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joukkoliikennelain 1 ja 53 §:n muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan joukkoliikennelain (869/2009) 1 ja 53 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi laissa

177/2015 ja 53 § osaksi laeissa 324/2010, 1219/2011 ja 389/2013, seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan joukkoliikenteenä
harjoitettavaan ammattimaiseen henkilöiden
kuljettamiseen tiellä linja-autolla, jollei rauta-
teiden ja maanteiden julkisista henkilöliiken-
nepalveluista sekä neuvoston asetusten
(ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70
kumoamisesta annetusta Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o
1370/2007, jäljempänä palvelusopimusase-
tus, tai muista Euroopan unionin asetuksista
muuta johdu. Lain 2 §:n 1 ja 6 kohdan,
3—7 §:n, 8 §:n 1 momentin, 9 §:n 1 ja 2
momentin, 47 ja 48 §:n, 49 §:n 2 momentin,
52 §:n, 53 §:n 2—4 momentin sekä 57 ja
58 §:n säännöksiä sovelletaan myös palvelu-
sopimusasetuksen mukaisesti harjoitettavaan
joukkoliikenteeseen. Lain 2 §:n 7 kohdan,
14 §:n, 6 luvun sekä 53 §:n 5 momentin sään-
nöksiä sovelletaan vain palvelusopimusase-
tuksen mukaisesti harjoitettavaan joukkolii-
kenteeseen.

Ammattimaisella henkilöiden kuljettami-
sella tarkoitetaan elinkeinon harjoittamisen
tai toimeentulon hankkimisen taikka muun
tulonhankkimisen tarkoituksessa harjoitettua

henkilöiden kuljettamista korvausta vastaan
päätoimisesti taikka sivutoimisesti tai muu-
toin toisen elinkeinon ohella.

Tämän lain 2 §:n 1 ja 7 kohdan, 3—7 ja
14 §:n, 6 luvun sekä 57 §:n säännöksiä sovel-
letaan myös raideliikenteeseen.

Tämän lain 4 §:ää sovelletaan myös lento-
liikenteeseen.

Tämän lain 52 §:ää sovelletaan linja-au-
tolla harjoitettavaan ammattimaiseen tavaran-
kuljetukseen tiellä.

53 §

Muutoksenhaku

Tämän lain 21 §:ssä tarkoitettuun kokeen
arviointiin ja 52 a §:ssä tarkoitettuun termi-
naalin nimeämistä koskevaan päätökseen saa
vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa sää-
detään 30 päivän kuluessa siitä, kun tieto
kokeen tuloksesta tai terminaalin nimeämi-
sestä on saatu.

EU:n kansainvälistä linja-autoliikennettä
koskevan asetuksen, EU:n liikenteenharjoit-
taja-asetuksen ja tämän lain nojalla tehtyyn
muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun
päätökseen sekä oikaisuvaatimukseen annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta valitta-
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malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätökseen liikennelu-
van ja muun luvan peruuttamista ja 46 §:ssä
tarkoitettua korvauksen takaisinperintää kos-
kevassa asiassa saa hakea muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. Hallinto-oikeuden muuhun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla vain,
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan.

Tämän lain ja 2 momentissa mainittujen
asetusten nojalla tehty päätös voidaan panna
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

Mitä julkisista hankinnoista annetun lain
80—82 §:ssä, 85 §:n 1 momentissa, 86 §:n
1 ja 2 momentissa, 87 §:n 1 ja 3 momentissa,
88, 89, 91 ja 92 §:ssä, 94 §:n 1 momentin
johdantokappaleessa ja 1—4 kohdassa, 95 ja
99—102 §:ssä, 103 §:n 1 ja 2 momentissa
sekä 105 ja 107 §:ssä säädetään oikeusturva-
keinoista, sovelletaan hankinnan arvosta riip-
pumatta tämän lain 36 §:n 1 momentissa tar-

koitetussa hankinta-asiassa. Asian voi julki-
sista hankinnoista annetun lain 85 §:n 2 mo-
mentissa mainitun lisäksi saattaa markkinaoi-
keuden käsiteltäväksi liikenne- ja viestintä-
ministeriö unionin valvontamenettelyä
koskevassa asiassa. Markkinaoikeuden pää-
töstä, jolla markkinaoikeus on määrännyt jul-
kisista hankinnoista annetun lain 94 §:n 1
momentin 1—3 kohdassa tarkoitetun seuraa-
muksen, on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toi-
sin määrää. Markkinaoikeuden päätös maini-
tun 94 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite-
tun seuraamuksen määräämisestä voidaan
panna täytäntöön vain lainvoimaisen päätök-
sen nojalla.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voi-
maantuloa annettuun hallintopäätökseen so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä.
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