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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan laa-
juisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuudesta. Esityksen tavoitteena on 
panna täytäntöön kaksi direktiiviä, joista toi-
nen koskee Euroopan laajuisen tavanomaisen 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta ja toi-
nen Euroopan laajuisen suurten nopeuksien 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuutta. 

Laki koskisi Euroopan laajuiseen rautatie-
järjestelmään kuuluvalla valtion rataverkolla 
käytettäviä väyliä, raiteita ja laitteita sekä sil-
lä liikennöintiin käytettäviä raidekulkuneu-
voja samoin kuin järjestelmän käyttöön osal-
listuvan henkilöstön ammattipätevyyttä sekä 
työterveys- ja työturvallisuusoloja. Lakia so-
vellettaisiin myös muulla Ratahallintokes-
kuksen hallinnassa olevalla valtion rataver-
kolla. 

Lain soveltamisalaan kuuluvassa rautatie-
järjestelmässä sovellettaisiin sellaisia teknisiä 
tai rautatiejärjestelmän operatiivista käyttöä 
koskevia vaatimuksia, joiden sisältö määräy-
tyisi yhteisön oikeuden mukaisesti. Järjes-

telmään kuuluvia olennaisia vaatimuksia so-
vellettaisiin rautatiejärjestelmän eri osien 
suunnittelussa, valmistuksessa, markkinoille 
saattamisessa, käyttöönotossa, parantamises-
sa, uudistamisessa ja käytössä. Vaatimukset 
velvoittaisivat sekä hyödykkeiden tuottami-
seen osallistuvia että järjestelmän käyttäjiä. 
Lailla ei olisi taannehtivia vaikutuksia, vaan 
olennaisten vaatimusten soveltaminen laa-
jenisi vähitellen järjestelmän eri osia uudis-
tettaessa. 

Esityksen mukaan Euroopan talousalueella 
toimivat niin sanotut ilmoitetut laitokset ar-
vioisivat rautatiejärjestelmämarkkinoille saa-
tettavien hyödykkeiden vaatimustenmukai-
suutta. Suomessa ilmoitetut laitokset nimeäi-
si liikenne- ja viestintäministeriö, joka myös 
valvoisi Suomeen sijoittautuneiden ilmoitet-
tujen laitosten toimintaa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen hyväksymisen ja vah-
vistamisen jälkeen. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yleistä 

Rautatiejärjestelmää koskevat tekniset vaa-
timukset perustuvat nykyisin pääosin Rata-
hallintokeskuksen antamiin määräyksiin, joi-
ta koskeva valtuutus on valtion rataverkosta, 
radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun 
lain (21/1995, jäljempänä rataverkkolaki) 6 
§:ssä. Määräykset koskevat rataverkolla ta-
pahtuvaa liikennöintiä, rataa ja sen laitteita, 
liikkuvaa kalustoa sekä liikkuvan kaluston 
hyväksymistä ja käyttämistä liikenteeseen. 

Ratahallintokeskuksen määräykset ovat si-
sällöltään lähtökohtaisesti kansallisia, mutta 
rautatiealan kansainvälisessä yhteistyössä 
valmisteltuja suosituksia on myös käytetty 
määräysten valmistelussa hyväksi. Toisaalta 
rautatiealalla ei ole toistaiseksi ollut yhtenäi-
siä ylikansallisia teknisiä vaatimuksia, joiden 
perusteella eri maissa sovelletut järjestelmät 
olisivat yhdenmukaisia. Rautateiden tekniset 
järjestelmävaatimukset ovat siten eurooppa-
laisittainkin eriytyneitä toisin kuin maantie- 
tai lentoliikenteessä. 

 
1.2. Euroopan laajuisen rautatiejärjes-

telmän yhteentoimivuutta koskevat 
direktiivit 

Direktiivien pääasiallinen sisältö 

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuusvaatimukset perustuvat Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviin Eu-
roopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuudesta 2001/16/EY 
(jäljempänä tavanomaisen rautatiejärjestel-
män yhteentoimivuusdirektiivi) ja neuvoston 
direktiiviin Euroopan laajuisePn suurten no-
peuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuudesta 96/48/EY (jäljempänä suurten no-
peuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivi). Edellinen direktiivi on tullut 
voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2001 ja 
jälkimmäinen 8 päivänä lokakuuta 1996. 

Direktiivit muodostavat kokonaisuuden, 

jolla on tarkoitus muodostaa Euroopan laa-
juiselle rataverkolle, sellaisena kuin siitä on 
säädetty yhteisön suuntaviivoista Euroopan 
laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi teh-
dyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksellä 1692/96/EY (jäljempänä TEN-
suuntaviivapäätös), yhtenäiset tekniset vaa-
timukset sekä yhtenäinen tekninen arviointi-
menettely, joka perustuu ilmoitettujen laitos-
ten suorittamiin arviointeihin. Arvioinneille 
tulee myöntää vastavuoroinen hyväksyntä, ja 
jäsenvaltioiden tulee valvoa markkinoiden 
toimivuutta. 

 
Direktiivien täytäntöönpano Suomessa 

Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuusdirektiivin osalta liikenne-
ministeriö on 3 päivänä maaliskuuta 1999 
määrännyt Ratahallintokeskuksen direktiivin 
20 artiklan mukaiseksi ilmoitetuksi laitok-
seksi. Muiden artikloiden osalta Suomi on 
aiemmin katsonut riittäväksi täytäntöön-
panoksi sen, että Ratahallintokeskus ottaa 
huomioon norminannossaan yhteentoimi-
vuusvaatimukset ja antaa direktiivin mukai-
set määräykset rataverkkolain 6 §:n nojalla. 

Euroopan yhteisöjen komissio (jäljempänä 
komissio) ei ole kuitenkaan pitänyt näitä 
Suomen täytäntöönpanotoimenpiteitä riittä-
vinä. Komissio on antanut Suomelle 5 päivä-
nä elokuuta1999 virallisen huomauksen ja 31 
päivänä tammikuuta 2000 perustellun lau-
sunnon direktiivin täytäntöönpanon puutteel-
lisuuksista. Komission mukaan Suomi ei ole 
antanut suurten nopeuksien rautatiejärjestel-
män yhteentoimivuusdirektiivin 23 artiklan 
edellyttämiä lakeja, asetuksia tai hallinnolli-
sia määräyksiä. Tällä perusteella komissio on 
nostanut kanteen Suomea vastaan Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimessa 3 päivänä hei-
näkuuta 2001. 

Komission nostettua Suomea vastaan edel-
lä mainitun kanteen liikenne- ja viestintämi-
nisteriössä päädyttiin yhteentoimivuusasioita 
koskevan erillislain valmisteluun. Yhteen-
toimivuusasiat muodostavat rautatiealalla 
oman erillisen kokonaisuuden, josta perus-
tuslain vaatimusten täyttämiseksi on tarpeen 
säätää lain tasoisella sääntelyllä. Yhteentoi-
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mivuussäännökset oli alun perin tarkoitus si-
sällyttää rautatielakiin, jolla pannaan kansal-
lisesti täytäntöön Euroopan unionin niin sa-
nottu rautatiepaketti. Rautatielain valmistelua 
ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi kiirehtiä 
yhteentoimivuusdirektiivien täytäntöön pa-
nemisen takia ottaen huomioon, että rautatie-
paketin täytäntöönpanemiseksi varattu mää-
räaika päättyy vasta maaliskuussa 2003.  

Lailla pantaisiin täytäntöön myös tavan-
omaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivi, jonka täytäntöönpanon mää-
räaika päättyy huhtikuussa 2003. Direktiivi 
vastaa tavoitteiltaan, rakenteeltaan ja sisällöl-
tään suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuusdirektiiviä. Tämän vuoksi 
molempien direktiivien täytäntöönpano sa-
malla lailla katsotaan perustelluksi. Direktii-
vien muutoksetkin voidaan kansallisesti pan-
na täytäntöön yhtä lakia muuttamalla. 

 
1.3. Direktiivien täytäntöönpano Euroo-

pan unionin eräissä jäsenvaltioissa 

 
Ruotsi 

Ruotsissa suurten nopeuksien rautatiejär-
jestelmän yhteentoimivuusdirektiivi on pantu 
täytäntöön erillislailla ja -asetuksella (Lag 
om järnvägssystem för höghastighetståg, 
2000:1336 ja Förordning om järnvägssystem 
för höghastighetståg, 2000:1339), jotka ovat 
tulleet voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. 

Järnvägsinspektionen -niminen virasto vas-
taa asetuksen nojalla laissa säädetyistä jäsen-
valtiolle kuuluvista tehtävistä. Ilmoitetun lai-
toksen osalta Ruotsissa sovelletaan ilmoitet-
tuja laitoksia koskevaa yleislakia (Lag om 
teknisk kontroll, 1992:1119). Ruotsissa ei 
toistaiseksi ole virallista rautatiealan ilmoitet-
tua laitosta. 

 
Tanska 

Tanskassa suurten nopeuksien rautatiejär-
jestelmän yhteentoimivuutta koskevat vaati-
mukset on pantu täytäntöön junaturvallisuu-
desta ja Banestyrelsen -nimisestä virastosta 
annettujen lakien nojalla annetulla tiedonan-
nolla (Bekendtgørelse om interoperabilitet i 
det transeuropæiske jernbanesystem for 

højhastighedstog, 181/25.3.1999), joka on 
tullut voimaan 4 päivänä huhtikuuta 1999. 

Tiedonannon  perusteella  Jernbanetilsynet 
-niminen virasto vastaa direktiivin mukaisista 
jäsenvaltiolle kuuluvista tehtävistä paitsi il-
moitettujen laitosten osalta, joiden nimeämi-
sestä vastaa liikenneministeriö. Myöskään 
Tanskassa ei toistaiseksi ole virallista rauta-
tiealan ilmoitettua laitosta. 

 
Saksa 

Saksassa suurten nopeuksien rautatiejärjes-
telmän vaatimuksista on säädetty asetuksella 
(Verordnung über die Interoperabilität des 
transeuropäischen Hochgeschwindigkeits-
bahnsystems), joka on tullut voimaan 1 päi-
vänä huhtikuuta 1999. Saksassa ilmoitettuna 
laitoksena toimii rautatieviranomaisen, Ei-
senbahn-Bundesamt -nimisen viraston tekni-
sistä asioista vastaava osasto, joka toimii yh-
teentoimivuusasioissa muuhun virastoon 
nähden itsenäisesti (Eisenbahn-Cert). Osas-
ton päälliköllä on ilmoitetun laitoksen asiois-
sa itsenäinen päätösvalta. 

 
Ilmoitettujen laitosten nimeäminen muissa 
jäsenvaltioissa 

 
Komissiolle on ilmoitettu toistaiseksi aino-

astaan seitsemän suurten nopeuksien rautatie-
järjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin mu-
kaista ilmoitettua laitosta. Laitokset ovat si-
joittautuneet viiteen eri jäsenvaltioon. Epävi-
rallisten tietojen mukaan Euroopan talous-
alueella toimintaa on aloittamassa edellisten 
lisäksi ainakin 14 uutta ilmoitettua laitosta. 
Osa ilmoitetuista laitoksista on valtion lai-
toksia, osa toimii yksityisinä yrityksinä kau-
pallisin perustein. 

 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on edistää rautatie-
kuljetusmarkkinoita Suomessa valtion rata-
verkolla osana Euroopan laajuista rautatiejär-
jestelmää. Rautatiejärjestelmän teknistä yh-
teentoimivuutta edistettäisiin määrittämällä 
tarkoituksenmukaiset yhtenäiset tekniset vaa-
timukset järjestelmässä käytettäville osajär-
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jestelmille. Yhtenäisten teknisten vaatimus-
ten tavoitteena on parantaa järjestelmän eri 
osien yhteentoimivuutta rautatieliikenteen 
toimintaedellytysten parantamiseksi ja muo-
dostaa kilpailullisemmat tuotemarkkinat ny-
kyisten pitkälti kansallisten markkinoiden ti-
lalle. Yksityiset rautatiet ja yksityisraiteet jäi-
sivät lain soveltamisalan ulkopuolelle.  

Rautatiejärjestelmässä sovellettaisiin yh-
teentoimivuusdirektiivien mukaisia olennai-
sia vaatimuksia. Ne annettaisiin valtioneu-
voston asetuksella ja Ratahallintokeskuksen 
päätöksellä. Rautatiejärjestelmässä käytettä-
vien osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden 
osatekijöiden arviointimenettelystä säädettäi-
siin valtioneuvoston asetuksella. Arvioinneis-
ta vastaisi liikenne- ja viestintäministeriön 
nimeämä tai Euroopan talousalueen jonkin 
toisen jäsenmaan nimeämä ilmoitettu laitos. 
Ilmoitettuna laitoksena voisi toimia julkis- tai 
yksityisoikeudellinen yhteisö. Arviointime-
nettely  perustuisi  yhteentoimivuusdirektii-
vien asianomaisten liitteiden mukaisiin vaa-
timuksiin. 

Ilmoitetun laitoksen tehtävänä olisi arvioi-
da osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden 
osatekijöiden vaatimuksenmukaisuutta suh-
teessa olennaisiin vaatimuksiin. Olennaiset 
vaatimukset määräytyisivät edellä mainitun 
valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Olen-
naisia vaatimuksia tarkennettaisiin yhteen-
toimivuuden teknisillä eritelmillä, jotka 
Suomessa pantaisiin täytäntöön Ratahallinto-
keskuksen päätöksin. Suomen erityisolosuh-
teet voitaisiin ottaa huomioon joko teknisissä 
eritelmissä tai yhteentoimivuusdirektiiveissä 
säädetyn menettelyn mukaisesti Ratahallin-
tokeskuksen päätöksessä. 

Vastuu rautatiejärjestelmän toimivuudesta 
kuuluisi Ratahallintokeskukselle, jonka 
myöntämä käyttöönottolupa vaadittaisiin 
osajärjestelmien käytölle valtion rataverkolla. 
Ratahallintokeskus olisi ehdotuksen mukaan 
myös markkinavalvonnasta vastaava viran-
omainen. Tarkoitus on, että Ratahallintokes-
kuksen turvallisuusasioista vastaava yksikkö 
vastaisi lain mukaisista markkinavalvonta-
tehtävistä. 

Lailla säädettäisiin teknisen arvioinnin vai-
kutuksesta rautatiejärjestelmämarkkinoille 
saatettavien tuotteiden markkinakelpoisuu-
teen. Tavoitteena on, että kertaalleen arvioi-

tua tuotetta ei voisi vaatia arvioitavaksi uu-
delleen ilman perusteltua syytä. Toisekseen 
olennaisten vaatimusten mukaisten hyödyk-
keiden kauppaa ei saisi rajoittaa olennaisten 
vaatimusten vastaisella perusteella. 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Rautatiejärjestelmämarkkinat 

Esitetyn lain vaikutukset arvioidaan lähi-
vuosina vähäisiksi. Laissa tarkoitetut olen-
naiset vaatimukset määritetään yksityiskoh-
taisesti vasta tulevina vuosina, joten Ratahal-
lintokeskus voisi jatkossakin antaa kansalli-
sia teknisiä määräyksiä. Vasta sen jälkeen, 
kun Euroopan laajuiset yhteentoimivuuden 
tekniset eritelmät ovat voimassa, voidaan 
odottaa lisääntyvää kilpailua rautatiejärjes-
telmämarkkinoilla ja järjestelmässä käytettä-
vien hyödykkeiden yhtenäistymistä. 

Euroopan laajuisesti arvioidaan, että yh-
teentoimivuuden parantaminen aiheuttaa 
aluksi suurempia kustannuksia kuin siitä on 
saatavissa hyötyjä. Kun yhteentoimivuus-
ominaisuudet paranevat, myös mahdollisuu-
det käyttää eri valmistajien hyödykkeitä pa-
ranevat. Myös valmistajien tosiasialliset 
mahdollisuudet toimia Euroopan laajuisilla 
sisämarkkinoilla paranevat, koska Euroopan 
talousalueella sovelletaan lähtökohtaisesti 
samoja teknisiä vaatimuksia. 

 
Rautatiekuljetusmarkkinat 

Rautatiejärjestelmässä käytettävien osajär-
jestelmien yhteentoimivuus vaikuttaa merkit-
tävästi rautatieyritysten mahdollisuuksiin 
kilpailla kansainvälisessä liikenteessä. Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvien maiden 
rautatiejärjestelmät ovat pitkään olleet kan-
sallisesti eriytyneitä, ja eri maissa on sovel-
lettu erilaisia teknisiä vaatimuksia. Raidele-
veys on jäsenmaissa pääsääntöisesti sama, 
mutta rautatiekuljetusten tehokkuuteen vai-
kuttavat myös monet muut tekniset seikat. 
Tämän vuoksi yhteentoimivuuden operatii-
visten hyötyjen odotetaan ylittävän yhteen-
toimivuudesta aiheutuvat muutoskustannuk-
set. 
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Suomen osalta suhteellisen pienen läntisen 
yhdysliikenteen vuoksi (3 % koko tavaralii-
kenteestä) yhteentoimivuuden operatiivisten 
etujen arvioidaan jäävän vähäisiksi. Suomen 
kannalta on merkityksellistä, että merkittävä 
osa sen rautatiejärjestelmästä säilyttää tekni-
set ominaispiirteensä (mm. raideleveys), eikä 
mitään erityisiä investointeja tarvitse yhteen-
toimivuusvaatimusten vuoksi tehdä. Myös 
yhdysliikenne Venäjän kanssa säilyy tekni-
sesti muuttumattomana. 
 
3.2. Organisatoriset vaikutukset 

Esitys antaisi mahdollisuuden ulkoistaa 
osan Ratahallintokeskuksen suorittamasta 
teknisen arvioinnin virkatyöstä. Ilmoitetut 
laitokset suorittaisivat osan Ratahallintokes-
kuksen nykyisestä teknisestä arviointitoimin-
nasta. Ratahallintokeskukselle jäisivät edel-
leen sille rataverkkolaissa säädetyt velvolli-
suudet vastata kansallisesti teknisestä arvi-
ointitoiminnasta, hyväksynnästä ja valvon-
nasta. 

Lain mukaan voitaisiin nimetä useampia 
ilmoitettuja laitoksia. Kaupallisten yritysten 
toimintamahdollisuudet määräytyisivät arvi-
ointien kysynnän mukaan. Kysyntä riippuisi 
Ratahallintokeskuksen, rautatieyritysten ja 

muiden asianosaisten arviointitilausten mu-
kaan, mutta ainakin toiminnan alkuvaiheessa 
kysynnän odotetaan olevan vähäistä.  

 
3.3. Rataverkkoon kohdistuvat vaikutuk-

set 

Yhteentoimivuusdirektiivit eivät välittö-
mästi vaikuta valtion rataverkon laajuuteen. 
Ratahallintokeskuksen mahdollisuudet tehos-
taa radanpitoa kuitenkin paranevat, jos rauta-
tiejärjestelmämarkkinat tehostuvat odotetulla 
tavalla. Välillinen rahoitusvaikutus on myös 
Euroopan unionin TEN-verkon investointi-
tuella, jonka saamisen yhtenä edellytyksenä 
on yhteentoimivuusvaatimusten noudattami-
nen. 

 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä liikenne- 
ja viestintäministeriössä ja Ratahallintokes-
kuksessa. Esitysluonnoksesta on pyydetty 
lausunto oikeusministeriöltä, valtiovarainmi-
nisteriöltä, kauppa- ja teollisuusministeriöltä, 
Ratahallintokeskukselta, Kilpailuvirastolta, 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 
r.y:ltä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjär-
jestö SAK ry:ltä sekä VR-Yhtymä Oy:ltä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lain tarkoitus ja soveltamisala. Pykä-
län 1 momentissa todettaisiin lain yleiset ta-
voitteet. Lain tarkoituksena on edistää Eu-
roopan laajuisen rautatiejärjestelmän teknistä 
yhteentoimivuutta määrittämällä järjestelmää 
varten tarkoituksenmukaiset yleiset tekniset 
vaatimukset. Euroopan laajuisesti yhtenäisten 
teknisten vaatimusten tavoitteena on parantaa 
järjestelmän eri osien yhteentoimivuutta ja 
muodostaa kilpailullisemmat järjestelmä-
markkinat määrittämällä järjestelmän yleiset 
perusteet ja yksityiskohtaiset tekniset vaati-
mukset järjestelmän eri osien yhteensopivuu-
delle. 

Sen jälkeen, kun tekniset vaatimukset on 
määritetty, Euroopan laajuisessa rautatiejär-
jestelmässä voitaisiin käyttää ainoastaan sel-
laisia järjestelmän osia, jotka toimivat keske-
nään moitteettomasti. Kyseiset rautatiejärjes-
telmän osat eivät tarpeettomasti eroaisi toi-
sistaan erilaisten kansallisten erityisvaati-
musten mukaan, vaan järjestelmän eri osat 
olisivat lähtökohtaisesti käytettävissä Euroo-
pan laajuisesti niiltä osin, joissa yhteentoimi-
vuus on toteutettavissa kohtuullisin kustan-
nuksin. 

Lain tavoitteet vaikuttaisivat välillisesti 
rautatiekuljetusmarkkinoihin yhtäältä tehos-
tamalla rautatiejärjestelmämarkkinoita ja toi-
saalta parantamalla kansainvälisen rautatie-
liikenteen operatiivista toimintaa. Kun järjes-
telmän tekniset vaatimukset olisivat yhden-
mukaisia, rautatieyritykset ja rataverkon hal-
tijat voisivat hankkia tekniset järjestelmänsä 
Euroopan laajuisilta markkinoilta, jotka eivät 
olisi kansallisesti eriytyneitä. Eri järjestelmi-
en yhteensovittamiskustannukset voisivat si-
ten alentua merkittävästi, eivätkä ostajat olisi 
sitoutuneita yhden tai harvan toimittajan 
omiin teknisiin osajärjestelmiin. 

Toisekseen erityisesti kansainvälisessä lii-
kenteessä järjestelmän yhteentoimivuuden 
parantuminen vähentäisi merkittävästi eri 
maiden välisen liikenteen rajoitteita, koska 
yhtenäiset tekniset järjestelmät nopeuttaisivat 
ja joustavoittaisivat rajaliikennettä. Suomen 
osalta tämä peruste ei kuitenkaan ole kovin 

merkittävä, koska Suomen maantieteellinen 
asema ja eri raideleveys muiden Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvien maiden välillä ra-
joittaa läntisen rautatieliikenteen laajentu-
mismahdollisuuksia huomattavasti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lain 
soveltamisalasta. Lakia sovellettaisiin Suo-
messa valtion rataverkolla, joka kuuluu Eu-
roopan laajuiseen rautatiejärjestelmään. 
Suomessa tämä koskee käytännössä kaikkia 
valtion pääratoja. Lakia sovellettaisiin 3 
momentin mukaisesti yhteentoimivuusdirek-
tiivien vaatimuksista poiketen myös muilla 
valtion rataverkon rataosilla, joten laki koski-
si kokonaisuudessaan valtion rataverkkoa. 

Vaikka valtion rataverkko ei kuulu koko-
naisuudessaan Euroopan laajuiseen rautatie-
järjestelmään, on laissa esitettyjen olennais-
ten vaatimusten soveltaminen koko valtion 
rataverkkoon kuitenkin perusteltua. Kansalli-
sesta teknisestä sääntelystä johtuen valtion 
rataverkko ja sitä käyttävät raidekulkuneuvot 
muodostavat yhden teknisen kokonaisuuden, 
johon voidaan soveltaa kaikilta osin Euroo-
pan laajuisen rautatiejärjestelmän olennaisia 
vaatimuksia.  

Lakia sovellettaisiin vain uusiin, markki-
noille saatettuihin laitteisiin, joita käytettäi-
siin valtion rataverkolla. Nyt käytössä olevan 
valtion rataverkon ja sillä liikennöivien rai-
dekulkuneuvojen tekniset vaatimukset eivät 
muuttuisi, koska lakia ei sovellettaisi taan-
nehtivasti. Lakia voitaisiin kuitenkin tällai-
sessakin tapauksessa soveltaa lain 15 §:n no-
jalla rautatiejärjestelmän operatiiviseen käyt-
töön sekä parantamiseen ja uudistamiseen, 
jos yhteisön oikeus sitä edellyttäisi. 

Koska lain soveltamisala rajoittuu valtion 
rataverkkoon, lakia ei sovellettaisi valtion ra-
taverkkoon liitetyillä yksityisraiteilla, yksi-
tyisillä rautateillä tai museorautateillä, eikä 
myöskään missään muussa raideliikenne-
muodossa, kuten metroliikenteessä. Valtion 
rataverkon museoliikenne jäisi lain sovelta-
misalan ulkopuolelle samalla tavalla kuin 
muutkin nyt käytössä olevan rautatiejärjes-
telmän osat. 

Yksityisraiteiden haltijat sekä metro- ja rai-
tiovaunuliikenteen harjoittajat voisivat hyö-
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tyä lain vaikutuksista kuitenkin välillisesti, 
jos yhteentoimivuusvaatimukset tehostavat 
järjestelmämarkkinoiden toimintaa. Yksityis-
raiteilla käytettävät osajärjestelmät ovat käy-
tännössä samanlaisia kuin valtion rataverkol-
la, joten muutokset olisivat yleensä samanlai-
sia kuin valtion rataverkolla. Metro- ja rai-
tiovaunuliikenteessä käytettävät järjestelmät 
ovat pitkälti samanlaisia kuin rautateillä. 
Tämän vuoksi rautatiejärjestelmämarkkinoi-
den tehostuminen heijastuisi myös näille 
markkinoille. 

2 §. Määritelmät. Tavanomaisella rautatie-
järjestelmällä tarkoitettaisiin TEN-
suuntaviivapäätöksen 10 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja tavanomaisen rataverkon väyliä, 
raiteita ja laitteita sekä liikennöinnissä käy-
tettäviä raidekulkuneuvoja sellaisina kuin ne 
on määritelty raideliikennevastuulaissa 
(113/1999).Tavanomaisen rautatiejärjestel-
män määritelmä olisi siten sidottu Euroopan 
laajuisen liikenneverkon rataosuuksiin, niin 
sanottuun rautateiden TEN-verkkoon, joka 
käytännössä kattaa kaikki pääradat Suomes-
sa. 

Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän 
määritelmä olisi vastaavasti sidottu TEN-
suuntaviivapäätöksessä tarkoitettuun suurten 
nopeuksien rataverkon väyliin, raiteisiin ja 
laitteisiin sekä liikennöinnissä käytettäviin 
raidekulkuneuvoihin. Suomessa ei ole tois-
taiseksi TEN-suuntaviivapäätöksessä tarkoi-
tettuja suurten nopeuksien ratoja. Päätöksen 
muuttaminen on kuitenkin tältä osin valmis-
teilla, jonka jälkeen osa valtion rataverkosta 
saattaisi kuulua teknisten ominaisuuksien pe-
rusteella suurten nopeuksien rautatiejärjes-
telmään. 

Euroopan laajuisella rautatiejärjestelmällä 
tarkoitettaisiin tavanomaisen ja suurten no-
peuksien rataverkon muodostamaa kokonai-
suutta. Lain soveltamisen kannalta on kui-
tenkin huomioitava, että 1 §:n 3 momentin 
nojalla myös muut valtion rataverkon osat 
rinnastettaisiin tavanomaiseen rautatiejärjes-
telmään, mutta käsitteellisesti ne eivät ole 
Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osia. 

Perusparametrilla ja yhteentoimivuuden 
teknisellä eritelmällä tarkoitettaisiin Euroo-
pan laajuisessa rautatiejärjestelmässä sovel-
lettavia, komission päätöksiin tai suosituksiin 
perustuvia vaatimuksia, jotka perustuvat joko 

tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteen-
toimivuusdirektiivin 5 ja 6 artiklaan tai suur-
ten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteen-
toimivuusdirektiivin 5 ja 6 artiklaan. 

Perusparametrit ovat yhteentoimivuuden 
teknisten eritelmien valmistelussa välivaihe. 
Komissio antaa ne joko suosituksina tai pää-
töksinä. Kun komissio antaa perusparametre-
ja koskevat yhteentoimivuuden tekniset eri-
telmät, ne annetaan päätöksinä, jotka sisältä-
vät myös valmistelussa sovelletut peruspa-
rametrit. 

Olennaisella vaatimuksella tarkoitettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella annettavia sovel-
tamisalan mukaan joko tavanomaisen rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin 
liitteessä III tai suurten nopeuksien rautatie-
järjestelmän liitteessä III määrättyjä vaati-
muksia. Olennaisiin vaatimuksiin kuuluisivat 
myös perusparametrit ja yhteentoimivuuden 
tekniset eritelmät. Yhteentoimivuusdirektii-
vien liitteiden III, perusparametrien ja yh-
teentoimivuuden teknisten eritelmien vaati-
mukset muodostaisivat siten olennaiset vaa-
timukset sellaisina kuin ne ovat Suomessa 
voimassa. 

Osajärjestelmällä tarkoitettaisiin tavan-
omaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivin liitteessä II ja suurten nope-
uksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus-
direktiivin liitteessä II määritettyjä toiminnal-
lisia tai rakenteellisia osajärjestelmiä. Määri-
telmä vastaisi tavanomaisen rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuusdirektiivin 2 artiklan 
c kohdan ja suurten nopeuksien rautatiejär-
jestelmän yhteentoimivuusdirektiivin 2 artik-
lan c kohdan määritelmää. 

Yhteentoimivuuden osatekijällä tarkoitet-
taisiin osajärjestelmässä olevaa tai siihen tar-
koitettua perusosaa, perusosien ryhmää, osa-
kokonaisuutta tai kokonaisuutta, joista Eu-
roopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteen-
toimivuus riippuu. Määritelmä vastaisi ta-
vanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoi-
mivuusdirektiivin 2 artiklan d kohdan ja 
suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuusdirektiivin 2 artiklan d kohdan 
määritelmää. 

EY-tarkastusvakuutuksella, EY-vaatimuk-
senmukaisuusvakuutuksella ja EY-käyttöön-
soveltuvuusvakuutuksella tarkoitettaisiin yh-
teentoimivuusdirektiiveissä säädettyjä vakuu-
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tuksia olennaisten vaatimusten noudattami-
sesta. EY-tarkastusvakuutus koskisi osajär-
jestelmiä, ja sen antaisi se, joka hankkii osa-
järjestelmän käyttöönsä (hankintayksikkö) tai 
tämän Euroopan talousalueelle sijoittautunut 
edustaja. EY-vaatimuksenmukaisuusvakuu-
tus ja EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutus kos-
kisi yhteentoimivuuden osatekijöitä, ja sen 
antaisi osatekijän valmistaja tai tämän Eu-
roopan talousalueelle sijoittautunut edustaja. 
Vakuutusten antamisen edellytyksistä ja käy-
töstä säädettäisiin tai määrättäisiin 4 §:n no-
jalla. 

Ilmoitetusta laitoksesta on yhteentoimi-
vuusdirektiiveissä säädetty direktiivien 20 ar-
tiklassa. Määritelmän mukainen ilmoitettu 
laitos tarkoittaisi jokaista Euroopan laajuisen 
rautatiejärjestelmän ilmoitettua laitosta, joka 
nimetään molempia direktiivejä varten erik-
seen. Suomessa ilmoitettu laitos nimettäisiin 
7 §:n nojalla. 

EY-tarkastuksella tarkoitettaisiin osajärjes-
telmien arviointimenettelyä, jonka perusteista 
säädettäisiin 8 §:n 1 momentissa. 

3 §. Olennaiset vaatimukset, peruspara-
metrit ja yhteentoimivuuden tekniset eritel-
mät. Olennaisten vaatimusten perusteet on 
määrätty tavanomaisen rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä III ja 
vastaavasti suurten nopeuksien rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä 
III. Vaatimukset koskevat turvallisuutta, luo-
tettavuutta ja käyttökuntoa, terveyttä, ympä-
ristönsuojelua ja teknistä yhteensopivuutta. 
Olennaisista vaatimuksista säädettäisiin py-
kälän 1 momentin nojalla annettavalla val-
tioneuvoston asetuksella. Asetus perustuisi 
direktiivien liitteissä säädettyihin vaatimuk-
siin. 

Ratahallintokeskus valtuutettaisiin pykälän 
2 momentissa panemaan perusparametrit ja 
yhteentoimivuuden tekniset eritelmät kansal-
lisesti täytäntöön päätöksellään. Päätökset 
perustuisivat komission antamiin päätöksiin 
ja suosituksiin, jotka sisältävät Euroopan laa-
juisessa rautatiejärjestelmässä sovellettavia 
perusparametreja ja yhteentoimivuuden tek-
nisiä eritelmiä. 

Komissio on toistaiseksi antanut yhden pe-
rusparametripäätöksen (komission päätös di-
rektiivin 96/48/EY liitteen II 3 kohdassa 
ERTMS:n ominaisuuksiksi nimitetyistä Eu-

roopan laajuisen suurten nopeuksien rautatie-
järjestelmän ohjaus- ja hallinta- sekä mer-
kinanto-osajärjestelmän perusparametreista, 
2001/260/EY) ja yhden perusparametrisuosi-
tuksen (komission suositus direktiivin 
96/48/EY 5 artiklan 3 kohdan b alakohdassa 
mainituista Euroopan laajuisen suurten nope-
uksien rautatiejärjestelmän perusparametreis-
ta, K(2001) 745).  

Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmää 
koskevien yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien valmistelu on edennyt niin pitkälle, 
että kuuden eritelmän kokonaisuuden odote-
taan tulevan voimaan vuoden 2002 aikana. 
Tavanomaisen rataverkon osalta tavanomai-
sen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus-
direktiivissä on säädetty eritelmäryhmät, 
joista ensimmäisten arvioidaan tulevan voi-
maan vuonna 2004. 

Ratahallintokeskus ei kuitenkaan kaikissa 
tapauksissa välttämättä pane komission suo-
situksia ja päätöksiä täytäntöön sellaisinaan, 
vaan se voi ottaa huomioon ne poikkeuspe-
rusteet, joista säädetään tavanomaisen rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin 7 
artiklassa ja vastaavasti suurten nopeuksien 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirekti-
vin 7 artiklassa. Jäsenvaltiot oikeutetaan 
poikkeamaan artikloissa säädetyin perustein 
teknisten eritelmien vaatimuksista. Tavan-
omaisen ja suurten nopeuksien rautatiejärjes-
telmän osalta nämä poikkeusperusteet ovat 
erilaiset. 

Tavanomaisen rautatiejärjestelmän osalta 
poikkeusperusteita on kuusi: 1) yhteentoimi-
vuuden teknisten eritelmien antamishetkellä 
pitkälle edennyt hanke, 2) radan uudistamista 
ja parantamista koskeva hanke, jossa ulottu-
ma, raideleveys, raideväli tai sähköjännite ei 
ole yhteensopiva yhteentoimivuuden teknis-
ten eritelmien kanssa, 3) uuden radan raken-
taminen tai nykyisen radan parantaminen ti-
lanteessa, jossa rataverkko on muusta yhtei-
sön rataverkosta erillinen tai meren eristämä, 
4) nykyisen radan uudistaminen, laajentami-
nen tai parantaminen tilanteessa, jossa yh-
teentoimivuuden tekniset eritelmät vaarantai-
sivat hankkeen taloudellisen elinkelpoisuu-
den ja/tai jäsenvaltion rautatiejärjestelmän 
yhtenäisyyden, 5) radan nopea ennalleensaat-
taminen onnettomuuden tai luonnonkatastro-
fin vuoksi edellyttää poikkeamista yhteen-
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toimivuuden teknisistä eritelmistä ja 6) vau-
nujen lähtö- tai määräpaikka on kolmannessa 
maassa, ja käytettävä raideleveys poikkeaa 
yhteisöalueen pääasiallisesta raideleveydestä. 

Kaikista näistä poikkeamista on ilmoitetta-
va komissiolle. Komissiolla on 2, 4 ja 6 koh-
dassa tarkoitetuissa tapauksissa oikeus päät-
tää poikkeamien soveltamisesta. Päätös teh-
dään sääntelymenettelyssä, josta määrätään 
menettelystä komissiolle siirrettyä täytän-
töönpanovaltaa käytettäessä annetun neuvos-
ton päätöksen (1999/468/EY) 5 artiklassa. 
Kuitenkaan 2 kohdan mukaiset ulottumaa ja 
raideleveyttä koskevat poikkeamat eivät kuu-
lu komission päätösvallan piiriin. Tavan-
omaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivin mukainen sääntelykomitea 
voi kuitenkin tutkia kaikki poikkeusilmoituk-
set. 

Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmässä 
poikkeusperusteita on neljä: 1) yhteentoimi-
vuuden teknisten eritelmien julkaisuhetkellä 
pitkälle edennyt hanke, 2) nykyisen radan pa-
rantaminen suuria nopeuksia varten tilantees-
sa, jossa ulottuma, raideleveys tai raideväli 
poikkeaa yhteisön alueella pääasiallisesti so-
vellettavista ja kyseinen verkon osa ei ole 
suoraan yhteydessä muihin suurten nopeuk-
sien ratoihin, 3) uuden radan rakentaminen 
tai nykyisen parantaminen tilanteessa, joka 
on muusta yhteisön alueesta meren eristämä 
ja 4) yhteentoimivuuden teknisten eritelmien 
soveltaminen vaarantaisi radan parantamisen 
taloudellisen elinkelpoisuuden. 

Suurten nopeuksien rautatiejärjestelmässä 
kaikista poikkeusperusteista on ilmoitettava 
komissiolle, mutta 4 kohdan tapauksessa 
komissiolla on oikeus päättää poikkeusperus-
teiden soveltamisesta. Komission päätös teh-
dään edellä tarkoitetussa sääntelymenettelys-
sä. Komissiolle annettavat ilmoitukset on pe-
rusteltava. 

Suomen kannalta ensisijaisena tavoitteena 
on sisällyttää kaikki poikkeusperusteet yh-
teentoimivuuden teknisiin eritelmiin, jolloin 
direktiivissä säädettyjä poikkeusperusteita ei 
tarvitsisi soveltaa. Säädetyt poikkeusperus-
teet ovat Suomelle toissijaisia, mutta ne ta-
kaavat Suomelle mahdollisuuden säilyttää ne 
rataverkon ominaispiirteet, jotka poikkeavat 
yhteisön pääasiallisesta raideleveydestä ja 
ulottumista. Tavanomaisen rataverkon osalta 

voidaan soveltaa myös Venäjän yhdysliiken-
teessä käytettävän nykyisen vaunuston tekni-
siä vaatimuksia sellaisinaan. 

Ratahallintokeskuksen päätösten olisi sisäl-
lytettävä tiedot Suomessa sovellettavista 
poikkeusperusteista. Lisäksi päätöksessä olisi 
ilmoitettava, millaisia erityisvaatimuksia 
muualla Euroopan talousalueella sovelletaan, 
koska Ratahallintokeskuksen päätökset ovat 
Suomessa toimivien ilmoitettujen laitosten 
soveltamaa oikeutta. 

Pykälän 1 momentin nojalla annettava val-
tioneuvoston asetus voi sisältää lain sovelta-
misalan mukaisesti Euroopan laajuisen rauta-
tiejärjestelmän käyttöön osallistuvan henki-
löstön ammattipätevyysvaatimuksia ja vaa-
timuksia, jotka koskevat työterveys- ja työ-
turvallisuusoloja. Pykälän 2 momentin mu-
kaan perusparametreihin ja yhteentoimivuu-
den teknisiin eritelmiin mahdollisesti sisälty-
vät näitä asioita koskevat vaatimukset pan-
naan Suomessa kuitenkin täytäntöön siten 
kuin niistä muutoin säädetään tai määrätään 
asianomaisessa lainsäädännössä. Olennaisia 
vaatimuksia olisi 3 momentin nojalla nouda-
tettava aina suunnittelusta käyttöönottoon as-
ti, mutta myös aina osajärjestelmiä ja yhteen-
toimivuuden osatekijöitä Euroopan laajuises-
sa rautatiejärjestelmässä käytettäessä. 

4 §. Osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden 
osatekijöiden vaativuudenmukaisuuden arvi-
ointi. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osate-
kijöiden vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin 
perusteista. Arviointi suoritettaisiin 3 §:ssä 
säädettyjen vaatimusten mukaisesti, joihin 
kuuluisivat yhteentoimivuusdirektiivien liit-
teissä III määrätyt olennaiset vaatimukset, 
perusparametrit ja yhteentoimivuuden tekni-
set eritelmät. Yhteentoimivuuden osatekijän 
osalta arvioinnissa olisi otettava huomioon 
myös muut yhteisön oikeuden nojalla asete-
tut tekniset vaatimukset. 

Yhteisön oikeuden mukaisella teknisellä 
vaatimuksella tarkoitettaisiin eurooppalaisia 
eritelmiä. Tällaisia olisivat neuvoston direk-
tiivin 93/38/ETY 1 artiklan 8—12 kohdissa 
tarkoitetut yhteiset tekniset eritelmät, eu-
rooppalaiset tekniset hyväksynnät tai eu-
rooppalaisia standardeja vastaavat kansalliset 
standardit. Jos mainittuja teknisiä vaatimuk-
sia ei ole pantu Suomessa täytäntöön, näitä 
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vaatimuksia ei olisi tarkoitettu Suomessa täy-
täntöönpantaviksi myöskään 1 momentin no-
jalla. 

Pykälän 2 momentissa valtuutettaisiin val-
tioneuvosto antamaan tarkemmat säännökset 
asetuksella EY-tarkastusvakuutuksesta sekä 
EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta ja 
EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksesta sekä 
näiden vakuutusten antamista koskevista 
edellytyksistä ja menettelystä. Ratahallinto-
keskuksen päätöksellä määrättäisiin kuiten-
kin EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen 
ja EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen käy-
töstä yhteentoimivuuden teknisten eritelmien 
mukaisesti. 

Yhteisön oikeuden mukaan EY-tarkastus-
vakuutuksen antaminen edellyttää ilmoitetun 
laitoksen antamaa osajärjestelmän vaatimuk-
senmukaisuustodistusta. Tällaisen todistuk-
sen antamisesta säädettäisiin lain 8 §:ssä. 
Vastaava todistus yhteentoimivuuden osate-
kijää varten olisi tarkastustodistus, jonka an-
tamisesta säädettäisiin myös lain 8 §:ssä. 

5 §. Osajärjestelmän käyttöönottolupa. 
Osajärjestelmien käyttöön ottaminen valtion 
rataverkolla edellyttäisi 1 momentin mukaan 
Ratahallintokeskuksen myöntämää käyttöön-
ottolupaa. Käyttöönottolupa tarvittaisiin osa-
järjestelmää ensimmäistä kertaa käyttöön 
otettaessa, mutta myös merkittävään osajär-
jestelmän parantamisen ja uudistamisen jäl-
keiseen käyttöön ottamiseen. Parantaminen 
ja uudistaminen määriteltäisiin Ratahallinto-
keskuksen 3 §:n 2 momentin nojalla antamal-
la päätöksellä ja käyttöönottolupaa koskeval-
la tulkintakäytännöllä. Vaikka parantaminen 
tai uudistaminen ei olisi merkittävää, niistä 
olisi kuitenkin ilmoitettava Ratahallintokes-
kukselle. Tämän mukaisesti hankintayksikkö 
voisi joka tapauksessa saada Ratahallinto-
keskukselta kannanoton, tulisiko käyttöönot-
tolupavaatimusta kyseisessä tapauksessa so-
veltaa.  

Ratahallintokeskuksen olisi myönnettävä 
käyttöönottolupa sellaisille osajärjestelmille, 
jotka täyttävät olennaiset vaatimukset. Käyt-
töönottolupa voitaisiin myöntää määräaikai-
sena, koska yhteentoimivuutta koskeva yh-
teisön oikeus voi edellyttää jäsenvaltiolta 
osajärjestelmien määräajoin suoritettavaa 
valvontaa. Ratahallintokeskus voisi asettaa 
käyttöönottoluvassa sellaisia vaatimuksia, ra-

joituksia tai ehtoja, jotka varmistavat olen-
naisten vaatimusten noudattamisen. Toisaalta 
Ratahallintokeskuksen käyttöönottoluvan 
myöntämisen edellytykset tai lupaehdot eivät 
saisi olla ristiriidassa olennaisten vaatimusten 
kanssa. Tarkoituksena on rajata Ratahallinto-
keskuksen harkintavalta yhteisön oikeuden 
mukaiseksi. 

6 §. Osajärjestelmän  ja  yhteentoimivuu-
den osatekijän  markkinakelpoisuus  sekä 
vaatimuksenmukaisuusolettama. Osajärjestel-
män ja yhteentoimivuuden osatekijän mark-
kinoille saattamisesta säädettäisiin 1 momen-
tissa. Jos osajärjestelmä tai yhteentoimi-
vuuden osatekijä ei täytä olennaisia vaati-
muksia, sitä ei saisi saattaa Euroopan laajui-
sille rautatiejärjestelmämarkkinoille eikä 
käyttää Euroopan laajuisessa rautatiejärjes-
telmässä. Kielto ei koskisi sellaisia osajärjes-
telmiä tai yhteentoimivuuden osatekijöitä, 
joita markkinoitaisiin muuhun kuin lain so-
veltamisalaan kuuluvaan rautatiejärjestel-
mään. 

Markkinoiden rajoittamiskiellon tarkoituk-
sena on turvata olennaisten vaatimusten mu-
kaisten osajärjestelmien ja yhteentoimivuu-
den osatekijöiden saattaminen markkinoille 
ilman kilpailuoikeudelliselta kannalta perus-
teettomia rajoituksia. Markkinoiden rajoitta-
mista koskeva kielto koskisi vain rautatiejär-
jestelmän yhteentoimivuudesta johtuvia pe-
rusteita, joten muussa laissa säädettyjä, esi-
merkiksi turvallisuutta koskevia mahdollisia 
rajoituksia sovellettaisiin sellaisenaan. Myös 
Ratahallintokeskuksen päätöksellä annettuja 
teknisiä määräyksiä ja niiden mukaisia vaa-
timuksia voitaisiin soveltaa sellaisenaan, 
koska yhteisön oikeuden mukaan Ratahallin-
tokeskuksen päätöksellä voidaan täydentää ja 
soveltaa niitä olennaisia vaatimuksia, joista 
ei ole annettu yhteentoimivuuden teknisiä 
eritelmiä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin myös 
EY-tarkastusvakuutuksen, EY-vaatimuksen-
mukaisuusvakuutuksen tai EY-käyttöönso-
veltuvuusvakuutuksen antamasta vaatimuk-
senmukaisuusolettamasta. Jos osajärjestel-
mällä tai yhteentoimivuuden osatekijällä on 
kyseinen vakuutus, osajärjestelmää tai yh-
teentoimivuuden osatekijää olisi pidettävä 
olennaisten vaatimusten mukaisena, jos ar-
vioinnissa on otettu huomioon lain 3 §:n 2 
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momentin nojalla annetut Ratahallintokes-
kuksen päätökset. 

Ratahallintokeskuksen päätöksessä otettai-
siin huomioon se, missä osajärjestelmää ja 
yhteentoimivuuden osatekijää aiotaan käyt-
tää. Esimerkiksi Suomen osalta vaatimukset 
saattavat eräiltä osin poiketa muissa maissa 
sovellettavista erityisvaatimuksista. Jos osa-
järjestelmän tai yhteentoimivuuden osateki-
jän arvioinnissa on otettu huomioon Suomes-
sa sovellettavat yhteentoimivuuden tekniset 
eritelmät yhteentoimivuusdirektiivien 7 artik-
lan mukaisine poikkeuksineen, 2 momentti ei 
rajoittaisi muussa valtiossa tehdyn arvioinnin 
vastavuoroista hyväksyntää Suomessa. 

Ratahallintokeskuksen päätöksessä annet-
taisiin määräykset myös niitä osajärjestelmiä 
ja yhteentoimivuuden osatekijöitä varten, 
jotka on tarkoitus saattaa markkinoille muu-
alla kuin Suomessa. Ratahallintokeskuksen 
päätöksiä voitaisiin siten käyttää vaatimuk-
senmukaisuuden arvioinnissa myös muiden 
Euroopan talousalueella sovellettavien tek-
nisten erityisvaatimusten arvioinneissa, jotka 
Suomessa toimiva ilmoitettu laitos suorittaa. 

Vaatimuksenmukaisuusolettama olisi ku-
mottavissa, jos olennaisten vaatimusten vas-
taisuus olisi näytettävissä toteen. Käytännös-
sä markkinavalvonnasta vastaava viranomai-
nen olisi velvollinen osoittamaan sen, että 
osajärjestelmä tai yhteentoimivuuden osate-
kijä ei vastaa olennaisia vaatimuksia. 

7 §. Ilmoitetun laitoksen nimeäminen. Py-
kälän 1 momentin mukaan liikenne- ja vies-
tintäministeriö nimeäisi hakemuksesta yh-
teentoimivuusdirektiivien 20 artiklassa tar-
koitetut ilmoitetut laitokset Suomessa määrä-
ajaksi tai toistaiseksi. Hakijalta edellytettäi-
siin 1 momentissa mainittujen vaatimusten 
täyttymistä.  

Hakijana voisi olla suomalainen julkisoi-
keudellinen yhteisö tai yksityisoikeudellinen 
yhteisö. Jotta laitoksen toimintaa voitaisiin 
tehokkaasti valvoa, edellytettäisiin laitoksen 
olevan suomalainen oikeushenkilö. Lisäksi 
laitokselta edellytettäisiin riippumattomuutta 
rautatiejärjestelmämarkkinoista. 

Laitoksella tulisi olla vastuuvakuutus tai 
muu vastaava järjestely. Muu vastaava järjes-
tely voitaisiin osoittaa esimerkiksi toiminnan 
laajuuteen suhteutettuna vastaavalla varalli-
suudella kuin mitä vastuuvakuutuksen tulisi 

kattaa. Momentissa säädettäisiin myös haki-
jalta vaadittavista toiminnallisista vaatimuk-
sista laitoksen tehtävien suorittamiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan se, että laitos 
toimisi jonkin markkinoilla toimivan yhtei-
sön osana, ei sinänsä poista hakijan riippu-
mattomuutta, jos asianomainen yksikkö 
myös tosiasiallisesti muodostaisi oman erilli-
sen ja tunnustettavissa olevan osan oikeus-
henkilöstä. Näiden lisäedellytysten täyttyessä 
myös Ratahallintokeskus voisi toimia ilmoi-
tettuna laitoksena. 

Tarkemmat säännökset ilmoitetulle laitok-
selle asetettavista vaatimuksista annettaisiin 
valtioneuvoston asetuksella, jolla tarkennet-
taisiin yhteentoimivuusdirektiivien liitteissä 
VII määrättyjä ilmoitettuja laitosta koskevia 
vaatimuksia. Liikenne- ja viestintäministeriö 
voisi asettaa laitoksen nimeämiselle laitoksen 
toimintaa koskevia rajoituksia ja ehtoja, joilla 
varmistettaisiin, että laitokselle kuuluvat teh-
tävät hoidetaan hyvin. 

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaisi 
yhteentoimivuusdirektiivien nojalla komissi-
olle ja muille jäsenvaltioille ilmoitetun lai-
toksen nimeämisestä. Komissio antaa ilmoi-
tuksen perusteella ilmoitetulle laitokselle 
tunnusnumeron erityisessä ilmoitusmenette-
lyssä. Ilmoituksen perusteella myös komissio 
arvioi ilmoitetun laitoksen kelpoisuuden suo-
rittaa sille määrätyt tehtävät. Komission eriä-
vä mielipide laitoksen nimeämisedellytyksis-
tä voisi tosin johtaa lain 10 §:n soveltami-
seen. 

Ilmoitetut laitokset nimettäisiin erikseen 
tavanomaista ja suurten nopeuksien rautatie-
järjestelmää varten. Toisaalta sama ilmoitettu 
laitos voisi hoitaa myös molempien direktii-
vien mukaisia tehtäviä, kunhan ilmoitettu lai-
tos täyttää molempien direktiivien liitteissä 
VII säädetyt vaatimukset. 

Ilmoitettu laitos voisi hoitaa vain osaa yh-
teentoimivuusdirektiivin soveltamisalaan 
kuuluvista tehtävistä ja siten esimerkiksi eri-
koistua vain tiettyjen arviointitehtävien hoi-
tamiseen. Toiminnan kannalta on merkityk-
sellistä se, että liikenne- ja viestintäministeri-
ön nimeäminen kattaa ilmoitetun laitoksen 
harjoittaman toiminnan ja että ministeriö on 
ilmoittanut nämä tehtävät komissiolle. 

8 §. Ilmoitetun laitoksen tehtävät. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin ilmoitetun laitok-
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sen osajärjestelmälle tehtävästä EY-tar-
kastuksesta. EY-tarkastukseen sovellettavas-
ta  menettelystä ja vaatimuksenmukaisuusto-
distuksen antamisesta säädettäisiin valtio-
neuvoston asetuksella yhteentoimivuusdirek-
tiivien liitteiden V ja VI mukaisesti. Käytän-
nössä arvioinnin sisältö määräytyisi valtio-
neuvoston asetuksella annettavien olennais-
ten vaatimusten, perusparametrien ja erityi-
sesti yhteentoimivuuden teknisten eritelmien 
mukaisesti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteen-
toimivuuden osatekijän vaatimuksenmukai-
suuden tai käyttöönsoveltuvuuden arvioinnis-
ta. Arviointimenettelystä ja tarkastustodis-
tuksen antamisesta annettaisiin tarkemmat 
säännökset valtioneuvoston asetuksella yh-
teentoimivuusdirektiivien liitteen IV mukai-
sesti. Käytännössä arvioinnin sisältö määräy-
tyisi valtioneuvoston asetuksella annettavien 
olennaisten vaatimusten, perusparametrien ja 
erityisesti yhteentoimivuuden teknisten eri-
telmien mukaisesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan ilmoitettu lai-
tos voisi teettää osan tehtävistään alihankki-
jalla. Laitoksen oikeus käyttää alihankkijaa 
koskisi yksittäistapauksessa vain arvioinnin 
osatoimenpiteitä. Tarkoituksena on antaa lai-
tokselle mahdollisuus täydentää osaamistaan 
joillakin arvioinnin osa-alueilla, mutta laitos 
ei saisi tällä perusteella ulkoistaa kokonais-
arviointia alihankkijan suoritettavaksi. 

Ilmoitettu laitos vastaisi aina alihankkijan-
sa tekemistä toimenpiteistä. Alihankkijan 
käytöllä ei voitaisi sivuuttaa laissa säädettyjä 
taikka sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä 
vaatimuksia, vaan alihankkijan tulisi täyttää 
kaikki ne vaatimukset, joita laitokselta itsel-
täänkin vaadittaisiin erityisesti 7 ja 8 §:n no-
jalla. Alihankintana tehdyn toimenpiteen pe-
rusteella annettuun vaatimuksenmukaisuus-
todistukseen ja tarkastustodistukseen voisi 
hakea oikaisua laitoksen antamasta päätök-
sestä siten kuin 13 §:ssä säädetään. 

9 §. Hyvän hallinnon vaatimukset. Pykäläs-
sä viitattaisiin ilmoitettuun laitokseen sovel-
lettavista hallintomenettelyä koskevista laeis-
ta. Ilmoitetuksi laitokseksi voitaisiin määrätä 
valtionhallinnon ulkopuolinen yhteisö. Hy-
vän hallinnon takeiden turvaamiseksi ja otta-
en lisäksi huomioon perustuslain 124 §:n 
säännökset laissa olisi tämän vuoksi säädet-

tävä ilmoitetun laitoksen velvollisuudesta 
noudattaa momentissa mainittuja lakeja. Kie-
lilain vaatimuksista olisi voitava poiketa vaa-
timuksenmukaisuustodistuksessa ja tarkas-
tustodistuksessa käytettävän kielen osalta, 
koska yhteentoimivuusdirektiivien mukaan 
näiden asiakirjojen kielenä on arvioinnin pe-
rustana olevissa asiakirjoissa käytetty kieli. 

Ottaen huomioon, että myös yksityisoikeu-
delliset ilmoitetut laitokset hoitavat yhteen-
toimivuuslaissa tarkoitettuja tehtäviä suorit-
taessaan julkista hallintotehtävää, laitoksessa 
arviointeja tekevät ja niistä vastaavat henki-
löt olisi syytä saattaa rikosoikeudellisen vir-
kavastuun piiriin. Tämän vuoksi pykälään 
esitetään otettavaksi asiaa koskeva säännös. 

10 §. Ilmoitetun laitoksen valvonta ja ni-
meämisen peruuttaminen. Liikenne- ja vies-
tintäministeriön tehtävänä olisi pykälän 1 
momentin nojalla valvoa ilmoitettujen laitos-
ten toimintaa. Tätä tarkoitusta varten ministe-
riö oikeutettaisiin saamaan salassapitosään-
nösten estämättä tarpeelliset tiedot laitoksen 
hallinnosta, taloudesta, henkilökunnan tekni-
sestä pätevyydestä sekä suoritetuista arvioin-
neista. Laitoksen olisi myös itse toimitettava 
ministeriölle tietoja, joilla voi olla vaikutusta 
laitoksena toimimisen edellytyksiin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin menet-
telystä, jonka perusteella liikenne- ja viestin-
täministeriö voisi peruuttaa laitosta koskevan 
nimeämisen. Peruuttamisen edellytykset si-
toisivat harkintavallan yhteentoimivuusdirek-
tiivien liitteissä VII määrättyihin ilmoitetun 
laitoksen vähimmäisvaatimuksiin sekä lain ja 
yhteentoimivuusdirektiivien vaatimuksiin. 
Jos laitos ei täyttäisi sille määrättyjen tehtä-
vien osalta mainittuja vaatimuksia, ministeriö 
olisi oikeutettu peruuttamaan ilmoitetusta lai-
toksesta antamansa nimeämisen. Nimeämi-
nen voitaisiin peruuttaa kokonaan tai määrä-
ajaksi. 

11 §. Markkinavalvonta. Ehdotuksen mu-
kaan Ratahallintokeskus vastaisi Euroopan 
laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusvaatimusten noudattamisen valvonnasta. 
Tarkoitus on, että viraston turvallisuusasiois-
ta vastaava yksikkö määrättäisiin vastaamaan 
markkinavalvontatehtävistä (markkinaval-
vontaviranomainen). Yksikkö vastaa muu-
toinkin valtion rataverkkoa koskevien teknis-
ten vaatimusten ja rautatieliikenteen turvalli-
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suuden valvonnasta. Tarkemmat säännökset 
markkinavalvontaviranomaisen tehtävien jär-
jestämisestä annettaisiin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

Markkinavalvontaviranomaisen valvonta 
kohdistuisi rautatiejärjestelmämarkkinoille 
saatettavien osajärjestelmien ja yhteentoimi-
vuuden osatekijöiden arviointiin momentissa 
yksilöidyissä tilanteissa. Markkinavalvonta-
viranomaisella olisi salassapitosäännösten es-
tämättä oikeus saada 1 momentissa mainituil-
ta tahoilta tietoja valvontatehtävänsä suorit-
tamiseksi. 

Markkinavalvontaviranomaisella olisi 2 
momentin nojalla oikeus puuttua lain sovel-
tamisalaan kuuluviin rautatiejärjestelmä-
markkinoihin, jos se havaitsee momentissa 
yksilöityjä epäasianmukaisuuksia markki-
noilla. Markkinavalvontaviranomaisen tulisi 
selvittää epäillyt vaatimuksenmukaisuuden 
vastaisuudet tai muut epäasiallisuudet rauta-
tiejärjestelmämarkkinoilla hallintomenettelyä 
koskevien säännösten mukaisesti. Jos 2 mo-
mentissa säädettävät edellytykset täyttyisivät, 
markkinavalvontaviranomaisen olisi vaadit-
tava pykälän 1 momentissa tarkoitettua asi-
anosaista tai muuta tahoa toimenpiteisiin osa-
järjestelmän tai yhteentoimivuuden osateki-
jän saattamiseksi lain vaatimusten mukaisik-
si.  

Markkinavalvontaviranomaisen olisi ryh-
dyttävä itse toimenpiteisiin, jos vaatimuk-
senmukaisuuden vastaisuus vaarantaa rauta-
tieliikenteen turvallisuutta tai on muutoin 
olennainen. Markkinavalvontaviranomainen 
voisi rajoittaa tai kieltää osajärjestelmän tai 
yhteentoimivuuden osatekijän käytön tai 
poistaa sellaisen markkinoilta. Viraston tulisi 
yhteentoimivuusdirektiivien mukaan ilmoit-
taa 2 momentin mukaisista toimenpiteistä 
komissiolle. Ilmoituksen perusteella komis-
sio voi arvioida toimenpiteiden asianmukai-
suuden ja aloittaa yhteentoimivuusdirektii-
veissä säädetyn komiteamenettelyn. 

Markkinavalvontaviranomaisella olisi 3 
momentin nojalla oikeus antaa 2 momentissa 
esitetyn velvoitteen tai kiellon noudattamisen 
tehosteeksi uhkasakko, teettämisuhka tai 
keskeyttämisuhka siten kuin uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. Markkinavalvontavi-
ranomaisella tulisi olla riittävä toimivalta 
puuttua rautatiejärjestelmämarkkinoilla mah-

dollisesti ilmeneviin epäasianmukaisuuksiin, 
minkä vuoksi momentin mukaisia pakkokei-
noja on pidettävä perusteltuina. 

12 §. Rangaistussäännös. Olennaisten vaa-
timusten noudattaminen on keskeistä rauta-
tieliikenteen turvallisuuden takaamiseksi se-
kä rautatiejärjestelmämarkkinoiden asianmu-
kaiseksi järjestämiseksi. Tämän vuoksi lain 
12 §:ssä säädettäisiin tiettyjen lain säännös-
ten tai sen nojalla annettujen säännösten tai 
määräysten vastainen toiminta rangaistavak-
si. Pykälässä kuvattaisiin teon tunnusmerkis-
tö. Yhteentoimivuusvaatimusten rikkomisena 
pidettäisiin sellaisten osajärjestelmien tai yh-
teentoimivuuden osatekijöiden, jotka eivät 
vastaa olennaisia vaatimuksia, lain vastaista 
markkinointia, kaupan pitämistä, myymistä 
tai muuta luovuttamista tai käyttöön ottamis-
ta, parantamista, uudistamista tai käyttämistä. 
Tunnusmerkistö ei kattaisi olennaisten vaa-
timusten vastaista osajärjestelmän tai yhteen-
toimivuuden osatekijän suunnittelua tai val-
mistamista, koska vasta suunnitellun tai val-
mistetun tuotteen käyttötarkoitus määrää, tu-
lisiko lakia ylipäänsä soveltaa. 

Suunnittelu- ja valmistusvaiheessa olisi 
kuitenkin sovellettava lain edellyttämällä ta-
valla olennaisia vaatimuksia, jos osajärjes-
telmää tai yhteentoimivuuden osatekijää aio-
taan käyttää Euroopan laajuisessa rautatiejär-
jestelmässä. Teon tunnusmerkistö täyttyisi 
vasta, kun osajärjestelmä tai yhteentoimi-
vuuden osatekijä saatettaisiin markkinoille 
tai muutoin toimittaisiin käytettäväksi tun-
nusmerkistössä tarkoitetuilla tavoilla Euroo-
pan laajuisessa rautatiejärjestelmässä. 

Tunnusmerkistössä viitattaisiin eräisiin lain 
ja sen nojalla annettujen säännösten ja mää-
räysten vastaisiin menettelyihin. Lain osalta 
viittaukset koskisivat 3 §:n 3 momentin mu-
kaista olennaisten vaatimusten soveltamista 
koko valmistusketjuun suunnittelusta käyt-
töönottoon ja käyttöön, 5 §:n 1 momentissa 
osajärjestelmän käyttöönoton luvanvaraisuut-
ta ja 6 §:n 1 momentissa osajärjestelmän ja 
yhteentoimivuuden osatekijän markkinakel-
poisuutta. 

Viittaukset lain nojalla annettaviin sään-
nöksiin ja määräyksiin tarkoittaisivat 3 §:n 1 
momentin nojalla annettavaa valtioneuvoston 
asetusta sekä pykälän 2 momentin nojalla 
annettavaa Ratahallintokeskuksen päätöstä. 
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Viittaus lain 4 §:n 2 momenttiin tarkoittaisi 
valtioneuvoston asetuksella ja osin Ratahal-
lintokeskuksen päätöksillä täytäntöönpanta-
via vaatimuksia, jotka koskevat EY-
tarkastusvakuutusta, EY-vaatimuksenmukai-
suusvakuutusta tai EY-käyttöönsoveltuvuus-
vakuutusta ja niiden antamisen edellytyksiä. 

Teon tunnusmerkistö ei vähäisissä tapauk-
sissa täyttyisi lainkaan, ja pykälän mukainen 
tunnusmerkistö olisi vakavampiin rikoksiin 
nähden toissijainen. Teon tunnusmerkistö 
täyttyisi tällöin vain, jos muualla laissa ei 
säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Kaksoisrangaistavuuden estämiseksi pykä-
län 2 momenttiin esitetään säännöstä, jonka 
mukaan rangaistukseen ei voitaisi tuomita 
samasta teosta sitä, joka rikkoo uhkasakolla, 
teettämisuhalla tai keskeyttämisuhalla tehos-
tettua velvoitetta tai kieltoa. 

13 §. Muutoksenhaku. Liikenne- ja viestin-
täministeriön nimeämän ilmoitetun laitoksen 
vaatimuksenmukaisuustodistusta tai tarkas-
tustodistusta koskevasta päätöksestä voisi 
hakea oikaisua Ratahallintokeskukselta. Oi-
kaisuvaatimuksen voisi siten tehdä vain tä-
män lain nojalla nimetyn laitoksen 
päätöksestä. Oikaisuvaatimus olisi tehtävä 30 
päivän kuluessa vaatimuksenmukaisuustodis-
tuksen tai tarkastustodistuksen tiedoksisaan-
nista. 

Ratahallintokeskus toimisi oikaisuvaati-
musviranomaisena riippumatta siitä, että on-
ko se itse ilmoitettuna laitoksena tai jokin 
muu ilmoitettu laitos antanut oikaisuvaati-
musta koskevan päätöksen. Ratahallintokes-
kukseen organisatorisesti kuuluva ilmoitettu 
laitos ei voisi osallistua 1 momentissa tarkoi-
tettujen oikaisuvaatimusten käsittelyyn tai 
ratkaisemiseen omassa tai muun ilmoitetun 
laitoksen oikaisuvaatimusta koskevassa asi-
assa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin oikeu-
desta hakea muutosta valittamalla Ratahallin-
tokeskuksen oikaisuvaatimukseen antamaan 
päätökseen. Säännöksen tavoitteena on turva-
ta asianosaisen oikeus saada julkista hallinto-
tehtävää suorittavan ilmoitetun laitoksen pää-
tös tuomioistuimen arvioitavaksi. Valitus 
tehtäisiin hallintolainkäyttölain (586/1996) 
mukaisesti. Toimivaltainen valitusviran-
omainen olisi hallintolainkäyttölain mukai-
nen hallinto-oikeus. 

14 §. Voimaantulo. Lakiesityksen 14 §:ään 
on otettu tavanomainen voimaantulosäännös. 
Tarkoitus on, että laki tulisi voimaan mah-
dollisimman pian sen hyväksymisen ja vah-
vistamisen jälkeen. Ennen lain voimaantuloa 
on valmisteltava lain nojalla annettavat 
alemmanasteiset säännökset ja määräykset ja 
ryhdyttävä muutoinkin lain voimaantulon 
edellyttämiin toimenpiteisiin.  

15 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan lailla ei olisi taannehtivia 
vaikutuksia lain voimaantullessa käytössä 
olevien osajärjestelmien ja yhteentoimivuu-
den osatekijöiden markkinakelpoisuuteen. 
Jos osajärjestelmä on otettu käyttöön lain 
voimaantullessa voimassa olleiden säännös-
ten ja määräysten mukaisesti, osajärjestelmää 
saisi edelleen käyttää valtion rataverkolla. 
Sama koskisi yhteentoimivuuden osatekijää, 
joka on ollut lain voimaantullessa olleiden 
säännösten ja määräysten mukainen. Sään-
nösten soveltaminen kytkettäisiin valtion ra-
taverkkoon, koska osajärjestelmien ja 
yhteentoimivuuden osatekijöiden käyttöä 
koskeva säännös voisi tulla sovellettavaksi 
vain valtion rataverkolla. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin lain 
vaikutuksista sellaisiin osajärjestelmiin ja yh-
teentoimivuuden osatekijöihin, joiden val-
mistusprosessi on ollut meneillään lain voi-
maan tullessa mutta joka ei vielä tuolloin ol-
lut käytössä. Lakia sovellettaisiin tällöin vain 
siinä laajuudessa kuin yhteentoimivuuden 
tekniset eritelmät edellyttäisivät. Eritelmät 
pantaisiin Suomessa täytäntöön Ratahallinto-
keskuksen päätöksellä. Tavoitteena on, että 
eritelmiä sovellettaisiin tällaisissa tapauksis-
sa siinä laajuudessa kuin se on tosiasiallisesti 
mahdollista ilman velvoittavaa taannehtivaa 
vaikutusta. 

Momentissa tarkoitetuissa tilanteissa Suo-
messa voitaisiin soveltaa myös yhteentoimi-
vuusdirektiivien 7 artikloissa säädettyjä 
poikkeusperusteita. Tämän vuoksi Suomella 
on rajoitettu mahdollisuus poiketa niistä vaa-
timuksista, joita yhteentoimivuuden teknisten 
eritelmien mukaan lain voimaantullessa val-
misteilla olevilta osajärjestelmiltä ja yhteen-
toimivuuden osatekijöiltä vaadittaisiin. 

Osajärjestelmän ja yhteentoimivuuden osa-
tekijän parantamisessa ja uudistamisessa voi-
taisiin pykälän 3 momentin nojalla kuitenkin 
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edellyttää, että yhteentoimivuuden teknisiä 
eritelmiä on noudatettava. Käytännössä pa-
rantamisessa ja uudistamisessa ei voi eritel-
miä kaikissa tapauksissa noudattaa sellaise-
naan, vaan ainoastaan yhteentoimivuuden 
teknisten eritelmien edellyttämässä laajuu-
dessa. Eritelmävaatimukset pantaisiin Suo-
messa täytäntöön Ratahallintokeskuksen pää-
töksellä. Osajärjestelmien parantaminen ja 
uudistaminen saattaisi lisäksi edellyttää uutta 
käyttöönottolupaa lain 5 §:n mukaisesti. Ra-
tahallintokeskuksen päätöksellä täytäntöön-
pantavia osajärjestelmän tai yhteentoimivuu-
den osatekijöiden käyttöä koskevia vaati-
muksia olisi kuitenkin noudatettava kokonai-
suudessaan välittömästi lain tultua voimaan.  

Käyttöä koskevat vaatimukset ovat opera-
tiivisia vaatimuksia, jotka eivät suoraan koh-
distu osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden 
osatekijöiden teknisiin vaatimuksiin. Kyse 
olisi lähinnä järjestelmän käyttöä koskevista 
säännöistä, joita Ratahallintokeskus voisi 
edelleen antaa myös rataverkkolain 6 §:n no-
jalla. Käyttöä koskeviin vaatimuksiin voitai-
siin soveltaa yhteentoimivuusdirektiivien 7 
artikloissa säädettyjä poikkeusperusteita. 

 
2.  Tarkemmat säännökset ja mää-

räykset 

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus 
antaa tarkemmat säännökset direktiivien liit-
teissä säädetyistä olennaisia vaatimuksia sekä 
osajärjestelmää ja yhteentoimivuuden osate-
kijää samoin kuin EY-tarkastusta ja arvioin-
timenettelyä sekä osajärjestelmälle annetta-
vaa EY-tarkastusvakuutusta ja yhteentoimi-
vuuden osatekijälle annettavaa EY-
vaatimuksenmukaisuusvakuutusta ja EY-
käyttöönsoveltuvuusvakuutusta koskevista 
määräyksistä. Direktiivien liitteet ovat hyvin 
yksityiskohtaisia ja teknisluonteisia. Niitä on 
tarkoitus muuttaa teknisen kehityksen edel-
lyttämällä tavalla komitologiamenettelyssä. 
Lisäksi valtioneuvoston asetuksella on 
tarkoitus antaa laissa säädettäviä edellytyksiä 
tarkentavat säännökset niistä ilmoitetulle lai-
tokselle asetettavista vaatimuksista, joista 
säädetään direktiivien liitteissä VII sekä sää-
tää markkinavalvonnasta vastaava viran-
omainen. 

Ratahallintokeskuksen päätöksellä pantai-

siin kansallisesti täytäntöön komission pää-
tökset ja suositukset olennaisten vaatimusten 
soveltamista koskevista perusparametreista ja 
yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä, jot-
ka ovat luonteeltaan hyvin teknisluonteisia. 
Lisäksi Ratahallintokeskuksen päätöksellä 
annettaisiin tarkemmat määräykset EY-
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen ja EY-
käyttöönsoveltuvuusvakuutuksen käytöstä 
yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mu-
kaisesti.  

 
3.  Voimaantulo 

Komissio on katsonut Suomen lyöneen 
toistaiseksi laimin suurten nopeuksien rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin 
täytäntöönpanon. Tämän vuoksi laki esite-
tään tulevaksi voimaan mahdollisimman pian 
sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvis-
tettu. Tavanomaisen rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuusdirektiivi on pantava kansalli-
sesti täytäntöön viimeistään huhtikuussa 
2003, joten direktiivi pantaisiin lailla täytän-
töön huomattavasti ennen täytäntöön-
panoajan päättymistä. 

 
4.  Säätämisjär jestys 

Esitykseen sisältyy eräitä valtiosääntöoi-
keudellisesti huomionarvoisia säännöksiä. 
Tällaisia ovat erityisesti alemmanasteista 
norminantovaltaa koskevat valtuutussään-
nökset sekä osajärjestelmän ja yhteentoimi-
vuuden osatekijän markkinakelpoisuutta, il-
moitetun laitoksen valvontaa ja markkinaval-
vontaa koskevat säännökset. Lakiehdotuksen 
mukaan valtioneuvoston asetuksella annettai-
siin tarkemmat säännökset yhteentoimivuus-
direktiivien liitteissä säädetyistä hyvin yksi-
tyiskohtaisista ja teknisluonteisista määräyk-
sistä, joita on tarkoitus muuttaa alan teknisen 
kehityksen edistyessä komitologiamenettelyl-
lä. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin 
muutoin laissa säädettäviä edellytyksiä tar-
kentavat säännökset ilmoitetulle laitokselle 
asetettavista vaatimuksista ja säädettäisiin 
markkinavalvonnasta vastaavan viranomai-
sen tehtävien järjestämisestä. Ratahallinto-
keskukselle ehdotettu norminantovalta rajoit-
tuisi lakiehdotuksen mukaan oikeuteen panna 
kansallisesti täytäntöön perusparametreja ja 
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teknisiä eritelmiä koskevat komission pää-
tökset. 

Osajärjestelmän ja yhteentoimivuuden osa-
tekijän markkinakelpoisuusvaatimuksella ra-
joitettaisiin ehdotuksen 6 §:n 1 momentin 
mukaan lain tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
rautatieliikenteen turvallisuuden takaamisek-
si osajärjestelmän tai yhteentoimivuuden osa-
tekijän markkinoille saattamista, luovutta-
mista tai käyttöä, jos ne eivät täytä laissa tar-
koitettuja olennaisia vaatimuksia. Markkina-
kelpoisuusvaatimuksen noudattamista valvoo 
laissa tarkoitettu markkinavalvontaviran-
omainen virkavastuulla. Ehdotuksen 15 §:n 
mukaan lailla ei olisi taannehtivia vaikutuk-
sia. 

Laissa tarkoitettuna ilmoitettuna laitoksena 
voisi toimia myös valtionhallinnon ulkopuo-
linen yhteisö, jonka tulisi ehdotuksen 9 §:n 
mukaan noudattaa tehtäviä suorittaessaan 
hyvän hallinnon vaatimuksia. 

Ehdotuksen 10 §:n 1 momentin mukaan 
liikenne- ja viestintäministeriöllä olisi salas-
sapitosäännösten estämättä oikeus saada il-
moitettua laitosta koskevan valvontatehtä-
vänsä suorittamiseksi tarpeelliset säännök-
sessä yksilöidyt tiedot. Vastaava tietojen-
saantioikeus olisi ehdotuksen 11 §:n 2 mo-
mentin mukaan markkinavalvontaviranomai-
sella. Ehdotettua viranomaisten tietojensaan-
tioikeutta on pidettävä viranomaisten tehtävi-
en asianmukaisen hoitamisen varmistamisek-
si perusteltuna. 

Ehdotusta valmisteltaessa on edellä esite-
tyillä perusteilla katsottu, että laki voidaan 
säätää tavallisena lakina. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 



 HE 15/2002 vp  
  
   

 

18

 
Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Tämän lain tarkoituksena on edistää rauta-
tiekuljetusmarkkinoita parantamalla Euroo-
pan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoi-
mivuutta sekä kilpailua rautatiejärjestelmä-
markkinoilla. 

Lakia sovelletaan Euroopan laajuiseen rau-
tatiejärjestelmään kuuluvan valtion rataver-
kon väyliin, raiteisiin, laitteisiin sekä siinä 
käytettäviin raidekulkuneuvoihin samoin 
kuin järjestelmän käyttöön osallistuvan hen-
kilöstön ammattipätevyyteen sekä työterve-
ys- ja työturvallisuusoloihin. 

Lakia sovelletaan valtion rataverkon rauta-
tiejärjestelmässä myös siltä osin kuin rata-
verkko ei kuulu Euroopan laajuiseen rautatie-
järjestelmään. Tällaiseen rataverkon osaan 
sovelletaan niitä tämän lain säännöksiä, jotka 
koskevat tavanomaista rautatiejärjestelmää. 

 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) tavanomaisella rautatiejärjestelmällä 

yhteisön suuntaviivoista Euroopan laajuisen 

liikenneverkon kehittämiseksi tehdyn Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 
1692/96/EY 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitet-
tuja tavanomaisen rataverkon väyliä, raiteita 
ja laitteita sekä liikennöinnissä käytettäviä 
raidekulkuneuvoja; 

2) suurten nopeuksien rautatiejärjestelmäl-
lä 1 kohdassa mainitun päätöksen 10 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja suurten nopeuksien 
rataverkon väyliä, raiteita ja laitteita sekä lii-
kennöinnissä käytettäviä raidekulkuneuvoja; 

3) Euroopan laajuisella rautatiejärjestel-
mällä tavanomaisen rautatiejärjestelmän ja 
suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän 
muodostamaa kokonaisuutta; 

4) perusparametrilla ja yhteentoimivuuden 
teknisellä eritelmällä Euroopan laajuisessa 
rautatiejärjestelmässä sovellettavia, Euroo-
pan yhteisöjen komission päätöksellä säädet-
täviä tai suosituksella annettavia vaatimuk-
sia, jotka perustuvat Euroopan laajuisen ta-
vanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoi-
mivuudesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/16/EY (tavan-
omaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimi-
vuusdirektiivi) 5 tai 6 artiklaan tai Euroopan 
laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuudesta annetun neuvos-
ton direktiivin 96/48/EY (suurten nopeuksien 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektii-
vi) 5 tai 6 artiklaan; 
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5) olennaisilla vaatimuksilla niitä vaati-
muksia, joista säädetään tavanomaisen rauta-
tiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin 
liitteessä III tai suurten nopeuksien rautatie-
järjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin liit-
teessä III, sekä niitä vaatimuksia, joista sää-
detään tai jotka annetaan perusparametreja ja 
yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä koske-
vissa Euroopan yhteisöjen komission päätök-
sissä ja suosituksissa, sellaisina kuin ne ovat 
Suomessa voimassa; 

6) osajärjestelmällä tavanomaisen rautatie-
järjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin liit-
teessä II ja suurten nopeuksien rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä 
II tarkoitettuja toiminnallisia tai rakenteelli-
sia osajärjestelmiä; 

7) yhteentoimivuuden osatekijällä osajärjes-
telmässä olevaa tai siihen tarkoitettua perus-
osaa, perusosien ryhmää, osakokonaisuutta 
tai kokonaisuutta, josta Euroopan laajuisen 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus riippuu; 

8) EY-tarkastusvakuutuksella osajärjestel-
män käyttöönsä hankkivan tai tämän Euroo-
pan talousalueelle sijoittautuneen edustajan 
antamaa vakuutusta siitä, että osajärjestelmä 
vastaa olennaisia vaatimuksia; 

9) EY-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella 
ja EY-käyttöönsoveltuvuusvakuutuksella yh-
teentoimivuuden osatekijän valmistajan, tä-
män Euroopan talousalueelle sijoittautuneen 
edustajan tai yhteentoimivuuden osatekijän 
markkinoille saattavan antamaa vakuutusta 
siitä, että yhteentoimivuuden osatekijä vastaa 
olennaisia vaatimuksia sekä muita yhteisön 
oikeuden mukaisia vaatimuksia; 

10) ilmoitetulla laitoksella tavanomaisen 
rautatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektii-
vin 20 artiklassa tai suurten nopeuksien rau-
tatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin 
20 artiklassa tarkoitettua laitosta; sekä 

11) EY-tarkastuksella ilmoitetun laitoksen 
suorittamaan osajärjestelmän arviointia. 
 

3 § 

Olennaiset vaatimukset, perusparametrit ja 
yhteentoimivuuden tekniset eritelmät 

Euroopan laajuisessa rautatiejärjestelmässä 
on noudatettava niitä turvallisuutta, luotetta-
vuutta ja käyttökuntoa, terveyttä, ympäris-

tönsuojelua ja teknistä yhteensopivuutta kos-
kevia olennaisia vaatimuksia, joista sääde-
tään tavanomaisen rautatiejärjestelmän yh-
teentoimivuusdirektiivin liitteessä III ja suur-
ten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteen-
toimivuusdirektiivin liitteessä III ja joista an-
netaan tarkemmat säännökset valtioneuvos-
ton asetuksella. 

Euroopan yhteisöjen komission päätökset 
ja suositukset olennaisten vaatimusten sovel-
tamista koskevista perusparametreista ja yh-
teentoimivuuden teknisistä eritelmistä pan-
naan täytäntöön siten kuin Ratahallintokes-
kuksen päätöksellä määrätään. Euroopan laa-
juisen rautatiejärjestelmän käyttöön osallis-
tuvan henkilöstön ammattipätevyysvaati-
muksista sekä vaatimuksista, jotka koskevat 
työterveys- ja työturvallisuusoloja, on kui-
tenkin voimassa, mitä niistä muutoin sääde-
tään tai määrätään. 

Olennaisia vaatimuksia noudatetaan osajär-
jestelmien ja yhteentoimivuuden osatekijöi-
den suunnittelussa, valmistuksessa, markki-
noille saattamisessa, käyttöönotossa, paran-
tamisessa, uudistamisessa ja käytössä. 
 

4 § 

Osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osa-
tekijöiden vaatimuksenmukaisuuden arviointi 

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän 
osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osate-
kijöiden vaatimuksenmukaisuus arvioidaan 3 
§:ssä tarkoitettujen olennaisten vaatimusten 
perusteella. Jos yhteisön oikeuden nojalla on 
muutoin asetettu yhteentoimivuuden osateki-
jöihin sovellettavia teknisiä vaatimuksia, 
vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa ote-
taan huomioon myös nämä vaatimukset.  

Tarkemmat säännökset tavanomaisen rau-
tatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektii-
vissä ja suurten nopeuksien rautatiejärjestel-
män yhteentoimivuusdirektiivissä tarkoitetul-
le osajärjestelmälle annettavasta EY-tarkas-
tusvakuutuksesta sekä yhteentoimivuuden 
osatekijälle annettavasta EY-vaatimuksen-
mukaisuusvakuutuksesta ja EY-käyttöönso-
veltuvuusvakuutuksesta sekä niiden antami-
sen edellytyksistä annetaan valtioneuvoston 
asetuksella. EY-vaatimuksenmukaisuusva-
kuutuksen ja EY-käyttöönsoveltuvuusvakuu-
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tuksen käytöstä määrätään kuitenkin erikseen 
Ratahallintokeskuksen päätöksellä yhteen-
toimivuuden teknisten eritelmien mukaisesti. 

 
5 § 

Osajärjestelmän käyttöönottolupa 

Osajärjestelmän käyttöön ottamiseen on ol-
tava Ratahallintokeskuksen myöntämä käyt-
töönottolupa, jos osajärjestelmää käytetään 
valtion rataverkolla. Jos osajärjestelmää pa-
rannetaan tai uudistetaan käyttöönottoluvan 
myöntämisen jälkeen, siitä on ilmoitettava 
Ratahallintokeskukselle. Jos osajärjestelmää 
parannetaan tai uudistetaan olennaisesti, osa-
järjestelmän käyttöön ottamiselle on haettava 
Ratahallintokeskukselta uusi käyttöönottolu-
pa ennen kuin osajärjestelmä otetaan uudel-
leen käyttöön. 

Ratahallintokeskuksen on myönnettävä 
käyttöönottolupa sellaisille osajärjestelmille, 
jotka täyttävät olennaiset vaatimukset. Rata-
hallintokeskus voi myöntää käyttöönottolu-
van määräaikaisena sekä sisällyttää siihen ra-
joituksia ja ehtoja, joilla varmistetaan olen-
naisten vaatimusten noudattaminen. Käyt-
töönottoluvan myöntämisen edellytykset tai 
käyttöönottoluvan ehdot eivät saa olla risti-
riidassa olennaisten vaatimusten kanssa. 

 
6 § 

Osajärjestelmän ja yhteentoimivuuden osate-
kijän markkinakelpoisuus sekä vaatimuksen-

mukaisuusolettama 

Jos osajärjestelmä tai yhteentoimivuuden 
osatekijä ei täytä olennaisia vaatimuksia, osa-
järjestelmää tai yhteentoimivuuden osateki-
jää ei saa saattaa markkinoille, pitää kaupan, 
myydä tai muutoin luovuttaa toiselle Euroo-
pan laajuisessa rautatiejärjestelmässä käytet-
täväksi tai käyttää tässä järjestelmässä. Olen-
naiset vaatimukset täyttävän osajärjestelmän 
tai yhteentoimivuuden osatekijän saattamista 
markkinoille, kaupan pitämistä, myyntiä tai 
muuta luovutusta taikka käyttöä ei saa kiel-
tää, rajoittaa tai vaikeuttaa muulla kuin tässä 
laissa säädetyllä olennaisten vaatimusten 
noudattamisesta johtuvalla tai muussa laissa 
säädetyllä perusteella.  

Jos osajärjestelmällä on EY-tarkastus-
vakuutus tai vastaava muu Euroopan talous-
alueella annettu vakuutus taikka yhteentoi-
mivuuden osatekijällä EY-vaatimuksenmu-
kaisuusvakuutus tai EY-käyttöönsoveltu-
vuusvakuutus tai vastaava muu Euroopan ta-
lousalueella annettu vakuutus ja vakuutusta 
osajärjestelmälle tai yhteentoimivuuden osa-
tekijälle annettaessa on otettu huomioon  
3 §:n 2 momentin nojalla annetun Ratahallin-
tokeskuksen päätöksen määräykset, osajär-
jestelmää tai yhteentoimivuuden osatekijää 
on pidettävä olennaisten vaatimusten mukai-
sena. Tämä vaatimuksenmukaisuusolettama 
on voimassa, jollei näytetä, että osajärjestel-
mä tai yhteentoimivuuden osatekijä on olen-
naisten vaatimusten vastainen. 

 
7 § 

Ilmoitetun laitoksen nimeäminen 

Liikenne- ja viestintäministeriö nimeää ha-
kemuksesta ilmoitetun laitoksen tavanomais-
ta rautatiejärjestelmää ja suurten nopeuksien 
rautatiejärjestelmää varten määräajaksi tai 
toistaiseksi. Laitoksen nimeämisen edelly-
tyksenä on, että: 

1) laitos on suomalainen oikeushenkilö; 
2) laitos on luotettava sekä toiminnallisesti, 

kaupallisesti ja taloudellisesti rautatiejärjes-
telmämarkkinoiden osapuolista riippumaton; 

3) laitoksella on toiminnan laajuuden kan-
nalta riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaa-
va järjestely; sekä 

4) laitoksella on käytössään riittävästi am-
mattitaitoista henkilöstöä sekä toiminnan 
edellyttämät järjestelmät, laitteet ja välineet. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun laitoksen teh-
täviä hoitaa erillinen ja tunnistettavissa oleva 
osa oikeushenkilöä, laitoksen ei momentin 2 
kohtaa sovellettaessa katsota tämän perus-
teella menettävän riippumattomuuttaan. 

Tarkemmat säännökset tavanomaisen rau-
tatiejärjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin 
liitteessä VII ja suurten nopeuksien rautatie-
järjestelmän yhteentoimivuusdirektiivin liit-
teessä VII tarkoitetuista ilmoitetulle laitok-
selle asetettavista vaatimuksista annetaan 
valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston 
asetuksella voidaan lisäksi antaa säännökset 
muista laitoksen nimeämistä koskevista sel-
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laisista laitoksen toimintaan liittyvistä rajoi-
tuksista ja ehdoista, joilla varmistetaan, että 
laitokselle kuuluvat tehtävät hoidetaan hyvin. 

 
8 § 

Ilmoitetun laitoksen tehtävät 

Ilmoitettu laitos tekee EY-tarkastuksia osa-
järjestelmien vaatimuksenmukaisuuden arvi-
oimiseksi ja antaa arviointia koskevia vaati-
muksenmukaisuustodistuksia.   Tarkemmat 
säännökset tavanomaisen rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuusdirektiivin liitteissä V ja VI 
sekä suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuusdirektiivin liitteissä V ja VI 
tarkoitetusta EY-tarkastuksessa sovelletta-
vasta menettelystä ja vaatimuksenmukaisuus-
todistusten antamisesta annetaan valtioneu-
voston asetuksella.  

Ilmoitettu laitos tekee yhteentoimivuuden 
osatekijöille vaatimuksenmukaisuuden tai 
käyttöönsoveltuvuuden arviointeja ja antaa 
niitä koskevia tarkastustodistuksia. Tarkem-
mat säännökset tavanomaisen rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä 
IV ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän 
yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä IV tar-
koitetusta arviointimenettelystä ja tarkastus-
todistusten antamisesta annetaan valtioneu-
voston asetuksella.  

Ilmoitettu laitos voi teettää alihankkijalla 
osatoimenpiteitä tässä pykälässä tarkoitettu-
jen tehtäviensä suorittamisessa, jos alihank-
kija suorittaa ne tässä laissa taikka sen nojal-
la säädettyjen tai määrättyjen vaatimusten 
mukaisesti. Ilmoitettu laitos vastaa alihankin-
tana teettämistään toimenpiteistä. 

 
9 § 

Hyvän hallinnon vaatimukset 

Ilmoitetun laitoksen on noudatettava tässä 
laissa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan, 
mitä hallintomenettelylaissa (598/1982), vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999), tiedoksiannosta hal-
lintoasioissa annetussa laissa (232/1966), 
asiakirjain lähettämisestä annetussa laissa 
(74/1954), sähköisestä asioinnista hallinnossa 
annetussa laissa (1318/1999) ja kielilaissa 

(148/1922) säädetään. Vaatimuksenmukai-
suustodistuksessa ja tarkastustodistuksessa 
voidaan kuitenkin käyttää sitä kieltä, jolla ar-
viointia koskevat tekniset asiakirjat on laadit-
tu. Ilmoitetun laitoksen tai tämän alihankki-
jan palveluksessa olevaan sovelletaan rikos-
oikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä hänen suorittaessaan 8 §:ssä tarkoitet-
tuja tehtäviä. 

 
10 § 

Ilmoitetun laitoksen valvonta ja nimeämisen 
peruuttaminen 

Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo il-
moitetun laitoksen toimintaa. Ministeriöllä 
on oikeus salassapitosäännösten estämättä 
saada valvontatehtävänsä suorittamiseksi tar-
peelliset tiedot laitoksen hallinnosta, talou-
desta, henkilökunnan teknisestä pätevyydes-
tä, laitoksen tekemistä arvioinneista sekä tä-
män lain mukaisista arviointimenettelyistä ja 
laitoksen antamista vaatimuksenmukaisuus-
todistuksista ja tarkastustodistuksista. 

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava minis-
teriölle sellaisista toimintansa muutoksista, 
joilla voi olla vaikutusta laitoksena toimimi-
sen edellytyksiin. 

Ministeriö voi peruuttaa ilmoitetun laitok-
sen nimeämisen kokonaan tai määräajaksi, 
jos laitos ei täytä tavanomaisen rautatiejärjes-
telmän yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä 
VII tai suurten nopeuksien rautatiejärjestel-
män yhteentoimivuusdirektiivin liitteessä VII 
säädettyjä vaatimuksia taikka jos laitos toimii 
olennaisesti tämän lain tai mainittujen direk-
tiivien vastaisesti. 
 
 

11 § 

Markkinavalvonta 

Ratahallintokeskus valvoo Euroopan laa-
juisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus-
vaatimusten noudattamista. Tarkemmat 
säännökset Ratahallintokeskuksen tehtävien 
järjestämisestä markkinavalvonnasta vastaa-
vana viranomaisena (markkinavalvontavi-
ranomainen) annetaan valtioneuvoston ase-
tuksella. 
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Markkinavalvontaviranomaisella  on  oi-
keus salassapitosäännösten estämättä saada 
valvontatehtävänsä suorittamiseksi tarvittavat 
tiedot ilmoitetuilta laitoksilta, osajärjestelmi-
en ja yhteentoimivuuden osatekijöiden val-
mistajilta, näiden edustajilta, niiltä, jotka 
saattavat osajärjestelmiä tai yhteentoimivuu-
den osatekijöitä markkinoille, pitävät kaupan, 
myyvät tai muutoin luovuttavat, sekä niiltä, 
jotka ottavat käyttöön tai käyttävät osajärjes-
telmiä ja yhteentoimivuuden osatekijöitä. 

Jos 4 §:ssä tarkoitettu vakuutus ei ole 
asianmukainen taikka osajärjestelmä tai yh-
teentoimivuuden osatekijä ei muutoin vastaa 
tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä ja mää-
rättyjä vaatimuksia, markkinavalvontaviran-
omaisen on vaadittava 1 momentissa tarkoi-
tettua yhteisöä tai muuta tahoa ryhtymään 
toimenpiteisiin osajärjestelmän tai yhteen-
toimivuuden osatekijän saattamiseksi vaati-
musten mukaiseksi. Jos osajärjestelmän tai 
yhteentoimivuuden osatekijän vaatimuksen-
mukaisuuden vastaisuus vaarantaa rautatie-
liikenteen turvallisuutta tai se on muutoin 
olennainen, markkinavalvontaviranomaisen 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin osajärjestelmän 
tai yhteentoimivuuden osatekijän käytön ra-
joittamiseksi tai kieltämiseksi taikka sen 
poistamiseksi markkinoilta. 

Markkinavalvontaviranomainen voi asettaa 
3 momentin nojalla annetun velvoitteen tai 
kiellon noudattamisen tehosteeksi uhkasa-
kon, teettämisuhan tai keskeyttämisuhan si-
ten kuin uhkasakkolaissa (1113/1990) sääde-
tään. 

 
12 § 

Rangaistussäännös 

Joka  tahallaan  tai    huolimattomuudesta  
3 §:n 3 momentin, 5 §:n 1 momentin tai 6 §:n 
1  momentin  taikka 3 §:n 1 tai 2 momentin, 
4 §:n 2 momentin tai 15 §:n nojalla annetun 
säännöksen tai määräyksen vastaisesti saattaa 
markkinoille, pitää kaupan, myy tai muuten 
luovuttaa, ottaa käyttöön, parantaa, uudistaa 
tai käyttää osajärjestelmää tai yhteentoimi-
vuuden osatekijää, on tuomittava, jos teko ei 
ole vähäinen tai jos teosta ei muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, rautatiejär-
jestelmän yhteentoimivuusvaatimusten rik-

komisesta sakkoon. 
Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrät-

tyä uhkasakolla, teettämisuhalla tai keskeyt-
tämisuhalla tehostettua velvoitetta tai kieltoa, 
ei voida tuomita 1 momentin nojalla rangais-
tukseen samasta teosta.  

 
13 § 

Muutoksenhaku 

Edellä 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun il-
moitetun laitoksen vaatimuksenmukaisuusto-
distusta tai tarkastustodistusta koskevaan 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamal-
la. Laitoksen antamaan vaatimuksenmukai-
suustodistusta tai tarkastustodistusta koske-
vaan päätökseen saa hakea oikaisua Ratahal-
lintokeskukselta. Vaatimuksenmukaisuusto-
distukseen ja tarkastustodistukseen on liitet-
tävä oikaisuvaatimusohjeet. Oikaisuvaatimus 
on tehtävä Ratahallintokeskukselle 30 päivän 
kuluessa vaatimuksenmukaisuustodistuksen 
tai tarkastustodistuksen tiedoksisaannista. 

Ratahallintokeskuksen 1 momentin nojalla 
oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

 
14 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 
20 . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

 
15 § 

Siirtymäsäännökset 

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään, 
lain voimaan tullessa voimassa olleiden 
säännösten ja määräysten mukaisesti käyt-
töön otettua osajärjestelmää sekä lain voi-
maan tullessa voimassa olleiden säännösten 
ja määräysten mukaista yhteentoimivuuden 
osatekijää saa edelleen käyttää valtion rata-
verkolla. 
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Tätä lakia sovelletaan lain voimaan tullessa 
suunnitteilla, valmistettavana, markkinoille 
saatettavana taikka ensi kertaa kaupan pidet-
tävänä, myytävänä tai käyttöön otettavana 
olevaan osajärjestelmään ja yhteentoimivuu-
den osatekijään vain, jos Ratahallintokeskuk-
sen päätöksellä perusparametrien tai yhteen-
toimivuuden teknisten eritelmien mukaisesti 
3 §:n 2 momentin nojalla niin määrätään. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen 
osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden osate-
kijöiden parantamisesta ja uudistamisesta on 

kuitenkin voimassa, mitä niistä 3 §:n nojalla 
säädetään ja määrätään sekä 5 §:ssä käyt-
töönottoluvasta osajärjestelmän parantamisen 
ja uudistamisen jälkeen säädetään. Lakia so-
velletaan myös 1 ja 2 momentissa tarkoitettu-
jen osajärjestelmien ja yhteentoimivuuden 
osatekijöiden käyttöön, jos Ratahallintokes-
kuksen päätöksellä perusparametrien tai yh-
teentoimivuuden teknisten eritelmien mukai-
sesti 3 §:n 2 momentin nojalla niin määrä-
tään. 

————— 
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