisena epäolennaisena tai toimeenpanon 
luonteisena asiana, josta säätäminen voitai-
siin valtuutuksella siirtää lakia alemmalle ta-
solle. 

 
 
3.3 Keskeiset ehdotukset 

Yleistä 
 

Esityksessä ehdotetaan useita toimenpitei-
tä, joiden tavoitteena on harmaan talouden 
kitkeminen. Ehdotukset liittyvät liikennelu-
van saamisen edellytyksiin ja niiden valvon-
taan. Luvan saamisen edellytyksien tiuken-
tamiseen liittyviä muutoksia olisivat yrityk-
sen hyvämaineisuus, hyvämaineisuuden pii-
rin laajentaminen sekä hyvämaineisuuden 
tarkastelujakson pidentäminen, vakavarai-

suusvaatimuksen kiristäminen ja liiketoimin-
takiellon lisääminen luvan saamisen esteeksi. 
Valvonnan tehostamiseksi joukkoliikennelu-
pien jäljennöksissä otettaisiin käyttöön tur-
vaominaisuudet. Tämä mahdollistaisi jouk-
koliikenneluvan jäljennöksen peruuttamisen 
kuljettajan rikkoessa liikenne- ja ajoneuvo-
turvallisuutta koskevia säännöksiä toistuvasti 
ja vakavasti. Valvontaa tehostettaisiin myös 
yritysten riskiluokitusjärjestelmällä. Lisäksi 
ehdotetaan muutoksia eräisiin viranomaisten 
toimivaltaa koskeviin pykäliin. 

 
 
Yrityksen hyvämaineisuus ja hyvämaineisuu-
den piirin laajentaminen 
 

Voimassaolevassa ammattiinpääsydirektii-
vissä ja joukkoliikennelaissa edellytetään lu-
vanhaltijalta hyvää mainetta. Mikäli luvan-
haltija on oikeushenkilö, hyvämaineisuutta 
vaaditaan vain yrityksen liikenteestä vastaa-
valta henkilöltä. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 ar-
tiklan 1 kohdassa edellytetään, että jäsenval-
tiot määrittelevät myös yrityksen hyvämai-
neisuuden. Tämä edellyttää ainakin yhteisö-
sakon huomioimista lupaa myönnettäessä ja 
luvan voimassaoloa harkittaessa. Sen lisäksi 
mainitussa asetuksen kohdassa nimenomai-
sesti mahdollistetaan se, että hyvämainei-
suutta harkittaessa otetaan huomioon muille 
mahdollisille jäsenvaltion päättämällä tavalla 
asiaankuuluville henkilöille annetut tuomiot, 
määrätyt seuraamukset tai heidän tekemänsä 
rikkomukset. 

Yhtenä epäkohtana harmaan talouden tor-
junnassa voitaneen pitää sitä, että vain yhtiön 
liikenteestä vastaavaa henkilöä vaihtamalla 
yhtiö on edelleen hyvämaineinen vaikka 
muut yhtiössä keskeisessä asemassa toimivat 
henkilöt olisi tuomittu esimerkiksi talousri-
koksista. Ongelmana on myös niin sanottu 
ketjuyrittäminen, jossa yhden yrityksen men-
tyä konkurssiin, samat henkilöt jatkavat en-
tistä toimintaa perustamassaan uudessa sa-
man alan yhtiössä.  

Esityksessä ehdotetaan joukkoliikennela-
kiin hyvämaineisten piirin laajentamista niin, 
että siihen kuuluisivat myös toimitusjohtaja, 
avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiit-
tiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet. Vastaa-
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van tyyppisiä säännöksiä on edellä kohdassa 
2.2 selostetun mukaan monessa muussa jä-
senvaltiossa. 

 
 

Hyvämaineisuuden tarkastelujakson piden-
täminen 
 

Joukkoliikennelain 19 §:n mukaan liiken-
neluvan myöntämisen yhtenä edellytyksenä 
on, ettei luvan haltijaa tai liikenteestä vastaa-
vaa henkilöä ole tuomittu viimeksi kuluneen 
vuoden aikana kolmesti sakkorangaistukseen 
ammatilliseen vastuuseen liittyvistä rikko-
muksista. Tarkasteltavasta määräajasta ei ole 
EU:n säännöksiä. Vuoden ajanjakso on vi-
ranomaisen toiminnan kannalta lyhyt, mistä 
johtuen toistuvat rikkomukset eivät nykyisin 
juuri ole johtaneet luvan peruuttamiseen ja 
harvoin edes varoitukseen. Pidentämällä ai-
kamäärää päästäisiin paremmin kiinni jatku-
vaan säädösten rikkomiseen. Taksiliikenne-
laissa (217/2007) hyvän maineen edellytyk-
senä on vähemmän kuin kolme sakkorangais-
tusta kahdessa vuodessa. Samaa aikamäärää 
ehdotetaan nyt joukkoliikennelakiin, mutta 
hyvän maineen menettämisen rajaksi ehdote-
taan neljää tekoa, jotka ovat johtaneet sakko-
rangaistukseen tai muuhun seuraamukseen. 
 
Vakavaraisuusedellytyksen kiristäminen 
 

Joukkoliikennelain 21 §:n mukaan luvan-
haltijalla katsotaan olevan riittävät taloudelli-
set voimavarat liikenteen aloittamiseen ja sen 
asianmukaiseen hoitamiseen, jos sillä on käy-
tettävissään vähintään 9000 euroa ammatti-
maisessa henkilöliikenteessä käytettävää lin-
ja-autoa kohden ensimmäiseltä autolta ja vä-
hintään 5000 euroa seuraavilta autoilta. Vaa-
timus perustuu ammattiinpääsydirektiiviin. 
Sama vaatimus sisältyy myös EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetukseen. Sen lisäksi EU:n 
liikenteenharjoittaja-asetuksen 7 artiklan 1 
kohdan mukaan vakavaraisuusehto täyttyy 
vain, jos yritys on pystynyt keskeytyksettä 
vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan 
vuotuisen tilikauden aikana.  

Voimassa olevia säännöksiä on elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksissa tulkittu 
vaihtelevasti. Joissakin on katsottu, että lupaa 
uusittaessa on tarkastettava aina verovelka-

tiedot, toisissa ei asiaan ole kiinnitetty huo-
miota. Esityksessä ehdotetaan vakavarai-
suusedellytystä selkeytettäväksi ja kiristettä-
väksi siten, että hakijalla ei saa olla eräänty-
neitä verovelkoja tai sosiaaliturvamaksuja ei-
kä muita, ulosotossa olevia velkoja, jotka 
ovat hakijan maksukykyyn nähden vähäistä 
suurempia, taikka velkoja, jotka on palautettu 
ulosotosta varattomuustodistuksin.  
 
Liiketoimintakielto 
 

Sopimattoman ja vahingollisen liiketoi-
minnan estämiseksi sekä liiketoimintaan 
kohdistuvan luottamuksen ylläpitämiseksi 
voidaan määrätä liiketoimintakielto siten 
kuin liiketoimintakiellosta annetussa laissa 
(1059/1985) säädetään. Henkilö voidaan 
määrätä liiketoimintakieltoon, jos hän on lii-
ketoiminnassa olennaisesti laiminlyönyt sii-
hen liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia tai 
jos hän on liiketoiminnassa syyllistynyt ri-
kolliseen menettelyyn, jota ei voida pitää vä-
häisenä. Lisäedellytyksenä kummassakin ta-
pauksessa on se, että hänen toimintaansa on 
kokonaisuutena arvioiden pidettävä velkoji-
en, sopimuskumppaneiden, julkisen talouden 
taikka terveen ja toimivan taloudellisen kil-
pailun kannalta vahingollisena. 

Liiketoimintakielto on eräänlainen turvaa-
mistoimi, jolla pyritään estämään epätervettä 
liiketoimintaa harjoittavien henkilöiden toi-
minta yrityselämässä. Liiketoimintakieltoon 
voidaan määrätä vähintään kolmeksi ja enin-
tään seitsemäksi vuodeksi. Liiketoimintakiel-
toon määrää yleinen tuomioistuin syyttäjän 
vaatimuksesta. Liiketoimintakiellon noudat-
tamista valvoo poliisi. 

Liiketoimintakiellon sisällöstä on yksityis-
kohtaiset säännökset liiketoimintakiellosta 
annetun lain 4 §:ssä. Yksinkertaistetusti voi-
daan todeta, että liiketoimintakieltoon mää-
rätty henkilö ei saa harjoittaa liiketoimintaa. 

Jos henkilö on epäiltynä tai syytteessä lii-
ketoiminnassa tehdystä rikoksesta ja liike-
toimintakiellon määräämistä voidaan pitää 
todennäköisenä, voi tuomioistuin syyttäjän 
vaatimuksesta määrätä hänet väliaikaiseen 
liiketoimintakieltoon, jos se on tarpeen va-
hingolliseksi katsottavan liiketoiminnan es-
tämiseksi. 
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Esityksessä ehdotetaan, että liikennelupaa 
ei voitaisi myöntää henkilölle, joka on mää-
rätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen 
liiketoimintakieltoon. Liikenteestä vastaa-
vaksi henkilöksi ei voitaisi hyväksyä liike-
toimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoi-
mintakiellossa olevaa henkilöä. Liikennelupa 
ja lupajäljennökset olisi peruutettava, jos lu-
vanhaltija joutuu liiketoimintakieltoon tai vä-
liaikaiseen liiketoimintakieltoon. Lupa jäl-
jennöksineen olisi peruutettava myös, jos lu-
vanhaltija on liikennettä harjoitettaessa salli-
nut liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa 
liiketoimintakiellossa olevan henkilön itse tai 
toista välikätenä käyttäen toimia liiketoimin-
takiellosta annetun lain 4 tai 11 §:ssä sääde-
tyn kiellon vastaisesti. Lupa olisi peruutetta-
va tällä perusteella myös, jos luvanhaltija sal-
lii liikenteestä vastaavan henkilön jatkaa toi-
mintaansa liiketoimintakiellosta tai väliaikai-
sesta liiketoimintakiellosta huolimatta. Vält-
tääkseen luvan peruuttamisen luvanhaltijan 
olisi viipymättä ilmoitettava liiketoiminta-
kiellosta toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselle, joka voisi asettaa 
luvanhaltijalle EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 13 artiklan mukaisen, enintään 
kuuden kuukauden pituisen määräajan esittää 
uutta henkilöä liikenteestä vastaavaksi henki-
löksi. 
 
Joukkoliikenneluvan jäljennösten turvaomi-
naisuudet 
 

Linja-autossa pidettävät joukkoliikennelu-
van oikeaksi todistetut jäljennökset ehdote-
taan korvattavaksi lupaviranomaisen antamil-
la jäljennöksillä, jotka täyttävät samat turva-
ominaisuudet kuin yhteisölupa ja sen jäljen-
nökset. Jäljennöksissä pitäisi olla ainakin 
kaksi turvaominaisuutta, jotka tekevät jäljen-
nöksen väärentämisen vaikeaksi. Muutoksen 
tavoitteena on estää liikenteen harjoittaminen 
useammalla autolla kuin lupa sallii. Samalla 
liikenteen valvonnan tuloksellisuus voi li-
sääntyä. 
 
Joukkoliikenneluvan jäljennöksen peruutta-
minen kuljettajan rikkomusten vuoksi 
 

Lakiin ehdotetaan säännöstä joukkoliiken-
neluvan jäljennösten väliaikaisesta peruutta-

misesta, silloin kun luvanhaltija taikka lu-
vanhaltijan palveluksessa oleva tai muutoin 
käyttämä kuljettaja on tuomittu liikenne- tai 
ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten 
toistuvasta ja vakavasta rikkomisesta. Vas-
taavanlainen säännös on kaupallisista tava-
rankuljetuksista tiellä annetussa laissa 
(693/2006), jäljempänä tavaraliikennelaki. 

Kun liikenteenharjoittajan kuljettajat syyl-
listyvät toistuvasti ajo- tai lepoaikojen nou-
dattamatta jättämiseen tai muiden liikenne-
turvallisuutta ja ajoneuvoturvallisuutta kos-
kevien säännösten rikkomisiin, yrityksen lii-
kennelupaan ei nykyisin käytännössä puutu-
ta.  

Hyvää mainetta koskeva säännös kohdistuu 
luvanhaltijaan itseensä tai yrityksen liiken-
teestä vastaavaan henkilöön. Luvanhaltija tai 
liikenteestä vastaava henkilö, joka ei itse kul-
jeta ajoneuvoa, ei kuitenkaan yleensä syyllis-
ty mainittuihin tekoihin. Ajoaikojen rikkomi-
sesta hänet tuomitaan kuljettajan sijaan tielii-
kennelain (267/1981) 105 a §:n nojalla, jos 
hän on tietoisesti laatinut kuljettajalle aika-
taulun, joka edellyttää ajoaikasäännösten rik-
komista. Muista kuljettajan rikkomuksista 
hänet voidaan tuomita rikokseen yllyttäjänä. 
Käytännön rikostutkinnassa luvanhaltijan tai 
liikenteestä vastaavan henkilön syyllisyyttä 
ei yleensä pystytä näyttämään.  

Näistä syistä ehdotetaan uutta säännöstä, 
jonka nojalla joukkoliikenneluvan jäljennös 
voitaisiin peruuttaa enintään kolmen kuukau-
den määräajaksi kuljettajan rikkomuksista. 
Jos yrittäjä tai liikenteestä vastaava henkilö 
ei kuitenkaan ole voinut rikkomukseen vai-
kuttaa, ei lupaa peruutettaisi. 

Peruutettavien lupien määrä riippuisi lu-
vanhaltijan lupajäljennösten kokonaismääräs-
tä. Yhden joukkoliikenneluvan jäljennöksen 
haltijalle luvan peruuttamisen kynnys olisi 
korkeampi kuin sille, jolla niitä on useampia. 

  
 
Valvonta ja riskiyritykset 
 

Valvonnan tehostamiseksi ja luvan peruut-
tamisen oikea-aikaisuuden parantamiseksi 
esitykseen sisältyy riskiluokitusjärjestelmän 
käyttöön ottaminen.  

Riskiluokitusjärjestelmästä on säännöksiä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
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vissä 2006/22/EY tieliikenteen sosiaalilain-
säädännöstä annettujen neuvoston asetusten 
(ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 
täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedel-
lytyksistä ja neuvoston direktiivin 
88/599/ETY kumoamisesta, jäljempänä ajo-
aikojen valvontadirektiivi. Sen 9 artiklan 
mukaan jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
riskiluokitusjärjestelmä, jossa yritykset luoki-
tellaan suhteellisesti sen mukaan, montako 
kertaa ja kuinka vakavasti asianomainen yk-
sittäinen yritys on rikkonut mainittuja ajoai-
koja ja ajopiirturin käyttöä koskevia asetuk-
sia N:o 3820/85 tai N:o 3821/85. Yritykset, 
joilla on korkea riskiluokitus, tarkastetaan ar-
tiklan mukaan tarkemmin ja useammin kuin 
muut. Suomessa direktiivi on pantu täytän-
töön ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun ase-
tuksen (1257/1992) 7 b §:ssä. Siinä valvonta 
on säädetty poliisin ja työsuojeluhallinnon 
tehtäväksi. Riskiluokituksesta ei ole sään-
nöksiä, vaan poliisihallitus sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön työsuojeluhallinto ovat si-
säisillä ohjekirjeillään sopineet rikkomusten 
ilmoittamisesta työsuojeluhallinnolle, joka 
niiden perusteella päättää mahdollisesti teh-
tävistä yritystarkastuksista.  

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksessa vii-
tataan edellä mainittuun riskiluokitusjärjes-
telmään ja säädetään, että jäsenvaltioiden on 
laajennettava riskiluokitusjärjestelmä koske-
maan kaikkia asetuksen 6 artiklassa määritel-
tyjä rikkomuksia. Artiklassa säädetään hyvän 
maineen vaatimukseen liittyvistä edellytyk-
sistä.  Koska edellä mainittu Suomen riski-
luokitusjärjestelmä on vain valvonnan tehos-
tamista koskeva ohje, jolla ei ole välitöntä 
vaikutusta esimerkiksi lupien peruuttami-
seen, asiasta ehdotetaan säädettäväksi laissa 
tarkemmin. 

Esityksessä ehdotetaan, että toimivaltaisel-
la elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella olisi oikeus saada eri viranomaisilta 
välttämättömät tiedot seikoista, jotka voivat 
osoittaa, että 19 §:ssä säädetyt joukkoliiken-
neluvan myöntämisen edellytykset eivät enää 
täyty. Keskuksilla olisi oikeus saada tiedot 
salassapitosäännösten estämättä. Tavoitteena 
olisi harmaan talouden torjuminen niillä kei-
noilla, joiden käyttämiseen elinkeinon luvan-
varaisuus antaa edellytyksiä. Tiedot voisivat 
koskea hyvän maineen vaatimukseen liittyviä 

tietoja, mutta myös verojen maksuun liittyviä 
rikkomuksia ja verojäämiä sekä sosiaalitur-
vamaksujen laiminlyöntejä. Keskuksella olisi 
oikeus saada myös luvanhaltijoiden vero- ja 
työsuojelutarkastuskertomukset. Nykyisin 
keskukset saavat poliisilta tiedon lähinnä tie-
liikennerikkomuksista sekä työsuojeluhallin-
nolta ajoaikarikkomuksista ja työsuhteeseen 
liittyvistä rikkomuksista. Muita tietoja ne ei-
vät pääsääntöisesti saa. 

Saamiensa tietojen ja kaiken muun käytet-
tävissään olevan tiedon perusteella toimival-
tainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus toteuttaisi EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 12 artiklassa säädettyä valvonta-
velvollisuuttaan. Keskus selvittäisi kerran 
vuodessa, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen 
kaikki 19 §:ssä säädetyt luvan myöntämisen 
edellytykset. Vuosittainen selvitys tehtäisiin 
kaikista luvanhaltijoista. Valvontatiedon pe-
rusteella keskus luokittelisi riskiyrityksiksi 
ne liikenteenharjoittajat, jotka on tuomittu tai 
joille on määrätty muita seuraamuksia 20 tai 
20 a §:ssä säädetty määrä. Riskiyrityksenä 
pidettäisiin myös yritystä, jonka liikenteestä 
vastaavalla henkilöllä, toimitusjohtajalla tai 
vastuunalaisilla yhtiömiehillä on 20 §:ssä 
tarkoitettuja tuomioita tai muita seuraamuk-
sia pykälässä säädetty määrä. Riskiyrityksik-
si katsottaisiin siten yritykset, joiden hyvä 
maine joutuu tarkemmin arvioitavaksi.  

Jos luvanhaltija on määrätty liiketoiminta-
kieltoon tai on konkurssissa, keskus aloittaisi 
viipymättä luvan peruuttamismenettelyn. 
Sama koskisi tilanteita, joissa rikkomus on 
muutoin senlaatuinen, että luvan peruutta-
mista lievemmät toimenpiteet eivät tule ky-
seeseen. 

Muissa tapauksissa toimivaltainen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi jatkaa 
menettelyä tekemällä yritystarkastuksen ris-
kiyrityksiin. Keskus voisi tehdä tarkastuksen 
yhteistyössä toisen toimivaltaisen tarkastus-
viranomaisen kanssa, jos tarkastuksen kohde 
liittyy tarkastusviranomaisen tehtäviin. Kes-
kus voisi myös tarvittaessa pyytää virka-apua 
toiselta tarkastusviranomaiselta.  

Riskiyritykset tarkastettaisiin tarkemmin ja 
useammin kuin muut luvanhaltijat. Tarkas-
tusten tavoitteena olisi selvittää, onko luvan-
haltijan toiminnassa puutteita tai ongelmia, 
jotka vaikuttavat luvan pysyvyyteen mutta 
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jotka eivät ole aikaisemmin tulleet viran-
omaisten tietoon. Tarkastuksesta ei pääsään-
töisesti ilmoitettaisi luvanhaltijalle etukäteen. 
Tarkastusviranomaisella olisi oikeus päästä 
tarkastuksen toimittamista varten joukkolii-
kenneluvan haltijan toimipaikan tiloihin ja 
alueille, ammattimaisessa liikenteessä käytet-
täviin ajoneuvoihin sekä varikolle. Tarkas-
tusoikeus ei kuitenkaan ulottuisi kotirauhan 
piirissä oleviin kohteisiin, joita ovat pysy-
väisluonteiseen asumiseen käytettävät tilat. 
Tarkastuksessa sovellettaisiin hallintolain 
(434/2003) 39 §:n säännöksiä. Siten tarkas-
tuksesta olisi tehtävä tarkastuskertomus.  

Tarkastuksen jälkeen toimivaltainen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus aloittaisi 
välittömästi menettelyn, joka voisi johtaa lii-
kenneluvan tai sen jäljennöksen määräaikai-
seen tai lopulliseen peruuttamiseen, varoituk-
sen antamiseen tai lievemmissä tapauksissa 
puutteen korjaamiseen soveltaen EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetuksen 13 artiklaa sekä lain 
31 ja 32 §:ää, 34 §:n 1 momenttia sekä 34 a 
ja 35 §:ää. Jos menettely johtaisi joukkolii-
kenneluvan peruuttamiseen, yritys lakkaisi 
olemasta riskiyritys.  

Silloin, kun lupaa koskevia seuraamuksia 
ei tule lainkaan tai ne ovat luvan lopullista 
peruuttamista lievempiä, toimivaltainen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus olisi 
velvollinen uudistamaan yritystarkastuksen, 
esimerkiksi kahden vuoden kuluttua ensim-
mäisestä tarkastuksesta. Näin täyttyisi EU-
oikeuden vaatimus siitä, että riskiyritykset on 
tarkastettava muita yrityksiä useammin. Ta-
voitteena olisi, että tarkastuksen uhka vaikut-
taisi yritysten toimintaan ja saisi ne korjaa-
maan toimintatapojaan. Tarkastuksia jatket-
taisiin, kunnes uusia rikkomuksia ei enää ole 
tai ne ovat merkitykseltään vähäisiä. Tällöin 
liikenteenharjoittaja lakkaisi olemasta ris-
kiyritys. 

 
 
Toimivaltamuutokset 
 

Joukkoliikennelain 12 §:n 2 ja 3 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että syntyisi 
viisi uutta seudullista kunnallista viranomais-
ta. Lisäksi Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymän toimivalta-alue laajenisi. Uu-
sien seudullisten viranomaisten syntyminen 

tukee kaupunkiseutujen joukkoliikenteen jär-
jestämistä seudun kannalta parhaalla tavalla. 
Esitetyt muutokset perustuvat seuduilla teh-
tyyn yhteistyöhön ja seudun kuntien tahtoon. 
Esitetyt toimivalta-alueiden muutokset on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2012 lukuun ottamatta Poria, 
jonka toimivalta-alue laajenisi vasta 1 päivä-
nä heinäkuuta 2012. Esitetyt muutosajankoh-
dat noudattavat kuntien toiveita. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

 
4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä pyritään harmaan talouden tor-
juntaan. Harmaan talouden määrästä ei ole 
luotettavia tarkkoja arvioita. Eduskunnan 
tarkastusvaliokunnalle tehdyn raportin (Pek-
ka Lith: Epäterve kilpailu liikenteessä – ra-
portti harmaasta taloudesta maanteiden tava-
ra- ja henkilökuljetuksissa, Helsinki 
8.1.2002) mukaan harmaan talouden arvo oli 
vuonna 2000 noin 180 miljoonaa euroa vas-
taten 4,6 % alan koko tuotoksesta. Koska 
alan kansainvälistyminen on sen jälkeen li-
sääntynyt ja harmaan talouden voidaan arvi-
oida olevan mahdollista erityisesti vaikeasti 
valvottavissa kansainvälisissä kuljetuksissa, 
voidaan pitää todennäköisenä, että harmaan 
talouden määrä on tiekuljetuksissa kasvanut. 

Harmaan talouden vähentäminen tiekulje-
tuksissa lisäisi merkittävästi valtion verotulo-
ja ja tervehdyttäisi alan elinkeinoa. Harmaas-
sa taloudessa epärehelliset yrittäjät saavat 
kilpailuetua rehellisiin verrattuna ja tämä 
puolestaan vauhdittaa harmaan talouden laa-
jenemista. 

 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Esityksellä on vaikutuksia toimivaltaisten 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimintaan. Pääosin vaikutukset kuitenkin ai-
heutuvat EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksesta, jossa monipuolistetaan liikenne-
luvan edellytyksiä sekä lisätään ja täsmenne-
tään liikenteen valvontaa koskevia säännök-
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siä. Muita kuin mainitusta asetuksesta suo-
raan johtuvia muutoksia elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen toimintaan ovat hy-
vän maineen vaatimuksen ulottaminen yri-
tyksen toimitusjohtajaan ja henkilöyhtiöiden 
vastuunalaisiin yhtiömiehiin, vakavaraisuus-
vaatimuksen tiukentaminen ja täsmentämi-
nen erääntyneiden verovelkojen ja sosiaali-
turvamaksujen sekä ulosotossa olevien mui-
den saatavien osalta sekä liiketoimintakiellon 
säätäminen luvan saamisen esteeksi. Lisäksi 
hyvän maineen vaatimukseen sisältyy jossain 
määrin kansallisia valintoja, samoin kuin sii-
hen, miten usein niin sanottuja riskiyrityksiä 
on tarkastettava. Kahdessa viimeksi maini-
tussa pääasialliset vaatimukset kuitenkin si-
sältyvät EU:n asetukseen. 

Esitystä valmisteltaessa on selvitetty, onko 
mahdollista muuttaa harmaan talouden selvi-
tysyksiköstä annettua lakia (1207/2010) niin, 
että selvitysyksikkö voisi laatia luvanhaltijoi-
ta ja hakijoita koskevia velvoitteidenhoi-
toselvityksiä. Tämä edellyttäisi mainitun lain 
6 §:n täydentämistä niin, että selvitysyksikkö 
voisi tehdä velvoitteidenhoitoselvityksiä lii-
kenneluvan myöntämistä ja peruuttamista 
varten. Selvitysyksikkö kuvaa velvoitteiden-
hoitoselvityksessä organisaation tai organi-
saatiohenkilön toimintaa ja taloutta sekä ve-
roihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- tai 
työttömyysvakuutusmaksuihin taikka tullin 
perimiin maksuihin liittyvien velvoitteiden 
hoitamista. Laki on tullut voimaan vuoden 
2011 alusta. Velvoitteidenhoitoselvityksiä 
koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin 1 
päivästä heinäkuuta 2011.  

Nykytiedon perusteella selvitysyksikkö 
pystyisi verrattain vähäisin resurssein teke-
mään vuosittain selvityksiä, joiden pohjalta 
toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset voisivat kohdentaa EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklassa 
tarkoitetut tarkastukset riskiyrityksiin. Tämä 
vähentäisi merkittävästi sitä lisätyötä, joka 
aiheutuu EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksesta ja ehdotetuista muutoksista. 

Tarkoituksena on, että harmaan talouden 
selvitysyksiköstä annettua lakia muutetaan 
vuoden 2012 aikana. Muutokset voisivat tulla 
voimaan vuoden 2012 loppupuolella. Koska 
muutos on tulossa pian ja kun lain soveltami-
sen laajentamista on tarkoituksenmukaisem-

paa arvioida sitten, kun velvoitteidenhoi-
toselvitysten laatimisesta on saatu kokemus-
ta, ei tässä yhteydessä esitetä harmaan talou-
den selvitysyksikköä koskevan lain muutta-
mista. Asian lykkäämistä puoltaa myös se, 
että toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten pitää ensimmäisen ker-
ran laajamittaisesti selvittää luvanhaltijoiden 
toimintaa käytännössä aikaisintaan joulu-
kuussa 2012. 

Viiden kaupungin toimivalta-alueen muut-
taminen seudulliseksi sekä Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueen 
laajentaminen muuttavat viranomaisten toi-
mivaltajakoa. Keski-Suomen, Pohjois-Savon, 
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksesta siirtyy 
jonkin verran tehtäviä kaupungeille ja Hel-
singin seudun liikenne -kuntayhtymälle. 

 
 

 
4.3 Ympäristövaikutukset ja muut yh-

teiskunnalliset vaikutukset 

Joukkoliikennelain tavoitteena on muun 
muassa, että runsasväkisillä kaupunkiseuduil-
la liikenteen palvelutaso on niin korkea, että 
joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa. 
Viiden kaupungin muuttaminen seudulliseksi 
toimivaltaiseksi viranomaiseksi sekä Helsin-
gin seudun liikenne -kuntayhtymän toimival-
ta-alueen laajentaminen edistävät kaupunki-
seutujen joukkoliikenteen suunnittelemista ja 
toteuttamista koko kaupunkiseudun kannalta 
parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä edistää 
myös joukkoliikennelain tavoitteen toteutta-
mista. Joukkoliikenteen kulkutapaosuuden 
kasvaminen hidastaa kasvihuoneilmiötä ja 
parantaa ilmanlaatua. Se lisää myös ihmisten 
tasa-arvoisuutta liikkumismahdollisuuksien 
parantuessa. 

Esityksen yhteiskunnallisia vaikutuksia 
kuljetustalouteen on käsitelty kohdassa 4.1. 

 
 
5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriössä. Valmistelu aloitettiin laati-
malla esitysluonnos, johon sisältyivät sekä 
joukkoliikennelain että tavaraliikennelain 
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muutokset. Ministeriö järjesti marraskuun 
2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana 
kolme asiantuntijakokousta tiekuljetusalan 
harmaasta taloudesta. Kokouksiin osallistui 
kuljetusalan järjestöjä sekä valvontaviran-
omaisia ja liikennealan viranomaisia. Ehdo-
tuksia harmaan talouden torjumiseksi on kä-
sitelty näissä kokouksissa. Valmistelussa on 
otettu huomioon Eduskunnan tarkastusvalio-
kunnan selvitykset ja lausunto. 

Esitysehdotuksesta on pyydetty lausunnot 
oikeusministeriöltä, sisäasiainministeriön po-
liisiosastolta, valtiovarainministeriöltä, sosi-
aali- ja terveysministeriön työsuojeluosastol-
ta, harmaan talouden selvitysyksiköltä, Lii-
kenteen turvallisuusvirastolta, liikennelupa-
asioissa toimivaltaisilta elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksilta, Auto- ja kuljetus-
alan työntekijäliitto AKT:lta, Autoliikenteen 
Työnantajaliitolta, Elinkeinoelämän Keskus-
liitolta, Liikennevakuutuskeskukselta, Linja-
autoliitolta, Logistiikkayritysten liitolta, Pai-
kallisliikenneliitolta, Suomen Huolintaliik-
keiden liitolta sekä Suomen Kuljetus ja Lo-
gistiikka SKAL:lta. 

Lausuntokierroksen jälkeen esityksen val-
mistelua päätettiin jatkaa niin, että joukkolii-
kennelain muutos irrotettiin omaksi esityk-
sekseen. Saaduissa lausunnoissa oli monia 
ehdotuksia, jotka on otettu huomioon esityk-
sen jatkovalmistelussa. Lausunnoista saadun 
kielteisen palautteen perusteella hyvän mai-
neen vaatimusta ei esitetä ulotettavaksi yri-
tyksessä määräävässä asemassa olevaan hen-
kilöön. Ammatillista pätevyyttä koskevaa 
säännöstä on täydennetty Liikenteen turvalli-
suusviraston tehtävien osalta. Liikenneluvan 
peruuttamista koskevia säännöksiä on täs-
mennetty ja täydennetty. Yritystarkastusten 
kohdistamista koskevaan pykälään on tehty 
useita tarkennuksia ja muutoksia. Esitykseen 
on lisätty rangaistussäännöksen ja rekisteri-
tietojen saantia koskevan pykälän muutokset. 
Esitykseen on myös liitetty viranomaisten 
toimivaltaan liittyvä asiakokonaisuus.  

Muutetusta esitysehdotuksesta on pyydetty 
lausunnot oikeusministeriöltä, sisäasiainmi-
nisteriön poliisiosastolta, valtiovarainminis-
teriöltä, sosiaali- ja terveysministeriön työ-
suojeluosastolta, harmaan talouden selvi-
tysyksiköltä, Liikenteen turvallisuusvirastol-
ta, Liikennevirastolta, liikennelupa-asioissa 

toimivaltaisilta elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksilta, Auto- ja kuljetusalan työn-
tekijäliitto AKT:lta, Autoliikenteen Työnan-
tajaliitolta, Elinkeinoelämän Keskusliitolta, 
Liikennevakuutuskeskukselta, Linja-
autoliitolta, Paikallisliikenneliitolta, Suomen 
kuntaliitolta, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymältä sekä Harjavallan, Joensuun, 
Jyväskylän, Kaarinan, Kirkkonummen, Ko-
kemäen, Kontiolahden, Kuopion, Laukaan, 
Liedon, Liperin, Muuramen, Naantalin, Nak-
kilan, Porin, Raision, Ruskon, Siilinjärven, 
Sipoon, Turun ja Ulvilan kunnilta. 

Saaduissa lausunnoissa oli joitakin ehdo-
tuksia, jotka on otettu huomioon esityksen 
jatkovalmistelussa. Liikenneluvan saamisen 
edellytyksiä, hakijan ja liikenteenharjoittajan 
hyvämaineisuutta, henkilön soveltuvuuden 
palauttamista, lain nojalla tehdyn päätöksen 
täytäntöönpanokelpoisuutta sekä rangaista-
vuutta koskevia säännöksiä on täsmennetty. 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 
toimivalta-alueen laajentamista ei ole ulotettu 
Järvenpään kaupungin alueelle. Muun kuin 
palvelusopimusasetuksen mukaista toimival-
taa käyttävän kunnan toimivaltaa on laajen-
nettu niin, että kunta tai kuntayhtymä voi 
hankkia myös sellaisen liikennepalvelun, jo-
ka ulottuu vähäisessä määrin varsinaisen 
toimivalta-alueen ulkopuolelle. 

 
 
  

6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Liikenne- ja viestintäministeriössä on val-
misteltu hallituksen esitystä tieliikenteen lii-
kennelupa- ja sopimusrekisteristä ja tietojen 
luovuttamisesta. Siinä esitetään tämän esi-
tyksen toteutumisen kannalta keskeisiä tieto-
kantoja koskevat säännökset. Esitykset eivät 
ole toisistaan riippuvaisia, vaan ne voidaan 
saattaa eri aikoina voimaan. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Joukkoliikennelaki 

2 §. Määritelmät. Pykälän 6 ja 8 kohdissa 
ehdotetaan EU:n säädösten nimet muutetta-
vaksi vastaamaan uusien asetusten nimiä. 
Pykälän 7 kohta ehdotetaan tarpeettomana 
kumottavasti sen takia, että uudessa EU:n 
kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevas-
sa asetuksessa säädetään aiemmasta poiketen 
myös kabotaasiliikenteestä. 

Pykälän 10 kohtaa ehdotetaan muutetta-
vaksi niin, että liikenteestä vastaavan henki-
lön määritelmä perustuu EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksessa säädettyyn. 

8 §. Luvan tarve. Pykälän 1 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi niin, että myös jat-
kossa liikennelupaa edellytetään aina, kun 
liikenteenharjoittaminen on 1 §:n 2 momen-
tissa määritellyllä tavalla ammattimaista. 
Liikennelupa vaadittaisiin nykyiseen tapaan 
myös silloin, kun yrityksen pääasiallinen 
toiminta on muuta kuin EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 2 artiklassa tarkoitettua 
maanteiden henkilöliikenteen harjoittamista. 
Ei-kaupalliseen liikenteeseen lupaa ei vaadit-
taisi, koska se ei sisälly myöskään ammatti-
maisuuden käsitteen piiriin.  

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 1 ar-
tiklan mukaan asetusta ei sovelleta yrityksiin, 
jotka harjoittavat ainoastaan ei-kaupallista 
maanteiden henkilöliikennettä tai joiden pää-
asiallinen toiminta on muu kuin maanteiden 
henkilöliikenteen harjoittaminen. Kansalli-
sesti voidaan kuitenkin säätää toisin. Liiken-
teen harjoittaminen on 1 §:n 2 momentissa 
määritellyllä tavalla ammattimaista, jos hen-
kilöitä kuljetetaan elinkeinon harjoittamisen 
tai toimeentulon hankkimisen taikka muun 
tulonhankkimisen tarkoituksessa korvausta 
vastaan päätoimisesti taikka sivutoimisesti tai 
muutoin toisen elinkeinon ohella.  

9 §. Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat 
luvat ja asiakirjat. Pykälän 1 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että viittaukset 
EU:n kumottaviin asetuksiin korvataan viit-
tauksella EU:n uuteen kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevaan asetukseen. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi niin, että joukkoliikenneluvan todetaan 
olevan EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 2 
artiklan 6 kohdassa tarkoitettu lupa harjoittaa 
maantieliikenteenharjoittajan ammattia. Ase-
tuksen mukaan tällä luvalla tarkoitetaan hal-
linnollista päätöstä, jolla asetuksessa säädetyt 
edellytykset täyttävälle yritykselle annetaan 
lupa harjoittaa maantieliikenteen harjoittajan 
ammattia. Viittaus asetukseen on tarpeen sel-
vyyden vuoksi. 

11 §.EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viran-
omaiset. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
toimivaltaisista viranomaisista EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetuksen 10 artiklan  velvoit-
teen täyttämiseksi. Säännöksen mukaan kun-
kin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useam-
pi toimivaltainen viranomainen, joka huoleh-
tii asetuksen asianmukaisesta täytäntöön-
panosta. 

Toimivaltaisella viranomaisella on oltava 
valtuudet käsitellä yritysten tekemiä hake-
muksia, antaa lupa maantieliikenteen harjoit-
tajan ammatin harjoittamiseen sekä peruuttaa 
tällainen lupa määräajaksi tai kokonaan, ju-
listaa luonnollinen henkilö soveltumattomak-
si johtamaan yrityksen kuljetustoimintaa lii-
kenteestä vastaavana henkilönä sekä suorittaa 
tarkastuksia, jotka ovat tarpeen sen tarkista-
miseksi, että yritys täyttää asetuksen 3 artik-
lan mukaiset vaatimukset. Toimivaltaiset 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
vastaisivat mainituista tehtävistä. Tarkastuk-
siin voisivat osallistua myös poliisi, työsuoje-
luhallinto, verohallinto ja tullilaitos niille 
muussa laissa säädetyn toimivallan nojalla. 
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Keskus voisi myös saada niiltä virka-apua 
tarkastuksen suorittamisessa. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 18 ar-
tiklan mukaan jäsenvaltioiden on nimettävä 
kansallinen yhteyspiste, joka vastaa asetuk-
sen soveltamista koskevien tietojen vaihdosta 
muiden jäsenvaltioiden kanssa. Jäsenvaltioi-
den on ilmoitettava kansallisen yhteyspis-
teensä nimi ja osoite viimeistään 4 päivänä 
joulukuuta 2011. Kansalliseksi yhteyspis-
teeksi ehdotetaan Liikenteen turvallisuusvi-
rastoa, jolla on aiempaa kokemusta ja päte-
vyyttä vastaavanlaisten tehtävien hoitamises-
ta. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksessa säädetystä to-
distusten ja muiden asiakirjojen vastavuoroi-
sesta tunnustamisesta aiheutuvia säännöksiä. 
Hyvä maine osoitettaisiin pääsääntöisesti ri-
kosrekisteriotteella vuoden 2012 loppuun as-
ti. Sen jälkeen viranomainen tarkistaisi asian 
sähköisten rekistereiden kautta. Poliisi olisi 
edelleenkin toimivaltainen antamaan hyvää 
mainetta koskevan todistuksen. Todistuksen 
ammatillisesta pätevyydestä antaisi edelleen-
kin Liikenteen turvallisuusvirasto. 

 12 §. Reittiliikenneluvan myöntävät viran-
omaiset. Lain 12 §:n 2 ja 3 momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että Joensuun, Jy-
väskylän, Kuopion, Porin ja Turun kaupungit 
muuttuisivat seudullisiksi kunnallisiksi vi-
ranomaisiksi. Lisäksi Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymän toimivalta-alue laa-
jenisi Sipoon kunnan alueelle.  

Ehdotetut toimivalta-alueiden muutokset 
perustuvat kuntien omaan tahtoon. Seudullis-
ten kunnallisten viranomaisten muodostumi-
nen edistää joukkoliikenteen järjestämistä 
kaupunkiseutujen kokonaisuuden kannalta 
järkevällä tavalla. Lahden toimivalta-alueen 
kuvauksesta poistetaan Artjärvi, koska se on 
yhdistynyt Orimattilaan vuoden 2011 alusta. 
Momenttien rakennetta ehdotetaan selkeytet-
täväksi niin, että 2 momentissa säädettäisiin 
niiden kunnallisten viranomaisten toimival-
lasta, joiden toimivalta-alue rajoittuu yhteen 
kuntaan. Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 
seudullisista viranomaisista. 

Muutos ehdotetaan toteutettavaksi muut-
tamalla lain 12 §:ää, jossa säädetään reittilii-
kenneluvan myöntävistä viranomaisista. Lain 

viittaussuhteista johtuen muutos vaikuttaa si-
sällöllisesti myös 13 ja 14 §:ään. 

14 a §. Muun kuin 14 §:ssä tarkoitetun 
kunnan toimivalta. Lakiin ehdotetaan lisättä-
väksi 14 a §, jossa säädettäisiin muun kuin 
14 §:ssä tarkoitetun kunnan toimivallasta 
hankkia palvelusopimusasetuksessa tarkoitet-
tua avointa joukkoliikennettä. 

Lain 9 §:n 2 momentin mukaan joukkolii-
kennelupa oikeuttaa harjoittamaan linja-
autolla palvelusopimusasetuksessa tarkoitet-
tua liikennettä toimivaltaisen viranomaisen 
tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa teh-
dyn sopimuksen mukaan sekä tilausliikennet-
tä koko maassa Ahvenanmaan maakuntaa lu-
kuun ottamatta. Laissa ei ole kuitenkaan sää-
detty muun kuin 14 §:ssä tarkoitetun kunnan 
tai kuntayhtymän toimivallasta. Tämä on ol-
lut omiaan herättämään epätietoisuutta.  

Kunta ja kuntayhtymä voisi hankkia täy-
dentäviä joukkoliikennepalveluja julkisista 
hankinnoista annetun lain (348/2007) mukai-
sesti. Toimivalta hankkia avoimia joukkolii-
kennepalveluja ulottuisi vähäisessä määrin 
kunnan varsinaisen toimivalta-alueen ulko-
puolelle vastaavalla tavalla kuin 14 §:ssä tar-
koitetulla toimivaltaisella kunnallisella vi-
ranomaisella. Muu kuin 14 §:ssä tarkoitettu 
kunta tai kuntayhtymä ei voisi hankkia jouk-
koliikennepalveluja käyttöoikeussopimuksel-
la.  

15 §. EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevassa asetuksessa tar-
koitetut toimivaltaiset viranomaiset.  Pykä-
lässä säädettäisiin yhteisön kansainvälistä 
henkilöliikennettä koskevassa asetuksessa 
säädetystä toimivallasta. Viranomaisten väli-
seen toimivallan jakoon ei ehdoteta muutok-
sia. 

19 §. Joukkoliikenneluvan myöntämisen 
edellytykset. Lain 19, 20, 20 a ja 21 §:ssä 
säädettäisiin niistä vaatimuksista, jotka haki-
jan on täytettävä saadakseen joukkoliikenne-
lupa. Voimassa olevan 19 pykälän direktii-
viin perustuvat säännökset ehdotetaan muu-
tettavaksi niin, että pykälässä säädettäisiin 
niistä luvan edellytyksistä, jotka eivät perustu 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetukseen. Muu-
toin vain viitataan asetuksen asianomaisiin 
kohtiin. Pykälän 3 momentin säännökset siir-
rettäisiin muutettuina 20 §:ään. 
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EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 3 ar-
tiklan mukaan liikenteenharjoittajalla tulee 
olla hyvä maine, asianmukainen vakavarai-
suus, vaadittava ammatillinen pätevyys sekä 
tosiasiallinen ja pysyvä toimipaikka jossakin 
jäsenvaltiossa. Artiklan 2 kohdan mukaan jä-
senvaltiot voivat asettaa lisävaatimuksia, joi-
den tulee olla oikeasuhtaisia ja syrjimättö-
miä. Asetuksen 4 artiklassa säädetään liiken-
teestä vastaavasta henkilöstä. Asetuksen 3 ar-
tiklan mukaisia vaatimuksia on täsmennetty 
artikloissa 5 – 9. Hyvän maineen vaatimus 
edellyttää kansallista täytäntöönpanoa; tar-
peelliset säännökset sisältyisivät 20 ja 20 a 
§:ään. Ammatilliseen pätevyyteen sovelletta-
vista, asetuksen sallimista lisävaatimuksista 
säädettäisiin 21 §:ssä.  

Hakijalta vaadittaisiin edelleenkin oikeus-
toimikelpoisuutta, mutta vaatimus on kirjoi-
tettu uudella tavalla, myös holhoustoimesta 
annetun lain (442/1999) säännökset huomi-
oon ottaen. Siten luvan saamisen edellytyk-
senä olisi täysi-ikäisyys ja se, että henkilön 
toimintakelpoisuutta ei ole holhoustoimesta 
annetun lain nojalla rajoitettu eikä hänellä ole 
määrättyä edunvalvojaa. Kohdassa 3 säädet-
täisiin nimenomaisesti myös siitä, että lupaa 
ei voida myöntää konkurssissa olevalle hen-
kilölle.  

Uutena vaatimuksena ehdotetaan liiketoi-
mintakiellon huomioon ottamista luvan saa-
misen esteenä ja luvan peruuttamisen perus-
teena. Uusi on myös vaatimus siitä, että yri-
tyksen toimitusjohtaja sekä avoimen yhtiön 
yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vas-
tuunalaiset yhtiömiehet täyttävät hyvän mai-
neen vaatimuksen. 

Myös hakijan maksukykyä koskeva vaati-
mus on uusi. Sen mukaan yrityksellä ei saisi 
olla maksukykyynsä nähden vähäistä suu-
rempia erääntyneitä verovelkoja tai sosiaali-
turvamaksuja eikä muitakaan ulosotossa ole-
via velkoja. Luvan saamisen esteenä olisi 
myös se, että velkoja on ulosotosta palautettu 
varattomuustodistuksin paitsi jos hakijalle on 
palautuksen jälkeen tullut uusia varoja ja ve-
lat on maksettu.  

20 §. Liikenteestä vastaavan henkilön ja 
muun luonnollisen henkilön hyvä maine. Lii-
kenteenharjoittajan ammatillista pätevyyttä 
koskevat säännökset siirrettäisiin EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen edellyttämällä 

tavalla muutettuna 21 §:ään. Pykälässä sää-
dettäisiin liikenteestä vastaavan henkilön hy-
västä maineesta. Pykälän otsikko muutettai-
siin. 

Pykälässä viitataan EU:n liikenteenharjoit-
taja-asetuksen 6 artiklaan. Artiklassa sääde-
tään yrityksen ja yrityksen liikenteestä vas-
taavan henkilön hyvämaineisuuden edelly-
tyksistä. Asetuksen 2 artiklan liikenteestä 
vastaavan henkilön määritelmän mukaan lii-
kenteestä vastaavalla henkilöllä tarkoitetaan 
yrityksen palveluksessa olevaa luonnollista 
henkilöä, tai, jos yritys on luonnollinen hen-
kilö, tätä henkilöä tai, kun tätä edellytetään, 
toista luonnollista henkilöä, jonka asiaomai-
nen yritys on nimennyt sopimuksella ja joka 
johtaa tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti yri-
tyksen kuljetustoimintaa. Yrityksen, myös 
luonnollisen henkilön, voidaan 4 artiklan 2 
kohdan mukaan sallia käyttää toista henkilöä 
sopimussuhteisena liikenteestä vastaavana 
henkilönä silloin, kun luonnollinen henkilö ei 
itse täytä asetuksen mukaista ammatillisen 
pätevyyden vaatimusta. Erityisesti harmaan 
talouden torjumiseksi on tärkeää, että tällai-
sessa erityistilanteessa sekä liikenteestä vas-
taavan henkilön että luvanhaltijan tulee täyt-
tää hyvän maineen vaatimus. 

Asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetään 
niistä kansallisen lainsäädännön rikkomuk-
sista, joiden perusteella hyvämaineisuuden 
voi menettää. Pykälän 1 momentin 2 kohdan 
luetteloon on lisätty verotusta koskevat sään-
nökset, jotka eivät sisälly voimassa olevaan 
lakiin. Uutta on myös 1 momentin 3 kohdan 
säännös, jossa asetuksen edellyttämällä taval-
la säädettäisiin huomioon otettavaksi myös 
muut seuraamukset kuin vankeus ja päiväsa-
kot. Tällaisia seuraamuksia ovat esimerkiksi 
ajokieltoon määrääminen ja rikesakko. Uu-
dessa 1 momentin 4 kohdassa säädettäisiin ti-
lanteesta, jossa henkilölle on määrätty sekä 2 
että 3 kohdan mukaisia seuraamuksia. 

Arvioinnissa on lisäksi edelleen otettava 
huomioon, osoittavatko 1 momentin 1–4 
kohdissa mainitut teot henkilön olevan ilmei-
sen sopimaton harjoittamaan ammattimaista 
joukkoliikennettä. Mainitun 6 artiklan 2 koh-
dassa säädetään viranomaisen menettelystä, 
kun liikenteestä vastaava henkilö tai yritys on 
jossakin jäsenvaltiossa saanut seuraamuksen 
yhteisön säännösten rikkomisesta. Kun toi-
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mivaltainen viranomainen on saanut tietoon-
sa rikkomuksia, sen on ratkaistava täyttyykö 
hyvän maineen vaatimus edelleen. Jos se kat-
soo, että vaatimus täyttyy, asiassa on tehtävä 
perusteltu päätös ja perustelut on kirjattava 
kansalliseen rekisteriin. Artiklan 2 kohdan b 
alakohdan mukaan hyvämaineisuuden me-
nettämistä ratkaistaessa on otettava huomi-
oon asetuksen liitteessä IV mainitut vaka-
vimmat rikkomukset. Ilmeisen sopimatto-
muuden arvioinnista esitetään säädettäväksi 
kansallisesti 2 momentin 1–5 ja 7 kohdissa. 
Ilmeistä sopimattomuutta osoittaisi tekojen 
suuri määrä, vakavuus ja suunnitelmallisuus, 
tekojen kohdistuminen asiakkaaseen tai vi-
ranomaiseen, sekä se, että teot on tehty am-
mattimaista liikennettä harjoitettaessa. Il-
meistä sopimattomuutta osoittaisi myös se, 
jos teko muutoin osoittaa piittaamattomuutta 
henkilö- ja liikenneturvallisuudesta. Joukko-
liikenneluvan tarkoituksena on nimenomaan 
turvallisuuden varmistaminen. Ilmeistä so-
pimattomuutta arvioitaessa asiaa on harkitta-
va ammattimaisen joukkoliikenteen harjoit-
tamisen kannalta. 

20 a §. Oikeushenkilön hyvä maine. Lakiin 
lisättäisiin uusi 20 a §, jossa säädettäisiin yri-
tyksen hyvästä maineesta. Vaatimus on uusi 
ja perustuu EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 6 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan 
sekä yrityksen että sen liikenteestä vastaavan 
henkilön on täytettävä hyvän maineen vaati-
mus. Yrityksen hyvää mainetta arvioitaessa 
merkityksellinen olisi suoraan yritykseen 
kohdistuvana seuraamuksena yhteisösakko, 
jota arvioitaisiin viiden vuoden ajalta. Yri-
tyksen ei katsottaisi täyttävän hyvän maineen 
vaatimusta myöskään silloin, kun sen toimiva 
johto on menettänyt hyvän maineensa. Toi-
mivan johdon hyvää mainetta arvioitaisiin 
samoin perustein kuin liikenteestä vastaavan 
henkilön hyvää mainetta. 

Hyvän maineen vaatimus koskisi myös yri-
tyksen toimitusjohtajaa, avoimen yhtiön yh-
tiömiehiä ja kommandiittiyhtiön vastuunalai-
sia yhtiömiehiä. Hyvämaineisuuden piirin 
laajentaminen sallitaan asetuksen 6 artiklan 1 
kohdassa. Muutoksen tarkoituksena on eri-
tyisesti torjua talousrikoksista tuomittujen 
mahdollisuuksia jatkaa liikennettä omista-
massaan toisessa yhtiössä niissä tapauksissa, 

joissa henkilöä ei ole tuomittu liiketoiminta-
kieltoon. 

21 §. Ammatillinen pätevyys. EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetuksesta johtuen liiken-
teenharjoittajan taloudellisten voimavarojen 
rahamääristä ja niiden laskentatavasta säätä-
minen käy tarpeettomaksi, koska niistä sää-
detään asetuksen 7 artiklassa. Pykälän sisältö 
ehdotetaan muutettavaksi kokonaan. Samalla 
muutettaisiin pykälän otsikko. Pykälässä 
säädettäisiin liikenteenharjoittajan ja liiken-
teestä vastaavan henkilön ammatillisesta pä-
tevyydestä siltä osin kuin aihepiiriä ei ole ka-
tettu EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 
säännöksin. Asetuksessa vaaditun lisäksi jat-
kossakin edellytettäisiin pääsääntöisesti linja-
autoliikenteen yrittäjäkurssin suorittamista.  

Pykälän sisältö vastaisi voimassa olevan 20 
§:n ja 19 §:n 3 momentin sisältöä, eikä siihen 
sisälly muita muutoksia kuin EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetuksen kanssa päällekkäis-
ten säännösten poistaminen. 

25 §. Joukkoliikenneluvan hakeminen. Py-
kälää ehdotetaan kumottavaksi tarpeettoma. 
Joukkoliikenneluvan hakemisessa noudate-
taan, mitä hallintolaissa säädetään.  

30 §. Liikenneluvan voimassaoloaika ja 
ehdot. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täy-
dennettäväksi säännöksellä joukkoliikenne-
luvan oikeaksi todistetuista jäljennöksistä. 
Tarkoituksena on estää tilanne, jossa liiken-
nettä harjoitetaan useammalla autolla kuin 
lupa edellyttää. Tämä on ollut mahdollista, 
sillä 54 §:n mukaan autossa mukana pidettä-
väksi on kelvannut kenen tahansa oikeaksi 
todistama luvan jäljennös. Jatkossa jäljen-
nökseltä edellytettäisiin samoja turvaominai-
suuksia kuin yhteisöluvan jäljennökseltä, ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus an-
taisi ne hakijalle. Muutos on omiaan helpot-
tamaan liikenteen valvontaa. Pykälän sovel-
tamiseen liittyy 54 §:ää koskeva täsmennys 
ja siirtymäsäännös, jonka mukaan uudet jäl-
jennökset annetaan liikenteenharjoittajille 
vuoden 2012 loppuun mennessä.  

30 a §. Valvonta. Lakiin ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 30 a §, jossa säädettäisiin toimi-
valtaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten valvontavelvollisuudesta. Pykälän 
1 momentissa viitattaisiin EU:n liikenteen-
harjoittaja-asetuksen 12 artiklaan, joka vel-
voittaa toimivaltaisia viranomaisia valvo-
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maan, täyttävätkö luvan saaneet liikenteen-
harjoittajat edelleen asetuksen 3 artiklassa 
säädetyt vaatimukset. 

Pykälän 2 momentin mukaan viranomais-
ten olisi kerran kalenterivuodessa selvitettä-
vä, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen luvan 
saamisen edellytykset. Vuosittainen selvitys 
tehtäisiin kaikista luvanhaltijoista. Tällöin 
otettaisiin huomioon sekä EU:n liikenteen-
harjoittaja-asetukseen sisältyvät vaatimukset 
että muut, 19 §:n mukaiset vaatimukset, jotka 
luvanhaltijan tulee täyttää. 

30 b §. Riskiyritys. Lakiin ehdotetaan lisät-
täväksi uusi 30 b §, jonka 1 momentissa sää-
dettäisiin perusteista, joiden mukaan luvan-
haltijaa pidetään riskiyrityksenä sekä 2 mo-
mentissa siitä, missä tilanteessa luvanhaltija 
lakkaisi olemasta riskiyritys. EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetus velvoittaa soveltamaan 
yrityksiin riskiluokitusta hyvän maineen 
osalta.  

Riskiyritykseksi katsottaisiin luvan haltija-
na oleva luonnollinen henkilö, jos hän on 
syyllistynyt 20 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuihin rikoksiin tai rikkomuksiin, joista seu-
rauksena on ollut vankeutta, sakkoja tai mui-
ta seuraamuksia, kuten rikesakkoja tai ajo-
kielto vähintään pykälässä säädetty määrä. 
Riskiyritykseksi katsottaisiin myös liiken-
teenharjoittaja, jonka liikenteestä vastaava 
henkilö on syyllistynyt mainittuihin tekoihin. 
Sama koskee oikeushenkilöä, joka on tuomit-
tu yhteisösakkoon tai jonka toimitusjohtaja 
tai vastuunalainen yhtiömies on tuomittu tai 
hänelle on määrätty seuraamuksia 20 §:n 1 
momentissa säädetyllä tavalla. Luvanhaltijaa 
pidettäisiin riskiyrityksenä riippumatta siitä, 
osoittavatko teot henkilön olevan ilmeisen 
sopimaton harjoittamaan ammattimaista 
joukkoliikennettä. Arvio soveltumattomuu-
desta tehtäisiin liikenneluvan peruuttamista 
tai varoituksen antamista koskevassa menet-
telyssä. 

Pykälän 2 momentin mukaan yritys lakkai-
si olemasta riskiyritys, jos sillä tai sen hyvän 
maineen vaatimuksen piiriin kuuluvilla hen-
kilöillä ei viimeksi kuluneen kalenterivuoden 
aikana ole lainkaan uusia rikkomuksia tai 
rikkomusten kokonaismäärä on pienempi 
kuin 20 §:n 1 momentissa tai 20 a §:n 1 mo-
mentissa säädetään. Riskiyrityksenä ei 

myöskään enää pidettäisi yritystä, jonka 
joukkoliikennelupa on peruutettu. 

30 c §. Yritystarkastus. Pykälässä säädet-
täisiin tarkastusten kohdentamisesta ja tarkoi-
tuksesta, tarkastuksessa noudatettavasta me-
nettelystä sekä siitä, missä tiloissa ja millä 
alueilla tarkastukset voidaan toimittaa. EU:n 
liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklan 
mukaan jäsenvaltioiden on tehtävä tarkastuk-
sia yrityksiin, jotka on luokiteltu riskiyrityk-
siksi. Tätä varten jäsenvaltioiden on laajen-
nettava riskiluokitusjärjestelmä, jonka ne 
ovat perustaneet ajoaikojen valvontadirektii-
vin 9 artiklan mukaisesti, koskemaan kaikkia 
6 artiklassa määriteltyjä rikkomuksia. Lisäksi 
jäsenvaltioiden on vuoden 2014 loppuun asti 
suoritettava vähintään joka viides vuosi tar-
kastuksia varmistaakseen, että kaikki asetuk-
sen 3 artiklassa säädetyt vaatimukset täytty-
vät. Edelleen, jäsenvaltioiden on tehtävä yk-
sittäisiä tarkastuksia komission pyynnöstä. 

Pykälän 1 momentissa viitattaisiin niihin 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen sään-
nöksiin, jotka koskevat toimivaltaisten viran-
omaisten velvollisuuksia sekä tarkastusten 
tarkoitusta ja kohdentamista. Ajoaikojen val-
vontadirektiivin 9 artiklan edellyttämällä ta-
valla säädettäisiin siitä, että riskiyritykset on 
tarkastettava tarkemmin ja useammin kuin 
muut yritykset.  

Tarkastuksissa on noudatettava hallintolain 
39 §:ää myös silloin, kun tarkastus ei liity 
esimerkiksi luvan peruuttamista koskevan 
päätöksen edellytysten toteamiseen. Tällaisia 
ovat yleensä muihin kuin riskiyrityksiin koh-
distetut tarkastukset. Hallintolain 39 §:n mu-
kaan viranomaisen on ilmoitettava tarkastuk-
sen aloittamisajankohdasta asianosaiselle, 
ellei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen 
tarkoituksen toteutumista. Riskiyrityksiin 
kohdennettavissa tarkastuksissa voidaan pe-
rustellusta syystä olla etukäteen ilmoittamat-
ta. Jos on esimerkiksi todennäköistä, että lu-
vanhaltija voisi kätkeä tai viedä pois tarkas-
tuksen kohteena olevia asiakirjoja tai ajoneu-
voja, ilmoitus voidaan jättää tekemättä. Toi-
saalta muihin kuin riskiyrityksiin tehtävistä 
tarkastuksista tulisi luvanhaltijalle yleensä 
ilmoittaa etukäteen. 

Asianosaisella luvanhaltijalla on oikeus ol-
la tarkastuksessa läsnä ja esittää mielipiteen-
sä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä 
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seikoista. Luvanhaltijalle on mahdollisuuksi-
en mukaan kerrottava tarkastuksen tavoitteis-
ta, sen suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä. 
Tarkastus on toimitettava aiheuttamatta tar-
kastuksen kohteelle kohtuutonta haittaa. 

Tarkastajan on viipymättä laadittava tar-
kastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, 
josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja 
tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tar-
kastuskertomus on annettava tiedoksi luvan-
haltijalle. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
asiakirjoista, jotka luvanhaltijan on pyynnös-
tä esitettävä tarkastusviranomaiselle. Pykälän 
3 momentissa säädettäisiin, mitä tiloja ja alu-
eita luvanhaltijan on esitettävä tarkastajalle. 
Tarkastusta ei saisi kohdistaa sellaisiin tiloi-
hin tai alueisiin, jotka kuuluvat kotirauhan 
piiriin. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin 
asiakirjojen viemisestä toiseen paikkaan tar-
kastusta varten ja niiden palauttamisesta. 

31 §. Joukkoliikenneluvan peruuttaminen 
ja henkilön soveltumattomuus ammattiin. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin joukko-
liikenneluvan peruuttamisesta silloin, kun lu-
vanhaltija pyytää lupansa peruuttamista tai 
kun hän on joutunut liiketoimintakieltoon tai 
väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. Pykäläs-
sä säädettäisiin myös luvan peruuttamisesta 
tilanteessa, jossa luvanhaltija on liikennettä 
harjoitettaessa sallinut liiketoimintakiellossa 
olevan henkilön itse tai toista välikätenä 
käyttäen toimia liiketoimintakiellon tai väli-
aikaisen liiketoimintakiellon vastaisesti. 
Säännöstä sovellettaisiin myös liikenteestä 
vastaavan henkilön toimiessa liiketoiminta-
kiellon tai väliaikaisen liiketoimintakiellon 
vastaisesti. Joukkoliikenneluvan peruuttami-
seen silloin, kun luvanhaltija ei enää täytä 19 
§:n 1 momentin 1 kohdan tai 2 momentin en-
simmäisen virkkeen mukaisia luvan saamisen 
edellytyksiä, sovelletaan EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 13 artiklaa, jonka mukaan 
liikenteenharjoittajalle myös voidaan antaa 
mahdollisuus tilanteen korjaamiseen asete-
tussa määrärajassa. 

Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäi-
siin joukkoliikenneluvan peruuttamisesta 19 
§:n 1 momentin 2– 5 kohtiin liittyvistä syistä, 
jotka eivät sisälly EU:n liikenteenharjoittaja-
asetukseen. Näissä tilanteissa vaihtoehtona 

voisi olla varoituksen antaminen 35 §:n mu-
kaisesti.  

Uudessa 3 momentissa on viittaussäännös 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 14 artik-
laan. Sen mukaan viranomaisen on julistetta-
va liikenteestä vastaava henkilö soveltumat-
tomaksi johtamaan yrityksen kuljetustoimin-
taa, jos hän menettää 6 artiklassa säädetyn 
hyvän maineen.  

Uudessa 4 momentissa säädettäisiin 3 mo-
mentin toimenpiteeseen liittyen ajankohdas-
ta, jolloin hyvän maineensa menettänyt lii-
kenteestä vastaava henkilö aikaisintaan voi-
taisiin katsoa ammattiin soveltuvaksi. Hyvän 
maineen menetys kestäisi vähintään 2 vuotta. 
Vankeusrangaistuksen takia menetetty hyvä 
maine palautettaisiin aikaisintaan silloin, kun 
vankeusrangaistukseen tuomitsemisesta on 
kulunut viisi vuotta. Jos vankeusrangaistuk-
sia on monta, aika laskettaisiin uusimmasta 
tuomiosta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus merkitsisi päätökseensä, milloin 
hyvä maine voidaan aikaisintaan palauttaa. 
Soveltuvuuden palauttamista koskevaa sään-
nöstä ehdotetaan 35 §:ään. 

33 §. Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkolii-
kenneluvan peruuttaminen luvanhaltijan 
pyynnöstä. Pykälän sanamuotoon ehdotetaan 
täsmennyksiä ja pykälän momenttijakoon 
muutosta. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin pääsäännöstä ja 2 ja 3 momentissa poik-
keuksista. Lisäksi pykälän viimeistä virkettä 
ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että koh-
tuullisuusperusteinen luvan peruuttaminen 
olisi selkeästi muuhun momentin sisältöön 
nähden erillinen soveltamistilanteensa. 

34 a §. Joukkoliikenneluvan jäljennöksen 
väliaikainen peruuttaminen. Lakiin ehdote-
taan lisättäväksi uusi 34 a §, jossa säädettäi-
siin joukkoliikenneluvan jäljennösten väliai-
kaisesta peruuttamisesta silloin, kun luvan-
haltija taikka luvanhaltijan palveluksessa ole-
va tai muutoin käyttämä kuljettaja on tuomit-
tu liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koske-
vien säännösten toistuvasta ja vakavasta rik-
komisesta. Säännöksen 1 momentti vastaa 
pääosin sisällöltään tavaraliikennelain 21 
§:ää. Yhteisöluvan jäljennösten peruuttami-
sesta säädetään EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevan asetuksen 22 artik-
lassa. Varoituksen antamisesta säädettäisiin 
35  §:ssä. 
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Kun liikenteenharjoittajan kuljettajat syyl-
listyvät toistuvasti ajo- ja lepoaikojen nou-
dattamatta jättämiseen tai muiden liikenne-
turvallisuutta ja ajoneuvoturvallisuutta kos-
kevien säännösten rikkomisiin, yrityksen lii-
kennelupaan ei nykyisin käytännössä puutu-
ta.  

Hyvää mainetta koskeva säännös kohdistuu 
liikenteenharjoittajaan ja sen liikenteestä vas-
taavaan henkilöön. Luvanhaltija tai liiken-
teestä vastaava henkilö, joka ei itse kuljeta 
ajoneuvoa, ei kuitenkaan yleensä syyllisty 
mainittuihin tekoihin. Ajoaikojen rikkomi-
sesta hänet tuomitaan kuljettajan sijaan tielii-
kennelain 105 a §:n nojalla, jos hän on tietoi-
sesti laatinut kuljettajalle aikataulun, joka 
edellyttää ajoaikasäännösten rikkomista. 
Muista kuljettajan rikkomuksista hänet voi-
daan tuomita rikokseen yllyttäjänä. Käytän-
nön rikostutkinnassa luvanhaltijan tai liiken-
teestä vastaavan henkilön syyllisyyttä ei 
yleensä pystytä näyttämään. 

Näistä syistä ehdotetaan uutta säännöstä, 
jonka nojalla joukkoliikenneluvan jäljennös 
voitaisiin peruuttaa enintään kolmen kuukau-
den määräajaksi kuljettajan rikkomuksista. 
Luvan jäljennöksiä ei kuitenkaan peruutettai-
si, jos liikenteenharjoittaja tai liikenteestä 
vastaava henkilö ovat täyttäneet työnjohto-
oikeuteen perustuvan valvontavelvollisuuten-
sa eivätkä he ole voineet rikkomuksen tapah-
tumista estää. Käytännössä ajo- ja lepoaiko-
jen rikkomiset tapahtuvat aina työnantajan 
valvonnassa, joten niitä koskevien säännös-
ten rikkomisesta luvanhaltija ei yleensä voisi 
vapautua. Sen sijaan liikenne- ja ajoneuvo-
turvallisuuteen liittyvistä rikkomuksista osa 
voi olla sellaisia, että työnantaja ei ole voinut 
niihin vaikuttaa. Työnantajalla olisi kuitenkin 
näyttövelvollisuus sen suhteen, että hän on 
tehnyt voitavansa liikenne- ja ajoneuvotur-
vallisuuteen liittyvien rikkomusten estämi-
seksi. Esimerkiksi työnantajan soveltama 
turvallisuusohjelma, sen noudattaminen ja 
noudattamisen valvonta voisivat olla tapa 
vapautua luvanhaltijaan kohdistuvista seu-
raamuksista. 

Peruutettavien lupien määrä riippuisi lu-
vanhaltijan lupajäljennösten kokonaismääräs-
tä. Parin kolmen joukkoliikenneluvan jäljen-
nöksen haltijalle luvan peruuttamisen kynnys 

olisi korkeampi kuin sille, jolla niitä on lu-
kuisia.  

Vastaavanlaista tavaraliikennelain säännös-
tä sovellettaessa on ilmennyt, että eräät yri-
tykset ovat välittömästi peruutuspäätöksen 
saatuaan hakeneet lisää liikennelupia. Sen 
vuoksi pykälän 2 momenttiin ehdotetaan sel-
ventävää säännöstä, jonka mukaan luvanhal-
tijalla ei olisi oikeutta saada joukkoliikenne-
lupansa automäärää korotetuksi sinä aikana 
kun luvan jäljennös tai jäljennöksiä on peruu-
tettuna. 

35 §. Varoitus, laiminlyönnin korjaaminen 
ja henkilön soveltuvuuden palauttaminen. 
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi niin, että siinä viitattaisiin myös uuteen 
34 a §:ään. Sovellettaessa 34 a §:ää varoituk-
sen antaminen olisi siten mahdollista luvan 
jäljennöksen peruuttamisen sijasta lievem-
missä tapauksissa. Viittaus 31 §:ään muutet-
taisiin koskemaan vain 2 momentissa mainit-
tuja 19 §:n 1 momentin 2 – 5 kohtia sen ta-
kia, että muilta osin kansallisen lain sijasta 
sovelletaan EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 13 artiklaa. Samasta syystä on 2 
momentin alkuun lisätty viittaus mainittuun 
artiklaan.  

Pykälän 3 momentti on uusi. Lainkohdassa 
säädettäisiin EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa edellytetys-
tä korjaavasta toimenpiteestä, jota on sovel-
lettava silloin kun henkilöä ei enää pidetä 
asetuksessa tarkoitetulla tavalla ammattiin 
soveltumattomana. Henkilön soveltuvuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon, onko 31 
§:n 4 momentin mukaisen määräajan kulues-
sa ilmennyt 20 §:ssä tarkoitettuja tuomioita 
tai muita seuraamuksia, joiden takia henkilöä 
ei edelleenkään voitaisi pitää hyvämaineise-
na. Tällöin on arvioitava myös, osoittavatko 
teot henkilön olevan ilmeisen sopimaton har-
joittamaan ammattimaista joukkoliikennettä. 
Harkinnan elementit ovat siten samat kuin 20 
§:ää sovellettaessa. Jos henkilöä ei edelleen-
kään voida pitää hyvämaineisena, toimival-
tainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus asettaa uuden 31 §:n 4 momentin mukai-
sen määräajan.  

50–51 §. Säännökset kuolin- ja konkurssi-
pesän oikeudesta jatkaa liikennettä ja liiken-
teestä vastaavan henkilön vaihtamisesta eh-
dotetaan kumottavaksi. Kansallisten säännös-
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ten sijasta sovellettaisiin EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 13 artiklaa.  Artiklassa 
säädetään toimivaltaisen viranomaisen sovel-
tamasta menettelystä ja siihen liittyvistä mää-
räajoista silloin, kun yritys ei enää täytä ase-
tuksen 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.  

53 §. Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku. 
Pykälän 3 momenttia täydennettäisiin sään-
nöksellä siitä, miten muutosta haetaan EU:n 
kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan 
asetuksen ja EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen nojalla tehtyihin päätöksiin. Ase-
tuksissa on nimenomaisesti edellytetty jäsen-
valtioiden varmistavan, että liikenteenharjoit-
tajalla on oikeus hakea muutosta toimivaltai-
sen viranomaisen päätöksiin. 

54 §. Asiakirjan esittämisvelvollisuus. Py-
kälää ehdotetaan täsmennettäväksi niin, että 
30 §:n 1 momenttiin ehdotettu muutos on 
otettu huomioon. Liikenteenharjoittajan tulisi 
esittää valvontaviranomaiselle uuden vaati-
muksen mukainen joukkoliikenneluvan jäl-
jennös. Pykälään liittyy siirtymäsäännös. 

56 §. Rangaistusäännökset. Pykälään ehdo-
tetaan EU:n kansainvälisestä linja-
autoliikenteestä annetun asetuksen nimen ja 
sisällön muuttumisesta johtuvaa muutosta. 
Pykälässä ei enää viitattaisi kumottuun kabo-
taasiliikennettä koskevaan asetukseen. Muu-
tokset ovat teknisiä. 

58 §. Oikeus rekisteritietojen ja muiden 
valvontatietojen saantiin. Pykälään ehdote-
taan lisättäväksi uusi 2 momentti, jolloin ny-
kyinen ainut momentti muuttuisi sisällöltään 
täydennettynä 1 momentiksi. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan täyden-
nettäväksi niin, että toimivaltaisella elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi 
oikeus aikaisemman lisäksi saada tietoja 
myös liiketoimintakieltorekisteristä. Kaikista 
momentissa mainituista rekistereistä pitäisi 
saada tietoja myös yrityksen toimitusjohta-
jasta ja vastuunalaisista yhtiömiehistä. Tieto-
jen käyttötarkoitusta laajennettaisiin niin, että 
niitä saisi käyttää myös varoituksen antamis-
ta ja henkilön soveltumattomuutta koskevien 
tietojen käsittelyä varten. 

Uudessa 2 momentissa ehdotetaan, että 
toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella olisi oikeus saada luvan-
haltijoiden valvontaa varten myös muita kuin 
1 momentissa mainituissa rekistereissä olevia 

tietoja eri viranomaisilta. Tavanomaisesti 
tiedot annettaisiin keskuksen pyynnöstä, 
mutta momentissa mainittu viranomainen 
voisi halutessaan antaa näitä tietoja elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle myös 
oma-aloitteisesti. Valvonnasta ja siihen liit-
tyvistä tarkastuksista säädettäisiin 30 a, 30 b 
ja 30 c §:ssä. Yritystarkastuksista saatuja tie-
toja käytettäisiin EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu-
jen tarkastusten priorisointiin. 

Ennen lain voimaan tuloa myönnetyt jouk-
koliikenneluvat ja ammattitaidon osoittami-
seen liittyvät todistukset jäisivät edelleen 
voimaan. Vuoden 2012 loppuun mennessä 
otettaisiin käyttöön joukkoliikennelupien au-
tokohtaiset jäljennökset, jotka on varustettu 
turvaominaisuuksin.  

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 9 ar-
tiklan mukaan jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
tutkinnosta henkilöt, jotka voivat osoittaa 
johtaneensa yhtäjaksoisesti maanteiden hen-
kilöliikenteen yritystä yhdessä tai useammas-
sa jäsenvaltiossa kymmenen vuoden ajan en-
nen 4 päivää joulukuuta 2009. Säännöksellä 
on merkitystä niille liikenteenharjoittajille, 
jotka ovat olleet alalla jo silloin kun ammatti-
taitovaatimusta ruvettiin ensi kerran sovelta-
maan 1990-luvun alkupuoliskolla. 

 
 
1.2 Laki maantieliikenteen liikenneyrit-

täjäkoulutuksesta  

3 §. Luvan edellytykset. Pykälän 1 moment-
tia ehdotetaan muutettavaksi niin, että haki-
jan oikeustoimikelpoisuutta koskeva vaati-
mus kirjoitetaan holhoustoimesta annetun 
lain säännökset huomioon ottaen. Muutos on 
sama kuin joukkoliikennelain 19 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa. 

7 §. Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta. 
Pykälään lisättäisiin Liikenneturvallisuusvi-
rastolle velvollisuus tehdä liikenneyrittäjä-
koulutusta antaville säännöllisiä tarkastuksia. 
Lisäksi muutettaisiin viittaussäännös EU:n 
liikenteenharjoittaja-asetukseksi kumottavan 
ammattiinpääsydirektiivin tilalle. Kotirauhan 
määritelmää laajennettaisiin perustuslain 
mukaiseksi. 
 



 HE 101/2011 vp  
  

 

25

2  Tarkemmat säännökset  ja mää-
räykset  

 
3  Voimaantulo 

Laki joukkoliikennelain muuttamisesta se-
kä laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkou-
lutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttami-
sesta ehdotetaan tulemaan voimaan 4 päivänä 
joulukuuta 2011. Joukkoliikennelain 12 §:n 2 
ja 3 momentti, lukuun ottamatta 3 momentin 
7 kohtaa, ehdotetaan tulemaan voimaan vasta 
1 päivänä tammikuuta 2012 ja 12 §:n 3 mo-
mentin 7 kohta vasta 1 päivänä heinäkuuta 
2012. Porin kaupunki olisi siirtymäsäännök-
sen nojalla toimivaltainen viranomainen 
omalla alueellaan 30 päivään kesäkuuta 2012 
asti. 

 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

 
Elinkeinovapaus 
 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ammat-
timaisen henkilöliikenteen liikennelupien 
saamisen edellytyksiä ja lupien peruuttamista 
koskeviin säännöksiin. Sääntelyä on tältä 
osin arvioitava perustuslain 18 §:n 1 momen-
tissa säädetyn elinkeinovapauden kannalta. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan käy-
tännössä elinkeinovapautta on pidetty perus-
tuslain mukaisena pääsääntönä. Elinkeino-
toiminnan luvanvaraistaminen on kuitenkin 
poikkeuksellisesti sallittua tärkeiden ja vah-
vojen yhteiskunnallisten intressien puoltaessa 
sitä. Lisäksi esitetyn luvanvaraisuussääntelyn 
tulee aina täyttää muut perusoikeutta rajoit-
tavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset: 
elinkeinovapauden rajoitusten tulee olla täs-
mällisiä ja tarkkarajaisia. Niiden olennainen 
sisältö, kuten rajoitusten laajuus ja edellytyk-
set, tulee ilmetä laista. Sääntelyn sisällön 
kannalta on tärkeää, että säännökset luvan 
myöntämisen edellytyksistä ja luvan pysy-
vyydestä antavat riittävän ennustettavuuden 
viranomaistoiminnasta. Merkitystä on myös 
sillä, missä määrin viranomaisen toimival-
tuudet määräytyvät niin sanotun sidotun har-

kinnan mukaisesti. Perustuslakivaliokunta on 
aiemmin käsitellyt elinkeinovapauteen liitty-
viä kysymyksiä useissa lausunnoissaan, 
muun muassa lausunnoissa PeVL 28/2001 
(vartiointiliikkeet), PeVL 23/2000 (arpajai-
set), PeVL 53/2001 (liikepankit), PeVL 
14/2004 (päästökauppa), PeLV 9/2005 (va-
kuutusedustus), PeVL 33/2005 (lääkkeiden 
myynti), PeVL 8/2006 (eläinlääkärin ammat-
ti), PeVL 31/2006 (taksiliikenne) ja PeVL 
32/2010 (kaivostoiminta). 

Joukkoliikennelain 19, 20, 20 a ja 21 §:ssä 
säädettäisiin liikenneluvan myöntämisen 
edellytyksiin kuuluvista henkilöä koskevista 
vaatimuksista. Pääosin säännökset sisältyvät 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetukseen ja nii-
hin vain viitataan laissa. Asetus kuitenkin 
edellyttää säätämään hyvän maineen vaati-
muksesta kansallisesti. Lisäksi asetus mah-
dollistaa lisävaatimusten asettamisen kansal-
lisen harkinnan perusteella. Tällaisia lisävaa-
timuksia ehdotuksessa ovat hyvämaineisuu-
den piirin laajentaminen yrityksessä keskei-
sessä asemassa oleviin henkilöihin, yrityksen 
erääntyneiden tai ulosotossa olevien velkojen 
huomioon ottaminen ja liiketoimintakiellon 
säätäminen luvan saamisen esteeksi. Muu-
tokset ja lisäykset täyttävät perusoikeuden ra-
joittamiselle asetetut vaatimukset. Sääntely 
on tarpeen erityisesti turvallisuuteen ja har-
maan talouden estämiseen liittyvistä syistä. 
Sääntely on kaikilta osin laintasoista. Sään-
nökset ovat myös täsmällisiä ja tarkkarajai-
sia. 

Joukkoliikennelain 31, 33, 34 a ja 35 §:ssä 
säädettäisiin liikenneluvan peruuttamisesta, 
varoituksesta ja henkilön soveltumattomuu-
desta ammattiin. Peruuttamista koskeviin 
säännöksiin ehdotetaan EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksesta johtuvia muutoksia sekä 
uusista luvan saamisen edellytyksistä aiheu-
tuvia lisäyksiä. Asetuksen 14 artiklan mu-
kaan liikenteestä vastaava henkilö on julistet-
tava ammattiin soveltumattomaksi, jos hän 
menettää hyvän maineensa. Artiklassa edel-
lytetään kansallisesti säädettyä korjaavaa 
toimenpidettä, jolla henkilön soveltuvuus 
myöhemmin palautetaan. Tätä asiaa koskevat 
säännökset sisältyvät joukkoliikennelain so-
veltuvuuden menettämisen osalta 31 §:n 3 ja 
4 momenttiin ja soveltuvuuden palauttamisen 
osalta 35 §:n 3 momenttiin.  
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Joukkoliikennelakiin ehdotetaan tavaralii-
kennelain 21 §:n kaltaista säännöstä, jonka 
mukaan luvanhaltijan palveluksessa olevan 
henkilön toistuvat ja vakavat liikenne- tai 
ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten 
rikkomiset voisivat johtaa joukkoliikennelu-
van jäljennöksen peruuttamiseen enintään 
kolmen kuukauden ajaksi. Perustuslakivalio-
kunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yh-
teydessä vakiintuneesti pitänyt luvan peruut-
tamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana 
viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkem-
pänä kuin luvan epäämistä. Sen vuoksi va-
liokunta on katsonut sääntelyn oikeasuhtai-
suuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan 
peruuttamismahdollisuus vakaviin ja olen-
naisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin se-
kä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti 
annetut huomautukset tai varoitukset eivät 
ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puut-
teiden korjaamiseen. Perustuslakivaliokunta 
on käsitellyt asiaa muun muassa lausunnois-
saan PeVL 16/2003, PeVL 44/2004, PeVL 
48/2005, PeVL 8/2006 ja PeVL 32/2010. 
Ehdotetut säännökset täyttävät valiokunnan 
asettamat vaatimukset. 

Edellä kerrotuilla perusteilla elinkeinova-
pauden rajoittamiseen on hyväksyttävät pe-
rusteet ja lakiehdotukset voidaan käsitellä ta-
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Kotirauha 
 

Perustuslakivaliokunta on käytännössään 
katsonut kotirauhan piiriin ulottuvan toimen 
olevan hyväksyttävä ”rikosten selvittämisek-
si”, jos toimi sidotaan säännöksessä siihen, 
että on olemassa konkreettinen ja yksilöity 
syy epäillä lakia rikotun tai rikottavan (PeVL 
20/2001). Perustuslaissa suojattu kotirauhan 
piiri kattaa lähtökohtaisesti kaikenlaiset py-
syväisluonteiseen asumiseen käytetyt tilat 
(PeVL 46/2001). Perustuslakivaliokunta on 
arvioinut sääntelyä, jonka nojalla tarkastus 
kotirauhan piirissä olisi mahdollista toimittaa 
enimmillään sakolla rangaistavia rikkomuk-
sia koskevien epäilyjen perusteella, ja katso-
nut, että kotirauhan suojaan puuttuminen 
moitittavuudeltaan hyvin vähäisten rikko-
musten selvittämiseksi ei täytä vaatimusta 

perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuudesta 
(PeVL 40/2002). Valiokunta on kuitenkin 
myöhemmin katsonut (PeVL 69/2002) julki-
sista varoista myönnettyjen tukien ja avustus-
ten käytön valvonnassa olevan tietyin edelly-
tyksin mahdollista toimittaa tarkastus varojen 
asianmukaisen käytön valvomiseksi myös 
pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä 
tiloissa, vaikka seuraamuksena olisi enim-
mällään sakkoa. 

Joukkoliikennelain 30 c §:ssä säädettäisiin 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 artik-
lassa säädettyihin tarkastuksiin liittyvästä ko-
tirauhan suojasta. Perustuslain 10 §:n 1 mo-
mentin mukaan jokaisen yksityiselämä, kun-
nia ja kotirauha on turvattu. Pykälän 3 mo-
mentin mukaan lailla voidaan säätää perusoi-
keuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittä-
miseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin 
ulottuvista toimenpiteistä. Tarkastuksia ei ole 
kuitenkaan tarkoitus ulottaa kotirauhan pii-
rissä oleviin tiloihin.  

Tarkastusten tarkoituksesta ja kohdentami-
sesta säädetään EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksessa. Asetuksen mukaan tarkastukset 
on kohdennettava erityisesti riskiyrityksiin, 
jotka on tarkastettava useammin ja tarkem-
min kuin muut yritykset. Riskiyrityksenä pi-
dettäisiin liikenteenharjoittajaa, joka on tuo-
mittu tai jolle on määrätty muita seuraamuk-
sia lain 20 ja 20 a §:ssä säädetyn hyvän mai-
neen kannalta merkityksellisistä rikoksista tai 
rikkomuksista.  

Lain 30 c §:ssä säädettäisiin tarkastusten 
toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 
sekä tarkastusviranomaisen oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Tarkastuksissa sovellettai-
siin hallintolain 39 §:ää myös silloin, kun 
tarkastusta ei toimiteta hallintoasian selvit-
tämiseksi tai päätöksen edellytysten toteami-
seksi. Tällaisia ovat yleensä muihin kuin ris-
kiyrityksiin kohdistetut tarkastukset. Tarkas-
tuksia suorittaisivat vain viranomaiset. Edellä 
kuvatun perusteella ehdotetut säännökset ei-
vät ole perustuslain kannalta ongelmalliset. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 

1. 

Laki 

joukkoliikennelain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan joukkoliikennelain (869/2009) 2 §:n 7 kohta ja 16, 25, 26, 50 ja 51 §, sellaisina 

kuin niistä on 16 ja 51 § osaksi laissa 1694/2009 sekä 25 ja 50 § laissa 1694/2009,  
muutetaan 2 §:n 6, 8 ja 10 kohta, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §, 12 §:n 2 ja 3 

momentti, 15 ja 19 – 21 §, 30 §:n 1 momentti, 31, 33 ja 35 §, 53 §:n 3 momentti, 54 §, 56 §:n 
1 momentti ja 58 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 ja 20 § osaksi laissa 1694/2009,  12 §:n 2 ja 3 momentti sekä 
15 § laissa 1007/2010, 19 § osaksi laissa 1007/2010 ja 31 § laissa 1694/2009, sekä  

lisätään lakiin uusi 14 a, 20 a, 30 a, 30 b, 30 c ja 34 a § seuraavasti: 
 

 
 

 
2 § 

Määritelmät 

 
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  
6) EU:n kansainvälistä linja-

autoliikennettä koskevalla asetuksella kan-
sainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille 
pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja 
asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1073/2009; 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksella 
maantieliikenteen harjoittajan ammatin har-
joittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY 
kumoamisesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1071/2009; 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) liikenteestä vastaavalla henkilöllä 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 2 artik-
lan 5 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitettua 
henkilöä;  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 § 

Luvan tarve 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 
tiellä linja-autolla edellyttää liikennelupaa. 
Liikennelupaa edellytetään myös EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen 1 artiklan 4 
kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilantees-
sa silloin, kun yrityksen pääasiallinen toimin-
ta on muu kuin ammattimainen maanteiden 
henkilöliikenteen harjoittaminen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat luvat 
ja asiakirjat 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 
tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallit-
tu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan 
tai kutsujoukkoliikenneluvan perusteella. 
Liikenteen harjoittamisesta viranomaisen 
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sääde-
tään palvelusopimusasetuksessa. Kansainvä-
lisen liikenteen harjoittamisesta määrätään 
Interbus-sopimuksessa ja kahdenkeskisissä 
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sopimuksissa sekä säädetään EU:n kansain-
välistä linja-autoliikennettä koskevassa ase-
tuksessa, jossa myös säädetään kabotaasilii-
kenteen harjoittamisesta. 

Joukkoliikennelupa on EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 2 artiklan 6 kohdassa tar-
koitettu lupa harjoittaa maantieliikenteen har-
joittajan ammattia henkilöliikenteessä. Jouk-
koliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan linja-
autolla palvelusopimusasetuksen mukaista 
liikennettä toimivaltaisen viranomaisen tai 
kunnan taikka kuntayhtymän kanssa tehdyn 
sopimuksen mukaan sekä tilausliikennettä 
koko maassa Ahvenanmaan maakuntaa lu-
kuun ottamatta. Harjoitettaessa tilausliiken-
nettä ajoja ei saa ottaa taksiasemilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 §  

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksessa tar-
koitetut toimivaltaiset viranomaiset  

Edellä 10 §:ssä tarkoitetut toimivaltaiset 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ovat EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 10 
artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viran-
omaisia. Lisäksi mainitun artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin 
voivat osallistua poliisi, työsuojeluhallinto, 
Verohallinto ja tullilaitos sen toimivallan pe-
rusteella, joka niillä on muun lain nojalla. 
Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on oikeus saada mainituil-
ta viranomaisilta virka-apua tarkastuksissa. 
Asetuksen 18 artiklassa tarkoitettuna kansal-
lisena yhteyspisteenä toimii Liikenteen tur-
vallisuusvirasto. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 19 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan ja 2 
kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa yri-
tyksen tosiasiallisen ja pysyvän toimipaikan 
poliisi. Asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetun todistuksen ammatillisesta pätevyy-
destä antaa Liikenteen turvallisuusvirasto. 

 
 

12 § 

Reittiliikenneluvan myöntävät viranomaiset 

— — — — — — — — — — — — — —  

Yksinomaan Hyvinkään, Imatran, Kajaa-
nin, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Kouvolan, 
Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun Rauman, 
Riihimäen, Rovaniemen, Salon, Savonlinnan, 
Seinäjoen tai Vaasan alueella harjoitettavaan 
reittiliikenteeseen luvan myöntää kyseisen 
kunnan viranomainen.  

Seudullinen kunnallinen viranomainen 
myöntää luvan yksinomaan toimivalta-
alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen. 
Seudullisia kunnallisia viranomaisia ovat:  

1) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, 
Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan kuntien 
muodostamalla alueella; 

2) Hämeenlinnan kaupunki Hattulan, Hä-
meenlinnan ja Janakkalan kuntien muodos-
tamalla alueella; 

3) Joensuun kaupunki Joensuun, Kon-
tiolahden ja Liperin kuntien muodostamalla 
alueella; 

4) Jyväskylän kaupunki Jyväskylän, Lau-
kaan ja Muuramen kuntien muodostamalla 
alueella; 

5) Kuopion kaupunki Kuopion ja Siilinjär-
ven kuntien muodostamalla alueella; 

6) Lahden kaupunki Asikkalan, Hartolan, 
Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkö-
län, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjo-
en ja Sysmän kuntien muodostamalla alu-
eella; 

7) Porin kaupunki Harjavallan, Kokemäen, 
Nakkilan, Porin ja Ulvilan kuntien muo-
dostamalla alueella; 

8) Tampereen kaupunki Kangasalan, Lem-
päälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tam-
pereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien 
muodostamalla alueella; 

9) Turun kaupunki Kaarinan, Liedon, 
Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kuntien 
muodostamalla alueella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 a § 

Muun kuin 14 §:ssä tarkoitetun kunnan toi-
mivalta 

Muu kuin 14 §:ssä tarkoitettu kunta tai 
kuntayhtymä saa hankkia alueelleen palvelu-
sopimusasetuksen mukaista liikennettä nou-
dattaen julkisista hankinnoista annettua lakia 
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täydentääkseen alueensa joukkoliikennepal-
veluja. Kunnan tai kuntayhtymän hankkima 
liikenne voi vähäisessä määrin ulottua sen 
varsinaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle. 

 
 

15 § 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevassa asetuksessa tarkoitetut toimival-

taiset viranomaiset 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimi-
valtaisia viranomaisia ovat toimivaltaiset 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, 
Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Ahve-
nanmaan valtionvirasto, joilta liikenteenhar-
joittajat saavat asetuksen 12 artiklassa tarkoi-
tettuja satunnaisliikenteen ja 17 artiklassa 
tarkoitettuja kabotaasiliikenteen kuljetuskir-
javihkoja. Liikenteen turvallisuusvirasto an-
taa mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun todistuksen omaan lukuun harjoi-
tettavasta liikenteestä sekä ottaa vastaan ase-
tuksen 5 artiklan 3 kohdan 5 alakohdassa tar-
koitetut ilmoitukset. Mainitun asetuksen 4 ar-
tiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa ja 
19 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia tar-
kastusviranomaisia ovat poliisi, tulli ja raja-
vartiolaitos. 

Hakijan tosiasiallisen ja pysyvän toimipai-
kan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on toimivaltainen myöntä-
mään 1 momentissa mainitun asetuksen 4 ar-
tiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan, 
peruuttamaan sen 21 artiklan tai 22 artiklan 1 
ja 3 – 5 kohdan mukaisesti, määräämään seu-
raamuksia muulle kuin jäsenvaltiosta olevalle 
liikenteenharjoittajalle 23 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti sekä tekemään merkinnän maan-
tiekuljetusyritysten kansalliseen sähköiseen 
rekisteriin 24 artiklan mukaisesti. Ahvenan-
maalla nämä tehtävät hoitaa Ahvenanmaan 
valtionvirasto. 

Edellä 1 momentissa mainitun asetuksen 
III luvussa tarkoitetun säännöllisen liikenteen 
toimivaltainen viranomainen on se toimival-
tainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus, jonka alueella reitti on. Ahvenanmaalla 
säännöllisen liikenteen luvan myöntää Ahve-
nanmaan valtionvirasto. Jos reitti on useam-

man kuin yhden viranomaisen toimivalta-
alueella, luvan myöntää se viranomainen, 
jonka alueella on pisin osa reitistä. 

  
 

19 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyk-
set 

Joukkoliikennelupa myönnetään hakijalle: 
1) joka täyttää EU:n liikenteenharjoittaja-

asetuksen 4 ja 6 – 8 artiklassa säädetyt maan-
teiden henkilöliikenteen harjoittajan ammatin 
harjoittamista koskevat vaatimukset;  

2) joka on täysi-ikäinen ja jonka toiminta-
kelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun 
lain (442/1999) 18 §:n nojalla rajoitettu ja 
jolla ei ole saman lain 8 §:n 1 momentin no-
jalla määrättyä edunvalvojaa; 

3) joka ei ole konkurssissa; 
4) jolla ei ole erääntyneitä verovelkoja tai 

sosiaaliturvamaksuja eikä muita, ulosotossa 
olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksuky-
kyyn nähden vähäistä suurempia, eikä velko-
ja, jotka on palautettu ulosotosta varatto-
muustodistuksin; 

5) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon 
eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. 

Joukkoliikennelupa myönnetään EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen 6 ja 7 artiklan ja 
tämän pykälän 1 momentin 3 ja 4 kohdan 
vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle, 
jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää 
mainitun asetuksen 4, 6 ja 8 artiklassa sääde-
tyt vaatimukset sekä tämän pykälän 1 mo-
mentin 2 ja 5 kohdan edellytykset. Lisäksi 
hakijana olevan yrityksen toimitusjohtajan ja 
vastuunalaisten yhtiömiesten tulee olla 20 
§:ssä tarkoitetulla tavalla hyvämaineisia. 
 
 

20 § 

Liikenteestä vastaavan henkilön ja muun 
luonnollisen henkilön hyvä maine  

Jollei 2 momentista muuta johdu, liiken-
teestä vastaava henkilö tai hakijana oleva 
luonnollinen henkilö ei ole EU:n liikenteen-
harjoittaja-asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla hyvämaineinen, jos: 
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1) hänet on viiden viimeksi kuluneen vuo-
den aikana tuomittu vankeusrangaistukseen 
rikoksesta;  

2) hänet on kahden viimeksi kuluneen vuo-
den aikana tuomittu sakkorangaistukseen vä-
hintään neljästä työ- tai palkkasuhdetta, kir-
janpitoa, verotusta, liikenteen harjoittamista, 
liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, ympäris-
tönsuojelua tai muuta ammatillista vastuuta 
koskevien säännösten rikkomisesta taikka 1 
momentissa mainitun asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa mainittujen säännösten 
rikkomisesta;   

3) hänelle on kahden viimeksi kuluneen 
vuoden aikana määrätty  muita seuraamuksia 
kuin vankeutta tai sakkoa vähintään neljästä 
1 momentissa mainitun asetuksen 6 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetusta vakavasta rikkomuk-
sesta; taikka 

4) hänet on kahden viimeksi kuluneen vuo-
den aikana tuomittu sakkorangaistukseen tai 
hänelle on määrätty  seuraamuksia yhteensä 
vähintään neljästä 2 tai 3 kohdassa tarkoite-
tusta teosta. 

Liikenteestä vastaavaa henkilöä ja hakijana 
olevaa luonnollista henkilöä on kuitenkin pi-
dettävä hyvämaineisena, jos 1 momentissa 
tarkoitetut teot eivät osoita hänen olevan il-
meisen sopimaton harjoittamaan ammatti-
maista joukkoliikennettä. Ilmeistä sopimat-
tomuutta osoittaa: 

1) tekojen suuri määrä; 
2) teon vakavuus: 
3) teon suunnitelmallisuus; 
4) teon kohdistuminen asiakkaaseen tai vi-

ranomaiseen;  
5) se, että teko on tehty ammattimaista lii-

kennettä harjoitettaessa; 
6) se, että teko on jokin mainitun asetuksen 

liitteessä IV tarkoitetuista yhteisön sääntöjen 
vakavimmista rikkomuksista; 

7) teko muutoin osoittaa piittaamattomuut-
ta henkilö- tai liikenneturvallisuudesta. 

 
 

20 a §  

Oikeushenkilön hyvä maine 

Jollei 2 momentista muuta johdu, joukko-
liikenneluvan hakijana oleva oikeushenkilö 
ei ole EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 

artiklassa tarkoitetulla tavalla hyvämainei-
nen, jos: 

1) se on viiden viimeksi kuluneen vuoden 
aikana tuomittu yhteisösakkoon; tai  

2) sen toimitusjohtaja tai vastuunalainen 
yhtiömies ei täytä 20 §:ssä säädettyä hyvän 
maineen vaatimusta.  

Joukkoliikenneluvan hakijana olevaa oike-
ushenkilöä on kuitenkin pidettävä hyvä-
maineisena, jos 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun tuomion perustana oleva teko ei 
osoita hakijan olevan 20 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla ilmeisen sopimaton har-
joittamaan ammattimaista joukkoliikennettä. 

 
 

21 § 

Ammatillinen pätevyys 

Joukkoliikenneluvan hakija ja liikenteestä 
vastaava henkilö katsotaan ammatillisesti pä-
teviksi, jos he täyttävät EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 8 artiklassa säädetyt vaati-
mukset ja ovat suorittaneet linja-
autoliikenteen yrittäjäkurssin sekä saaneet 
mainitussa artiklassa tarkoitetun tutkinnon 
hyväksytystä suorittamisesta Liikenteen tur-
vallisuusviraston antaman todistuksen tai vi-
rastoa edeltäneen, vastaavan todistuksen an-
tamiseen oikeutetun viraston tai laitoksen an-
taman todistuksen. Yrittäjäkurssia ei vaadita 
henkilöltä, joka on vähintään kaksi vuotta 
toiminut henkilöliikennettä harjoittavan yri-
tyksen johtotehtävissä. Liikenteen turvalli-
suusvirasto hyväksyy tutkintoon henkilön, 
jolta ei vaadita yrittäjäkurssin suorittamista. 

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin pituus 
on vähintään 160 oppituntia. Kurssin opetus-
sisältöön tulee kuulua ainakin 1 momentissa 
mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetut aihepiirit, jotka on mainittu asetuk-
sen liitteessä I. 

Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää 1 
momentissa mainitun asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitetun kirjallisen tutkinnon ja antaa tut-
kinnon suorittamisesta todistuksen. Liiken-
teen turvallisuusvirasto voi käyttää tutkinnon 
koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden 
järjestämisessä apuna ulkopuolista asiantun-
tijaa. 
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30 §  

Liikenneluvan voimassaoloaika ja ehdot 

Joukkoliikennelupa on voimassa viisi vuot-
ta. Siinä on vahvistettava liikenteessä käytet-
tävien linja-autojen enimmäismäärä. Joukko-
liikenneluvan alkuperäiskappaleen lisäksi lii-
kenteenharjoittajalle annetaan liikenteessä 
käytettävien autojen enimmäismäärää vas-
taava määrä joukkoliikenneluvan oikeaksi 
todistettuja jäljennöksiä, joiden turvaominai-
suudet vastaavat EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevan asetuksen 4 artiklan 
2 kohdassa sekä asetuksen liitteessä I yhtei-
söluvalle ja sen jäljennöksille asetettuja vaa-
timuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
30 a § 

Valvonta 

Edellä 11 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten velvollisuudesta valvoa, täyt-
tävätkö luvanhaltijat EU:n liikenteenharjoit-
taja-asetuksen 3 artiklassa säädetyt vaati-
mukset, säädetään mainitun asetuksen 12 ar-
tiklassa. 

Toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten on vähintään kerran ka-
lenterivuodessa selvitettävä, täyttävätkö lu-
vanhaltijat edelleen 19 §:ssä säädetyt joukko-
liikenneluvan myöntämisen edellytykset. 
 

30 b § 

Riskiyritys 

Riskiyrityksenä pidetään luvanhaltijaa, jo-
ka on tuomittu rangaistukseen tai jolle on 
määrätty seuraamuksia 20 §:n 1 momentissa 
tai 20 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista rikoksista tai rikkomuksista vähintään 
mainituissa lainkohdissa säädetty määrä, se-
kä luvanhaltijaa, jonka liikenteestä vastaava 
henkilö, toimitusjohtaja tai vastuunalainen 
yhtiömies on tuomittu rangaistukseen tai jon-
ka liikenteestä vastaavalle henkilölle, toimi-
tusjohtajalle tai vastuunalaiselle yhtiömiehel-

le on määrätty 20 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuista rikoksista tai rikkomuksista seuraa-
muksia vähintään mainitussa lainkohdassa 
säädetty määrä. 

Luvanhaltija lakkaa olemasta riskiyritys, 
jos sitä eikä sen liikenteestä vastaavaa henki-
löä, toimitusjohtajaa ja vastuunalaista yhtiö-
miestä ole viimeksi kuluneen vuoden aikana  
tuomittu uusista rikoksista tai rikkomuksista 
sekä jos 20 §:n 1 momentissa ja 20 a §:n 1 
momentissa tarkoitettu rikosten ja rikkomus-
ten kokonaismäärä ei enää täyty. 

  
 

30 c § 

Yritystarkastus 

Toimivaltaisten viranomaisten toimittamis-
ta yritystarkastuksista, niiden tarkoituksesta 
sekä niiden kohdentamisesta riski- ja muihin 
yrityksiin säädetään EU:n liikenteenharjoitta-
ja-asetuksen 12 artiklassa. Riskiyritykset on 
tarkastettava tarkemmin ja useammin kuin 
muut yritykset. Tarkastuksessa on noudatet-
tava, mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään. 

Joukkoliikenneluvan haltijan on pyydettä-
essä esitettävä 11 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulle toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 5 artik-
lassa säädetyt asiakirjat sekä verolainsäädän-
nössä edellytetyt verotusta koskevat tiedot. 
Jos tarkastettava aineisto on säilytetty ko-
neellisella tietovälineellä, luvanhaltijan on 
pyydettäessä saatettava aineisto selväkieli-
seen kirjalliseen muotoon tai yleisesti käy-
tössä olevaan tallennusmuotoon.  

Tarkastusviranomaisella on oikeus päästä 
tarkastuksen toimittamista varten joukkolii-
kenneluvan haltijan toimipaikan tiloihin ja 
alueille, ammattimaisessa liikenteessä käytet-
täviin ajoneuvoihin sekä varikolle. Joukko-
liikenneluvan haltijan on annettava tarvitta-
vat tilat ja laitteet tarkastuksen toimittamista 
varten ja muutoinkin avustettava tarkastuk-
sessa. Tarkastusta ei saa toimittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. 

Tarkastusviranomaisella on oikeus ottaa 
haltuunsa tarkastettava aineisto tai siitä val-
mistettu jäljennös muualla tapahtuvaa tarkas-
tusta varten, jos se on mahdollista aiheutta-
matta kohtuutonta haittaa luvanhaltijalle. Ai-
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neisto on palautettava heti, kun sitä ei enää 
tarvita. 

 
 

31 § 

Joukkoliikenneluvan peruuttaminen ja henki-
lön soveltumattomuus ammattiin 

Sen lisäksi, mitä EU:n liikenteenharjoitta-
ja-asetuksen 13 artiklassa säädetään, 11 §:n 1 
momentissa tarkoitetun toimivaltaisen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 
peruutettava joukkoliikennelupa ja sen oike-
aksi todistetut jäljennökset määräajaksi tai 
kokonaan, jos luvanhaltija sitä pyytää tai jos 
luvanhaltija ei enää täytä 19 §:n 1 momentin 
2  tai 5 kohdassa säädettyjä luvan myöntämi-
sen edellytyksiä taikka luvanhaltija on mää-
rätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen 
liiketoimintakieltoon. Keskuksen on peruu-
tettava joukkoliikennelupa ja sen oikeaksi 
todistetut jäljennökset määräajaksi tai koko-
naan myös, jos luvanhaltija on liikennettä 
harjoitettaessa sallinut liiketoimintakiellossa 
tai väliaikaisessa liiketoimintakiellossa ole-
van toimia liiketoimintakiellosta annetun lain 
(1059/1985) 4 tai 11 §:ssä säädetyn kiellon 
vastaisesti.  

Jollei 35 §:stä muuta johdu, keskuksen on 
peruutettava joukkoliikennelupa ja sen oike-
aksi todistetut jäljennökset määräajaksi tai 
kokonaan, jos: 

1) luvanhaltija ei enää täytä 19 §:n 1 mo-
mentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjä luvan 
myöntämisen edellytyksiä;  

2) liikenteestä vastaava henkilö ei enää täy-
tä 19 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohtien edelly-
tyksiä; taikka 

3) yrityksen toimitusjohtaja tai vas-
tuunalainen yhtiömies ei enää ole 20 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla hyvämaineinen. 

Liikenteestä vastaavan henkilön hyvän 
maineen menetyksen seuraamuksista sääde-
tään 1 momentissa mainitun asetuksen 14 ar-
tiklan 1 kohdassa.  

Liikenteestä vastaava henkilö voidaan kat-
soa ammattiin soveltuvaksi aikaisintaan kah-
den vuoden kuluttua siitä, kun toimivaltainen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
tehnyt 1 momentissa mainitun asetuksen 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen 

henkilön soveltumattomuudesta johtamaan 
yrityksen kuljetustoimintoja. Jos hyvän mai-
neen menetys johtuu osittain tai kokonaan 20 
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta 
vankeusrangaistuksesta, johon tuomitsemi-
sesta on kulunut vähemmän kuin kolme vuot-
ta, määräaika päättyy, kun tuomiosta on ku-
lunut viisi vuotta. 

 
 

33 § 

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikennelu-
van peruuttaminen luvanhaltijan pyynnöstä 

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenne-
luvan myöntävän viranomaisen on peruutet-
tava reittiliikennelupa ja kutsujoukkoliiken-
nelupa osittain tai kokonaan, jos luvanhaltija 
sitä pyytää. Pyyntö on toimitettava viran-
omaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen 
aiottua liikenteen lopettamista.  

Reittiliikennelupaa ei kuitenkaan saa 1 
momentin nojalla peruuttaa ennen kuin 22 
§:ssä tarkoitettu vähimmäisaika on umpeutu-
nut eikä kutsujoukkoliikennelupaa ennen 
kuin 23 §:ssä tarkoitettu vähimmäisaika on 
umpeutunut, ellei luvanhaltija pyydä myös 
joukkoliikennelupansa peruuttamista.  

Reittiliikennelupa on luvanhaltijan pyyn-
nöstä peruutettava osittain tai kokonaan 
myös, jos reitin tai reittien joukkoliikenteen 
tarjonta on lisääntynyt peruutettavaksi pyy-
detyn luvan myöntämisen jälkeen. Edellytyk-
senä on tällöin, että peruutettavaksi haetun 
luvan mukainen liikenne on tappiollista. Li-
säksi reittiliikennelupa on luvanhaltijan 
pyynnöstä peruutettava osittain tai kokonaan,  
jos velvollisuutta jatkaa liikenteen harjoitta-
mista on muusta perustellusta syystä pidettä-
vä kohtuuttomana. 

 
 

34 a § 

Joukkoliikenneluvan jäljennöksen väliaikai-
nen peruuttaminen 

Jos joukkoliikenneluvan haltija taikka lu-
vanhaltijan palveluksessa oleva tai muutoin 
käyttämä kuljettaja on tuomittu liikenne- tai 
ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten 
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toistuvasta ja   vakavasta  rikkomisesta  am-
mattimaista linja-autoliikennettä harjoitetta-
essa, 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimi-
valtaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen on peruutettava yksi tai useampi 
tämän lain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
joukkoliikenneluvan oikeaksi todistettu jäl-
jennös enintään kolmen kuukauden ajaksi. 
Peruutettavien luvan jäljennösten lukumäärä 
päätetään luvanhaltijan lupien jäljennösten 
kokonaismäärän ja rikkomusten määrän ja 
vakavuuden perusteella. Luvan jäljennöksiä 
ei kuitenkaan peruuteta, jos liikenteenharjoit-
taja tai liikenteestä vastaava henkilö on täyt-
tänyt valvontavelvollisuutensa eikä ole voi-
nut estää rikkomusta. 

Joukkoliikenneluvan haltijalle ei anneta 
uusia joukkoliikenneluvan jäljennöksiä sinä 
aikana, kun jäljennös tai jäljennöksiä on pe-
ruutettuna. 

 
 

35 § 

Varoitus, laiminlyönnin korjaaminen ja hen-
kilön soveltuvuuden palauttaminen 

Edellä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on 31 §:n 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa joukkoliikenneluvan 
ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten pe-
ruuttamisen, 34 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa liikenneluvan peruuttami-
sen ja 34 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
joukkoliikenneluvan oikeaksi todistetun jäl-
jennöksen peruuttamisen sijasta annettava 
luvanhaltijalle varoitus, jos luvan tai jäljen-
nöksen peruuttaminen olisi kohtuutonta ja 
ilmenneet puutteet, rikkomukset ja laimin-
lyönnit on korjattu tai ne ovat vähäisiä. 

Jollei EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 
13 artiklasta muuta johdu ja jos liikenneluvan 
peruuttamisen tai varoituksen antamisen pe-
ruste on sellainen, että se voidaan korjata, vi-
ranomaisen on ennen luvan peruuttamista ja 
varoituksen antamista annettava luvanhalti-
jalle mahdollisuus määräajassa korjata puute 
tai laiminlyönti. Määräaika ei saa olla lyhy-
empi kuin kolme kuukautta. Lupa voidaan 
peruuttaa, jos epäkohtaa ei ole määräajassa 
korjattu. 

Kun 31 §:n 4 momentin mukaisesti määrät-
ty aika on kulunut, toimivaltainen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus tekee liikentees-
tä vastaavan henkilön ammattiin soveltuvuu-
desta päätöksen, joka katsotaan EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetuksen 14 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetuksi korjaavaksi toimenpiteek-
si. Edellytyksenä on, ettei henkilöä ole mää-
räajan kuluessa tuomittu 20 §:ssä tarkoitet-
tuun rangaistukseen eikä muuhun seuraa-
mukseen, jonka takia häntä ei edelleenkään 
voida pitää hyvämaineisena. Jos henkilöä ei 
edelleenkään voida pitää hyvämaineisena, 
keskus asettaa uuden 31 §:n 4 momentin mu-
kaisen määräajan. 

 
 

53 § 

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 

koskevan asetuksen 4 artiklan 2 ja 6 kohdan, 
8 artiklan 3–6 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan, 
21 artiklan, 22 artiklan 1 kohdan ja 23 artik-
lan 2 kohdan ja EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 4 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 2 
kohdan, 11 artiklan 1 ja 3 kohdan, 13 ja 14 
artiklan ja 15 artiklan 1 kohdan nojalla sekä 
muutoin tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Päätös voidaan 
panna heti täytäntöön, vaikka se ei ole saanut 
lainvoimaa, jollei päätöksessä ole toisin mää-
rätty. 

 
 

54 §  

Asiakirjan esittämisvelvollisuus 

Liikennettä harjoitettaessa autossa tulee ol-
la 30 §:n 1 momentissa tarkoitettu voimassa 
oleva oikeaksi todistettu jäljennös joukkolii-
kenneluvasta ja tarvittaessa EU:n kansainvä-
listä linja-autoliikennettä koskevan asetuksen 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisöluvan 
jäljennös taikka kansainvälisessä sopimuk-
sessa edellytetty lupa tai muu asiakirja, jotka 
on vaadittaessa esitettävä poliisi-, tulli- ja ra-
javartiomiehelle. 
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56 § 

Rangaistussäännökset 

Joka harjoittaa ammattimaista henkilölii-
kennettä tiellä linja-autolla ilman 

1) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua joukko-
liikennelupaa, 9 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tua reittiliikennelupaa tai  9 §:n 4 momentis-
sa tarkoitettua kutsujoukkoliikennelupaa, 

2) EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevan asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua 
yhteisön liikennelupaa tai 5 artiklassa tarkoi-
tettua säännöllistä liikennettä koskevaa lii-
kennelupaa tai  

3) Interbus-sopimuksessa tai Suomen ja 
toisen valtion välisessä kahdenkeskisessä so-
pimuksessa tarkoitettua liikennelupaa, 

on tuomittava luvattoman linja-
autoliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

58 § 

Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvonta-
tietojen saantiin 

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada joukkoliikenne-
luvan hakijaa ja haltijaa, liikenteestä vastaa-
vaa henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa 
ja vastuunalaisia yhtiömiehiä koskevat jouk-
koliikenneluvan ja EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevan asetuksen 4 artik-
lassa tarkoitettua yhteisön liikenneluvan 
myöntämistä, luvan myöntämisen edellytys-
ten tarkistamista, lupien peruuttamista, varoi-
tuksen antamista, EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun henkilön 
soveltumattomuutta koskevien asioiden kä-
sittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakavarai-
suuden osoittamiseksi annetun vakuuden pa-
lauttamista varten tarpeelliset tiedot rikosre-
kisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvoliiken-
nerekisteristä, ulosottorekisteristä, liiketoi-

mintakieltorekisteristä ja verotuksen tietojär-
jestelmästä. 

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada poliisilta, verohal-
linnolta, tullilaitokselta, työsuojeluhallinnolta 
ja Liikenteen turvallisuusvirastolta EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen 12 artiklassa 
tarkoitetun valvonnan toteuttamiseksi tiedot 
joukkoliikenneluvan haltijoita koskevista yri-
tystarkastuksista ja 19 §:ssä säädettyjen 
joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytys-
ten täyttymisen arvioimiseksi välttämättömät 
muut tiedot. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . Tämän lain 12 §:n 2 ja 3 momentti, lu-
kuun ottamatta 3 momentin 7 kohtaa, tulevat 
kuitenkin voimaan   päivänä    kuuta 20   ja 
12 §:n 3 momentin 7 kohta vasta    päivänä 
heinäkuuta 20  . 

Ennen 12 §:n 3 momentin 7 kohdan voi-
maantuloa Porin kaupunkiin sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaan tuloa myönnetyt jouk-
koliikenneluvat ovat voimassa luvassa mää-
rätyn ajan. 

Ennen lain voimaan tuloa linja-
autoliikenteen yrittäjäkurssista ja kirjallisen 
tutkinnon suorittamisesta annetut todistukset 
ovat sellaisinaan voimassa. 

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus jakaa liikenteenharjoittajille 30 
§:n 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset 
täyttävät joukkoliikenneluvan jäljennökset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012. Sii-
hen asti, kun liikenteenharjoittaja on saanut 
mainitussa lainkohdassa tarkoitetut jäljen-
nökset käyttöönsä, autossa on liikennettä har-
joitettaessa pidettävä oikeaksi todistettu jäl-
jennös joukkoliikenneluvasta, ja se on vaadit-
taessa esitettävä poliisi-, tulli- ja rajavartio-
miehelle. 

Henkilön, joka täyttää EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 9 artiklan mukaiset vaati-
mukset, ei tarvitse suorittaa asetuksen 8 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua tutkintoa. 

 
————— 
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2. 

Laki 

maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain (694/2006) 3 §:n 1 

momentti ja 7 § seuraavasti: 
 

 
3 § 

Luvan edellytykset 

Liikenneyrittäjäkoulutuslupa on myönnet-
tävä, jos: 

1) hakijalla on riittävä kyky ja ammattitai-
to; 

2) hakijalla on toiminnan laajuuteen näh-
den riittävä henkilöstö ja muut voimavarat 
toiminnan asianmukaiseen hoitamiseen; 

3) hakijan toimintakelpoisuutta ei ole hol-
houstoimesta annetun lain (442/1999) 18 §:n 
nojalla rajoitettu eikä hänelle ole saman lain 
8 §:n 1 momentin nojalla määrättyä edunval-
vojaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

7 § 

Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta 

Liikenteen turvallisuusviraston tulee sään-
nöllisesti valvoa liikenneyrittäjäkoulutuksen 
järjestämistä maantieliikenteen harjoittajan 
ammatin harjoittamisen edellytyksiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja neuvoston di-
rektiivin 96/26/EY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1071/2009 edellyttämällä ta-
valla. Virastolla on oikeus tehdä tarkastuksia 
paikoissa, joissa toimiluvan haltijat antavat 
tämän lain mukaista liikenneyrittäjäkoulutus-
ta. Tarkastuksia ei kuitenkaan saa suorittaa 
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä 
tiloissa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 

Liikenneministeri Merja Kyllönen 



 HE 101/2011 vp  
  

 

36 

 

 
Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

joukkoliikennelain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan joukkoliikennelain (869/2009) 2 §:n 7 kohta ja 16, 25, 26, 50 ja 51 §, sellaisina 

kuin niistä on 16 ja 51 § osaksi laissa 1694/2009 sekä 25 ja 50 § laissa 1694/2009,  
muutetaan 2 §:n 6, 8 ja 10 kohta, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 11 §, 12 §:n 2 ja 3 

momentti, 15 ja 19 – 21 §, 30 §:n 1 momentti, 31, 33 ja 35 §, 53 §:n 3 momentti, 54 §, 56 §:n 
1 momentti ja 58 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 ja 20 § osaksi laissa 1694/2009, 12 §:n 2 ja 3 momentti  sekä 
15 § laissa 1007/2010, 19 § osaksi laissa 1007/2010 ja 31 § laissa 1694/2009, sekä  

lisätään lakiin uusi 14 a, 20 a, 30 a, 30 b, 30 c ja 34 a § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) yhteisön kansainvälistä liikennettä kos-
kevalla asetuksella yhteisistä säännöistä har-
joitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä 
linja-autoilla annettua neuvoston asetusta 
(ETY) N:o 684/92; 
 
 
 

7) yhteisön kabotaasiliikennettä koskevalla 
asetuksella edellytyksistä, joilla muut kuin jä-
senvaltioista olevat liikenteenharjoittajat voi-
vat harjoittaa kansallista maanteiden henki-
löliikennettä jäsenvaltiossa annettua neuvos-
ton asetusta (EY) N:o 12/98; 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) EU:n kansainvälistä linja-auto-
liikennettä koskevalla asetuksella kansain-
välisen linja-autoliikenteen markkinoille 
pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja 
asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 1073/2009; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
(kumotaan) 
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8) ammattiinpääsydirektiivillä maanteiden 

kansallisen ja kansainvälisen tavara- ja henki-
löliikenteen harjoittajien ammattiin pääsystä 
sekä tutkintotodistusten, todistusten ja mui-
den muodollista kelpoisuutta osoittavien 
asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta 
sekä toimenpiteistä näiden liikenteenharjoitta-
jien sijoittautumisvapauden tehokkaan käyt-
tämisen edistämiseksi annettua neuvoston di-
rektiiviä 96/26/EY; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10) liikenteestä vastaavalla henkilöllä hen-
kilöä, joka on oikeushenkilön tähän tehtävään 
esittämä ja toimivaltaisen viranomaisen hy-
väksymä, joka vastaa siitä että liikennettä har-
joitetaan lain mukaisesti, ammattitaitoisesti ja 
huolellisesti sekä muutoin asianmukaisesti, 
joka edustaa yritystä tässä laissa tarkoitettujen 
viranomaisten kanssa asioitaessa ja joka tosi-
asiallisesti ja jatkuvasti johtaa yrityksen lii-
kenteenharjoittamista; 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
8) EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksella 

maantieliikenteen harjoittajan ammatin har-
joittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä 
säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY 
kumoamisesta annettua Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1071/2009; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

10) liikenteestä vastaavalla henkilöllä 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 2 artik-
lan 5 kohdassa ja 4 artiklassa tarkoitettua 
henkilöä;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

2 luku 

Luvanvarainen liikenne 

 
8 § 

Luvan tarve 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 
tiellä linja-autolla edellyttää liikennelupaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 

9 § 

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat luvat 
ja asiakirjat 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 

 

2 luku 

Luvanvarainen liikenne 

 
8 § 

Luvan tarve 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 
tiellä linja-autolla edellyttää liikennelupaa. 
Liikennelupaa edellytetään myös EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen 1 artiklan 4 
kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilan-
teessa silloin, kun yrityksen pääasiallinen 
toiminta on muu kuin ammattimainen maan-
teiden henkilöliikenteen harjoittaminen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Liikenteen harjoittamiseen oikeuttavat luvat 
ja asiakirjat 

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen 
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tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallit-
tu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan tai 
kutsujoukkoliikenneluvan perusteella. Liiken-
teen harjoittamisesta viranomaisen kanssa 
tehdyn sopimuksen perusteella säädetään pal-
velusopimusasetuksessa. Kansainvälisen lii-
kenteen harjoittamisesta säädetään yhteisön 
kansainvälistä liikennettä koskevassa asetuk-
sessa ja määrätään Interbus-sopimuksessa ja 
kahdenkeskisissä sopimuksissa. Kabotaasilii-
kenteen harjoittamisesta säädetään yhteisön 
kabotaasiliikennettä koskevassa asetuksessa. 

Joukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan 
linja-autolla palvelusopimusasetuksessa tar-
koitettua liikennettä toimivaltaisen viran-
omaisen tai kunnan taikka kuntayhtymän 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan sekä tila-
usliikennettä koko maassa Ahvenanmaan 
maakuntaa lukuun ottamatta. Harjoitettaessa 
tilausliikennettä ajoja ei saa kuitenkaan ottaa 
taksiasemilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

tiellä linja-autolla korvausta vastaan on sallit-
tu joukkoliikenneluvan, reittiliikenneluvan 
tai kutsujoukkoliikenneluvan perusteella. 
Liikenteen harjoittamisesta viranomaisen 
kanssa tehdyn sopimuksen perusteella sääde-
tään palvelusopimusasetuksessa. Kansainvä-
lisen liikenteen harjoittamisesta määrätään 
Interbus-sopimuksessa ja kahdenkeskisissä 
sopimuksissa sekä säädetään EU:n kansain-
välistä linja-autoliikennettä koskevassa ase-
tuksessa, jossa myös säädetään kabotaasilii-
kenteen harjoittamisesta. 

Joukkoliikennelupa on EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 2 artiklan 6 kohdassa tar-
koitettu lupa harjoittaa maantieliikenteen 
harjoittajan ammattia henkilöliikenteessä. 
Joukkoliikennelupa oikeuttaa harjoittamaan 
linja-autolla palvelusopimusasetuksen mu-
kaista liikennettä toimivaltaisen viranomai-
sen tai kunnan taikka kuntayhtymän kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaan sekä tilauslii-
kennettä koko maassa Ahvenanmaan maa-
kuntaa lukuun ottamatta. Harjoitettaessa tila-
usliikennettä ajoja ei saa ottaa taksiasemilta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

3 luku 

Toimivaltaiset viranomaiset 

 
11 § 

Ammattiinpääsydirektiivissä tarkoitetut toi-
mivaltaiset viranomaiset ja toimielimet 

Tässä pykälässä säädetään viranomaisista ja 
toimielimistä, jotka antavat ammattiin-
pääsydirektiivin 8–10 artiklassa tarkoitetun 
todistuksen tai muun asiakirjan sille, joka ai-
koo harjoittaa maanteiden henkilöliikennettä 
muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa kuin Suomessa. 

Ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklassa tar-
koitetun todistuksen hyvämaineisuudesta an-
taa kotipaikan poliisi. Direktiivin 9 artiklassa 
tarkoitetun todistuksen vakavaraisuudesta an-
taa luottolaitos taikka Keskuskauppakamarin 
tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 

3 luku 

Toimivaltaiset viranomaiset 

 
11 §  

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksessa tar-
koitetut toimivaltaiset viranomaiset  

Edellä 10 §:ssä tarkoitetut toimivaltaiset 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ovat EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 10 
artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viran-
omaisia. Lisäksi mainitun artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuihin tarkastuksiin 
voivat osallistua poliisi, työsuojeluhallinto, 
verohallinto ja tullilaitos sen toimivallan pe-
rusteella, joka niillä on muun lain nojalla. 
Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksella on oikeus saada mainituil-
ta viranomaisilta virka-apua tarkastuksissa. 
Asetuksen 18 artiklassa tarkoitettuna kansal-
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tai tilintarkastusyhteisö. Joukkoliikenneluvan 
myöntävä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus antaa direktiivin 10 artik-
lassa tarkoitetun todistuksen ammattitaidosta 
henkilölle, joka on saanut oikeuden harjoittaa 
henkilöliikennettä ensi kerran ennen 2 päivää 
lokakuuta 1999. Muissa tapauksissa edellä 
mainitun todistuksen antaa Liikenteen turval-
lisuusvirasto. 

 
 

12 § 

Reittiliikenneluvan myöntävät viranomaiset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yksinomaan Hyvinkään, Imatran, Joen-

suun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kokko-
lan, Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Lappeen-
rannan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rauman, 
Riihimäen, Rovaniemen, Salon, Savonlinnan, 
Seinäjoen, Turun tai Vaasan alueella harjoi-
tettavaan reittiliikenteeseen luvan myöntää 
kyseisen kunnan viranomainen. Yksinomaan 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, 
Kirkkonummen ja Vantaan kuntien muodos-
tamalla alueella harjoitettavaan reittiliiken-
teeseen luvan myöntää Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä.  

Yksinomaan Artjärven, Asikkalan, Harto-
lan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, 
Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Pa-
dasjoen ja Sysmän kuntien muodostamalla 
alueella harjoitettavaan reittiliikenteeseen lu-
van myöntää Lahden kaupungin viranomai-
nen. Yksinomaan Hattulan, Hämeenlinnan ja 
Janakkalan kuntien muodostamalla alueella 
harjoitettavaan reittiliikenteeseen luvan 
myöntää Hämeenlinnan kaupungin viran-
omainen. Yksinomaan Kangasalan, Lempää-
län, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, 
Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodosta-
malla alueella harjoitettavaan reittiliikentee-
seen luvan myöntää Tampereen kaupungin 
viranomainen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 

lisena yhteyspisteenä toimii Liikenteen tur-
vallisuusvirasto. 

EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 19 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan ja 2 
kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa yri-
tyksen tosiasiallisen ja pysyvän toimipaikan 
poliisi. Asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tar-
koitetun todistuksen ammatillisesta pätevyy-
destä antaa Liikenteen turvallisuusvirasto. 

 
 

12 § 

Reittiliikenneluvan myöntävät viranomaiset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yksinomaan Hyvinkään, Imatran, Kajaa-

nin, Kemin, Kokkolan, Kotkan, Kouvolan, 
Lappeenrannan, Mikkelin, Oulun Rauman, 
Riihimäen, Rovaniemen, Salon, Savonlinnan, 
Seinäjoen tai Vaasan alueella harjoitettavaan 
reittiliikenteeseen luvan myöntää kyseisen 
kunnan viranomainen.  

Seudullinen kunnallinen viranomainen 
myöntää luvan yksinomaan toimivalta-
alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen. 
Seudullisia kunnallisia viranomaisia ovat: 

1) Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, 
Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan kuntien 
muodostamalla alueella; 

2) Hämeenlinnan kaupunki Hattulan, Hä-
meenlinnan ja Janakkalan kuntien muodos-
tamalla alueella; 

3) Joensuun kaupunki Joensuun, Kon-
tiolahden ja Liperin kuntien muodostamalla 
alueella; 

4) Jyväskylän kaupunki Jyväskylän, Lau-
kaan ja Muuramen kuntien muodostamalla 
alueella; 

5) Kuopion kaupunki Kuopion ja Siilinjär-
ven kuntien muodostamalla alueella; 

6) Lahden kaupunki Asikkalan, Hartolan, 
Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkö-
län, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjo-
en ja Sysmän kuntien muodostamalla alu-
eella; 

7) Porin kaupunki Harjavallan, Kokemäen, 
Nakkilan, Porin ja Ulvilan kuntien muo-
dostamalla alueella; 

8) Tampereen kaupunki Kangasalan, Lem-
päälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tam-
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15 § 

Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa ase-
tuksessa tarkoitetut viranomaiset 

 
Yhteisön kansainvälistä liikennettä koske-

vassa asetuksessa tarkoitettuja toimivaltaisia 
viranomaisia ovat Liikenteen turvallisuusvi-
rasto, toimivaltaiset elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset sekä Ahvenanmaan val-
tionvirasto, joilta liikenteenharjoittajat saavat 
asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisia 
asiakirjoja. Liikenteen turvallisuusvirasto ot-
taa myös vastaan mainitun asetuksen 2 artik-
lan 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset ja antaa 
13 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut todis-
tukset. Mainitun asetuksen 14 ja 15 artiklassa 
tarkoitettuja toimivaltaisia tarkastus- ja val-
vontaviranomaisia ovat poliisi, tulli ja raja-
vartiolaitos. 

Hakijan kotipaikan toimivaltainen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimi-
valtainen myöntämään 1 momentissa maini-
tun asetuksen 3 a artiklassa tarkoitetun yhtei-
sön liikenneluvan samoin kuin peruuttamaan 
sen ja ottamaan sen pois 16 artiklan 1 ja 3 
kohdan mukaisesti. Ahvenanmaalla yhteisön 
liikenneluvan myöntää, peruuttaa ja ottaa pois 
Ahvenanmaan valtionvirasto. 

pereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien 
muodostamalla alueella; 

9) Turun kaupunki Kaarinan, Liedon, 
Naantalin, Raision, Ruskon ja Turun kuntien 
muodostamalla alueella. 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

14 a § 

Muun kuin 14 §:ssä tarkoitetun kunnan toi-
mivalta 

Muu kuin 14 §:ssä tarkoitettu kunta tai 
kuntayhtymä saa hankkia alueelleen palvelu-
sopimusasetuksen mukaista liikennettä nou-
dattaen julkisista hankinnoista annettua lakia 
täydentääkseen alueensa joukkoliikennepal-
veluja. Kunnan tai kuntayhtymän hankkima 
liikenne voi vähäisessä määrin ulottua sen 
varsinaisen toimivalta-alueen ulkopuolelle. 

 
 

15 § 
 
EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevassa asetuksessa tarkoitetut toimival-
taiset viranomaiset 
 

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 
koskevassa asetuksessa tarkoitettuja toimi-
valtaisia viranomaisia ovat toimivaltaiset 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, 
Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Ahve-
nanmaan valtionvirasto, joilta liikenteenhar-
joittajat saavat asetuksen 12 artiklassa tar-
koitettuja satunnaisliikenteen ja 17 artiklassa 
tarkoitettuja kabotaasiliikenteen kuljetuskir-
javihkoja. Liikenteen turvallisuusvirasto an-
taa mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetun todistuksen omaan lukuun harjoi-
tettavasta liikenteestä sekä ottaa vastaan ase-
tuksen 5 artiklan 3 kohdan 5 alakohdassa 
tarkoitetut ilmoitukset. Mainitun asetuksen 4 
artiklan 3 kohdassa, 18 artiklan 2 kohdassa 
ja 19 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia 
tarkastusviranomaisia ovat poliisi, tulli ja ra-
javartiolaitos. 

Hakijan tosiasiallisen ja pysyvän toimipai-
kan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on toimivaltainen myöntä-
mään 1 momentissa mainitun asetuksen 4 ar-
tiklassa tarkoitetun yhteisön liikenneluvan, 
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Edellä 1 momentissa mainitun asetuksen 6–
9 artiklassa tarkoitettu säännöllisen liikenteen 
luvan myöntävä viranomainen on se toimival-
tainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus, jonka alueella reitti on. Ahvenanmaalla 
säännöllisen liikenteen luvan myöntää Ahve-
nanmaan valtionvirasto. Jos reitti on useam-
man kuin yhden viranomaisen toimivalta-
alueella, luvan myöntää se viranomainen, 
jonka alueella on pisin osa reitistä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 §  

Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa ase-
tuksessa tarkoitetut viranomaiset 

Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa 
asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viran-
omainen Suomessa on Liikenteen turvalli-
suusvirasto.  

Edellä 1 momentissa mainitun asetuksen 5 
ja 6 artiklassa tarkoitettu tarkastusviran-
omainen on poliisi. Poliisi on myös toimival-
tainen ottamaan pois 11 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun väärennetyn asiakirjan. 
 
 

4 luku 

Liikenneluvan myöntämisen edellytykset 

 
19 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyk-
set 

Joukkoliikennelupa myönnetään hakijalle, 
joka on oikeustoimikelpoinen, hyvämainei-
nen, vakavarainen ja ammattitaitoinen. Lupa 
myönnetään myös vakavaraisuutta koskevan 
vaatimuksen täyttävälle oikeushenkilölle, 

peruuttamaan sen 21 artiklan tai 22 artiklan 
1 ja 3 – 5 kohdan mukaisesti, määräämään 
seuraamuksia muulle kuin jäsenvaltiosta ole-
valle liikenteenharjoittajalle 23 artiklan 2 
kohdan mukaisesti sekä tekemään merkinnän 
maantiekuljetusyritysten kansalliseen sähköi-
seen rekisteriin 24 artiklan mukaisesti. Ahve-
nanmaalla nämä tehtävät hoitaa Ahvenan-
maan valtionvirasto. 

Edellä 1 momentissa mainitun asetuksen III 
luvussa tarkoitetun säännöllisen liikenteen 
toimivaltainen viranomainen on se toimival-
tainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus, jonka alueella reitti on. Ahvenanmaalla 
säännöllisen liikenteen luvan myöntää Ahve-
nanmaan valtionvirasto. Jos reitti on useam-
man kuin yhden viranomaisen toimivalta-
alueella, luvan myöntää se viranomainen, 
jonka alueella on pisin osa reitistä. 

 
 

16 §  

Yhteisön kabotaasiliikennettä koskevassa 
asetuksessa tarkoitetut viranomaiset 

(kumotaan) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 luku 

Liikenneluvan myöntämisen edellytykset 

 
19 § 

Joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytyk-
set 

Joukkoliikennelupa myönnetään hakijalle: 
1) joka täyttää EU:n liikenteenharjoittaja-

asetuksen 4 ja 6 – 8 artiklassa säädetyt 
maanteiden henkilöliikenteen harjoittajan 
ammatin harjoittamista koskevat vaatimuk-
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jonka liikenteestä vastaava henkilö täyttää 
muut mainitut vaatimukset. 

Hakija on katsottava vakavaraiseksi, jos 
hän kykenee asianmukaisesti vastaamaan 
velvoitteistaan ja osoittaa, että hänellä on riit-
tävät taloudelliset voimavarat yrityksen 
käynnistämiseen ja liikenteen asianmukaiseen 
hoitamiseen. 

Hakijan tai liikenteestä vastaavan henkilön 
ei ole katsottava täyttävän 1 momentissa sää-
dettyä hyvämaineisuuden vaatimusta, jos: 

1) hänet on viimeksi kuluneiden viiden 
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk-
seen; tai 

2) hänet on vähintään kolmesti viimeksi ku-
luneen vuoden aikana tuomittu sakkorangais-
tukseen työ- tai palkkasuhdetta, kirjanpitoa, 
liikenteen harjoittamista, ajo- ja lepoaikojen 
noudattamista, liikenne- ja ajoneuvoturvalli-
suutta, ympäristönsuojelua tai muiden amma-
tillista vastuuta koskevien säännösten rikko-
misesta 

ja teot osoittavat hänen olevan ilmeisen so-
pimaton harjoittamaan ammattimaista henki-
löliikennettä. 

Hakija tai liikenteestä vastaava henkilö on 
katsottava ammattitaitoiseksi, jos hän on suo-
rittanut linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin ja 
kirjallisen kokeen sekä saanut kokeen suorit-
tamisesta Liikenteen turvallisuusviraston an-
taman todistuksen tai Liikenteen turvallisuus-
virastoa edeltäneen, vastaavan todistuksen an-
tamiseen oikeutetun viraston tai laitoksen an-
taman todistuksen. Yrittäjäkurssin suoritta-
mista ei vaadita henkilöltä, jolla on vähintään 
kaksi vuotta jatkunut käytännön kokemus 
henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen joh-
totehtävissä.  

 
 
 

set;  
2) joka on täysi-ikäinen ja jonka toiminta-

kelpoisuutta ei ole holhoustoimesta annetun 
lain (442/1999) 18 §:n nojalla rajoitettu ja 
jolla ei ole saman lain 8 §:n 1 momentin no-
jalla määrättyä edunvalvojaa; 

3) joka ei ole konkurssissa; 
4) jolla ei ole erääntyneitä verovelkoja tai 

sosiaaliturvamaksuja eikä muita, ulosotossa 
olevia velkoja, jotka ovat hakijan maksuky-
kyyn nähden vähäistä suurempia, eikä velko-
ja, jotka on palautettu ulosotosta varatto-
muustodistuksin; 

5) jota ei ole määrätty liiketoimintakieltoon 
eikä väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. 

Joukkoliikennelupa myönnetään EU:n lii-
kenteenharjoittaja-asetuksen 6 ja 7 artiklan 
ja tämän pykälän 1 momentin 3 ja 4 kohdan 
vaatimukset täyttävälle oikeushenkilölle, jon-
ka liikenteestä vastaava henkilö täyttää mai-
nitun asetuksen 4, 6 ja 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset sekä tämän pykälän 1 momentin 
2 ja 5 kohdan edellytykset. Lisäksi hakijana 
olevan yrityksen toimitusjohtajan ja vas-
tuunalaisten yhtiömiesten tulee olla 20 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla hyvämaineisia; 

 
 

20 § 

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssi, kirjallinen 
koe ja todistus 

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin pituus 
on vähintään 160 oppituntia. Kurssin opetus-
sisältöön tulee kuulua ainakin ne ammattiin-
pääsydirektiivin 3 artiklan 4 kohdassa tarkoi-

20 §

Liikenteestä vastaavan henkilön ja muun 
luonnollisen henkilön hyvä maine  

Jollei 2 momentista muuta johdu, liiken-
teestä vastaava henkilö tai hakijana oleva 
luonnollinen henkilö ei ole EU:n liikenteen-
harjoittaja-asetuksen 6 artiklassa tarkoitetul-
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tetut henkilöliikenteen aihepiirit, jotka on 
mainittu direktiivin liitteen I luettelossa. 

Yrittäjäkurssin kirjallisen kokeen tulee olla 
sisällöltään ja rakenteeltaan ammattiin-
pääsydirektiivin mukainen. Liikenteen turval-
lisuusvirasto vastaa kokeen järjestämisestä. 
Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy ko-
keeseen henkilön, jolta ei vaadita yrittäjä-
kurssin suorittamista. Liikenteen turvalli-
suusvirasto voi käyttää koetehtävien laadin-
nassa ja koetilaisuuden järjestämisessä apuna 
ulkopuolista asiantuntijaa. 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa todis-
tuksen henkilölle, joka on suorittanut hyväk-
syttävästi 2 momentissa mainitun kokeen. 
Todistuksen tulee olla muodoltaan ammat-
tiinpääsydirektiivin liitteen I kokeen raken-
netta koskevien säännösten mukainen ja di-
rektiivin liitteen I a mallin mukainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la tavalla hyvämaineinen, jos: 
1) hänet on viiden viimeksi kuluneen vuo-

den aikana tuomittu vankeusrangaistukseen 
rikoksesta;  

2) hänet on kahden viimeksi kuluneen vuo-
den aikana tuomittu sakkorangaistukseen vä-
hintään neljästä työ- tai palkkasuhdetta, kir-
janpitoa, verotusta, liikenteen harjoittamista, 
liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta, ympäris-
tönsuojelua tai muuta ammatillista vastuuta 
koskevien säännösten rikkomisesta taikka 1 
momentissa mainitun asetuksen 6 artiklan 1 
kohdan b alakohdassa mainittujen säännös-
ten rikkomisesta;   

3) hänelle on kahden viimeksi kuluneen 
vuoden aikana määrätty muita seuraamuksia 
kuin vankeutta tai sakkoa vähintään neljästä 
1 momentissa mainitun asetuksen 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta vakavista rikkomuk-
sesta; taikka 

4) hänet on kahden viimeksi kuluneen vuo-
den aikana tuomittu sakkorangaistukseen tai 
hänelle on määrätty seuraamuksia yhteensä 
vähintään neljästä 2 tai 3 kohdassa tarkoite-
tusta teosta. 

Liikenteestä vastaavaa henkilöä ja hakija-
na olevaa luonnollista henkilöä on kuitenkin 
pidettävä hyvämaineisena, jos 1 momentissa 
tarkoitetut teot eivät osoita hänen olevan il-
meisen sopimaton harjoittamaan ammatti-
maista joukkoliikennettä. Ilmeistä sopimat-
tomuutta osoittaa: 

1) tekojen suuri määrä; 
2) teon vakavuus: 
3) teon suunnitelmallisuus; 
4) teon kohdistuminen asiakkaaseen tai vi-

ranomaiseen;  
5) se, että teko on tehty ammattimaista lii-

kennettä harjoitettaessa; 
6) se, että teko on jokin mainitun asetuksen 

liitteessä IV tarkoitetuista yhteisön sääntöjen 
vakavimmista rikkomuksista; 

7) teko muutoin osoittaa piittaamattomuut-
ta henkilö- tai liikenneturvallisuudesta. 
 

20 a §  

Oikeushenkilön hyvä maine 

Jollei 2 momentista muuta johdu, joukko-
liikenneluvan hakijana oleva oikeushenkilö ei 
ole EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 6 
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21 § 

Taloudelliset voimavarat 

Joukkoliikenneluvan hakijalla ja haltijalla 
katsotaan olevan riittävät taloudelliset voima-
varat liikenteen aloittamiseen ja sen asianmu-
kaiseen hoitamiseen, jos hänen käytettävis-
sään olevat varat ovat vähintään 9 000 euroa 
luvanvaraisessa henkilöliikenteessä käytettä-
vää linja-autoa kohden ensimmäiseltä autolta 
ja vähintään 5 000 euroa seuraavilta autoilta. 

Varoiksi katsotaan hakijan tai haltijan: 
1) rahoitusomaisuus, mukaan lukien ti-

linylitysoikeudet ja luottolaitosten myöntämät 
nostamattomat luotot; 

2) vaihto-omaisuus; 
3) vakuutena käytettävissä oleva käyttö-

omaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset. 
Jos hakija tai haltija on luonnollinen henki-

lö tai avoin yhtiö taikka kommandiittiyhtiö, 
varoiksi voidaan katsoa myös luonnollisen 
henkilön, yhtiömiesten tai vastuunalaisten yh-
tiömiesten henkilökohtainen vakuutena käy-
tettävissä oleva omaisuus. 

Liikennettä aloitettaessa tai autojen määrää 
lisättäessä käytettävissä olevien varojen mää-
rä lasketaan vähentämällä 2 ja 3 momenttien 
mukaan lasketuista varoista liikenteen aloit-
tamisesta tai autojen määrän lisäämisestä ai-
heutuvat autojen, toimitilojen, koneiden ja 
laitteiden hankintamenot. Käytettävissä ole-
via varoja tulee olla 1 momentissa mainittu 
määrä hakijan jokaista linja-autoa kohden. 

Käytettävissä olevien varojen riittävyys 
osoitetaan lupaviranomaiselle toimitettavalla: 

1) vakuudella, joka voi olla luottolaitoksen 

artiklassa tarkoitetulla tavalla hyvämainei-
nen, jos: 

1) se on viiden viimeksi kuluneen vuoden 
aikana tuomittu yhteisösakkoon; tai  

2) sen toimitusjohtaja tai vastuunalainen 
yhtiömies ei täytä 20 §:ssä säädettyä hyvän 
maineen vaatimusta.  

Joukkoliikenneluvan hakijana olevaa oike-
ushenkilöä on kuitenkin pidettävä hyvä-
maineisena, jos 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitetun tuomion perustana oleva teko ei 
osoita hakijan olevan 20 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla ilmeisen sopimaton har-
joittamaan ammattimaista joukkoliikennettä. 

 
21 § 

Ammatillinen pätevyys 

Joukkoliikenneluvan hakija ja liikenteestä 
vastaava henkilö katsotaan ammatillisesti 
päteviksi, jos hän täyttävät EU:n liikenteen-
harjoittaja-asetuksen 8 artiklassa säädetyt 
vaatimukset ja ovat suorittaneet linja-
autoliikenteen yrittäjäkurssin sekä saaneet 
mainitussa artiklassa tarkoitetun tutkinnon 
hyväksytystä suorittamisesta Liikenteen tur-
vallisuusviraston antaman todistuksen tai vi-
rastoa edeltäneen, vastaavan todistuksen an-
tamiseen oikeutetun viraston tai laitoksen an-
taman todistuksen. Yrittäjäkurssia ei vaadita 
henkilöltä, joka on vähintään kaksi vuotta 
toiminut käytännön kokemus henkilöliiken-
nettä harjoittavan yrityksen johtotehtävissä. 
Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy tut-
kintoon henkilön, jolta ei vaadita yrittäjä-
kurssin suorittamista. 

Linja-autoliikenteen yrittäjäkurssin pituus 
on vähintään 160 oppituntia. Kurssin opetus-
sisältöön tulee kuulua ainakin 1 momentissa 
mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut aihepiirit, jotka on mainittu ase-
tuksen liitteessä I. 

Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää 1 
momentissa mainitun asetuksen 8 artiklassa 
tarkoitetun kirjallisen tutkinnon ja antaa tut-
kinnon suorittamisesta todistuksen. Liiken-
teen turvallisuusvirasto voi käyttää tutkinnon 
koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden 
järjestämisessä apuna ulkopuolista asiantun-
tijaa. 
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antama takaussitoumus tai pankkitalletus; tai 
2) todistuksella, jonka on antanut Keskus-

kauppakamarin tai kauppakamarin hyväksy-
mä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö 
taikka henkilö, joka on merkitty julkishallin-
non ja -talouden tilintarkastuslautakunnan pi-
tämään luetteloon julkishallinnon ja -talouden 
tilintarkastajan tutkinnon suorittaneista henki-
löistä. 

 
 

5 luku 

Lupamenettely 

 
25 §  

Joukkoliikenneluvan hakeminen 

Joukkoliikennelupaa koskeva hakemus on 
tehtävä kirjallisesti 10 §:n mukaiselle toimi-
valtaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle. Hakemuksessa on esitettävä sen 
ratkaisemisen edellyttämät tiedot hakijan oi-
keustoimikelpoisuudesta, hyvämaineisuudes-
ta, vakavaraisuudesta ja ammattitaidosta se-
kä toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen pyytämät muut hakemuksen 
käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot. 

 
26 §  

Muusta Euroopan talousalueeseen kuuluvasta 
valtiosta olevalta hakijalta edellytettävät 

asiakirjat 

Muusta Euroopan talousalueeseen kuulu-
vasta valtiosta kuin Suomesta oleva hakija 
voi osoittaa: 

1) vakavaraisuutensa ammattiinpääsydirek-
tiivin 9 artiklan mukaisella todistuksella; 

2) hyvämaineisuutensa ammattiinpääsydi-
rektiivin 8 artiklassa tarkoitetulla asiakirjal-
la; 

3) ammattitaitonsa ammattiinpääsydirektii-
vin mukaisella todistuksella hyväksytystä kir-
jallisesta kokeesta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 luku 

Lupamenettely 

 
25 § 

Joukkoliikenneluvan hakeminen 

 
(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 § 

Muusta Euroopan talousalueeseen kuuluvas-
ta valtiosta olevalta hakijalta edellytettävät 

asiakirjat 

(kumotaan) 
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30 § 

Liikenneluvan voimassaoloaika ja ehdot 

Joukkoliikennelupa on voimassa viisi vuot-
ta. Siinä on vahvistettava liikenteessä käytet-
tävien linja-autojen enimmäismäärä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 § 

Liikenneluvan voimassaoloaika ja ehdot  

Joukkoliikennelupa on voimassa viisi vuot-
ta. Siinä on vahvistettava liikenteessä käytet-
tävien linja-autojen enimmäismäärä. Joukko-
liikenneluvan alkuperäiskappaleen lisäksi lii-
kenteenharjoittajalle annetaan liikenteessä 
käytettävien autojen enimmäismäärää vas-
taava määrä joukkoliikenneluvan oikeaksi 
todistettuja jäljennöksiä, joiden turvaominai-
suudet vastaavat EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevan asetuksen 4 artiklan 
2 kohdassa sekä asetuksen liitteessä I yhtei-
söluvalle ja sen jäljennöksille asetettuja vaa-
timuksia. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 a § 

Valvonta 

Edellä 11 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten velvollisuudesta valvoa, täyt-
tävätkö luvanhaltijat EU:n liikenteenharjoit-
taja-asetuksen 3 artiklassa säädetyt vaati-
mukset, säädetään mainitun asetuksen 12 ar-
tiklassa. 

Toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten on vähintään kerran kalen-
terivuodessa selvitettävä, täyttävätkö luvan-
haltijat edelleen 19 §:ssä säädetyt joukkolii-
kenneluvan myöntämisen edellytykset. 
 

30 b § 

Riskiyritys 

Riskiyrityksenä pidetään luvanhaltijaa, jo-
ka on tuomittu rangaistukseen tai jolle on 
määrätty seuraamuksia 20 §:n 1 momentissa 
tai 20 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tuista rikoksista tai rikkomuksista vähintään 
mainituissa lainkohdissa säädetty määrä, se-
kä luvanhaltijaa, jonka liikenteestä vastaava 
henkilö, toimitusjohtaja tai vastuunalainen 
yhtiömies on tuomittu rangaistukseen tai jon-
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ka liikenteestä vastaavalle henkilölle, toimi-
tusjohtajalle tai vastuunalaiselle yhtiömiehel-
le on määrätty 20 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuista rikoksista tai rikkomuksista seuraa-
muksia vähintään mainitussa lainkohdassa 
säädetty määrä. 

Luvanhaltija lakkaa olemasta riskiyritys, 
jos sitä eikä sen liikenteestä vastaavaa henki-
löä, toimitusjohtajaa ja vastuunalaista yh-
tiömiestä ole viimeksi kuluneen vuoden aika-
na tuomittu uusista rikoksista tai rikkomuk-
sista sekä jos 20 §:n 1 momentissa ja 20 a 
§:n 1 momentissa tarkoitettu rikosten ja rik-
komusten kokonaismäärä ei enää täyty. 
 
 

30 c § 

Yritystarkastus 

Toimivaltaisten viranomaisten toimittamis-
ta yritystarkastuksista, niiden tarkoituksesta 
sekä niiden kohdentamisesta riski- ja muihin 
yrityksiin säädetään EU:n liikenteenharjoit-
taja-asetuksen 12 artiklassa. Riskiyritykset 
on tarkastettava tarkemmin ja useammin kuin 
muut yritykset. Tarkastuksessa on noudatet-
tava, mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään. 

Joukkoliikenneluvan haltijan on pyydettä-
essä esitettävä 11 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulle toimivaltaiselle tarkastusviranomaiselle 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 5 artik-
lassa säädetyt asiakirjat sekä verolainsää-
dännössä edellytetyt verotusta koskevat tie-
dot. Jos tarkastettava aineisto on säilytetty 
koneellisella tietovälineellä, luvanhaltijan on 
pyydettäessä saatettava aineisto selväkieli-
seen kirjalliseen muotoon tai yleisesti käytös-
sä olevaan tallennusmuotoon.  

Tarkastusviranomaisella on oikeus päästä 
tarkastuksen toimittamista varten joukkolii-
kenneluvan haltijan toimipaikan tiloihin ja 
alueille, ammattimaisessa liikenteessä käytet-
täviin ajoneuvoihin sekä varikolle. Joukkolii-
kenneluvan haltijan on annettava tarvittavat 
tilat ja laitteet tarkastuksen toimittamista 
varten ja muutoinkin avustettava tarkastuk-
sessa. Tarkastusta ei saa toimittaa pysyväis-
luonteiseen asumiseen käytettävissä tiloissa. 

Tarkastusviranomaisella on oikeus ottaa 
haltuunsa tarkastettava aineisto tai siitä 
valmistettu jäljennös muualla tapahtuvaa 



 HE 101/2011 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

48 

 
 
 

 
 

 
 

31 § 

Joukkoliikenneluvan peruuttaminen 

 
Jollei 35 §:stä muuta johdu, luvan myöntä-

vä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus voi peruuttaa joukkoliikennelu-
van määräajaksi tai kokonaan, jos luvanhalti-
ja ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyk-
siä. Lupa on peruutettava, jos luvanhaltija sitä 
pyytää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tarkastusta varten, jos se on mahdollista ai-
heuttamatta kohtuutonta haittaa luvanhalti-
jalle. Aineisto on palautettava heti, kun sitä 
ei enää tarvita. 

 
 

 
31 § 

Joukkoliikenneluvan peruuttaminen ja henki-
lön soveltumattomuus ammattiin 

Sen lisäksi, mitä EU:n liikenteenharjoitta-
ja-asetuksen 13 artiklassa säädetään, 11 §:n 
1 momentissa tarkoitetun toimivaltaisen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on 
peruutettava joukkoliikennelupa ja sen oike-
aksi todistetut jäljennökset määräajaksi tai 
kokonaan, jos luvanhaltija sitä pyytää tai jos 
luvanhaltija ei enää täytä 19 §:n 1 momentin 
2 tai 5 kohdassa säädettyjä luvan myöntämi-
sen edellytyksiä taikka luvanhaltija on mää-
rätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen 
liiketoimintakieltoon. Keskuksen on peruutet-
tava joukkoliikennelupa ja sen oikeaksi todis-
tetut jäljennökset määräajaksi tai kokonaan 
myös, jos luvanhaltija on liikennettä harjoi-
tettaessa sallinut liiketoimintakiellossa tai 
väliaikaisessa liiketoimintakiellossa olevan 
toimia liiketoimintakiellosta annetun lain 
(1059/1985) 4 tai 11 §:ssä säädetyn kiellon 
vastaisesti.  

Jollei 35 §:stä muuta johdu, keskuksen on 
peruutettava joukkoliikennelupa ja sen oike-
aksi todistetut jäljennökset määräajaksi tai 
kokonaan, jos: 

1) luvanhaltija ei enää täytä 19 §:n 1 mo-
mentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjä luvan 
myöntämisen edellytyksiä;  

2) liikenteestä vastaava henkilö ei enää 
täytä 19 §:n 1 momentin 2 ja 5 kohtien edel-
lytyksiä; taikka 

3) yrityksen toimitusjohtaja tai vas-
tuunalainen yhtiömies ei enää ole 20 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla hyvämaineinen. 

Liikenteestä vastaavan henkilön hyvän 
maineen menetyksen seuraamuksista sääde-
tään 1 momentissa mainitun asetuksen 14 ar-
tiklan 1 kohdassa.  

Liikenteestä vastaava henkilö voidaan kat-
soa ammattiin soveltuvaksi aikaisintaan kah-
den vuoden kuluttua siitä, kun toimivaltainen 



 HE 101/2011 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 § 

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikennelu-
van peruuttaminen luvanhaltijan pyynnöstä 

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenne-
luvan myöntävän viranomaisen on peruutet-
tava reittiliikennelupa ja kutsujoukkoliikenne-
lupa osittain tai kokonaan, jos luvanhaltija si-
tä pyytää. Pyyntö on toimitettava viranomai-
selle viimeistään kolme kuukautta ennen aiot-
tua liikenteen lopettamisaikaa. Liikennelupaa 
ei kuitenkaan saa tämän pykälän nojalla pe-
ruuttaa ennen kuin liikenteenharjoittamisen 
vähimmäisaika on umpeutunut paitsi, jos lu-
vanhaltija on pyytänyt myös joukkoliikenne-
lupansa peruuttamista. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi reitti-
liikennelupa on luvanhaltijan pyynnöstä pe-
ruutettava osittain tai kokonaan, jos reitin tai 
reittien joukkoliikenteen tarjonta on lisäänty-
nyt peruutettavaksi pyydetyn luvan myöntä-
misen jälkeen. Edellytyksenä on tällöin, että 
peruutettavaksi haetun luvan mukainen lii-
kenne on tappiollista. Reittiliikennelupa on 
luvanhaltijan pyynnöstä peruutettava, jos vel-
vollisuutta jatkaa liikenteen harjoittamista 
olisi perustellusta syystä pidettävä kohtuut-
tomana. 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 
tehnyt 1 momentissa mainitun asetuksen 14 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
henkilön soveltumattomuudesta johtamaan 
yrityksen kuljetustoimintoja. Jos hyvän mai-
neen menetys johtuu osittain tai kokonaan 20 
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta 
vankeusrangaistuksesta, johon tuomitsemi-
sesta on kulunut vähemmän kuin kolme vuot-
ta, määräaika päättyy kun tuomiosta on ku-
lunut viisi vuotta. 

 
 

33 § 

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikennelu-
van peruuttaminen luvanhaltijan pyynnöstä 

Reittiliikenneluvan ja kutsujoukkoliikenne-
luvan myöntävän viranomaisen on peruutet-
tava reittiliikennelupa ja kutsujoukkoliiken-
nelupa osittain tai kokonaan, jos luvanhaltija 
sitä pyytää. Pyyntö on toimitettava viran-
omaiselle viimeistään kolme kuukautta ennen 
aiottua liikenteen lopettamista.  

Reittiliikennelupaa ei kuitenkaan saa 1 
momentin nojalla peruuttaa ennen kuin 22 
§:ssä tarkoitettu vähimmäisaika on umpeutu-
nut eikä kutsujoukkoliikennelupaa ennen kuin 
23 §:ssä tarkoitettu vähimmäisaika on um-
peutunut, eikä kutsujoukkoliikennelupaa en-
nen kuin 23 §:ssä tarkoitettu vähimmäisaika 
on umpeutunut, ellei luvanhaltija pyydä myös 
joukkoliikennelupansa peruuttamista.  

Reittiliikennelupa on luvanhaltijan pyyn-
nöstä peruutettava osittain tai kokonaan 
myös, jos reitin tai reittien joukkoliikenteen 
tarjonta on lisääntynyt peruutettavaksi pyy-
detyn luvan myöntämisen jälkeen. Edellytyk-
senä on tällöin, että peruutettavaksi haetun 
luvan mukainen liikenne on tappiollista. Li-
säksi reittiliikennelupa on luvanhaltijan 
pyynnöstä peruutettava osittain tai kokonaan,  
jos velvollisuutta jatkaa liikenteen harjoitta-
mista on muusta perustellusta syystä pidettä-
vä kohtuuttomana. 
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35 § 

Varoitus ja laiminlyönnin korjaaminen 

 
Liikenneluvan myöntävän viranomaisen on 

31 §:ssä ja 34 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa liikenneluvan peruuttamisen si-
jasta annettava luvanhaltijalle varoitus, jos 
luvan peruuttaminen olisi kohtuutonta ja il-
menneet puutteet, rikkomukset tai laimin-
lyönnit on korjattu tai ne ovat vähäisiä. 

Jos liikenneluvan peruuttamisen tai varoi-
tuksen antamisen peruste on sellainen, että se 
voidaan korjata, viranomaisen on ennen luvan 
peruuttamista tai varoituksen antamista annet-
tava luvanhaltijalle mahdollisuus asetetussa 
määräajassa korjata puute tai laiminlyönti. 
Määräaika ei saa olla lyhyempi kuin kolme 
kuukautta. Lupa voidaan peruuttaa, jos epä-
kohtaa ei ole määräajassa korjattu. 
 

34 a § 

Joukkoliikenneluvan jäljennöksen väliai-
kainen peruuttaminen 

Jos joukkoliikenneluvan haltija tai luvan-
haltijan palveluksessa oleva tai muutoin 
käyttämä kuljettaja on tuomittu liikenne- tai 
ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten 
toistuvasta ja vakavasta rikkomisesta ammat-
timaista linja-autoliikennettä harjoitettaessa, 
11 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimivaltai-
sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen on peruutettava yksi tai useampi tämän 
lain 30 §:n 1 momentissa tarkoitettu joukko-
liikenneluvan oikeaksi todistettu jäljennös 
enintään kolmen kuukauden ajaksi. Peruutet-
tavien luvan jäljennösten lukumäärä pääte-
tään luvanhaltijan lupien jäljennösten koko-
naismäärän ja rikkomusten määrän ja  vaka-
vuuden perusteella. Luvan jäljennöksiä ei 
kuitenkaan peruuteta, jos liikenteenharjoitta-
ja tai liikenteestä vastaava henkilö on täyttä-
nyt valvontavelvollisuutensa eikä ole voinut 
estää rikkomusta. 

Joukkoliikenneluvan haltijalle ei anneta 
uusia joukkoliikenneluvan jäljennöksiä sinä 
aikana, kun jäljennös tai jäljennöksiä on pe-
ruutettuna. 

 
35 § 

Varoitus, laiminlyönnin korjaaminen ja hen-
kilön soveltuvuuden palauttaminen 

Edellä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen on 31 §:n 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa joukkoliikenneluvan 
ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten pe-
ruuttamisen, 34 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa liikenneluvan peruuttami-
sen ja 34 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
joukkoliikenneluvan oikeaksi todistetun jäl-
jennöksen peruuttamisen sijasta annettava lu-
vanhaltijalle varoitus, jos luvan tai jäljennök-
sen peruuttaminen olisi kohtuutonta ja il-
menneet puutteet, rikkomukset ja laimin-
lyönnit on korjattu tai ne ovat vähäisiä. 

Jollei EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 
13 artiklasta muuta johdu ja jos liikennelu-
van peruuttamisen tai varoituksen antamisen 
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7 luku 

Liikenteen harjoittaminen 

50 § 

Kuolin- ja konkurssipesän oikeus jatkaa lii-
kennettä 

Jos joukkoliikenneluvan haltija kuolee, kuo-
linpesä saa jatkaa liikennettä enintään 18 
kuukauden ajan kuolinpäivästä, jos se kolmen 
kuukauden kuluessa kuolinpäivästä ilmoittaa 
liikenneluvan haltijan velvollisuuksista vas-
taavan henkilön toimivaltaisen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen hyväksyttäväk-
si. Hänen tulee ammattitaitovaatimusta lu-
kuun ottamatta täyttää liikenteestä vastaaval-
le henkilölle säädetyt vaatimukset. 

Jos joukkoliikenneluvan haltija joutuu kon-
kurssiin, konkurssipesällä on oikeus jatkaa 
liikenteen hoitoa kolmen kuukauden ajan 
konkurssiin joutumisesta. Konkurssipesän on 
viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ha-
luaako se käyttää hyväkseen tätä oikeutta. 
Liikenteestä vastaavalle henkilölle asetetuista 

peruste on sellainen, että se voidaan korjata, 
viranomaisen on ennen luvan peruuttamista 
ja varoituksen antamista annettava luvanhal-
tijalle mahdollisuus määräajassa korjata puu-
te tai laiminlyönti. Määräaika ei saa olla ly-
hyempi kuin kolme kuukautta. Lupa voidaan 
peruuttaa, jos epäkohtaa ei ole määräajassa 
korjattu. 

Kun 31 §:n 4 momentin mukaisesti määrät-
ty aika on kulunut, toimivaltainen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus tekee liikentees-
tä vastaavan henkilön ammattiin soveltuvuu-
desta päätöksen, joka katsotaan EU:n liiken-
teenharjoittaja-asetuksen 14 artiklan 2 koh-
dassa tarkoitetuksi korjaavaksi toimenpiteek-
si. Edellytyksenä on, ettei henkilöä ole mää-
räajan kuluessa tuomittu 20 §:ssä tarkoitet-
tuun rangaistukseen eikä muuhun seuraa-
mukseen, jonka takia häntä ei edelleenkään 
voida pitää hyvämaineisena. Jos henkilöä ei 
edelleenkään voida pitää hyvämaineisena, 
keskus asettaa uuden 31 §:n 4 momentin mu-
kaisen määräajan. 

 
 

7 luku 

Liikenteen harjoittaminen 

50 § 

Kuolin- ja konkurssipesän oikeus jatkaa lii-
kennettä 

(kumotaan) 
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tehtävistä vastaavat ne, jotka hoitavat kon-
kurssipesää. 

 
 

51 §  

Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen 

Jos liikenteestä vastaava henkilö on vaih-
dettava kuoleman, äkillisen vakavan sairau-
den, tapaturman tai muun näihin verrattavan 
ennalta arvaamattoman tapahtuman vuoksi, 
tulee hakemus tästä toimittaa viipymättä toi-
mivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle. Jos liikenteestä vastaava henki-
lö ei enää täytä säädettyjä vaatimuksia, lu-
vanhaltijan tulee välittömästi asiasta tiedon 
saatuaan toimittaa siitä ilmoitus toimivaltai-
selle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle.  

Jos 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 
tehtävään ei voida heti esittää säädetyt am-
mattitaitovaatimukset täyttävää henkilöä, on 
vaatimusten täyttämisen osoittavat selvitykset 
toimitettava mahdollisimman pian, kuitenkin 
viimeistään vuoden kuluttua vaihtamistarpeen 
aiheuttaneesta tapahtumasta. 
 
 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

53 § 

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Muutoin tämän lain nojalla tehtyyn päätök-

seen saa hakea muutosta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Päätöstä on nouda-
tettava muutoksenhausta huolimatta, jollei 
päätöksen tehnyt viranomainen toisin määrää. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

51 §  

Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen 

(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

53 § 

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä 

koskevan asetuksen 4 artiklan 2 ja 6 kohdan, 
8 artiklan 3–6 kohdan, 9 artiklan 1 kohdan, 
21 artiklan, 22 artiklan 1 kohdan ja 23 artik-
lan 2 kohdan ja EU:n liikenteenharjoittaja-
asetuksen 4 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 2 
kohdan, 11 artiklan 1 ja 3 kohdan, 13 ja 14 
artiklan ja 15 artiklan 1 kohdan nojalla sekä 
muutoin tämän lain nojalla tehtyyn päätök-
seen saa hakea muutosta siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään. Päätös voidaan 
panna heti täytäntöön, vaikka se ei ole saa-
nut lainvoimaa, jollei päätöksessä ole toisin 
määrätty. 
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54 § 

Asiakirjan esittämisvelvollisuus 

Liikennettä harjoitettaessa autossa tulee olla 
mukana oikeaksi todistettu jäljennös joukko-
liikenneluvasta ja tarvittaessa yhteisöluvan 
virallinen jäljennös tai kansainvälisen sopi-
muksen edellyttämä lupa tai muu asiakirja, 
jotka on vaadittaessa esitettävä poliisi-, tulli- 
ja rajavartiomiehelle. 

 
 

54 §  

Asiakirjan esittämisvelvollisuus 

Liikennettä harjoitettaessa autossa tulee ol-
la 30 §:n 1 momentissa tarkoitettu voimassa 
oleva oikeaksi todistettu jäljennös joukkolii-
kenneluvasta ja tarvittaessa EU:n yhteisön 
kansainvälistä linja-autoliikennettä koskevan 
asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
yhteisöluvan jäljennös taikka kansainvälises-
sä sopimuksessa edellytetty lupa tai muu 
asiakirja, jotka on vaadittaessa esitettävä po-
liisi-, tulli- ja rajavartiomiehelle. 
 

 
56 § 

Rangaistussäännökset 

Joka harjoittaa ammattimaista henkilölii-
kennettä tiellä linja-autolla ilman tässä laissa 
tarkoitettua joukkoliikennelupaa, reittiliiken-
nelupaa, kutsujoukkoliikennelupaa, yhteisön 
kansainvälistä liikennettä koskevassa asetuk-
sessa tarkoitettua yhteisölupaa tai säännölli-
sen liikenteen lupaa, yhteisön kabotaasilii-
kennettä koskevassa asetuksessa tarkoitettua 
säännöllisen liikenteen lupaa tai Interbus-
sopimuksessa taikka Suomen ja toisen valtion 
välisessä kahdenkeskisessä sopimuksessa tar-
koitettua lupaa, on tuomittava luvattoman lin-
ja-autoliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

58 § 

Oikeus rekisteritietojen saantiin 

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada joukkoliikennelu-
van hakijaa, haltijaa ja liikenteestä vastaavaa 
henkilöä koskevia tietoja sakkorekisteristä, 
ajoneuvoliikennerekisteristä, ulosottorekiste-
ristä ja verotuksen tietojärjestelmästä joukko-

56 § 

Rangaistussäännökset 

Joka harjoittaa ammattimaista henkilölii-
kennettä tiellä linja-autolla ilman 

1) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettua joukko-
liikennelupaa, 9 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tua reittiliikennelupaa tai 9 §:n 4 momentissa 
tarkoitettua kutsujoukkoliikennelupaa, 

2) EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevan asetuksen 4 artik-
lassa tarkoitettua yhteisön liikennelupaa tai 5 
artiklassa tarkoitettua säännöllistä liikennet-
tä koskevaa liikennelupaa tai  

3) Interbus-sopimuksessa tai Suomen ja 
toisen valtion välisessä kahdenkeskisessä so-
pimuksessa tarkoitettua liikennelupaa, 

on tuomittava luvattoman linja-
autoliikenteen harjoittamisesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

58 § 

Oikeus rekisteritietojen ja muiden valvonta-
tietojen saantiin 

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada joukkoliikenne-
luvan hakijaa ja haltijaa, liikenteestä vastaa-
vaa henkilöä sekä yrityksen toimitusjohtajaa 
ja vastuunalaisia yhtiömiehiä koskevat jouk-
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liikenneluvan ja yhteisön kansainvälistä lii-
kennettä koskevan asetuksen 3 a artiklassa 
tarkoitetun yhteisön liikenneluvan myöntä-
mistä, lupien myöntämisen edellytysten tar-
kistamista ja lupien peruuttamista koskevien 
asioiden käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan 
vakavaraisuuden osoittamiseksi annetun va-
kuuden palauttamista varten. 

koliikenneluvan ja EU:n kansainvälistä linja-
autoliikennettä koskevan asetuksen 4 artik-
lassa tarkoitettua yhteisön liikenneluvan 
myöntämistä, luvan myöntämisen edellytys-
ten tarkistamista, lupien peruuttamista, va-
roituksen antamista, EU:n liikenteenharjoit-
taja-asetuksen 14 artiklassa tarkoitetun hen-
kilön soveltumattomuutta koskevien asioiden 
käsittelyä sekä liikenteenharjoittajan vakava-
raisuuden osoittamiseksi annetun vakuuden 
palauttamista varten tarpeelliset tiedot rikos-
rekisteristä, sakkorekisteristä, ajoneuvolii-
kennerekisteristä, ulosottorekisteristä, liike-
toimintakieltorekisteristä ja verotuksen tieto-
järjestelmästä. 

Toimivaltaisella elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella on salassapitosäännös-
ten estämättä oikeus saada poliisilta, vero-
hallinnolta, tullilaitokselta, työsuojeluhallin-
nolta ja Liikenteen turvallisuusvirastolta 
EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen 12 ar-
tiklassa tarkoitetun valvonnan toteuttamisek-
si tiedot joukkoliikenneluvan haltijoita kos-
kevista yritystarkastuksista ja 19 §:ssä sää-
dettyjen joukkoliikenneluvan myöntämisen 
edellytysten täyttymisen arvioimiseksi vält-
tämättömät muut tiedot. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . Tämän lain 12 §:n 2 ja 3 momentti, lu-
kuun ottamatta 3 momentin 7 kohtaa, tulevat 
kuitenkin voimaan   päivänä     kuuta 20   ja 
12 §:n 3 momentin 7 kohta vasta  päivänä 
kuuta 20  . 

Ennen 12 §:n 3 momentin 7 kohdan voi-
maantuloa Porin kaupunkiin sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa olleita säännök-
siä. 

Ennen lain voimaan tuloa myönnetyt jouk-
koliikenneluvat ovat voimassa luvassa mää-
rätyn ajan. 

Ennen lain voimaan tuloa linja-
autoliikenteen yrittäjäkurssista ja kirjallisen 
tutkinnon suorittamisesta annetut todistukset 
ovat sellaisinaan voimassa. 

Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus  jakaa liikenteenharjoittajille 
30 §:n 1 momentissa tarkoitetut vaatimukset 
täyttävät joukkoliikenneluvan jäljennökset 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012. Sii-
hen asti, kun liikenteenharjoittaja on saanut 
mainitussa lainkohdassa tarkoitetut jäljen-
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nökset käyttöönsä, autossa on liikennettä 
harjoitettaessa pidettävä oikeaksi todistettu 
jäljennös joukkoliikenneluvasta, ja se on vaa-
dittaessa esitettävä poliisi-, tulli- ja rajavar-
tiomiehelle. 

Henkilön, joka täyttää EU:n liikenteenhar-
joittaja-asetuksen 9 artiklan mukaiset vaati-
mukset, ei tarvitse suorittaa asetuksen 8 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua tutkintoa. 

 
————— 
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2. 

 

Laki 

maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain (694/2006) 3 §:n 1 

momentti ja 7 § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

 
3 § 

Luvan edellytykset 

Liikenneyrittäjäkoulutuslupa on myönnet-
tävä, jos: 

1) hakijalla on riittävä kyky ja ammattitaito; 
2) hakijalla on toiminnan laajuuteen nähden 

riittävä henkilöstö ja muut voimavarat toi-
minnan asianmukaiseen hoitamiseen; 

3) hakija on oikeustoimikelpoinen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 

7 § 

Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta 

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo lii-
kenneyrittäjäkoulutuksen järjestämistä. Viras-
tolla on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, 
joissa toimiluvan haltijat antavat tämän lain 
mukaista liikenneyrittäjäkoulutusta. Tarkas-
tusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan 
piiriin kuuluvassa paikassa. 

 
3 § 

Luvan edellytykset 

Liikenneyrittäjäkoulutuslupa on myönnet-
tävä, jos: 

1) hakijalla on riittävä kyky ja ammattitai-
to; 

2) hakijalla on toiminnan laajuuteen näh-
den riittävä henkilöstö ja muut voimavarat 
toiminnan asianmukaiseen hoitamiseen; 

3) hakijan toimintakelpoisuutta ei ole hol-
houstoimesta annetun lain (442/1999) 18 §:n 
nojalla rajoitettu eikä hänelle ole saman lain 
8 §:n 1 momentin nojalla määrättyä edun-
valvojaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 § 

Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta 

Liikenteen turvallisuusviraston tulee sään-
nöllisesti valvoa liikenneyrittäjäkoulutuksen 
järjestämistä maantieliikenteen harjoittajan 
ammatin harjoittamisen edellytyksiä koske-
vista yhteisistä säännöistä ja neuvoston di-
rektiivin 96/26/EY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1071/2009 edellyttämällä taval-
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la. Virastolla on oikeus tehdä tarkastuksia 
paikoissa, joissa toimiluvan haltijat antavat 
tämän lain mukaista liikenneyrittäjäkoulutus-
ta. Tarkastuksia ei kuitenkaan saa suorittaa 
pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävissä 
tiloissa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä      kuuta 
20  . 
 

————— 
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