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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiejärjes-
telmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muut-
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rau-
tatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävis-
tä annettua lakia. Liikennejärjestelmän tur-
vallisuudesta vastaa Liikenteen turvallisuus-
virasto. Viraston soveltamiskäytännössä on 
ilmennyt tarpeita muuttaa ja täsmentää voi-
massa olevaa lakia eräiltä osin. Samalla lakia 
yhtenäistettäisiin soveltamisalan ja määritel-
mien osalta rautatielain kanssa. Lisäksi lailla 
pantaisiin täytäntöön kuljettajien lupakirjojen 
ja lisätodistusten rekistereitä koskevien pe-

rusparametrien hyväksymisestä annetun ko-
mission päätöksen ja veturinkuljettajien kou-
lutuskeskusten tunnustamisperusteista, vetu-
rinkuljettajien tutkintojen vastaanottajien 
tunnustamisperusteista ja tutkintojen järjes-
tämistä koskevista perusteista annetun ko-
mission päätöksen lailla täytäntöön pantavat 
säännökset. Lain valtuutussäännöksiä täs-
mennettäisiin.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vii-
meistään 1 päivänä tammikuuta 2013. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
 
1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset   

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuus-
tehtävistä annettu laki (1664/2009), jäljem-
pänä kelpoisuuslaki, tuli voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2010. Lailla kumottiin 1 päivänä 
tammikuuta 2005 voimaan tullut samannimi-
nen laki (1167/2004) ja pantiin täytäntöön 
Euroopan unionin III rautatiepakettiin kuulu-
nut vetureita ja junia rautateillä yhteisössä 
ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (2007/59/EY), jäljempänä veturin-
kuljettajadirektiivi. Lailla säädetään myös 
muiden liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien 
kuin liikkuvan kaluston kuljettajien kelpoi-
suus- ja terveydentilavaatimuksista.  

Kelpoisuuslain perusteluja on selostettu 
hallituksen esityksessä laiksi rautatiejärjes-
telmän liikenneturvallisuustehtävistä (HE 
249/2009 vp.). Kelpoisuuslain sovelta-
misalan ulkopuolelle on rajattu Suomen ja 
Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä 
Suomen valtion raja-alueella ja rautatieraja-
asemilla liikenneturvallisuustehtäviä hoitava 
muun kuin suomalaisen rautatieyrityksen 
henkilöstö. Sitä vastoin Suomen ja Ruotsin 
välisessä rautatieyhdysliikenteessä liikenne-
turvallisuustehtäviä hoitavia Ruotsiin sijoit-
tuneiden rautatieyritysten ja muiden rautatie-
liikenteen harjoittajien palveluksessa olevia 
henkilöitä ei ole rajattu lain soveltamisalan 
ulkopuolelle. Yksityisraiteilla toimiviin voi-
massa olevaa kelpoisuuslakia sovelletaan sil-
tä osin kuin liikenneturvallisuustehtävä vai-
kuttaa välittömästi liikennöintiin valtion ra-
taverkolla. Esityksessä ehdotetaan edellä 
mainittujen soveltamisalarajausten muutta-
mista yksityisraiteiden osalta vastaamaan uu-
den rautatielain (304/2011) vastaavaa sovel-
tamisalarajausta. Suomen ja Ruotsin välises-
sä yhdysliikenteessä liikenneturvallisuusteh-
täviä hoitavien Ruotsiin sijoittuneen rautatie-
liikenteen harjoittajan palveluksessa olevien 
henkilöiden kelpoisuus olisi esityksen mu-

kaan voimassa sellaisenaan Suomessa raja-
alueella ja rautatieraja-asemilla.  

Kelpoisuuslain määritelmät eivät kaikilta 
osin vastaa uuden rautatielain vastaavia mää-
ritelmiä. Ehdotetussa laissa määritelmät yh-
tenäistettäisiin. Lisäksi esityksessä ehdote-
taan lähinnä soveltamiskäytännön pohjalta 
täsmennettäviksi useita säännöksiä, jotka 
koskevat kelpoisuusvaatimuksia, lupakirjan 
ja kelpoisuuskirjan voimassa pitämistä, psy-
kologista soveltuvuutta, liikkuvan kaluston 
tutkinnon vastaanottajan hyväksymistä, ker-
tauskouluttajan hyväksymistä, rautatiealan 
asiantuntijalääkäriä, rautatieliikenteen työ-
terveyshuollon ammattihenkilöä, rautatielii-
kenteen asiantuntijapsykologia, velvollisuut-
ta antaa tietoja sekä velvollisuutta antaa ter-
veydentilaa koskevia ilmoituksia. Esityksessä 
ehdotetaan täsmennettäviksi myös eräitä lain 
valtuutussäännöksiä.  

Voimassa olevan kelpoisuuslain mukaan 
toiminnanharjoittaja vastaa toiminnassaan 
siitä, että sen palveluksessa tai toiminnassa 
mukana olevat liikenneturvallisuustehtäviä 
hoitavat henkilöt täyttävät säädetyt kelpoi-
suusvaatimukset. Toiminnanharjoittajan vas-
tuuta laajennettaisiin kattamaan myös sen 
palveluksessa tai toiminnassa mukana olevat 
turvamiehet ja turvalaitteiden asennus- ja 
huoltotehtäviä hoitavat, koska myös he hoi-
tavat rautatiejärjestelmän turvallisuuteen 
keskeisesti vaikuttavia tehtäviä ja heitä kos-
kevat kelpoisuuslain terveydentilavaatimuk-
set. Nykyisin liikkuvan kaluston kuljettajalta, 
jonka lupakirja ei ole enää voimassa, koska 
hän ei ole osallistunut kertauskoulutukseen 
tai hoitanut liikenneturvallisuustehtäviä lais-
sa säädetyn minimiajan, ei vaadita käytännön 
osaamista osoittavaa koetta kelpoisuuden uu-
distamiseksi. Se on kuitenkin katsottu vält-
tämättömäksi korkeatasoisen rautatieturvalli-
suuden varmistamiseksi, minkä vuoksi la-
kiehdotukseen on sisällytetty uusi lupakirjan 
uudistamista koskeva pykälä.  

Veturinkuljettajien koulutuskeskusten tun-
nustamisperusteista, veturinkuljettajien tut-
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kintojen vastaanottajien tunnustamisperus-
teista ja tutkintojen järjestämistä koskevista 
perusteista Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivin 2007/59/EY mukaisesti 22 
päivänä marraskuuta 2011 annetun komissi-
on päätöksen (2011/765/EU), jäljempänä 
komission koulutuskeskuspäätös, 3 artiklassa 
säädetään koulutuskeskusten riippumatto-
muudesta ja puolueettomuudesta. Artiklan 
mukaan koulutuskeskuksen, joka tarjoaa 
koulutusta omistajayrityksensä työntekijöille 
ja muille henkilöille, on toteutettava koulutus 
koulutuskeskuksen omistavan yrityksen 
eduista riippumattomasti ja koulutuksen on 
oltava puolueetonta ja tasapuolista kaikille 
osanottajille. Koulutuskeskus velvoitetaan ar-
tiklassa soveltamaan samoja sääntöjä koulu-
tuskeskuksen omistavan yrityksen työnteki-
jöihin ja muihin koulutettaviin henkilöihin. 
Artiklan säännökset on Suomessa pantava 
täytäntöön lailla. Uuden rautatielain 35 §:ssä 
on perussäännökset koulutuspalvelujen tar-
joamisesta. Esityksessä ehdotetaan kelpoi-
suuslakiin sisällytettäviksi rautatielain 
35 §:ää täydentävät säännökset oppilaitoksen 
velvollisuudesta tarjota koulutuspalveluja. 
Säännöksillä pantaisiin täytäntöön komission 
koulutuskeskuspäätöksen 3 artiklan säännök-
set.  

Liikenteen turvallisuusvirasto on voimassa 
olevan kelpoisuuslain 23 §:n 1 momentin no-
jalla hyväksynyt edellytykset täyttävät oppi-
laitokset toistaiseksi tai määräajaksi. Lakieh-
dotuksen mukaan virasto hyväksyisi oppilai-
toksen aina ainoastaan enintään viidenvuo-
den määräajaksi. Vastaavasti virasto myöntää 
esimerkiksi rautatieyrityksen turvallisuus-
todistuksen enintään viideksi vuodeksi. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi kelpoi-
suuslain 34 §:n nojalla myöntää liikennetur-
vallisuustehtävissä sekä turvalaitteiden asen-
nus- ja huoltotehtävissä sekä turvamiehenä 
toimiville erivapauden pykälässä säädetyin 
edellytyksin. Erivapaus ei nykyisin lakkaa 
suoraan lain nojalla missään olosuhteissa. 
Lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäviksi 
niistä edellytyksistä, joiden nojalla erivapaus 
lakkaisi suoraan lain nojalla. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä 2007/59/EY tarkoitettujen kuljettaji-
en lupakirjojen ja lisätodistusten rekistereitä 

koskevien perusparametrien hyväksymisestä 
29 päivänä lokakuuta 2009 annetun komissi-
on päätöksen (2010/17/EY), jäljempänä ko-
mission lupakirjarekisteripäätös, liitteessä I 
velvoitetaan rekisterinpitäjän antamaan lupa-
kirjarekisteriin talletettuja tietoja salassapito-
säännösten estämättä jäsenvaltioiden toimi-
valtaisille viranomaisille, Euroopan rautatie-
virastolle, veturinkuljettajien työnantajille 
sekä rekisteriin merkityille veturinkuljettajil-
le liitteessä säädetyin edellytyksin. Säännös-
ten täytäntöön panemiseksi lakiehdotuksessa 
ehdotetaan tietojen luovuttamista kelpoisuus-
rekisteristä koskevaa pykälää muutettavaksi 
kattamaan myös Euroopan rautatieviraston ja 
toiminnanharjoittajan oikeuden saada tietoja 
kelpoisuusrekisteristä. Pykälään ehdotetaan 
myös lisättäväksi säännös lupakirjan ja kel-
poisuuskirjan valmistajan oikeudesta saada 
kelpoisuusrekisteriin talletettuja tietoja.  

Lakiehdotuksessa ehdotetaan kelpoisuusla-
kiin komission lupakirjarekisteripäätöksen 
täytäntöön panemiseksi lisäksi lisättäviksi 
kelpoisuusrekisterin ja lisätodistusrekisterin 
tietojen säilytysaikaa koskevat säännökset 
sekä tietojen luovuttamista lisätodistusrekis-
teristä ja rekisterinpitäjän konkurssia koske-
vat säännökset. Lisäksi kelpoisuuslain val-
vontaa koskevia säännöksiä ehdotetaan yhte-
näistettäviksi uuden rautatielain vastaavien 
säännösten kanssa. 
 
2  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä arvioidaan olevan ainoastaan 
melko vähäisiä taloudellisia tai muita vaiku-
tuksia. Oppilaitosten velvollisuudesta tarjota 
koulutuspalveluja tasapuolisesti ja syrjimät-
tömästi on säädetty jo voimassa olevassa 
lainsäädännössä. Esityksellä ehdotetaan ai-
noastaan täsmennettäväksi koulutusvelvolli-
suuteen sisältyviä velvoitteita. Liikenteen 
turvallisuusviraston viranomaistehtävät li-
sääntyisivät jossain määrin, mutta uudet teh-
tävät voitaisiin hoitaa nykyisin resurssein. 
Myöskään muiden toimijoiden tehtävät eivät 
lisääntyisi merkittävästi. 

Esityksellä pyritään helpottamaan rauta-
tiemarkkinoille pyrkivien uusien toimijoiden 
markkinoille pääsyä lakiin ehdotettavilla uu-
silla työnopastusta koskevilla säännöksillä. 
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3  Asian valmiste lu  

3.1 Valmisteluvaiheet ja – aineisto 

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestin-
täministeriön ja Liikenteen turvallisuusviras-
ton yhteistyönä. 
 
3.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot 
valtioneuvoston kanslialta, oikeusministeriöl-
tä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, työ- ja 
elinkeinoministeriöltä, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöltä, Tietosuojavaltuutetulta, Liiken-
teen turvallisuusvirastolta, Liikennevirastol-
ta, Kouvolan Seudun Ammattiopistolta, 
Suomen Satamaliitolta, VR-Yhtymä Oy:ltä, 
VR Track Oy:ltä, Proxion Train Oy:ltä, Rata-
rahti Oy:ltä, ELTEL Networks Oy:ltä, Rauta-
tiemuseoiden ja – harrastajien Liitto ry:ltä 
sekä rautatiealan järjestöiltä.  

Lausunnonantajat ovat kiinnittäneet huo-
miota muun muassa lain soveltamisalan laa-
jentamiseen, liikenneturvallisuustehtävässä 
toimivan hyvämaineisuuden osoittamiseen, 
lupakirjan ja kelpoisuuskirjan voimassa pi-
tämisen edellytyksiin ja lupakirjan voimassa-
olon uudistamisen edellytyksiin. Lisäksi lau-
sunnoissa on nostettu esille muutosehdotuk-
set, jotka koskevat psykologista soveltuvuut-
ta, oppilaitoksia ja koulutusohjelmia ja kou-
lutuksen järjestämistä, liikkuvan kaluston 
kuljettajan tutkinnon vastaanottajan ja kerta-
uskouluttajan hyväksymistä, arkaluonteisten 
tietojen tallentamista ja niiden luovuttamista 
sekä rautatiealan asiantuntijalääkärin, työter-
veyshuollon ammattihenkilöiden ja rautatie-
liikenteen asiantuntijapsykologien hyväksy-
mistä.  

Suomen Satamaliitto on todennut, että lain 
soveltamisalan laajentaminen tarkoittaisi, että 
lakia sovellettaisiin rataverkolla liikennetur-
vallisuustehtävissä toimiviin, kuten myös 
turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtävissä 
sekä turvamiehinä toimiviin myös yksityis-
raiteilla.  

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Tietosuoja-
valtuutettu ovat kiinnittäneet huomiota la-

kiehdotuksen 6 §:n 1 momentin 5 kohdan 
muutokseen ja katsoneet, että hakija ei voi it-
se pyytää Oikeusrekisterikeskukselta sään-
nöksessä tarkoitettua rikostaustaselvitystä.  

Veturimiesten Liitto on katsonut, että la-
kiehdotuksen 9 a §:ssä jää epäselväksi, miten 
ja kenen taholta lupakirjan uudistamiseen 
tarvittava koulutus ja koe järjestetään. Liitto 
on lisäksi ehdottanut, että pykälään lisätään 
vastaava säännös kuin kelpoisuuskirjan osal-
ta on 17 §:ssä kelpoisuuskirjan uudistamisen 
edellytyksistä tilanteessa, jossa liikennetur-
vallisuustehtävää ei ole hoidettu vähintään 
viiteen vuoteen.   

VR-Yhtymä Oy ja VR Track Oy ovat kat-
soneet, että vastuut psykologin perehdyttämi-
sestä jäävät 21 §:ssä epäselviksi. Samaan asi-
aan on kiinnittänyt huomiota Liikenneviras-
to. Yhtiöt ovat myös kritisoineet mallia, jon-
ka mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto ei 
enää välttämättä hyväksyisi kaikkia tutkin-
non vastaanottajia tai kertauskouluttajia, 
vaikka nämä täyttäisivät vaatimukset. Yhtiöt 
eivät ole myöskään pitäneet hyväksyttävänä, 
että Liikenteen turvallisuusvirasto määrittäi-
si, kuinka monta rautatiealan asiantuntijalää-
käriä, työterveyshuollon ammattihenkilöä tai 
asiantuntijapsykologia tarvitaan.  

Kouvolan Seudun Ammattioppilaitos on 
pitänyt ehdotettua oppilaitoksen viiden vuo-
den määräaikaista hyväksyntää liian lyhyenä 
ja on ehdottanut, että määräaikainen hyväk-
syntä annettaisiin 10 vuodeksi. 

VR-Yhtymä Oy, VR Track Oy ja Veturi-
miesten Liitto ovat pitäneet rautatieyrityksen 
kannalta ongelmallisena 25 §:ään ehdotettua 
uutta 3 momenttia, jonka nojalla Liikenteen 
turvallisuusvirasto voisi säännöksessä määri-
tellyin edellytyksin määrätä rautatieyrityksen 
tarjoamaan työnopastusta muille rautatielii-
kenteen harjoittajille. Liikenteen turvalli-
suusvirasto on katsonut momentissa ehdote-
tun mallin ongelmalliseksi säännöstä sovel-
tavan viranomaisen kannalta ja on todennut, 
että edellytykset työnopastukseen määräämi-
selle olisivat mallissa niin tiukat, ettei viras-
tolla olisi välineitä velvoittaa rautatieyritystä 
aidosti tarjoamaan työnopastusta. 

Tietosuojavaltuutettu on ottanut esille so-
pimattomuuslausunnon saanutta henkilöä 
koskevien tietojen tallentamisen osalta sen, 
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ovatko ja missä muodossa tiedot tarpeellisia 
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. Tie-
tosuojavaltuutettu on edelleen katsonut, että 
tiedot voidaan tallentaa ainoastaan sellaisista 
henkilöistä, joista on jo tiedot kelpoisuusre-
kisterissä.  

Liikenteen turvallisuusvirasto on todennut, 
että kelpoisuuslaissa ei ole säännöstä, jossa 
käytännön kertauskoulutusvelvoite osoitettai-
siin toiminnanharjoittajalle. Virasto on eh-
dottanut, että lakiin lisätään asiaa koskevat 
säännökset.  

Liikenne- ja viestintäministeriö on lausun-
tokierroksen jälkeen 16 päivänä toukokuuta 
2012 järjestänyt esitysluonnoksesta kuule-
mistilaisuuden, johon kutsuttiin kaikki lau-
sunnonantajat. Ministeriö on esitysluonnok-
sen jatkovalmistelussa ottanut mahdollisuuk-

sien mukaan lausunnot ja kuulemistilaisuu-
dessa esille tuodut näkemykset huomioon. 
Lakiesityksestä on muun muassa poistettu 
hyvämaineisuuden osoittamista koskenut 
6 §:n 1 momentin 5 kohdan muutosehdotus 
ja tehty lakiesitykseen useita täsmennyksiä. 
Samoin esitysluonnoksen jatkovalmistelussa 
on otettu huomioon tietosuojavaltuutetun 
huomautukset kelpoisuusrekisteriin rekiste-
röidyistä. Sitä vastoin niitä lausunnoissa teh-
tyjä ehdotuksia, jotka olisivat ristiriidassa 
uuden sitovan EU-lainsäädännön kanssa, ei 
ole voitu jatkovalmistelussa ottaa huomioon.  

Lakiesitykseen on jatkovalmistelussa lisät-
ty lisätodistuksen voimassa pitämistä koske-
va uusi 12 a § ja lisätodistuksen voimassa-
olon uudistamista koskeva uusi 12 b §. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT  

 
 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Soveltamisala. Lain 2 §:n 1 momentin 
mukaan lakia sovellettaisiin rataverkolla lii-
kenneturvallisuustehtävissä toimiviin ja teh-
täviin hakeutuviin sekä turvalaitteiden asen-
nus- ja huoltotehtävissä sekä turvamiehenä 
toimiviin. Rataverkolla tarkoitettaisiin Lii-
kenneviraston hallinnoimaa valtion rataverk-
koa ja lain soveltamisalan piiriin kuuluvaa 
yksityisraidetta. Lain soveltamisalaan kuului-
sivat valtion rataverkon lisäksi sellaiset yksi-
tyisraiteet, joilta on liikennöintiyhteys valtion 
rataverkolle tai toiselle yksityisraiteelle ja 
joilta liikennöidään valtion rataverkolle tai 
toiselle yksityisraiteelle tai joille liikennöi-
dään valtion rataverkolta tai toiselta yksityis-
raiteelta. Yksityisraiteella tarkoitettaisiin 
3 §:n 4 kohdan määritelmän mukaan myös 
sellaista yksityisraidetta, jolta liikennöidään 
toisen yksityisraiteen kautta valtion rataver-
kolle tai jolle liikennöidään toisen yksityis-
raiteen kautta valtion rataverkolta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
raiteista ja järjestelmistä, joihin lakia ei so-
vellettaisi. Momentin 1—4 kohdat perustuvat 
veturinkuljettajadirektiivin 2 artiklan 3 koh-
taan. Momentin 1 kohdan mukaan lakia ei 
sovellettaisi sellaiseen raiteeseen, jolta ei ole 
liikennöintiyhteyttä tässä laissa tarkoitettuun 
rataverkkoon tai jolta ei liikennöidä rataver-
kolle tai jolle ei liikennöidä rataverkolta  
(niin sanotut suljetut raiteet). Momentin 2 
kohdan mukaan lakia ei myöskään sovellet-
taisi sellaiseen yksityisessä omistuksessa 
olevaan rataverkkoon, jota rataverkon omis-
taja käyttää yksinomaan omassa tavaraliiken-
teessään. Lain soveltamisala 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen raiteiden ja rataverkkojen osal-
ta vastaisi uuden rautatielain vastaavaa sovel-
tamisalaa. Momentin 3 kohdassa rajattaisiin 
lain soveltamisalan ulkopuolelle myös ne ra-
dan osat, jotka on suljettu rautatieliikenteeltä 
rautatiejärjestelmän kunnossapitoa, uusimista 
tai parantamista varten. Momentin 4 ja 

5 kohdat vastaisivat voimassa olevan kelpoi-
suuslain vastaavia soveltamisalarajauksia. 

3 §. Määritelmiä. Lakiehdotuksen 3 §:n 
määritelmiä yhtenäistettäisiin uuden rautatie-
lain määritelmien kanssa. Osa määritelmistä 
siirrettäisiin sellaisinaan voimassa olevasta 
kelpoisuuslaista. Pykälän 1 momentin 1 koh-
dan rautatiejärjestelmän määritelmää tarkis-
tettaisiin vastaavasti kuin 2 §:n 1 momenttia. 
Rataverkon käsite kattaisi valtion rataverkon 
lisäksi lain soveltamisalan piiriin kuuluvat 
yksityisraiteet. Momentin 2 kohdan määri-
telmä rataverkosta, 3 kohdan määritelmä ra-
taverkon haltijasta, 5 kohdan määritelmä rau-
tatieliikenteen harjoittamisesta ja 6 kohdan 
määritelmä radan kunnossapitoa harjoittavas-
ta yrityksestä olisivat uusia. Määritelmät vas-
taisivat rautatielain vastaavia määritelmiä. 
Myös momentin 9 kohdan määritelmää rau-
tatieyrityksestä muutettaisiin vastaamaan 
rautatieyrityksen määritelmää rautatielaissa. 
Momentin 11 kohdan määritelmää toimin-
nanharjoittajasta täsmennettäisiin siten, että 
toiminnanharjoittajalla tarkoitettaisiin rauta-
tieyrityksen ja museoliikenteen harjoittajan 
lisäksi rataverkon haltijaa, radan kunnossapi-
toa harjoittavaa yritystä, muuna kuin päätoi-
menaan liikennöintiä harjoittavaa yritystä tai 
muuta yhteisöä. Pykälän muut määritelmät 
vastaisivat voimassa olevan kelpoisuuslain 
vastaavia määritelmiä. 

4 §. Toiminnanharjoittajan vastuu. Kelpoi-
suuslain 4 §:n mukaan toiminnanharjoittaja 
vastaa toiminnassaan siitä, että sen palveluk-
sessa tai toiminnassa mukana olevat liikenne-
turvallisuustehtäviä hoitavat henkilöt täyttä-
vät laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset. 
Toiminnanharjoittajan vastuuta ehdotetaan 
laajennettavaksi siten, että toiminnanharjoit-
taja vastaisi edellä mainitun liikenneturvalli-
suushenkilöstön lisäksi, että lain sovelta-
misalaan kuuluvat muissa kuin liikennetur-
vallisuustehtävissä toimivat turvamiehet ja 
turvalaitteiden asennus- ja huoltotehtäviä 
hoitavat täyttävät laissa säädetyt terveydenti-
lavaatimukset. Toiminnanharjoittaja on jo 
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nykyisin käytännössä vastannut rautateillä 
näiden ammattiryhmien terveydentilavaati-
musten täyttymisestä. 

6 §. Kelpoisuusvaatimukset. Voimassa ole-
van lain 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa edelly-
tetään liikenneturvallisuustehtävässä toimi-
valta kelpoisuusvaatimuksena, että hän on 
hyvämaineinen siten, että häntä ei ole vii-
meksi kuluneen viiden vuoden aikana tuo-
mittu rikoksesta, joka osoittaa hänet sopimat-
tomaksi toimimaan liikenneturvallisuustehtä-
vissä. Vaatimus otettiin uutena kelpoisuus-
vaatimuksena voimassa olevaan lakiin. Se ei 
perustu veturinkuljettajadirektiiviin tai muu-
hunkaan EU-sääntelyyn. Momentin 1 kohdan 
vaatimuksen tehtävään sopivuudesta on kat-
sottava kattavan 5 kohdan vaatimuksen. Jos 
henkilö on tuomittu 5 kohdassa tarkoitettuun 
rikokseen, voidaan katsoa, ettei hän täytä 
1 kohdan vaatimusta. Tämän vuoksi momen-
tin 5 kohta ehdotetaan kumottavaksi. 

Pykälään lisättäisiin Suomen ja Ruotsin vä-
lisessä rautatieyhdysliikenteessä noudatettava 
Ruotsissa myönnetyn kelpoisuuden tunnus-
tamista koskeva uusi 5 momentti. Säännös 
koskisi ainoastaan Suomen ja Ruotsin väli-
sessä rautatieyhdysliikenteessä Suomen val-
tion raja-alueella ja rautatieraja-asemilla lii-
kenneturvallisuustehtäviä hoitavaa Ruotsiin 
sijoittuneiden rautatieyritysten ja muiden rau-
tatieliikenteen harjoittajien henkilöstöä. 
Suomen ja Ruotsin välinen rautatieyhdyslii-
kenne on määrältään vähäistä. Siihen liittyvä 
rajaliikenne kattaa ainoastaan muutaman ki-
lometrin pituisen osuuden valtion rataverkos-
ta ja Tornion ratapiha-alueen. Liikennettä 
hoitaa käytännössä muutama Ruotsissa kel-
poisuuden saanut veturinkuljettaja ja muita 
liikenneturvallisuustehtäviä hoitavaa henki-
löä. Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyh-
dysliikenteessä Suomen valtion raja-alueella 
ja rautatieraja-asemilla liikenneturvallisuus-
tehtäviä hoitava Venäjälle sijoittuneen rauta-
tieyrityksen henkilöstö on voimassa olevassa 
kelpoisuuslaissa vastaavasti rajattu kokonaan 
lain soveltamisalan ulkopuolelle. Säännös on 
sijoitettu lakiehdotuksessa 2 §:n 3 momentin 
3 kohdaksi. 

9 §. Lupakirjan pitäminen voimassa. Lain 
9 §:n 1 momenttia tarkennettaisiin siten, että 
lupakirja olisi voimassa säännöksessä maini-

tun määräajan edellyttäen että sen haltija olisi 
laissa tarkoitetun kertauskoulutuksen lisäksi 
hoitanut tehtäväänsä kuuluvia tehtäväkohtai-
sen pätevyytensä mukaisia liikenneturvalli-
suustehtäviä yhteensä vähintään 100 tuntia 
kunakin kalenterivuonna. Liikenneturvalli-
suustehtävät voisivat koostua kahdesta tai 
useammasta 5 §:ssä tarkoitetusta tehtäväko-
konaisuudesta. Lupakirjan voimassaolo kui-
tenkin päättyisi aina, kun lupakirjan haltija 
täyttää 68 vuotta.    

Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi, koska 
säännöksen käytännön soveltamisessa on ai-
heutunut tulkintaongelmia. Liikenneturvalli-
suustehtävään kuuluvia tehtäväkohtaisen pä-
tevyyden mukaisia tehtäviä hoidetaan määrä-
tyissä työvuoroissa. Muutoksen tarkoituksena 
on, että 100 tunnin työssäolovaatimusta so-
vellettaisiin samalla tavalla niihin henkilöi-
hin, jotka työvuorossa tekevät yhtä tehtävää, 
esimerkiksi liikkuvan kaluston kuljettajan 
tehtävää, samoin kuin niihin henkilöihin, jot-
ka tekevät työvuoron aikana useita tehtäviä, 
esimerkiksi kuljettajan ja vaihtotyönjohtajan 
tehtäviä. Tarkoituksena jälkimmäisessä tapa-
uksessa ei siis ole vaatia 200 tunnin työssä-
oloa, vaikka henkilöllä onkin siinä tehtävä-
kohtainen pätevyys kahteen tehtävään. 

Pykälässä säädetään myös lupakirjan voi-
massa pitämiseksi annettavasta kertauskoulu-
tuksesta. Pykälään lisättäisiin uusi 8 moment-
ti, jonka nojalla Liikenteen turvallisuusviras-
to voisi antaa määräyksiä pykälässä tarkoite-
tun kertauskoulutuksen sisällöstä ja kestosta. 
Momentti vastaisi 16 §:n 8 momenttia, jossa 
Liikenteen turvallisuusvirasto valtuutetaan 
antamaan määräyksiä kelpoisuuskirjan voi-
massa pitämiseksi annettavan kertauskoulu-
tuksen sisällöstä ja kestosta. 

9 a §. Lupakirjan voimassaolon uudistami-
nen. Lakiin lisättäisiin uusi lupakirjan voi-
massaolon uudistamista koskeva säännös 
omaksi pykäläkseen. Säännöksessä velvoitet-
taisiin lupakirjan haltija, jonka lupakirja ei 
olisi enää voimassa 9 §:ssä säädetyn vuoksi, 
suorittamaan hyväksytysti sekä kertauskoulu-
tus että käytännön osaamista osoittava koe 
voidakseen jälleen toimia liikkuvan kaluston 
kuljettajan tehtävässä. Säännös olisi sisällöl-
tään vastaava kuin voimassa olevan lain 
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17 §:n 1 momentissa kelpoisuuskirjaa koske-
va säännös. 

12 §. Lisätodistus. Lisätodistuksen voimas-
sa pitämistä koskevan lakiin otettavan uuden 
12 a §:n vuoksi pykälän 4 momenttia täs-
mennettäisiin lisäämällä lisätodistuksen voi-
massaolon edellytykseksi, että lisätodistuk-
sen haltija on ylläpitänyt pätevyyttään 12a 
§:ssä tarkoitetulla tavalla. Lisätodistuksenkin 
voimassaolo kuitenkin päättyisi lupakirjan 
voimassaoloa vastaavasti aina, kun sen halti-
ja täyttää 68 vuotta.  

Veturinkuljettajadirektiivin 15 artiklassa 
velvoitetaan rautatieyritys ja rataverkon halti-
ja määrittämään osana turvallisuusjohtamis-
järjestelmäänsä menettelyt lisätodistusten 
myöntämiselle ja muutoksenhakumenettelyt, 
joita noudattaen kuljettajat voivat pyytää li-
sätodistuksen myöntämistä, päivittämistä 
taikka peruuttamista koskevan päätöksen uu-
delleen tutkimista. Säännös on pantu täytän-
töön kelpoisuuslain 12 §:n 5 momentilla. Ar-
tiklan 2 kohdan mukaan asianosaiset voivat 
saattaa asian erimielisyystapauksissa toimi-
valtaisen viranomaisen tai riippumattoman 
muutoksenhakuelimen ratkaistavaksi. Sään-
nös pantaisiin täytäntöön pykälään lisättäväl-
lä uudella 6 momentilla, jonka nojalla asian-
osainen voisi hakea toiminnanharjoittajan 
päätökseen, jolla hakemus lisätodistuksen 
saamiseksi on hylätty tai lisätodistus on pe-
ruutettu, oikaisua Liikenteen turvallisuusvi-
rastolta siten kuin hallintolain (434/2003) 7a 
luvussa säädetään. Liikenteen turvallisuusvi-
raston oikaisuvaatimusmenettelyssä anta-
maan päätökseen haettaisiin muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

12 a §. Lisätodistuksen pitäminen voimas-
sa. Perussäännös toiminnanharjoittajan pal-
veluksessaan tai toiminnassaan mukana ole-
valle liikkuvan kaluston kuljettajalle anta-
masta lisätodistuksesta on voimassa olevan 
lain 12 §:ssä.  

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 12 a §, 
jossa säädettäisiin liikkuvan kaluston kuljet-
tajan lisätodistuksen voimassa pitämisestä. 
Pykälällä pantaisiin kansallisesti täytäntöön 
veturinkuljettajadirektiivin 16 artiklan 2 koh-
ta, jossa säädetään lisätodistuksen voimassa 
pysymisen perusteista, sekä määräaikaisten 

kokeiden uusimista koskeva direktiivin liite 
VII. 

Pykälän 1 momentissa velvoitettaisiin toi-
minnanharjoittaja ottamaan käyttöön turvalli-
suusjohtamisjärjestelmässään kuvattava kou-
lutusmenettely, jolla varmistettaisiin liikku-
van kaluston kuljettajien pätevyyden ylläpi-
täminen. Veturinkuljettajadirektiivin 23 ar-
tiklan 8 kohdan mukaan on otettava käyttöön 
jatkuva koulutusmenettely, jotta varmistetaan 
henkilökunnan pätevyyden ylläpitäminen. 
Koulutusmenetelmästä on säännökset direk-
tiivin liitteessä III. Turvallisuusjohtamisjär-
jestelmän arviointia koskevissa 9 päivänä 
joulukuuta 2010 annetussa komission asetuk-
sessa yhteisestä turvallisuusmenetelmästä 
rautateiden turvallisuustodistusten saamista 
koskevien vaatimusten noudattamisen arvi-
oimiseksi (1158/2010/EU) sekä 10 päivänä 
joulukuuta 2010 annetussa komission asetuk-
sessa yhteisestä turvallisuusmenetelmästä 
rautateiden turvallisuusluvan saamista kos-
kevien vaatimusten noudattamisen arvioimi-
seksi (1169/2010/EU) säädetyissä vaatimuk-
sissa edellytetään toiminnanharjoittajalta pä-
tevyydenhallintajärjestelmää, jossa kuvataan 
henkilökunnan jatkokoulutus sekä olemassa 
olevan pätevyyden ja taitojen säännöllinen 
ajantasaistaminen. Lisäksi toiminnanharjoit-
taja velvoitettaisiin järjestämään kuljettajil-
leen lisätodistuksen voimassa pitämiseksi 
12 §:n 3 momentin mukaisia pykälän 
3 momentissa tarkemmin kuvattuja kokeita. 
Vaihtoehtoisesti toiminnanharjoittaja voisi 
ohjata kuljettajan muun kokeita järjestävän 
toimijan koetilaisuuksiin. Muita toimijoita 
voisivat pykälän 2 momentin mukaan olla 
23 §:ssä tarkoitettu oppilaitos tai Liikenteen 
turvallisuusviraston tehtävään hyväksymä 
rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuuteen 
perehtynyt henkilö. Toiminnan mahdolli-
simman joustavaksi järjestämiseksi toimin-
nanharjoittaja voisi tehdä yhteistyötä oppilai-
toksen kanssa koulutusmenettelyn järjestämi-
sessä. Jos toiminnanharjoittaja huolehtisi itse 
tässä tarkoitettujen kokeiden järjestämisestä, 
turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvatta-
van koulutusmenettelyn tulee sisältää käytet-
tävien kouluttajien pätevyyttä sekä pätevyy-
den ylläpitoa koskevat vaatimukset. 
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Pykälän 3 momentin 1 kohdan mukaan kul-
jettajan olisi lisätodistuksen voimassa pitämi-
seksi suoritettava kuljettajan kulloiseenkin 
toimenkuvaan kuuluvan lisätodistuksessa 
määritellyn liikkuvan kaluston kuljettamisen 
tuntemusta koskeva koe hyväksytysti vähin-
tään joka kolmas vuosi. Lisäksi saman mo-
mentin 2 kohdassa velvoitettaisiin kuljettaja 
lisätodistuksen voimassa pitämiseksi suorit-
tamaan kuljettajan kulloiseenkin toimenku-
vaan liittyvän lisätodistuksessa määritellyn 
rataverkon tuntemusta koskeva koe hyväksy-
tysti vähintään joka kolmas vuosi ja aina, kun 
kuljettaja on ollut poissa lisätodistuksessa 
tarkoitetuista tehtävistä vähintään vuoden 
ajan. 

Edellä mainituista määräajoista säädetään 
veturinkuljettajadirektiivin liitteessä VII. Li-
säksi momentin 3 kohdassa velvoitettaisiin 
kuljettaja suorittamaan kulloiseenkin toi-
menkuvaansa liittyviltä osin toiminnanhar-
joittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmän 
tuntemusta koskeva koe vähintään joka kol-
mas vuosi. Lisätodistus olisi voimassa laissa 
3 momentissa säädettyjen edellytysten täyt-
tyessä toistaiseksi koko kuljettajan työuran 
ajan siihen saakka, kunnes hän täyttää 68 
vuotta. 

Pykälän 4 momentissa valtuutettaisiin Lii-
kenteen turvallisuusvirasto antamaan tar-
kempia määräyksiä 1 momentissa tarkoite-
tusta koulutusmenettelystä ja 3 momentissa 
tarkoitetuista kokeista.  

12 b §. Lisätodistuksen voimassaolon uu-
distaminen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 12 b §, jossa säädettäisiin liikkuvan ka-
luston kuljettajan lisätodistuksen uudistami-
sesta. Säännöksessä velvoitettaisiin kuljetta-
ja, jolla on lupakirja, mutta jonka lisätodistus 
ei olisi voimassa 12 a §:ssä säädetyn vuoksi, 
suorittamaan hyväksytysti lisätodistuksensa 
voimassaolon uudistamiseksi 12 a §:n 3 mo-
mentin mukaiset kokeet, siten kuin 12 §:n 3 
momentissa säädetään voidakseen jälleen 
toimia liikkuvan kaluston kuljettajana. Sään-
nös olisi sisältöön vastaava kuin lupakirjan 
voimassaolon uudistamista koskeva 9 a §. 
Kuljettajalla on oltava voimassa oleva lupa-
kirja sekä lisätodistus liikkuvan kaluston kul-
jettajana toimimista varten. 

13 §. Lisätodistuksen peruuttaminen ja 
liikkuvan kaluston kuljettamisen kieltäminen. 
Pykälän otsikkoa muutettaisiin sen sisältöä 
paremmin kuvaavaksi. Lisäksi pykälän 
4 momenttiin tehtäisiin kielellinen korjaus 
säännöksen asiasisältöä muuttamatta. Liiken-
teen turvallisuusvirasto voisi säännöksen 
mukaan kieltää liikkuvan kaluston kuljettajaa 
toimimasta rataverkolla, jos kuljettaja aiheut-
taisi vakavan uhkan rautatiejärjestelmän tur-
vallisuudelle. 

16 §. Kelpoisuuskirjan pitäminen voimas-
sa. Lain 16 §:n 1 momenttia tarkennettaisiin 
vastaavasti kuin 9 §:n 1 momenttia. Myös 
kelpoisuuskirjan voimassaolo päättyisi aina, 
kun sen haltija täyttää 68 vuotta.  

21 §. Psykologinen soveltuvuus. Pykälään 
lisättäisiin uusi 1 momentti, jossa säädettäi-
siin liikenneturvallisuustehtävän hoitamisen 
edellytykseksi, että tehtävää hoitavalla henki-
löllä on tehtävän turvallisessa hoitamisessa 
vaadittavat riittävät psykologiset valmiudet ja 
soveltuvuus tehtävään. Säännöksessä edelly-
tettäisiin, että henkilön olisi oltava psykolo-
gisilta ominaisuuksiltaan, käyttäytymiseltään 
ja persoonallisuudeltaan soveltuva hoita-
maansa liikenneturvallisuustehtävään. Sään-
nöksessä tarkoitetuilla vaatimuksilla tarkoi-
tettaisiin niitä liikenneturvallisuustehtäviä 
hoitavilta henkilöiltä vaadittavia psykologista 
soveltuvuutta koskevia vaatimuksia, jotka si-
sältyvät Euroopan laajuisen tavanomaisen 
rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttö-
toiminta ja liikenteen hallinta” koskevaan yh-
teentoimivuuden tekniseen eritelmään, joka 
on annettu 11 päivänä elokuuta 2006 komis-
sion päätöksellä (2006/920/EY) ja uuteen 
samannimiseen yhteentoimivuuden tekniseen 
eritelmään, joka on annettu 12 päivänä tou-
kokuuta 2011 komission päätöksellä 
(2011/314/EU). Jälkimmäinen eritelmä ei 
koske veturinkuljettajien kelpoisuusvaati-
muksia kielitaitovaatimuksia lukuun ottamat-
ta. Eritelmissä tarkoitetut psykologiset vaa-
timukset koskevat henkilön kognitiivisia ja 
psykomotorisia ominaisuuksia, käyttäytymis-
tä ja persoonallisuutta. Veturinkuljettajadi-
rektiivin 11 artiklassa säädetään liikkuvan 
kaluston kuljettajan tehtävään edellytettävistä 
perusvaatimuksista. Artiklan 3 kohdassa 
vaaditaan psykologisen soveltuvuuden osalta, 
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että hakijan on osoitettava 20 artiklan sään-
nösten mukaisesti kelpuutetun tai tunnustetun 
psykologin suorittamalla tai tämän valvon-
nassa suoritetulla testillä olevansa psyykkisil-
tä ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva. Tes-
tissä on tutkittava ainakin direktiivin liitteen 
II ammattiin liittyviä psykologisia testejä 
koskevan 2.2 kohdan vaatimusten täyttymi-
nen. Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi 
edellä mainitun yhteentoimivuuden teknisen 
eritelmän ja veturinkuljettajadirektiivin sään-
nösten pohjalta psykologisista vaatimuksista 
tarkemmat määräykset pykälän 5 momentin 
valtuutussäännöksen nojalla. 

Momentissa säädettäisiin lisäksi rautatie-
turvallisuuden varmistamiseksi, että henkilö, 
jolla on todettu sellaisia ammattiin liittyviä 
psykologisia puutteita, jotka saattavat haitata 
tehtävän turvallista hoitamista, ei saisi hoitaa 
liikenneturvallisuustehtävää. Psykologinen 
soveltuvuus, joka todettaisiin pykälän 4 mo-
mentin mukaan annettavalla psykologin so-
veltuvuuslausunnolla, on yksi kelpoisuusvaa-
timus liikenneturvallisuustehtävään. 

Voimassa olevan lain 21 §:n 1 momentissa 
velvoitetaan toiminnanharjoittaja varmista-
maan, että 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
psykologi tekee liikenneturvallisuustehtäväs-
sä aloittavalle psykologisen henkilöarvioin-
nin varmistaakseen, että tällä on riittävät 
psykologiset valmiudet ja soveltuvuus tehtä-
vään. Ratatyön liikenneturvallisuudesta vas-
taavalle ei tarvitse tehdä edellä tarkoitettua 
arviointia. Momentti siirrettäisiin pykälän 
2 momentiksi.  

Lain 21 §:n 2 momentti siirrettäisiin pykä-
län 3 momentiksi ja vastaavasti 3 momentti 
pykälän 4 momentiksi säännösten sisältöä 
muuttamatta. 

Lain 21 §:n 4 momentti siirrettäisiin pykä-
län 5 momentiksi ja sitä tarkennettaisiin si-
ten, että Liikenteen turvallisuusvirasto val-
tuutettaisiin ensinnäkin antamaan tarkemmat 
määräykset liikenneturvallisuustehtävää hoi-
tavalta henkilöltä vaadittavista psykologisista 
ominaisuuksista ja soveltuvuudesta sekä psy-
kologisen henkilöarvioinnin tekemisestä. 
Ominaisuuksilla tarkoitettaisiin niitä henki-
lön psykologisia soveltuvuusvaatimuksia, 
joita on kuvattu edellä pykälän 1 momentin 
perusteluissa. Lisäksi virasto valtuutettaisiin 

antamaan määräykset henkilöarvioinnin uu-
simisesta tarvittaessa.  

21 a §. Psykologin perehdyttäminen. La-
kiin lisättäisiin uusi psykologin perehdyttä-
mistä koskeva pykälä, jossa toiminnanhar-
joittaja velvoitettaisiin huolehtimaan psyko-
login perehdyttämisestä liikenneturvallisuus-
tehtäviin, näiden tehtävien työympäristöön 
sekä siinä oleviin liikenneturvallisuusriskei-
hin. Perehdytyksen antaminen olisi suhteutet-
tava erityisesti toiminnanharjoittajan harjoit-
taman toiminnan laatuun ja laajuuteen. Rau-
tatiealan asiantuntijalääkärit ja rautatieliiken-
teen työterveyshuollon ammattihenkilöt pe-
rehtyvät liikenneturvallisuustehtäviin ja niis-
sä oleviin rautatieliikenteen riskeihin teke-
mällä työterveyshuoltolain (1383/2001) mu-
kaisia työpaikkaselvityksiä. Psykologeilla 
tällaista perehtymismahdollisuutta ei ole ol-
lut, minkä vuoksi toiminnanharjoittajan olisi 
huolehdittava psykologin perehdyttämisestä 
tehtäviin. 

23 §. Oppilaitokset. Liikenteen turvalli-
suusvirasto hyväksyy voimassa olevan lain 
23 §:n 1 momentin mukaan oppilaitoksen jo-
ko toistaiseksi tai määräajaksi annettavalla 
päätöksellä. Momenttia muutettaisiin siten, 
että virasto voisi hyväksyä oppilaitoksen 
enintään viiden vuoden määräajaksi, eikä 
toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä enää 
annettaisi. Komissio on 22 päivänä marras-
kuuta 2011 antanut suosituksen menettelystä 
veturinkuljettajien koulutuskeskusten ja vetu-
rinkuljettajien tutkintojen vastaanottajien 
tunnustamiseksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2007/59/EY mukaisesti 
(2011/766/EU). Suosituksen mukaan toimi-
valtaisen viranomaisen tulisi hyväksyä oppi-
laitos enintään viiden vuoden määräajaksi. 
Muut kelpoisuuslaissa tarkoitetut toimijat 
hyväksytään enintään viiden vuoden määrä-
ajaksi. Samoin turvallisuustodistus myönne-
tään rautaliikenteen harjoittajalle rautatielain 
mukaan aina enintään viiden vuoden määrä-
ajaksi. Oppilaitoksen hyväksyminen voitai-
siin voimassa olevan lain mukaisesti rajoittaa 
koskemaan yhden tai useamman koulutusoh-
jelman mukaista koulutusta. Momentissa vii-
tattaisiin lisäksi lain 25 §:n 1 momenttiin, 
jossa säädetään oppilaitoksen koulutusohjel-
man sisällöstä ja siitä, että koulutusohjel-
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maan on sisällyttävä myös työnopastusta 
koulutusohjelman mukaisissa tehtävissä. 
Momenttia tarkennettaisiin myös siten, että 
toiminnanharjoittaja velvoitettaisiin vastaa-
maan, että oppilaitos täyttää laissa säädetyt 
vaatimukset, jos oppilaitos kuuluu toimin-
nanharjoittajan organisaatioon. Lailla tarkoi-
tettaisiin kelpoisuuslain lisäksi rautatielakia, 
jonka 35 §:ään sisältyy oppilaitoksia koske-
via säännöksiä.  

Voimassa olevan kelpoisuuslain 23 §:n 
2 momentin mukaan oppilaitoksen on pyy-
dettävä uutta hyväksyntää, jos oppilaitoksen 
järjestämän koulutuksen laajuus muuttuu 
olennaisesti. Lisäksi Liikenteen turvallisuus-
virasto voi säännöksen mukaan tarkistaa op-
pilaitoksen hyväksynnän, jos liikenneturval-
lisuustehtäviä koskevia kelpoisuusvaatimuk-
sia muutetaan olennaisesti. Momenttia ehdo-
tetaan tarkennettavaksi siten, että Liikenteen 
turvallisuusvirasto voisi tarkistaa oppilaitok-
sen hyväksynnän myös silloin, kun oppilai-
toksen hyväksymiselle säädettyjä vaatimuk-
sia muutettaisiin olennaisesti. 

Komission koulutuskeskuspäätöksen 
3 artiklan mukaisesta oppilaitoksen velvoit-
teesta koulutuksen tasapuolisuuteen säädet-
täisiin 23 §:ään lisättävässä uudessa 3 mo-
mentissa. Rautatielain 35 §:ssä on yleissään-
nös liikenneturvallisuuskoulutusta antavien 
oppilaitosten velvoitteesta koulutuspalvelu-
jen tasapuoliseen tarjoamiseen. Kelpoisuus-
lain 23 §:ään lisättävässä uudessa 3 momen-
tissa velvoitettaisiin oppilaitos antamaan kai-
kille liikenneturvallisuustehtäviä hoitaville 
tai näihin tehtäviin hakeutuville tasapuolisel-
la ja syrjimättömällä tavalla sellaista koulu-
tusta, jota varten oppilaitoksella on koulutus-
ohjelma. Oppilaitos velvoitettaisiin koulutus-
ta järjestäessään noudattamaan koulutettavi-
en henkilöiden kesken tasapuolisuutta sekä 
kouluttamaan samoin ehdoin samaan organi-
saatioon oppilaitoksen kanssa kuuluvan toi-
minnanharjoittajan oma koulutettava henki-
löstö ja koulutusta tarvitsevat muut henkilöt. 
Oppilaitoksen tarjoamaan koulutukseen olisi 
päästävä samoin edellytyksin siitä riippumat-
ta, kouluttaako oppilaitos samaan organisaa-
tioon oppilaitoksen kanssa kuuluvan toimin-
nanharjoittajan omaa henkilöstöä vai muita 
koulutusta tarvitsevia henkilöitä. Oppilaitok-

sen olisi myös huolehdittava, että sillä olisi 
käytettävissään kulloisenkin koulutustarpeen 
järjestämisen vaatimat riittävät toimintaedel-
lytykset, kuten erityisesti koulutuksen anta-
miseen riittävä opetushenkilöstö. 

Pykälän valtuutussäännöstä tarkennettaisiin 
siten, että asetuksenantotoimivalta kattaisi 
oppilaitosten luetteloinnin lisäksi tarkemmat 
säännökset oppilaitokselle asetettavista vaa-
timuksista. 

24 §. Opetushenkilöstö ja opetusvälineet. 
Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin tarkentava 
viittaus 23 §:n 1 momentissa säädettyihin 
oppilaitoksen hyväksynnän edellytyksiin.  

25 §. Koulutusohjelmat ja koulutuksen jär-
jestäminen. Pykälän otsikko muutettaisiin pa-
remmin pykälän sisältöä vastaavaksi. 

Pykälän 1 momentin mukaan Liikenteen 
turvallisuusvirasto hyväksyy oppilaitoksen 
hakemuksesta liikenneturvallisuustehtävien 
tehtäväkohtaiset koulutusohjelmat. Koulu-
tusohjelmaan on sisällytettävä opetusta aina-
kin momentissa mainituista asioista sekä 
työnopastusta koulutusohjelman mukaisissa 
tehtävissä. Momenttia tarkennettaisiin siten, 
että säännöksessä osoitettaisiin oppilaitos 
vastaamaan koulutuksen asianmukaisuudesta 
ja siitä, että koulutus annetaan koulutusoh-
jelman mukaisesti. Lisäksi oppilaitos velvoi-
tettaisiin vastaamaan, että koulutuksen yh-
teydessä järjestetään koulutusohjelman mu-
kaista työnopastusta. 

Työnopastuksesta liikkuvan kaluston kul-
jettamiseen voisi pykälään lisättävän uuden 
2 momentin mukaan huolehtia myös rautatie-
liikenteen harjoittaja, jos oppilaitoksella ei 
olisi siihen tarvittavia toimintaedellytyksiä. 
Työnopastuksessa tulisi noudattaa oppilai-
toksen koulutusohjelmaa ja oppilaitos vastai-
si koko koulutusohjelman sisällöstä ja koulu-
tuksen laadusta.  

Pykälän nykyinen valtuutussäännöksen si-
sältävä 2 momentti siirrettäisiin sen sisältöä 
muuttamatta pykälän 4 momentiksi. 

Pykälän nykyistä 3 momenttia täsmennet-
täisiin. Muutetussa momentissa Liikenteen 
turvallisuusvirasto velvoitettaisiin havaittu-
aan puutteellisuuksia hyväksymässään koulu-
tusohjelmassa varaamaan oppilaitokselle ti-
laisuus korjata puutteellisuus kohtuullisessa 
vähintään kaksi kuukautta kestävässä määrä-
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ajassa. Vasta määräajan jälkeen virasto voisi 
peruuttaa koulutusohjelman hyväksynnän 
edellyttäen, että puutteellisuus olisi olennai-
nen eikä sitä olisi määräajassa korjattu. 

25 a §. Rautatieyrityksen määrääminen an-
tamaan työnopastusta. Veturinkuljettajadi-
rektiivin 23 artiklan 4 kohdassa velvoitetaan 
jäsenvaltiot huolehtimaan siitä, että kuljetta-
jiksi pyrkivillä on tasapuolinen ja syrjimätön 
mahdollisuus päästä koulutukseen, jota edel-
lytetään lupakirjan ja lisätodistuksen saami-
seksi. Työnopastus on keskeinen osa veturin-
kuljettajakoulutusta. Rautatiemarkkinoille 
pyrkiville yrityksille veturinkuljettajakoulu-
tukseen liittyvä työnopastus liikkuvan kalus-
ton kuljettamiseen on osoittautunut ongel-
malliseksi, koska niillä ei välttämättä ole 
työnopastuksessa tarvittavaa liikkuvaa kalus-
toa eikä työnopastusta antavaa henkilöstöä 
tai oikeutta toimia rataverkolla.  

Edellä esitetyn vuoksi lakiin lisättäisiin uu-
si rautatieyrityksen työnopastuksen antami-
seen määräämistä koskeva pykälä, jonka mu-
kaan Liikenteen turvallisuusvirasto voisi 
määrätä markkinoilla jo liikennöintiä harjoit-
tavan rautatieyrityksen tarjoamaan työnopas-
tusta liikkuvan kaluston kuljettamiseen muil-
le rautatieliikenteen harjoittajille ja sellaisille 
yhtiöille tai muille yhteisöille, joiden tarkoi-
tuksena on aloittaa rautatieliikenteen harjoit-
taminen. Osoituksena tarkoituksesta käynnis-
tää rautatieliikenteen harjoittaminen voisi ol-
la esimerkiksi myönnetty turvallisuustodis-
tus. Velvollisuus työnopastuksen tarjoami-
seen rajoitettaisiin koskemaan tilanteita, jois-
sa ei ole muutoin tarjolla toteuttamiskelpoisia 
vaihtoehtoja esimerkiksi sen vuoksi, että alal-
le pyrkivällä yrityksellä ei ole käytettävis-
sään työnopastukseen tarvittavia resursseja, 
eikä työnopastus ole hoidettavissa muilla so-
pimusjärjestelyillä. Yritykset voisivat luon-
nollisesti sopia työnopastuksesta muissakin 
tapauksissa. Yritysten väliseen sopimukseen 
perustuva työnopastus olisi aina ensisijainen 
malli työnopastuksen järjestämisessä. Lähtö-
kohtaisesti työnopastuksessa käytettäisiin 
työnopastusta pyytävän rautatieliikenteen 
harjoittajan kalustoa, jos sillä on opastukseen 
tarvittavaa kalustoa eikä asiasta muuta sovita. 
Työnopastusta tarjoava rautatieyritys tarjoai-
si tällöin sitä pyytävän rautatieliikenteen har-

joittajan käyttöön henkilöstöä, jolla on työn-
opastukseen tarvittava pätevyys. 

Velvollisuus tarjota momentissa tarkoitet-
tua työnopastusta voitaisiin määrätä, jos 
opastusta tarjoamaan velvoitettava rautatie-
yritys itse harjoittaisi vastaavanalaista liiken-
nöintiä kuin sitä pyytävä rautatieliikenteen 
harjoittaja harjoittaa tai alalle tulossa oleva 
yhtiö tai yhteisö aikoo harjoittaa. Työnopas-
tus voisi käytännössä koskea erityyppistä lii-
kennöintiä, esimerkiksi vaihtotyöliikennettä 
taikka tavara- tai henkilöliikennettä. Momen-
tissa tarkoitettu työnopastus olisi lakisäätei-
nen osa oppilaitoksen koulutusohjelmaa, 
jonka mukaisen opetuksen järjestämisestä 
oppilaitos vastaa kokonaisuudessaan. Toi-
minnanharjoittajan vastuulle jäisi sen käytös-
sä oleviin kalustotyyppeihin ja toiminnanhar-
joittajan toiminnassaan käyttämiin rataosiin 
perehdyttäminen.  

Määrätessään rautatieyrityksen tarjoamaan 
momentissa tarkoitettua työnopastusta Lii-
kenteen turvallisuusvirasto velvoitettaisiin 2 
momentissa ottamaan päätöksenteossaan 
huomioon, että rautatieyrityksellä olisi riittä-
vät toimintaedellytykset työnopastusta varten 
ja ettei työnopastus kohtuuttomasti rajoittaisi 
rautatieyrityksen omaa työnopastusta. Edel-
lytyksenä siten olisi, että rautatieyrityksellä 
on riittävät resurssit oman työnopastuksensa 
järjestämiseen siitä huolimatta, että se velvoi-
tettaisiin tarjoamaan työnopastusta muille 
toimijoille. Työnopastusta annettaessa ei 
myöskään saisi vaarantaa työnopastusta tar-
joavan rautatieyrityksen liikesalaisuuden 
suojaa tai sen muita etuja. Työnopastuksen 
käytännön järjestelyistä päättäisi sitä tarjoava 
rautatieyritys, joka voisi muun muassa päät-
tää, kuinka monta koulutettavaa voidaan ot-
taa samanaikaisesti opastukseen. 

Työnopastuksesta olisi 3 momentin mu-
kaan suoritettava palveluja tarjoavalle rauta-
tieyritykselle kohtuullinen korvaus ottaen 
huomioon opastuksesta aiheutuvat kustan-
nukset ja kohtuullinen tuotto. Korvauksesta 
vastaisi työnopastusta pyytävä rautatieliiken-
teen harjoittaja tai muu yhtiö tai yhteisö. 
Rautatieyritys voisi tarvittaessa vaatia en-
nakkomaksun työnopastuksen järjestämisestä 
tai vakuuden maksun suorittamisesta. 



 HE 132/2012 vp  
  

 

14 

27 §. Liikkuvan kaluston kuljettajan tutkin-
non vastaanottajan hyväksyminen. Lain 
27 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että 
Liikenteen turvallisuusvirasto toimivaltaisena 
viranomaisena hyväksyisi hakemuksesta 
paitsi liikkuvan kaluston kuljettajan lupakir-
jaan myös lisätodistukseen oikeuttavan tut-
kinnon vastaanottajat. Toiminnanharjoittaja 
ei siten enää hyväksyisi lisätodistukseen oi-
keuttavan tutkinnon vastaanottajia. Hyväk-
symisen edellytyksiä ei muutettaisi. 

Komission koulutuskeskuspäätöksen 7 ar-
tiklassa edellytetään, että liikkuvan kaluston 
kuljettajan tutkinnon vastaanottajat toimivat 
tutkintoja vastaanottaessaan puolueettomasti 
ja syrjimättömästi ja ilman koetulosten arvi-
ointiin ja kokeiden toteuttamiseen vaikutta-
vaa painostusta. Vastaavaa säännöstä ei ole 
voimassa olevassa kelpoisuuslaissa. Sään-
nökset sisällytettäisiin 27 §:n 2 momenttiin. 
Momenttiin lisättävällä säännöksellä tutkin-
non vastaanottaja velvoitettaisiin toteutta-
maan tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla 
liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjaan ja 
lisätodistukseen oikeuttavat tutkinnot. Tut-
kinnon vastaanottajan olisi tutkintoja järjes-
täessään ja koetuloksia arvioidessaan nouda-
tettava tasapuolisuutta. Tasapuolisuus ilme-
nisi esimerkiksi siten, että tutkintoja järjestet-
täessä kokeiden arvosteluperusteet olisivat 
kokelaiden saatavissa. Kokeeseen osallistu-
valla tulisi olla mahdollisuus tutustua omiin 
koetuloksiinsa, sekä tarvittaessa pyytää ko-
keen uudelleenarviointia, jos koetulos on hy-
lätty. Tutkinnon vastaanottajan olisi tutkin-
non vastaanotto-oikeutta hakiessaan annetta-
va tasapuolisuudestaan hyväksyvälle taholle 
vakuutus, jonka hakija allekirjoittaisi. Voi-
massa olevan pykälän 3 momentti, jonka 
mukaan tutkintojen vastaanottajat hyväksy-
tään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan, 
siirrettäisiin 2 momentin yhteyteen.  

Pykälän valtuutussäännöstä muutettaisiin 
siten, että tutkinnon vastaanottajilta edellytet-
tävistä tiedoista, taidoista, alan tuntemuksesta 
ja pätevyyden ylläpitämisestä sekä tutkinnon 
vastaanottajien luetteloinnista ja vastaanotto-
oikeuden voimassaolosta voitaisiin tarvitta-
essa säätää valtioneuvoston asetuksella Lii-
kenteen turvallisuusviraston määräyksen si-
jasta. Komission koulutuskeskuspäätöksen 8 

artiklan mukaiset kelpoisuusvaatimukset si-
sältävät muun muassa tutkinnon vastaanotta-
jilta vaadittavia ammatillisen kokemuksen 
vuosimääriä. Valtuutussäännöksessä valtuu-
tettaisiin valtioneuvosto lisäksi säätämään 
tutkinnon vastaanottajien luetteloinnista. Val-
tuutussäännös vastaisi siltä osin voimassa 
olevan lain 23 §:n 3 momentin valtuutus-
säännöstä, jonka nojalla valtioneuvosto voi 
säätää oppilaitosten luetteloinnista.  

28 §. Kertauskouluttajan hyväksyminen. 
Pykälän 2 momenttia muutettaisiin 27 §:n 3 
momenttia vastaavasti siten, että kertauskou-
luttajilta edellytettävistä tiedoista, taidoista, 
alan tuntemuksesta sekä pätevyyden ylläpi-
tämisestä voitaisiin tarvittaessa säätää valtio-
neuvoston asetuksella Liikenteen turvalli-
suusviraston määräyksen sijasta. Voimassa 
olevan lain 24 §:n 4 momentin nojalla muun 
muassa oppilaitoksen kouluttajien ja opetuk-
sesta vastaavan henkilön kelpoisuusvaati-
muksista sekä 30—32 §:n nojalla rautatiealan 
terveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyy-
destä ja täydennyskoulutuksesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.  

29 §. Hyväksynnän peruuttaminen. Lain 
29 §:ään tehtäisiin kaksi teknisluonteista kor-
jausta sen vuoksi, että, että lain 27 §:n 
1 momenttia muutettaisiin ja 2 momentti 
kumottaisiin tarpeettomana. Muutosten 
vuoksi vastaavasti 29 §:n 3 momenttia muu-
tettaisiin säännösviittauksen osalta ja pykälän 
4 momentti kumottaisiin. Koska toiminnan-
harjoittaja ei enää hyväksyisi liikkuvan ka-
luston kuljettajan lisätodistukseen oikeutta-
van tutkinnon vastaanottamista varten tutkin-
non vastaanottajia, se ei voisi hyväksymis-
päätöksiä peruuttaakaan. 

30 §. Rautatiealan asiantuntijalääkäri. Py-
kälän 1 momentissa tarkoitettuja pätevyys-
vaatimuksia tarkennettaisiin siten, että lääkä-
rin pätevyysvaatimuksiin lisättäisiin vaati-
mus siitä, että hänen olisi oltava terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994) mukaisesti laillistettu ammatti-
henkilö. Vastaava säännösviittaus tehtäisiin 
31 §:n 1 momenttiin ja 32 §:n 1 momenttiin. 
Momentin muita kohtia ei muutettaisi sisäl-
löllisesti.   

31 §. Rautatieliikenteen työterveyshuollon 
ammattihenkilö. Rautatieliikenteen työterve-
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yshuollon ammattihenkilöä koskevan 31 §:n 
1 momentissa säädetään rautatieliikenteen 
työterveyshuollon ammattihenkilön pätevyyt-
tä koskevista perusvaatimuksista. Momentin 
3 kohta, jonka mukaan rautatieliikenteen työ-
terveyshuollon ammattihenkilöltä vaaditaan, 
että rautatieliikenteen asiantuntijalääkäri on 
käytännössä perehdyttänyt hänet terveystar-
kastusten tekemiseen, kumottaisiin tarpeet-
tomana. Liikenteen turvallisuusviraston jär-
jestämä työterveyshuollon ammattihenkilöil-
le annettava täydennyskoulutus korvaa 
31 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
käytännön perehdytyksen. Momentin kohtien 
numerointia muutettaisiin samalla 2—4 koh-
dan sisältöä muuttamatta. 

Lisäksi pykälän 3 momentin valtuutus-
säännös muutettaisiin sanamuodoltaan vas-
taavaksi kuin lain 30 §:n 3 momentti ja 
32 §:n 4 momentti.  

32 §. Rautatieliikenteen asiantuntijapsyko-
logi. Rautatieliikenteen asiantuntijapsykolo-
gia koskevan 32 §:n 1 momenttiin tehtäisiin 
kielellinen korjaus. Pykälän 2 momentin 1 
kohtaan tehtäisiin 30 §:n 1 momentin 1 koh-
taa vastaavat muutokset lisäämällä kohtaan 
viittaus työterveyshuollon ammattihenkilöis-
tä annettuun lakiin. Momentin muita kohtia 
ei muutettaisi sisällöllisesti. 

34 §. Erivapauden myöntäminen. Lain 
34 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi mo-
mentti, jossa säädettäisiin terveydentilaa 
koskevista vaatimuksista myönnetyn eriva-
pauden lakkaamisesta suoraan lain nojalla. 
Erivapaus lakkaisi momentin mukaisissa eri-
tyistapauksissa suoraan lain nojalla ilman 
Liikenteen turvallisuusviraston tekemää hal-
lintopäätöstä.   Erivapauden lakkaaminen 
suoraan lain nojalla edellyttäisi momentin 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, että 
rautateiden asiantuntijalääkäri on suoritetun 
terveystarkastuksen perusteella antamassaan 
lausunnossa todennut erivapauden lakkaami-
sen perusteet. Erivapaus lakkaisi momentin 1 
kohdan mukaan, jos rautatiealan asiantuntija-
lääkäri on 20 §:n 3 momentin nojalla anta-
massaan lausunnossa todennut, että liikenne-
turvallisuustehtävää hoitavan henkilön ter-
veydentilassa erivapauden perusteena ollut 
puute on poistunut. Tällainen tilanne on ky-
symyksessä esimerkiksi silloin, kun näköky-

vyn puutteellisuuden vuoksi erivapauden 
saaneen henkilön näkökyky on korjaantunut 
hänelle tehdyn silmien taittovirheen korjaus-
leikkauksen johdosta. Leikkauksen jälkeen 
henkilö täyttää terveydentilavaatimukset, jol-
loin erivapaus on tarpeeton.  

Erivapaus lakkaisi momentin 2 kohdan no-
jalla, jos rautatiealan asiantuntijalääkäri on 
20 §:n 3 momentin nojalla antamassaan lau-
sunnossa todennut, että tehtävää hoitava hen-
kilö ei enää kykene terveydentilansa vuoksi 
hoitamaan liikenneturvallisuustehtäviä. Näis-
sä tilanteissa henkilön terveydentila olisi sillä 
tavoin huonontunut henkilöllä todettujen va-
kavien sairauksien tai tautitilojen vuoksi, että 
hänet olisi siirrettävä muihin tehtäviin. Hä-
nen terveydentilansa ei myöskään enää täyt-
täisi liikenneturvallisuuden edellyttämiä ter-
veydentilavaatimuksia.  

Erivapauden lakkaaminen suoraan lain no-
jalla momentin 3 ja 4 tarkoitetuissa tapauk-
sissa edellyttäisi Liikenteen turvallisuusviras-
tolle tehtyä ilmoitusta. Erivapaus lakkaisi 3 
kohdan mukaan, jos henkilö ei Liikenteen 
turvallisuusvirastolle tehdyn ilmoituksen 
mukaan ole erivapauden saatuaan enää vuo-
teen työskennellyt liikenneturvallisuustehtä-
vissä. Jos henkilö ei enää tee liikenneturvalli-
suustehtäviä, erivapaus on tarpeeton. Yhden 
vuoden määräaika olisi vastaava kuin liiken-
neturvallisuuden kertauskoulutuksesta on 
säädetty lain 9 §:n 3 momentissa lupakirjan 
ja 16 §:n 3 momentissa kelpoisuuskirjan 
voimassaolon osalta. Jos henkilö vuoden ku-
luttua palaisi liikenneturvallisuustehtäviin, 
hänen olisi haettava uutta erivapautta Liiken-
teen turvallisuusvirastolta.  

Erivapaus lakkaisi 4 kohdan mukaan, jos 
henkilö ei Liikenteen turvallisuusvirastolle 
tehdyn ilmoituksen mukaan enää toimisi sii-
nä toimintaympäristössä niissä tehtävissä, 
joihin erivapaus myönnettiin. Toimintaympä-
ristön muuttuminen edellyttää uuden eriva-
pauden myöntämistä, koska erivapaus ei saa 
koskaan vaarantaa rautatieliikenteen turvalli-
suutta. Tämä voisi tulla kysymykseen muun 
muassa, jos henkilö ei enää olisi sen toimin-
nanharjoittajan palveluksessa tai toiminnassa 
mukana niissä tehtävissä, joihin erivapaus 
myönnettiin. Rautatiejärjestelmässä tervey-
dentilan erivapaus myönnetään tietyn rauta-
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tiealan toiminnanharjoittajan palveluksessa 
tai toiminnassa mukana olevalle henkilölle 
tiettyyn toiminnanharjoittajan yrityksessä 
tehtävään työtehtävään. Jos henkilö hakeutuu 
toisen toiminnanharjoittajan palvelukseen, 
toimintaympäristön katsotaan muuttuvan si-
ten, että se edellyttäisi uutta erivapautta. 
Toimintaympäristö voi muuttua myös saman 
toiminnanharjoittajan palveluksessa suoritet-
tavissa tehtävissä, jolloin myös olisi haettava 
uusi erivapaus. Liikenteen turvallisuusvirasto 
merkitsisi pykälän nojalla lakanneet tervey-
dentilan erivapaudet lain 39 §:n mukaisesti 
viraston ylläpitämään kelpoisuusrekisteriin.  

38 §. Rekisteröidyt. Kelpoisuuslain 38 §:n 
mukaan kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa 
tietoja Liikenteen turvallisuusvirastolta lupa-
kirjaa liikkuvan kaluston kuljettamiseen tai 
kelpoisuuskirjaa muussa rautatiejärjestelmän 
liikenneturvallisuustehtävässä toimimiseen 
hakeneista tai tämän lain mukaisiin tehtäviin 
erivapautta hakeneista henkilöistä. Viraston 
hakemuskäytännössä nämä henkilöt on sään-
nönmukaisesti ennen hakemuksen tekemistä 
arvioitu soveltuvuuslausunnoissa soveltuvik-
si hakemaansa tehtävään.  

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä kelpoisuusrekisteriin talletettaisiin pykä-
lään lisättävien uusien 3 ja 4 kohdan nojalla 
tiedot lupakirjan tai kelpoisuuskirjan haltijas-
ta, jonka rautatiealan asiantuntijalääkäri on 
20 §:n 3 momentin nojalla antamassaan lau-
sunnossa todennut terveydentilaltaan sopi-
mattomaksi liikenneturvallisuustehtäviin se-
kä lupakirjan tai kelpoisuuskirjan haltijasta, 
jonka rautatieliikenteen asiantuntijapsykologi 
on 21 §:n 4 momentin nojalla antamassaan 
lausunnossa todennut psykologisilta val-
miuksiltaan soveltumattomaksi liikennetur-
vallisuustehtäviin. Muutoksella estettäisiin 
lausuntojen hakeminen eri asiantuntijoilta. 

Lain 38 §:n mukaan kelpoisuusrekisteriin 
saa tallentaa henkilöittäin tiedot 41 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin rikoksiin syyl-
listyneistä hakijoista tai jos hakijaan liittyen 
on käynnissä näissä pykälissä tarkoitettua te-
koa koskeva esitutkinta, syyteharkinta tai oi-
keudenkäynti. Pykälää muutettaisiin myös si-
ten, että tehtäviin hakeutuneiden ja erivapaut-
ta hakeneiden henkilöiden lisäksi lupakirjan 

tai kelpoisuuskirjan haltijoiden tässä tarkoite-
tut rikostiedot voitaisiin tallentaa rekisteriin. 

Pykälään eri säännöksiin tehtävien muutos-
ten vuoksi pykälä ehdotetaan muutettavaksi 
kokonaan.  Muutokset on katsottu tarpeelli-
siksi, koska kelpoisuusrekisterin tarkoitukse-
na on erityisesti kelpoisuuksien valvonta ja 
rautatieliikenteen turvaaminen. Pykälän 1 ja 
2 kohtaa ei muutettaisi sisällöllisesti. 

39 §. Kelpoisuusrekisteriin tallennettavat 
tiedot. Pykälän rakennetta muutettaisiin siten, 
että pykälän 1 momentti siirrettäisiin 41 
§:ään, jonne se sisältönsä puolesta sopii pa-
remmin. Tämän vuoksi pykälän numerojär-
jestystä muutettaisiin. Pykälän 1 momentiksi 
siirtyvää nykyistä 2 momenttia tarkennettai-
siin siten, että kelpoisuusrekisteriin merkit-
täisiin tarpeelliset tiedot myös 34 §:n mukai-
sista erivapauksista sekä rautatiealan asian-
tuntijalääkärin 20 §:n 3 momentin ja rautatie-
liikenteen asiantuntijapsykologin 21 §:n 
4 momentin nojalla antamista lausunnoista. 
Nämä lausunnot voisivat olla sopivuuslau-
suntoja tai 38 §:n 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu-
ja sopimattomuuslausuntoja.  

Kelpoisuusrekisteriin saa pykälän nykyisen 
3 momentin mukaan tallentaa rekisterin käyt-
tötarkoituksen kannalta tarpeelliset veturin-
kuljettajadirektiivissä ja yhteentoimivuuden 
teknisissä eritelmissä tarkemmin määritellyt 
tiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituk-
sen kannalta tarpeelliset tiedot. Pykälän 
2 momentiksi siirtyvää momenttia ehdotetaan 
tarkennettavaksi siten, että kelpoisuusrekiste-
riin saisi lisäksi tallentaa tarpeelliset 41 §:n 
2 momentissa tarkoitetut lupakirjan ja kel-
poisuuskirjan valmistamiseen ja toimittami-
seen liittyvät tiedot.  

Pykälän 3 momentiksi siirtyvään moment-
tiin tehtäisiin vastaavat muutokset kuin 
41 §:n 1 momentissa 2 alakohdassa tehtävien 
viittausten osalta.  

Pykälän nykyinen 5 momentti siirrettäisiin 
4 momentiksi sen sisältöä muuttamatta. 

41 §. Rekisterinpitäjän oikeus saada tieto-
ja. Pykälän otsikkoa ja rakennetta ehdotetaan 
muutettavaksi. Pykälän otsikko muutettaisiin 
sen sisältöä paremmin kuvaavaksi. Pykälään 
koottaisiin rekisterinpitäjän tiedonsaantioike-
utta koskevat säännökset muun muassa siir-
tämällä nykyisen 39 §:n 1 momentti muutet-
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tuna pykälän 1 momentiksi. Momenttia täs-
mennettäisiin siten, että siinä viitattaisiin 
54 §:ssä ja rikoslain (39/1889) 23 luvun 1—8 
ja 10 §:ssä tarkoitettuihin liikenneturvalli-
suustehtävien kannalta keskeisiin liikenneri-
koksiin rikosnimikkeitä momentissa mainit-
sematta. Lain 54 §:ssä säädetään rangaista-
vaksi huumaavan aineen käyttäminen rauta-
tieliikenteessä. Myös sitä koskeva tieto on 
perusteltua tallentaa kelpoisuusrekisteriin.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, jonka mukaan Liikenteen turval-
lisuusvirastolla olisi oikeus salassapitosään-
nösten estämättä saada lupakirjan ja kelpoi-
suuskirjan valmistajalta rekisterin käyttötar-
koituksen kannalta tarpeellisia asiakirjan 
valmistamiseen ja toimittamiseen liittyviä 
tietoja. Tiedot voitaisiin toimittaa teknisen 
käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköises-
sä muodossa. Valmistaja toimittaisi tietoa vi-
rastolle muun muassa lupakirjan tai kelpoi-
suuskirjan valmistamisen erilaisissa vaiheissa 
sen tilaamisesta ja tuottamisesta postittami-
seen saakka, sekä asiakirjan saamasta hallin-
nollisesta numerosta. Valmistaja toimittaisi 
rekisterinpitäjälle myös kunkin asiakirjan 
haltijan digitoidun valokuvan. Valokuvia 
käytettäisiin muun muassa veturinkuljettaja-
direktiivissä tarkoitettuja kuljettajien ajokort-
teja valmistettaessa. Liikenteen turvallisuus-
virasto ei itse valmistaisi asiakirjoja, vaan 
valmistuttaisi lupakirjat ja kelpoisuuskirjat 
ulkopuolisella valmistajalla. Virasto noudat-
taisi tässä vastaavaa käytäntöä kuin tieliiken-
nealalla ajokorttien valmistuttamisessa nou-
datetaan. Liikenteen turvallisuusvirasto pitää 
valtakunnallista ajoneuvoliikennerekisteriä, 
johon muun muassa merkitään tieliikenteen 
ajoneuvoa kuljettavat henkilöt. Vastaava 
säännös sisältyy ajoneuvoliikennerekisteristä 
annetun lain (541/2003) 12 §:n 1 momentin 6 
kohtaan.  Säännöksen mukaan Liikenteen 
turvallisuusvirastolla on rekisterinpitäjänä 
sen estämättä, mitä tietojen salassapidosta 
säädetään, oikeus saada ajokortin valmista-
jalta ajokortin valmistamiseen ja toimittami-
seen liittyviä tietoja. Tiedot voitaisiin pykä-
län 5 momentiksi siirtyvän nykyisen 3 mo-
mentin mukaan toimittaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muutoin sähköisessä muo-
dossa.  

Pykälän nykyinen 1 momentti siirrettäisiin 
3 momentiksi ja sitä muutettaisiin siten, että 
pykälässä nykyisin säädettyjen tahojen lisäk-
si myös lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
liikkuvan kaluston kuljettajan tutkinnon vas-
taanottajan olisi annettava salassapitosään-
nösten estämättä kelpoisuusrekisteriä varten 
tarpeelliset tiedot, kun henkilö on suorittanut 
hyväksytysti tässä laissa tarkoitetun koulu-
tuksen tai kokeen. 

Pykälän nykyinen 2 momentti siirrettäisiin 
4 momentiksi ja nykyinen 3 momentti 
5 momentiksi säännösten sisältöä muuttamat-
ta. 

42 §. Tietojen poistaminen ja säilytysaika. 
Pykälän otsikko muutettaisiin pykälän sisäl-
töä paremmin vastaavaan muotoon ”Tietojen 
poistaminen ja säilytysaika”. 

Pykälän 1 momentin 1 kohtaa tarkennettai-
siin siten, että siinä viitattaisiin kelpoisuusre-
kisteristä poistettavien tietojen osalta ehdote-
tussa 41 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ri-
koksia koskeviin tietoihin. 

Komissio lupakirjarekisteripäätöksen liit-
teen I 6 kohdan määräykset liikkuvan kalus-
ton kuljettajaa koskevien rekisteritietojen 
poistamisesta kelpoisuusrekisteristä sisälly-
tettäisiin lain 42 §:ään otettavaan uuteen 
2 momenttiin. Lupakirjatietoja olisi säilytet-
tävä rekisterissä vähintään kymmenen vuo-
den ajan kuljettajan lupakirjan voimassaolon 
päättymispäivästä. Rekisteritiedot poistettai-
siin kymmenen vuoden kuluttua siitä päiväs-
tä, kun kuljettajan lupakirjan voimassaolo on 
päättynyt. Jos sanotun kymmenen vuoden 
määräajan kuluessa kuitenkin aloitettaisiin 
kuljettajaa koskeva rautatielain 80 §:ssä tar-
koitettu rautatieonnettomuuksien ja vaarati-
lanteiden tutkinta, tietoja olisi säilytettävä 
tarvittaessa pitempään kuin kymmenen vuot-
ta, ja tiedot saisi poistaa vasta tutkinnan pää-
tyttyä, jos se jatkuisi momentissa tarkoitetun 
10 vuoden määräajan jälkeen. Yhtenäisen 
käytännön varmistamiseksi muissa liikenne-
turvallisuustehtävissä toimiville myönnettä-
vän kelpoisuuskirjan rekisteritietojen poista-
miseen sovellettaisiin, mitä momentissa sää-
dettäisiin liikkuvan kaluston kuljettajan lupa-
kirjaa koskevien tietojen poistamisesta. 
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Liikkuvan kaluston kuljettajan rekisteritie-
tojen poistamisesta lisätodistusrekisteristä 
säädettäisiin lain 47 §:n 2 momentissa. 

44 §. Tietojen luovuttaminen kelpoisuusre-
kisteristä. Pykälän otsikko muutettaisiin py-
kälän sisältöä paremmin vastaavaan muotoon 
”Tietojen luovuttaminen kelpoisuusrekiste-
ristä. 

Komission lupakirjarekisteripäätöksen liit-
teen I 4 kohta koskee käyttöoikeuksia lupa-
kirjarekisterin sisältämiin tietoihin. Liitteen I 
4 kohdan mukaan veturinkuljettajalla on 
pyynnöstä oikeus saada itseään koskevia tie-
toja lupakirjarekisteristä.  Lisäksi käyttöoi-
keus on kohdan mukaan Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla 
ja tutkintaviranomaisilla, Euroopan rautatie-
virastolla ja veturinkuljettajien työnantajilla 
kohdassa määriteltyjä käyttötarkoituksia var-
ten.  

Komission lupakirjapäätöksen liitteen I 4 
kohdan määräykset käyttöoikeudesta lupakir-
jarekisterin sisältämiin tietoihin ja tiedonsiir-
rosta sisällytettäisiin lain 44 §:ään. Lisäksi 
tietojen käyttöoikeus laajennettaisiin koske-
maan myös lupakirjan ja kelpoisuuskirjan 
valmistajia. 

Kelpoisuuslain 44 §:ssä säädetään kelpoi-
suusrekisteriin talletettujen henkilötietojen 
luovuttamisesta salassapitosäännösten estä-
mättä suomalaisille viranomaisille ja ulko-
maiselle rautatie- ja onnettomuustutkintavi-
ranomaiselle. Komission päätöksen liitteen I 
4 kohdan määräykset sisällytettäisiin 44 §:n 1 
momenttiin. Momenttia tarkennettaisiin si-
ten, että kelpoisuusrekisteriin talletettuja tie-
toja, muitakin kuin henkilötietoja, saisi salas-
sapito säännösten estämättä luovuttaa paitsi 
asianomaisille toimivaltaisille suomalaisille 
viranomaisille ja muun jäsenvaltion toimival-
taisille viranomaisille ja onnettomuustutkin-
taviranomaiselle, myös Euroopan rautatievi-
rastolle, sekä toiminnanharjoittajalle, milloin 
se on välttämätöntä laissa tai EU-
lainsäädännössä säädettyjen tai sen nojalla 
määrättyjen tehtävien tai velvoitteiden hoi-
tamiseksi. Sama oikeus tietojen saamiseen 
samoin edellytyksin olisi myös toiminnan-
harjoittajalla niistä henkilöistä, jotka ovat 
toiminnanharjoittajan palveluksessa tai sen 
toiminnassa mukana. Toimivaltaiset viran-

omaiset voisivat käyttää rekisterin tietoja 
muun muassa valvontaa ja onnettomuustut-
kintaa varten. Toiminnanharjoittaja voisi tie-
tojen avulla tutustua palveluksessaan tai toi-
minnassaan mukana olevien henkilöiden lu-
pakirjoja ja kelpoisuuskirjoja koskeviin tie-
toihin. Lisäksi kelpoisuusrekisteriin rekiste-
röidyille henkilöille itselleen tietoja luovutet-
taisiin siten kuin henkilötietolaissa 
(523/1999) säädetään.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 39 §:n 
uutta 2 momenttia vastaava 2 momentti. 
Momentin mukaan kelpoisuusrekisteriin tal-
letettuja rekisterin käyttötarkoituksen kannal-
ta tarpeellisia tietoja saisi salassapitosäännös-
ten estämättä luovuttaa myös lupakirjan ja 
kelpoisuuskirjan valmistajalle, milloin se on 
asiakirjan valmistamisen tai toimittamisen 
vuoksi välttämätöntä. Valmistajalle luovutet-
taisiin kelpoisuusrekisteriin talletettuja hen-
kilötietoja ja muita muun muassa veturinkul-
jettajadirektiivin liitteessä I tarkoitettuja tie-
toja. Momentti olisi sisällöltään vastaava 
kuin tieliikennealalla noudatettu ajoneuvolii-
kennerekisteristä annetun lain 15 §:n 1 mo-
mentin 1 kohta. Kelpoisuuslain 39 §:ssä sää-
dettäisiin tiedoista, joita Liikenteen turvalli-
suusvirastolla olisi oikeus saada lupakirjan ja 
kelpoisuuskirjan valmistajalta, ja tietojen tal-
lentamisesta kelpoisuusrekisteriin. Tietojen 
vaihto olisi vastavuoroista viraston ja valmis-
tajan välillä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jossa velvoitettaisiin kelpoisuus-
rekisteristä 44 §:n mukaisesti tietoa pyytävä 
henkilö tekemään Liikenteen turvallisuusvi-
rastolle kirjallinen pyyntö sekä perustele-
maan pyyntönsä. Viraston olisi luovutettava 
pyydetyt tiedot viipymättä. Viraston ja myös 
tietojen vastaanottajan olisi tietojen luovut-
tamisen yhteydessä huolehdittava asianmu-
kaisesta tietojen suojauksesta.  

46 §. Velvollisuus antaa tietoja lisätodis-
tusrekisteriä varten. Lain 46 §:n 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että pykälässä nykyisin 
säädettyjen tahojen lisäksi myös 27 §:ssä tar-
koitetun liikkuvan kaluston kuljettajan tut-
kinnon vastaanottajan olisi annettava salas-
sapitosäännösten estämättä lisätodistusrekis-
teriä varten tarpeelliset tiedot liikkuvan ka-
luston kuljettajan suorittamasta tässä laissa 
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tarkoitetusta koulutuksesta ja kokeesta. Li-
säksi pykälän otsikkoa tarkennettaisiin siten, 
että kysymys on lisätodistusrekisteriä varten 
annettavista tiedoista. 

47 §. Lisätodistusrekisterin tietojen käyt-
täminen ja säilytysaika. Kelpoisuuslain 
47 §:n 2 momentin mukaan liikkuvan kalus-
ton kuljettajan rekisteritiedot poistetaan lisä-
todistusrekisteristä kymmenen vuoden kulut-
tua sen vuoden päättymisestä, jonka aikana 
kuljettajan laissa tarkoitettu kelpoisuus on 
päättynyt. Momenttia tarkennettaisiin 42 §:ää 
vastaavasti siten, että tiedot saisi poistaa vas-
ta kun kuljettajaa koskeva mahdollinen rauta-
tielain 80 §:ssä tarkoitettu rautatieonnetto-
muuksien ja vaaratilanteiden tutkinta on 
päättynyt, jos tutkinta jatkuisi 10 vuoden 
määräajan jälkeen.  

47 a §. Tietojen luovuttaminen lisätodistus-
rekisteristä. Komission lupakirjapäätöksen 
liitteen II 4 ja 5 kohta sisältävät käyttöoikeut-
ta lisätodistusrekisterin sisältämiin tietoihin 
koskevat määräykset. Määräyksiä vastaavia 
säännöksiä ei ole voimassa olevassa kelpoi-
suuslaissa. Nämä määräykset sisällytettäisiin 
lakiin lisättävään uuteen tietojen luovuttamis-
ta lisätodistusrekisteristä koskevaan pykä-
lään. Pykälä vastaisi tietojen antamista kel-
poisuusrekisteristä koskevaa 44 §:ää. Komis-
sion päätöksen liitteen II 4 kohdan määräyk-
set sisällytettäisiin pykälän 1 momenttiin. Li-
sätodistusrekisteriin talletettuja tietoja saisi 
salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 
asianomaisille suomalaisille toimivaltaisille 
viranomaisille ja, jos se on tarpeen rajat ylit-
tävän toiminnan johdosta, pyynnöstä muun 
jäsenvaltion rautatie- ja onnettomuustutkin-
taviranomaiselle, milloin se on välttämätöntä 
laissa tai EU-lainsäädännössä säädettyjen tai 
sen nojalla Toimivaltaisilla suomalaisilla vi-
ranomaisilla tarkoitettaisiin Liikenteen tur-
vallisuusvirastoa ja Onnettomuustutkintakes-
kusta. Ne voisivat käyttää myös lisätodistus-
rekisterin tietoja muun muassa valvontaa ja 
onnettomuustutkintaa varten. Lisätodistusre-
kisteriin rekisteröidyille henkilöille itselleen 
tietoja luovutettaisiin siten kuin henkilötieto-
laissa säädetään.  

Pykälän 2 momentti vastaisi 44 §:n 3 mo-
menttia. Myös lisätodistusrekisteristä tietoa 
pyytävän henkilön olisi tehtävä rekisterinpi-

täjälle kirjallinen pyyntö sekä perusteltava 
pyyntönsä. Rekisterinpitäjän olisi luovutetta-
va pyydetyt tiedot viipymättä. Sekä rekiste-
rinpitäjän että myös tietojen vastaanottajan 
olisi tietojen luovuttamisen yhteydessä huo-
lehdittava asianmukaisesta tietojen suojauk-
sesta.  

47 b §. Rekisterinpitäjän konkurssi. Ko-
mission lupakirjarekisteripäätöksen liitteen II 
7 kohdan määräyksiä lisätodistusrekisterin 
ylläpidosta vastaavan toiminnanharjoittajan 
konkurssitapauksessa noudatettavaa menette-
lyä koskevia säännöksiä ei ole voimassa ole-
vassa kelpoisuuslaissa. Nämä säännökset si-
sällytettäisiin lakiin lisättävään uuteen rekis-
terinpitäjän konkurssia koskevaan pykälään.  

Pykälässä säädettäisiin noudatettavasta 
menettelystä lisätodistusrekisterin ylläpitäjän 
joutuessa konkurssiin.  Pykälän 1 momentin 
mukaan uusi toiminnanharjoittaja, joka jat-
kaisi konkurssiin menneen toiminnanharjoit-
tajan toimintaa, vastaisi konkurssiin menneen 
toiminnanharjoittajan ylläpitämän lisätodis-
tusrekisterin sisältämien tietojen säilyttämi-
sestä. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ti-
lanteesta, jossa kukaan ei jatkaisi konkurssiin 
menneen rekisterinpitäjän toimintaa. Mo-
mentin mukaan lisätodistusrekisteriä Suomen 
valtion alueella ylläpitäneen rekisterinpitäjän 
rekisteritietojen säilyttämisestä vastaisi tässä 
tilanteessa toimivaltaisena viranomaisena 
Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto.  

48 §. Valvonta. Pykälän 4 momentissa sää-
detään Liikenteen turvallisuusviraston vel-
vollisuudesta pitää luetteloa valvottavista 
rautatiealan eri toimijoista. Momenttia tar-
kennettaisiin siten, että virasto olisi velvolli-
nen myös julkaisemaan tässä tarkoitetut luet-
telot ja pitämään ne ajan tasalla. Velvoite pe-
rustuu veturinkuljettajadirektiivin 20 artiklan 
3 kohtaan. 

Pykälään lisättäisiin lisäksi uusi 6 moment-
ti, jonka mukaan Liikenteen turvallisuusvi-
rasto voisi suorittaa valvontatehtäväänsä en-
nakkoilmoituksen perusteella tai ennalta il-
moittamatta. Liikenteen turvallisuusvirasto 
oikeutettaisiin käyttämään valvonnassa asi-
antuntijan apua, jos se on valvonnan toimit-
tamiseksi tarpeellista. Asiantuntijaan sovelle-
taan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä hänen hoitaessaan tässä tar-
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koitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuus-
ta säädetään vahingonkorvauslaissa. Poliisin 
velvollisuudesta antaa virka-apua säädetään 
poliisilain (493/1995) 40 §:ssä. Säännös vas-
taisi uuden rautatielain 78 §:n 3 momenttia. 

49 §. Terveydentilaa ja psykologista sovel-
tuvuutta koskevat ilmoitukset. Kelpoisuuslain 
49 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään työterve-
yshuollon ammattihenkilön ja asiantuntija-
lääkärin velvollisuudesta terveydentilaa kos-
kevien ilmoitusten tekemiseen silloin, kun 
liikenneturvallisuustehtävää hoitava henkilö, 
turvamies tai turvalaitteiden asennus- ja 
huoltotehtäviä hoitava ei täytä terveydelle 
asetettuja vaatimuksia. Säännöksiä tarkennet-
taisiin siten, että terveydentilaa koskevien 
ilmoitusten tekemisen lisäksi siinä säädettäi-
siin työterveyshuollon ammattihenkilön ja 
rautatieliikenteen asiantuntijapsykologin vel-
vollisuudesta psykologista soveltuvuutta 
koskevien ilmoitusten tekemiseen. Psykolo-
gista soveltuvuutta koskeva ilmoitusvelvolli-
suus koskisi kuitenkin vain niitä liikennetur-
vallisuustehtävää hoitavia henkilöitä, joille 
21 §:n 2 momentin mukaan on tehtävä psy-
kologinen henkilöarviointi. Vastaavasti muu-
tettaisiin myös pykälän otsikko muotoon 
”Terveydentilaa ja psykologista soveltuvuut-
ta koskevat ilmoitukset.” 

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin säännös, 
jossa velvoitettaisiin työterveyshuollon am-
mattihenkilö ilmoittamaan salassapitosään-
nösten estämättä 32 §:ssä tarkoitetulle rauta-
tieliikenteen asiantuntijapsykologille, jos hän 
epäilee, että liikenneturvallisuustehtävää hoi-
tavalla henkilöllä ei enää olisi 21 §:n 1 mo-
mentin mukaisia psykologisia valmiuksia 
tehtäviensä hoitamiseksi. Momenttiin lisät-
täisiin myös säännös, jossa työterveyshuollon 
ammattihenkilö velvoitettaisiin antamaan 
asianomaisen henkilön suostumuksella rauta-
tiealan asiantuntijalääkärille henkilön tervey-
dentilaa sekä vastaavasti rautatieliikenteen 
asiantuntijapsykologille psykologista sovel-
tuvuutta koskevat kaikki asian arvioimista 
varten tarpeelliset tiedot. Työterveyshuollon 
ammattihenkilön antamien tietojen perusteel-
la arvioidaan kelpoisuusvaatimusten täytty-
mistä ja henkilön soveltuvuutta tehtävään, jo-
ten asiantuntijalääkärillä ja vastaavasti asian-
tuntijapsykologilla tulisi tätä arviointia teh-

dessään olla käytettävissään kaikki asian ar-
vioimista varten tarpeelliseksi katsotut mah-
dollisimman kattavat tiedot.  

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin lisäksi 
säännös, jossa rautatieliikenteen asiantuntija-
psykologi velvoitettaisiin salassapitosäännös-
ten estämättä ilmoittamaan Liikenteen turval-
lisuusvirastolle, jos hän toteaa, että liikenne-
turvallisuustehtävää hoitavalla henkilöllä ei 
enää olisi 21 §:n 1 momentin mukaisia psy-
kologisia valmiuksia tehtäviensä hoitamisek-
si.  

Pykälän 3 momenttia täsmennettäisiin li-
säämällä viittaukset psykologisiin valmiuk-
siin. Pykälän 4 momenttia ei muutettaisi si-
sällöllisesti. 

50 §. Huomautus ja varoitus. Pykälän 
1 momenttia muutettaisiin siten, että Liiken-
teen turvallisuusvirasto voisi antaa paitsi 
toiminnanharjoittajalle myös muulle tässä 
laissa tarkoitetulle toimijalle huomautuksen 
tai varoituksen, jos tämä toimii kelpoisuus-
lain tai sen nojalla annettujen vaatimusten 
vastaisesti. Pykälän otsikko muutettaisiin 
muotoon ´Huomautus ja varoitus´.  

Pykälä vastaisi muutetussa muodossa uu-
den rautatielain 86 §:ää. Liikenteen turvalli-
suusvirasto voisi kelpoisuusasioissa käyttää 
vastaavia valvontakeinoja kuin rautatielain 
nojalla. 

51 §. Liikenteen turvallisuusviraston oikeus 
tehostekeinoihin. Lain 51 § korvattaisiin uu-
della rautatielain 87 §:ää vastaavalla pykäläl-
lä. Samalla pykälän otsikko muutettaisiin 
vastaamaan rautatielain 87 §:n otsikkoa.  

Pykälässä säädettäisiin niistä tehostekei-
noista, joita Liikenteen turvallisuusvirastolla 
olisi toimialan turvallisuusviranomaisena täs-
sä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan. 
Pykälän mukaan virasto voisi määrätä toi-
minnanharjoittajan tai muun laissa tarkoite-
tun toimijan korjaamaan virheensä tai laimin-
lyöntinsä, asettaa sille velvoitteita taikka 
kieltää toimenpiteen, jos asianomainen toimii 
huomautuksesta tai varoituksesta huolimatta 
tämän lain tai sen nojalla annettujen vaati-
musten vastaisesti. Tehosteeksi virasto voisi 
asettaa uhkasakon, teettämisuhan tai keskeyt-
tämisuhan siten kuin uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. Viraston olisi ennen 
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toimenpiteisiin ryhtymistä varattava asian-
omaiselle toimijalle tilaisuus tulla kuulluksi.  

52 §. Liikenneturvallisuuden vaarantami-
nen. Voimassa olevan lain 52 §:ssä viitataan 
rikoslain 23 luvun 1 §:ään, jossa säädetään 
liikenteen vaarantamisesta ja 2 §:ään, jossa 
säädetään törkeästä liikenteen vaarantamises-
ta. Lakiesityksen 39 §:ssä viitattaisiin suo-
raan rikoslain 23 luvussa säädettyihin liiken-
neturvallisuustehtävien kannalta keskeisiin 
liikennerikoksiin. Tämän vuoksi 52 § kumot-
taisiin tarpeettomana. 

53 §. Junaliikennejuopumus, kulkuneuvon 
luovuttaminen juopuneelle ja kuljettaminen 
oikeudetta.  Edellä 52 §:n perusteluihin viita-
ten myös 53 § esitetään kumottavaksi tar-
peettomana.  

 
2  Voimaantulo   

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä  tammikuuta 2013. 

Siirtymäsäännöksen mukaan oppilaitoksen 
hyväksyntä olisi voimassa hyväksynnän 
voimassaoloajan, kuitenkin enintään 30 päi-
vään kesäkuuta 2013, jonka jälkeen oppilai-
toksella olisi oltava Liikenteen turvallisuus-
viraston antama uusi hyväksyntä, joka perus-
tuisi lain 23 §:n 1 momenttiin.  

 
3  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Esityksessä ehdotetaan Liikenteen turvalli-
suusvirastolle säädettyä norminantovaltaa 
siirrettäväksi eräiltä osin valtioneuvostolle. 
Lisäksi valtioneuvosto valtuutettaisiin anta-
maan säännöksiä eräistä teknisluonteisista 
asioista, jotka eivät koskisi yksilön oikeuksi-
en ja velvollisuuksien perusteita. Vastaavan-
laiset valtuussäännökset Liikenteen turvalli-
suusviraston norminantotoimivallasta sisäl-
tyvät jo voimassa olevaan lakiin. Alem-
manasteinen sääntely koskisi yleiseltä merki-
tykseltään vähäisiä asioita, joiden kohderyh-
mä olisi suppea. 

Lisäksi lakiehdotus sisältäisi henkilörekis-
tereitä koskevia säännöksiä. Säännöksillä 
muutettaisiin osittain voimassa olevan lain 
vastaavat säännökset. Osittain ne otettaisiin 
lakiin uusina säännöksinä. Säännökset koski-
sivat perustuslain 10 §:n mukaista henkilötie-
tojen suojaa. Ehdotettujen säännösten on kat-
sottava täyttävän perustuslain 10 §:stä johtu-
vat lailla säätämisen ja sääntelyn yksityis-
kohtaisuuteen ja täsmällisyyteen liittyvät 
vaatimukset. Rekistereihin sovellettaisiin lain 
erityissäännösten lisäksi henkilötietolakia ja 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia (621/1999).  

Edellä olevan perusteella on esitystä val-
misteltaessa katsottu, että laki voidaan säätää 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 

Laki 
rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) 6 §:n 

1 momentin 5 kohta, 29 §:n 4 momentti sekä 52 ja 53 §, 
muutetaan 2—4 §, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 4 momentti, 13 §:n otsikko ja 4 momentti, 

16 §:n 1 momentti, 21 ja 23 §, 24 §:n 1 momentti, 25 ja 27 §, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n 
3 momentti, 30 §:n 1 momentti, 31 §, 32 §:n 1 ja 2 momentti, 38, 39 ja 41 §, 42 §:n otsikko ja 
1 momentin 1 kohta, 44 §, 46 §:n 1 momentti, 47 §:n 2 momentti, 48 §:n 4 momentti ja 49—
51 § sekä 

lisätään 6 §:ään uusi 5 momentti, 9 §:ään uusi 8 momentti, lakiin uusi 9 a §, 12 §:ään uusi 
6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, lakiin uusi 12 a, 12 b, 21 a ja 
25 a §, 34 §:ään uusi 3 momentti, 42 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siir-
tyy 3 momentiksi, lakiin uusi 47 a ja 47 b § ja 48 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 
 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan rataverkolla liiken-
neturvallisuustehtävissä toimiviin ja tehtäviin 
hakeutuviin sekä turvalaitteiden asennus- ja 
huoltotehtävissä tai turvamiehenä toimiviin. 

Lakia ei sovelleta:  
1) sellaiseen raiteeseen, jolta ei ole liiken-

nöintiyhteyttä tässä laissa tarkoitettuun rata-
verkkoon tai jolta ei liikennöidä rataverkolle 
tai jolle ei liikennöidä rataverkolta; 

2) sellaiseen yksityisessä omistuksessa ole-
vaan rataverkkoon, jota rataverkon omistaja 
käyttää yksinomaan omassa tavaraliikentees-
sään; 

3) radan osilla, jotka on suljettu muulta 
rautatieliikenteeltä rautatiejärjestelmän kun-
nossapitoa, uusimista tai parantamista varten; 

4) metro- ja raitiovaunuliikenteeseen eikä 
muuhun kevyen raideliikenteen järjestel-
mään; 

5) liikenneturvallisuustehtäviä Suomen ja 
Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä 
Suomen valtion raja-alueella ja rautatieraja-

asemilla hoitavaan Venäjälle sijoittuneen 
rautatieyrityksen henkilöstöön.  
 

3 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa, rata-

verkolla käytettävää liikkuvaa kalustoa sekä 
niiden muodostaman järjestelmän toimintaa 
ja hallinnointia; 

2) rataverkolla Liikenneviraston hallin-
noimaa valtion rataverkkoa ja lain sovelta-
misalan piiriin kuuluvaa 4 kohdassa tarkoi-
tettua yksityisraidetta;  

3) rataverkon haltijalla Liikennevirastoa ja 
tämän lain soveltamisalaan kuuluvan yksi-
tyisraiteen haltijaa; 

4) yksityisraiteella muuta kuin valtion 
omistamaa ja Liikenneviraston hallinnoimaa 
raidetta, jolta liikennöidään valtion rataver-
kolle tai toiselle yksityisraiteelle tai jolle lii-
kennöidään valtion rataverkolta tai toiselta 
yksityisraiteelta; 

5) rautatieliikenteen harjoittamisella rauta-
tieyrityksen liikennöintiä, radan kunnossapi-
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toon liittyvää liikennöintiä, museoliikenteen 
harjoittajan liikennöintiä, muuna kuin pää-
toimenaan liikennöintiä harjoittavan yrityk-
sen tai yhteisön liikennöintiä ja rataverkon 
haltijan liikennöintiä rataverkolla; 

6) radan kunnossapitoa harjoittavalla yri-
tyksellä yritystä, joka tekee rataverkolla ra-
dan rakennus- ja kunnossapitotöitä ja harjoit-
taa siihen liittyvää liikennöintiä rataverkolla; 

7) liikenneturvallisuustehtävällä rautatie-
järjestelmässä suoritettavaa tehtävää, joka 
vaikuttaa välittömästi rautatiejärjestelmän lii-
kenneturvallisuuteen; 

8) turvamiehellä henkilöä, joka varoittaa 
radalla työskenteleviä saapuvasta liikkuvasta 
kalustosta; 

9) rautatieyrityksellä julkista tai yksityisoi-
keudellista yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka 
Euroopan talousalueella myönnetyn toimilu-
van nojalla päätoimenaan harjoittaa rautatei-
den henkilö- tai tavaraliikennettä ja joka on 
velvollinen huolehtimaan vetopalveluista, 
sekä yksinomaan vetopalveluja tarjoavaa yri-
tystä; 

10) museoliikenteellä museokalustolla ra-
taverkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vä-
häistä liikennöintiä, jota harjoittava yhteisö ei 
tavoittele toiminnallaan liiketaloudellista 
voittoa; 

11) toiminnanharjoittajalla rautatieyritystä, 
rataverkon haltijaa, museoliikennettä harjoit-
tavaa yritystä tai yhteisöä, radan kunnossapi-
toa harjoittavaa yritystä ja muuna kuin pää-
toimenaan liikennöivää yritystä tai yhteisöä; 

12) liikkuvalla kalustolla henkilö- tai tava-
raliikenteessä sekä vaihtotyöliikenteessä käy-
tettävää veturia, henkilöliikenteeseen tarkoi-
tettua moottorijunaa ja rataverkon kunnossa-
pitoon tarkoitettua kiskoilla liikkuvaa kalus-
toa; 

13) liikkuvan kaluston kuljettajalla vetu-
rinkuljettajaa ja muuta liikkuvan kaluston 
kuljettajaa, jolla tämän lain perusteella on 
kyky ja lupa kuljettaa itsenäisesti, vastuulli-
sesti ja turvallisesti liikkuvaa kalustoa rauta-
tieliikenteessä; 

14) veturinkuljettajadirektiivillä vetureita 
ja junia rautateillä yhteisössä ajavien vetu-
rinkuljettajien hyväksymisestä annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2007/59/EY. 

4 § 

Toiminnanharjoittajan vastuu 

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnassaan 
siitä, että sen palveluksessa tai toiminnassa 
mukana olevat: 

1) liikenneturvallisuustehtäviä hoitavat 
täyttävät tässä laissa tarkoitetut kelpoisuus-
vaatimukset; ja 

2) turvamiesten ja turvalaitteiden asennus- 
ja huoltotehtäviä hoitavien terveydentila täyt-
tää tässä laissa säädetyt vaatimukset. 

 
6 § 

Kelpoisuusvaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen ja Ruotsin välisessä rautatieyhdys-

liikenteessä Suomen valtion raja-alueella ja 
rautatieraja-asemilla liikenneturvallisuusteh-
täviä hoitavan Ruotsiin sijoittuneen rautatie-
liikenteen harjoittajan liikenneturvallisuus-
tehtäviä hoitavan henkilöstön Ruotsissa 
myönnetty kelpoisuus on voimassa sellaise-
naan Suomessa.  

 
9 § 

Lupakirjan pitäminen voimassa 

Lupakirja on voimassa kymmenen vuotta 
sen myöntämisestä tai enintään siihen saak-
ka, kun lupakirjan haltija täyttää 68 vuotta, 
jos sen haltija osallistuu kertauskoulutukseen 
ja hoitaa tehtäväkohtaisen pätevyytensä mu-
kaisia 5 §:ssä tarkoitettuja tehtäväkokonai-
suuksia yhteensä vähintään 100 tuntia kuna-
kin kalenterivuonna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa mää-
räyksiä kertauskoulutuksen sisällöstä ja kes-
tosta.  
 

9 a § 

Lupakirjan voimassaolon uudistaminen 

Jos liikkuvan kaluston kuljettamiseen kou-
lutuksen saaneen lupakirja ei ole voimassa 
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9 §:ssä säädetyn vuoksi, hänen on suoritetta-
va hyväksytysti kertauskoulutuksen lisäksi 
käytännön osaamista osoittava koe liikkuvan 
kaluston kuljettajan kelpoisuuden uudistami-
seksi. 
 

12 § 

Lisätodistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lisätodistus kuuluu sen myöntäneelle toi-

minnanharjoittajalle. Se on voimassa toistai-
seksi siihen saakka, kun lisätodistuksen halti-
ja täyttää 68 vuotta, jos hänen palvelussuh-
teensa ei ole päättynyt ja hän on ylläpitänyt 
pätevyyttään 12 a §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
Toiminnanharjoittajan on annettava kuljetta-
jalle lisätodistuksen oikeaksi todistettu jäl-
jennös. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Toiminnanharjoittajan päätökseen, jolla 
hakemus lisätodistuksen saamiseksi on hylät-
ty tai lisätodistus on peruutettu, voidaan ha-
kea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta 
siten kuin hallintolain (434/2003) 7 a luvussa 
säädetään.   
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

12 a § 

Lisätodistuksen pitäminen voimassa  

Toiminnanharjoittajalla on oltava käytössä 
turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvattava 
koulutusmenettely, jolla varmistetaan liikku-
van kaluston kuljettajien pätevyyden ylläpi-
täminen. Lisäksi toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä lisätodistuksen saaneelle kuljet-
tajalle lisätodistuksen voimassa pitämiseksi 
12 §:n 3 momentin mukaisia kokeita tai oh-
jattava kuljettaja 2 momentissa tarkoitetun 
muun kokeita järjestävän toimijan koetilai-
suuksiin.  

Kokeita voi järjestää toiminnanharjoittajan 
lisäksi 23 §:ssä tarkoitettu oppilaitos ja Lii-
kenteen turvallisuusviraston tehtävään hy-
väksymä rautatiejärjestelmän liikenneturval-
lisuuteen perehtynyt henkilö. Toiminnanhar-
joittaja voi tehdä yhteistyötä 23 §:ssä tarkoi-

tetun oppilaitoksen kanssa 1 momentissa tar-
koitetun koulutusmenettelyn järjestämisessä.  

Kuljettajan on lisätodistuksen voimassa pi-
tämiseksi suoritettava hyväksytysti 12 §:n 
3 momentin mukainen koe:  

1) kuljettajan kulloiseenkin toimenkuvaan 
kuuluvan lisätodistuksessa määritellyn liik-
kuvan kaluston kuljettamisen tuntemusta 
koskeva koe vähintään joka kolmas vuosi; 

2) kuljettajan kulloiseenkin toimenkuvaan 
liittyvän lisätodistuksessa määritellyn rata-
verkon tuntemusta koskeva koe vähintään 
joka kolmas vuosi ja aina, kun kuljettaja on 
ollut poissa lisätodistuksessa tarkoitetuista 
tehtävistä vähintään vuoden ajan;  

3) kuljettajan kulloiseenkin toimenkuvaan 
liittyviltä osin toiminnanharjoittajan turvalli-
suusjohtamisjärjestelmän tuntemusta koskeva 
koe vähintään joka kolmas vuosi.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoite-
tusta koulutusmenettelystä ja 3 momentissa 
tarkoitetuista kokeista.  

 
 

12 b § 

Lisätodistuksen voimassaolon uudistaminen 

Jos henkilöllä on lupakirja liikkuvan kalus-
ton kuljettamiseen, mutta hänen lisätodistuk-
sensa ei ole voimassa 12a §:n 3 momentissa 
säädetyn vuoksi, hänen on suoritettava hy-
väksytysti 12 a §:ssä tarkoitetut kokeet voi-
dakseen jälleen toimia liikkuvan kaluston 
kuljettajan tehtävässä. 
 
 

13 § 

Lisätodistuksen peruuttaminen ja liikkuvan 
kaluston kuljettamisen kieltäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää 

liikkuvan kaluston kuljettajaa toimimasta ra-
taverkolla, jos kuljettaja aiheuttaa vakavan 
uhkan rautatiejärjestelmän turvallisuudelle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 



 HE 132/2012 vp  
  

 

25

16 § 

Kelpoisuuskirjan pitäminen voimassa 

Kelpoisuuskirja on voimassa toistaiseksi 
siihen saakka, kun kelpoisuuskirjan haltija 
täyttää 68 vuotta, jos sen haltija osallistuu 
kertauskoulutukseen ja hoitaa tehtäväkohtai-
sen pätevyytensä mukaisia 5 §:ssä tarkoitet-
tuja tehtäväkokonaisuuksia yhteensä vähin-
tään 100 tuntia kunakin kalenterivuonna. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Psykologinen soveltuvuus  

Liikenneturvallisuustehtävää saa hoitaa 
vain henkilö, jolla on tehtävän turvallisessa 
hoitamisessa vaadittavat psykologiset val-
miudet ja soveltuvuus tehtävän hoitamiseen. 
Henkilön on oltava psykologisilta ominai-
suuksiltaan, käyttäytymiseltään ja persoonal-
lisuudeltaan soveltuva hoitamaansa liikenne-
turvallisuustehtävään. Henkilö, jolla on to-
dettu toiminnallisessa soveltuvuudessa tai 
muissa psykologisissa ominaisuuksissa sel-
laisia ammattiin liittyviä psykologisia puut-
teita, jotka saattavat haitata tehtävän turval-
lista hoitamista, ei saa hoitaa liikenneturvalli-
suustehtävää. 

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, et-
tä 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu psykologi 
tekee liikenneturvallisuustehtävässä aloitta-
valle psykologisen henkilöarvioinnin sen 
varmistamiseksi, että tällä on riittävät psyko-
logiset valmiudet ja soveltuvuus tehtävään. 
Arviointia ei kuitenkaan tehdä ratatyön lii-
kenneturvallisuudesta vastaavalle.  

Psykologinen henkilöarviointi on tehtävä 
aina myös, jos 31 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun työterveyshuollon ammattihenkilön arvi-
on perusteella on syytä epäillä, että liikenne-
turvallisuus vaarantuu, koska liikenneturval-
lisuustehtävässä toimivalla ei enää ole psyko-
logisia valmiuksia tehtäviensä hoitamiseksi. 

Psykologi antaa psykologisen henkilöarvi-
oinnin perusteella kirjallisen lausunnon hen-
kilön psykologisesta soveltuvuudesta liiken-
neturvallisuustehtävään. 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset liikenneturvallisuusteh-
tävää hoitavalta vaadittavista psykologisista 
ominaisuuksista ja soveltuvuudesta sekä psy-
kologisen henkilöarvioinnin tekemisestä. Li-
säksi virasto antaa määräykset henkilöarvi-
oinnin uusimisesta tarvittaessa.  

 
21 a § 

Psykologin perehdyttäminen 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava 
psykologin perehdyttämisestä liikenneturval-
lisuustehtäviin, näiden tehtävien työympäris-
töön sekä siinä oleviin liikenneturvallisuus-
riskeihin. 

 
23 § 

Oppilaitokset 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi 
25 §:n 1 momentissa tarkoitettua koulutusta 
järjestävät oppilaitokset. Hyväksymisen edel-
lytyksenä on, että oppilaitoksen henkilöstöllä 
on koulutustehtävässä tarvittava rautatiejär-
jestelmän hyvä ammatillinen osaaminen. 
Oppilaitos voidaan hyväksyä antamaan yh-
den tai useamman koulutusohjelman mukais-
ta koulutusta. Jos oppilaitos kuuluu toimin-
nanharjoittajan organisaatioon, toiminnan-
harjoittaja vastaa, että oppilaitos täyttää lais-
sa säädetyt vaatimukset. 

Jos oppilaitoksen antaman koulutuksen laa-
juus muuttuu oleellisesti, sen on pyydettävä 
Liikenteen turvallisuusvirastolta uutta hyväk-
syntää. Liikenteen turvallisuusvirasto voi 
tarkistaa oppilaitoksen hyväksynnän, jos lii-
kenneturvallisuustehtäviä hoitavien kelpoi-
suusvaatimuksia tai oppilaitoksen hyväksy-
miselle säädettyjä vaatimuksia muutetaan 
olennaisesti. 

Oppilaitoksen on annettava koulutusohjel-
man mukaista koulutusta tasapuolisella ja 
syrjimättömällä tavalla kaikille liikennetur-
vallisuustehtäviä hoitaville ja näihin tehtäviin 
hakeutuville. Jos oppilaitos kuuluu toimin-
nanharjoittajan organisaatioon, sen tarjoa-
maan koulutukseen on päästävä samoin edel-
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lytyksin siitä riippumatta, kouluttaako oppi-
laitos toiminnanharjoittajan omaa henkilös-
töä vai muita koulutusta tarvitsevia henkilöi-
tä. Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, että 
sillä on käytettävissään koulutuksen järjes-
tämistä varten tarvittava opetushenkilöstö ja 
muut toimintaedellytykset.  

Hyväksyttyjen oppilaitosten luetteloinnista 
voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. 
Tarkemmat säännökset oppilaitokselle asetet-
tavista vaatimuksista annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
24 § 

 

Opetushenkilöstö ja opetusvälineet 

Sen lisäksi, mitä 23 §:n 1 momentissa sää-
detään, oppilaitoksen hyväksymisen edelly-
tyksenä on, että sillä on toiminnan laajuuteen 
nähden riittävä opetushenkilöstö sekä asian-
mukaiset opetusvälineet ja toimitilat sekä 
opetuksesta vastaava henkilö, joka vastaa, 
ohjaa, valvoo ja kehittää koulutusta ja toimii 
muutoinkin tosiasiallisesti tehtävässä.  

 
25 §  

Koulutusohjelmat ja koulutuksen järjestämi-
nen  

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
oppilaitoksen hakemuksesta liikenneturvalli-
suustehtävien tehtäväkohtaiset koulutusoh-
jelmat. Koulutusohjelmaan on sisällytettävä 
opetusta ainakin rautatiejärjestelmän perus-
tiedoista, tehtävissä sovellettavista säännök-
sistä ja määräyksistä sekä työnopastusta kou-
lutusohjelman mukaisissa tehtävissä. Oppi-
laitos vastaa, että koulutus annetaan koulu-
tusohjelman mukaisesti ja että se on asian-
mukaista. 

Työnopastuksesta voi kuljettajakoulutusta 
järjestettäessä huolehtia myös rautatieliiken-
teen harjoittaja, jos oppilaitoksella ei ole tar-
vittavia toimintaedellytyksiä antaa työnopas-
tusta liikkuvan kaluston kuljettamiseen. Op-
pilaitos kuitenkin vastaa työnopastuksen si-
sällöstä ja siitä, että työnopastus järjestetään 
koulutusohjelman mukaisesti. 

Havaittuaan puutteellisuuksia hyväksymäs-
sään koulutusohjelmassa Liikenteen turvalli-
suusviraston on varattava oppilaitokselle ti-
laisuus korjata puutteellisuus kohtuullisessa 
määräajassa, joka ei saa olla kahta kuukautta 
lyhyempi. Jos puutteellisuus on olennainen, 
eikä sitä ole määräajassa korjattu, virasto voi 
peruuttaa koulutusohjelman hyväksynnän.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä koulutusohjelmien si-
sällöstä ja koulutusmenetelmistä. 

 
25 a § 

Rautatieyrityksen määrääminen antamaan 
työnopastusta 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä 
rautatieyrityksen tarjoamaan työnopastusta 
liikkuvan kaluston kuljettamiseen muille rau-
tatieliikenteen harjoittajille ja sellaisille yhti-
öille tai muille yhteisöille, joiden tarkoituk-
sena on aloittaa rautatieliikenteen harjoitta-
minen, jos työnopastukselle ei ole muutoin 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Velvolli-
suus tarjota työnopastusta voidaan määrätä, 
jos rautatieyritys harjoittaa vastaavanlaista 
liikennöintiä kuin työnopastusta pyytävä rau-
tatieliikenteen harjoittaja harjoittaa tai sitä 
pyytävä yhtiö tai muu yhteisö aikoo harjoit-
taa.  

Määrätessään rautatieyrityksen tarjoamaan 
työnopastusta viraston on otettava huomioon, 
että rautatieyrityksellä on riittävät toiminta-
edellytykset tehtävää varten ja ettei työn-
opastus kohtuuttomasti rajoita rautatieyrityk-
sen omaa työnopastusta.  

Työnopastusta tarjoava rautatieyritys päät-
tää työnopastuksen käytännön järjestelyistä 
yhdessä oppilaitoksen kanssa. Sille on suori-
tettava työnopastuksesta kohtuullinen korva-
us ottaen huomioon opastuksesta aiheutuneet 
kustannukset ja kohtuullinen tuotto. Korva-
uksesta vastaa työnopastusta pyytävä rauta-
tieliikenteen harjoittaja tai muu yhtiö tai yh-
teisö. Korvauksen on oltava tasapuolinen 
kaikille tässä momentissa tarkoitetuille työn-
opastusta saaville yhtiöille ja muille yhtei-
söille. Työnopastusta tarjoava rautatieyritys 
voi vaatia palvelua pyytävältä rautatieliiken-
teen harjoittajalta tai muulta yhtiöltä tai yh-
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teisöltä ennakkomaksun työnopastuksesta tai 
vakuuden maksun suorittamisesta. 

 
 

27 § 

Liikkuvan kaluston kuljettajan tutkinnon vas-
taanottajan hyväksyminen 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta liikkuvan kaluston kuljettajan 
lupakirjaan ja lisätodistukseen oikeuttavan 
tutkinnon vastaanottajat. Hyväksymisen edel-
lytyksenä on, että hakija on perehtynyt erityi-
sesti vastaanottamansa tutkinnon aihepiiriin 
ja hänellä on riittävää käytännön kokemusta 
siitä.  

Tutkintojen vastaanottajat hyväksytään 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tut-
kinnon vastaanottajan on toteutettava tasa-
puolisella ja syrjimättömällä tavalla liikku-
van kaluston kuljettajan koulutukseen liitty-
vät lupakirjaan ja lisätodistukseen oikeuttavat 
tutkinnot. Tutkinnon vastaanottajan on hy-
väksymisen yhteydessä annettava tätä koske-
va vakuutus.  

Tutkinnon vastaanottajilta edellytettävistä 
tiedoista, taidoista, alan tuntemuksesta ja pä-
tevyyden ylläpitämisestä sekä tutkinnon vas-
taanottajien luetteloinnista ja vastaanotto-
oikeuden voimassaolosta voidaan säätää val-
tioneuvoston asetuksella.  

 
28 § 

Kertauskouluttajan hyväksyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Kertauskouluttajalta edellytettävistä tie-
doista, taidoista ja alan tuntemuksesta sekä 
pätevyyden ylläpitämisestä voidaan säätää 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
29 § 

Hyväksynnän peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa 

toistaiseksi tai määräajaksi 27 §:n 1 momen-

tissa tarkoitetun tutkintojen vastaanottajan 
hyväksynnän, jos tutkinnon vastaanottaja ei 
enää täytä hyväksymisen edellytyksiä taikka 
toimii vakavasti vastoin hänelle asetettuja eh-
toja tai säädettyjä tai määrättyjä velvolli-
suuksia eikä tutkinnon vastaanottaja ole ke-
hotuksesta huolimatta korjannut menettely-
ään. Ennen hyväksynnän peruuttamista Lii-
kenteen turvallisuusviraston on kuultava tut-
kinnon vastaanottajaa. 

 
30 § 

Rautatiealan asiantuntijalääkäri 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi 
asiantuntijalääkärin 19 §:n 1 momentissa tar-
koitettuja tehtäviä hoitavien terveydentilan ja 
liikennekelpoisuuden arviointia varten. Lää-
käriltä vaaditaan, että: 

1) hän on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain (559/1994) mukaisesti 
laillistettu ammattihenkilö; 

2) hän on perehtynyt liikennelääketietee-
seen; 

3) hän tuntee rautateiden liikenneturvalli-
suustehtävissä toimiville asetetut terveydenti-
laa koskevat vaatimukset hyvin; 

4) hänellä on käytännön kokemusta alan 
työpaikkaselvitysten tekemisestä; ja 

5) hänellä on todistus säännöllisestä osal-
listumisesta Liikenteen turvallisuusviraston 
järjestämään täydennyskoulutukseen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

Rautatieliikenteen työterveyshuollon ammat-
tihenkilö 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi 
työterveyshuoltolaissa tarkoitetun työterve-
yshuollon ammattihenkilön 19 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien henkilöi-
den terveystarkastusten tekemistä varten. 
Ammattihenkilöltä vaaditaan, että: 

1) hän on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain mukaisesti laillistettu 
ammattihenkilö; 



 HE 132/2012 vp  
  

 

28 

2) hän tuntee rautateiden liikenneturvalli-
suustehtävissä toimiville asetetut terveydenti-
laa koskevat vaatimukset riittävän hyvin; 

3) hänellä on käytännön kokemusta alan 
työpaikkaselvitysten tekemisestä; ja 

4) hänellä on todistus osallistumisesta Lii-
kenteen turvallisuusviraston järjestämään 
täydennyskoulutukseen. 

Liikenteen turvallisuusviraston hyväksyntä 
pysyy voimassa edellyttäen, että työterveys-
huollon ammattihenkilö osallistuu säännölli-
sesti täydennyskoulutukseen. 

Työterveyshuollon ammattihenkilöltä vaa-
dittavasta pätevyydestä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella.  Työterveys-
huollon ammattihenkilön täydennyskoulu-
tuksen kestosta ja sisällöstä sekä siitä, kuinka 
usein hänen on osallistuttava täydennyskou-
lutukseen, säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 

 
32 § 

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologi 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi 
rautatieliikenteen asiantuntijapsykologin, jol-
la on oikeus tehdä liikenneturvallisuustehtä-
vissä toimivien psykologinen henkilöarvioin-
ti. 

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologilta 
vaaditaan, että: 

1) hän on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain mukaisesti laillistettu 
ammattihenkilö; 

2) hänellä on hyvä työ- ja organisaatiopsy-
kologian ja psykologisen henkilöarvioinnin 
tuntemus; 

3) hän on perehtynyt liikenneturvallisuus-
tehtävissä toimivilta vaadittavien psykologis-
ten ominaisuuksien arviointiin; 

4) hänellä on käytännön kokemusta psyko-
logisten ominaisuuksien arvioinnista; ja 

5) hänellä on todistus osallistumisesta Lii-
kenteen turvallisuusviraston järjestämään 
täydennyskoulutukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

34 § 

Erivapauden myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erivapaus terveydentilaa koskevista vaati-

muksista lakkaa, jos:  
1) rautatiealan asiantuntijalääkäri toteaa 

20 §:n 3 momentin nojalla antamassaan lau-
sunnossa, että tehtävää hoitavan terveydenti-
lassa erivapauden perusteena ollut puute on 
poistunut; 

2) rautatiealan asiantuntijalääkäri toteaa 
20 §:n 3 momentin nojalla antamassaan lau-
sunnossa, että tehtävää hoitava henkilö ei 
enää kykene terveydentilansa vuoksi hoita-
maan 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuja teh-
täviä; 

3) Liikenteen turvallisuusvirastolle tehdyn 
ilmoituksen mukaan henkilö ei erivapauden 
saatuaan ole enää vuoteen työskennellyt 
19 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävis-
sä;  

4) Liikenteen turvallisuusvirastolle tehdyn 
ilmoituksen mukaan henkilö ei enää toimi 
siinä toimintaympäristössä 19 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuissa tehtävissä, joihin erivapa-
us on myönnetty. 

 
38 § 

Rekisteröidyt 

Kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa tietoja: 
1) henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen 

turvallisuusvirastolta lupakirjaa liikkuvan ka-
luston kuljettamiseen tai kelpoisuuskirjaa 
muussa rautatiejärjestelmän liikenneturvalli-
suustehtävässä toimimiseen;  

2) henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen 
turvallisuusvirastolta 34 §:n mukaista eriva-
pautta;  

3) lupakirjan tai kelpoisuuskirjan haltijasta, 
jonka rautatiealan asiantuntijalääkäri on 
20 §:n 3 momentin nojalla antamassaan lau-
sunnossa todennut terveydentilaltaan sopi-
mattomaksi liikenneturvallisuustehtäviin; 

4) lupakirjan tai kelpoisuuskirjan haltijasta, 
jonka rautatieliikenteen asiantuntijapsykologi 
on 21 §:n 4 momentin nojalla antamassaan 
lausunnossa todennut psykologisilta val-
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miuksiltaan soveltumattomaksi liikennetur-
vallisuustehtäviin; 

5) lupakirjan tai kelpoisuuskirjan hakijasta 
ja haltijasta, joka on syyllistynyt 41 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin rikoksiin; 

6) 5 kohdassa tarkoitetusta henkilöstä, jo-
hon liittyen on käynnissä 41 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua tekoa koskeva esitutkinta, syy-
teharkinta tai oikeudenkäynti. 

 
39 § 

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot 

Kelpoisuusrekisteriin merkitään tarpeelliset 
tiedot liikenneturvallisuustehtävissä toimivil-
le myönnetyistä lupakirjoista ja lisätodistuk-
sista sekä kelpoisuuskirjoista. Kelpoisuusre-
kisteriin merkitään tarpeelliset tiedot myös 
34 §:n mukaisista erivapauksista sekä rauta-
tiealan asiantuntijalääkärin 20 §:n 3 momen-
tin ja rautatieliikenteen asiantuntija-
psykologin 21 §:n 4 momentin nojalla anta-
mista lausunnoista. Kelpoisuusrekisteriin saa 
tallentaa 38 §:ssä tarkoitetusta henkilöstä ni-
men, henkilötunnuksen sekä muut yksilöinti-
tiedot ja yhteystiedot. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa re-
kisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelli-
set veturinkuljettajadirektiivissä ja rautatie-
järjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin nojalla 2008/57/EY annetuissa yh-
teentoimivuuden teknisissä eritelmissä tar-
kemmin määritellyt tiedot sekä muut rekiste-
rin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset 
tiedot. Kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa 
myös tarpeelliset 41 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetut lupakirjan ja kelpoisuuskirjan valmis-
tamiseen ja toimittamiseen liittyvät tiedot.  

Lupaa koskevaa päätöksentekoa ja valvon-
taa varten rekisteriin saa lisäksi tallentaa seu-
raavat arkaluonteiset tiedot: 

1) terveystarkastuksia, psykologista sovel-
tuvuutta ja terveydentilaa koskevat tarpeelli-
set tiedot;  

2) 54 §:ssä ja rikoslain (39/1889) 23 luvun 
1—8 ja 10 §:ssä tarkoitettuja rikoksia ja niitä 
koskevaa esitutkintaa, syyteharkintaa ja oi-
keudenkäyntiä koskevat tiedot, jos teolla on 

vaikutusta lupakirjan tai kelpoisuuskirjan 
myöntämiseen, uusimiseen tai peruuttami-
seen, sekä rikoksista tuomittuja rangaistuksia 
ja muita seuraamuksia koskevat tiedot. 

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavista tässä 
pykälässä tarkoitetuista tiedoista säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
41 § 

Rekisterinpitäjän oikeus saada tietoja 

Liikenteen turvallisuusvirastolla on lupa-
kirjan tai kelpoisuuskirjan myöntämisen, uu-
simisen ja peruuttamisen edellytysten arvi-
oimiseksi oikeus salassapitosäännösten estä-
mättä saada rikosrekisteristä, sakkorekisteris-
tä, oikeushallinnon tietojärjestelmistä syyte-
harkinnassa olevista rikosasioista sekä esitut-
kintaviranomaisilta luvan hakijaa tai haltijaa 
koskeva tieto 54 §:ssä tarkoitetusta rikokses-
ta ja rikoslain 23 luvun 1—8 ja 10 §:ssä tar-
koitetuista rikoksista sekä niitä koskevasta 
käynnissä olevasta esitutkinnasta, syytehar-
kinnasta tai oikeudenkäynnistä samoin kuin 
mainituista teoista tuomituista rangaistuksista 
ja muista seuraamuksista.  

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada myös 
lupakirjan ja kelpoisuuskirjan valmistajalta 
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tar-
peellisia asiakirjan valmistamiseen ja toimit-
tamiseen liittyviä tietoja.  

Oppilaitoksen, kertauskouluttajan, liikku-
van kaluston kuljettajan tutkinnon vastaanot-
tajan, 30 §:ssä tarkoitetun asiantuntijalääkä-
rin ja 32 §:ssä tarkoitetun psykologin on sa-
lassapitosäännösten estämättä annettava kel-
poisuusrekisteriä varten Liikenteen turvalli-
suusvirastolle tarpeelliset tiedot, kun henkilö 
on suorittanut hyväksytysti koulutuksen tai 
kokeen tai kun hänelle on tehty psykologinen 
henkilöarviointi, määräaikainen terveystar-
kastus tai muu hänen terveydentilastaan joh-
tuva terveystarkastus. Tässä momentissa tar-
koitetut tiedot voi antaa myös toiminnanhar-
joittaja.  

Toiminnanharjoittajan on salassapitosään-
nösten estämättä annettava kelpoisuusrekiste-
riä varten palveluksessaan ja toiminnassaan 
mukana olevien liikenneturvallisuustehtäviä 
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hoitavien tunnistetiedot ja niissä tapahtuneet 
muutokset sekä tarpeelliset tiedot antamis-
taan lisätodistuksista.  

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan 
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muutoin sähköisesti. Ennen teknisen käyt-
töyhteyden avaamista tietojen vastaanottajan 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
 

42 § 

Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

Tiedot poistetaan kelpoisuusrekisteristä 
seuraavasti: 

1) 41 §:n 1 momentissa tarkoitettuja rikok-
sia koskevat tiedot viiden vuoden kuluttua 
siitä, kun niitä koskeva päätös on saanut 
lainvoiman; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikkuvan kaluston kuljettajan rekisteritie-
dot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden 
kuluttua siitä päivästä, kun kuljettajan lupa-
kirjan voimassaolo on päättynyt. Jos edellä 
tarkoitetun määräajan kuluessa aloitetaan 
kuljettajaa koskeva rautatielain (304/2011) 
80 §:ssä tarkoitettu tutkinta, tietoja ei saa 
poistaa ennen kuin tutkinta on päättynyt. Mi-
tä tässä momentissa säädetään liikkuvan ka-
luston kuljettajan lupakirjasta, sovelletaan 
muissa liikenneturvallisuustehtävissä toimi-
ville myönnettävän kelpoisuuskirjan rekiste-
ritietojen poistamiseen rekisteristä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

44 § 

Tietojen luovuttaminen kelpoisuusrekisteristä 

Kelpoisuusrekisteriin tallennettuja tietoja 
saa salassapitosäännösten estämättä pyynnös-
tä luovuttaa suomalaisille toimivaltaisille vi-
ranomaisille ja muun jäsenvaltion rautatie- ja 
onnettomuustutkintaviranomaiselle sekä Eu-
roopan rautatievirastolle, jos se on välttämä-
töntä laissa tai sen nojalla säädettyjen tai 
määrättyjen taikka Euroopan unionin lain-
säädännössä säädettyjen tehtävien tai velvoit-
teiden hoitamiseksi. Sama oikeus tietojen 

saamiseen on toiminnanharjoittajalla silloin, 
kun tiedot koskevat toiminnanharjoittajan 
palveluksessa tai toiminnassa mukana ole-
vaa. Rekisteröidyille tietoja luovutetaan siten 
kuin henkilötietolaissa säädetään. 

Kelpoisuusrekisteriin tallennettuja tietoja 
saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa 
myös lupakirjan ja kelpoisuuskirjan valmista-
jalle, jos se on asiakirjan valmistamisen tai 
toimittamisen vuoksi välttämätöntä. 

Tietoa tämän pykälän mukaisesti pyytävän 
on pyydettävä tieto kirjallisesti tai sähköisesti 
ja perusteltava pyyntönsä. Liikenteen turval-
lisuusviraston on luovutettava pyydetyt tiedot 
viipymättä. Viraston ja tietojen vastaanotta-
jan on tietojen luovuttamisen yhteydessä 
huolehdittava asianmukaisesta tietojen suo-
jauksesta. 
 
 

46 § 

Velvollisuus antaa tietoja lisätodistusrekiste-
riä varten 

Oppilaitoksen, kertauskouluttajan ja liik-
kuvan kaluston kuljettajan tutkinnon vas-
taanottajan on salassapitosäännösten estämät-
tä annettava lisätodistusrekisteriä varten tar-
peelliset tiedot liikkuvan kaluston kuljettajan 
suorittamasta koulutuksesta ja kokeesta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

47 § 

Lisätodistusrekisterin tietojen käyttäminen ja 
säilytysaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikkuvan kaluston kuljettajan rekisteritie-

dot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden 
kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka ai-
kana hänen tässä laissa tarkoitettu kelpoisuu-
tensa on päättynyt. Jos määräajan kuluessa 
aloitetaan kuljettajaa koskeva rautatielain 
80 §:ssä tarkoitettu tutkinta, tietoja ei saa 
poistaa ennen kuin tutkinta on päättynyt 
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47 a § 

Tietojen luovuttaminen lisätodistusrekisteris-
tä 

Lisätodistusrekisteriin tallennettuja tietoja 
saa salassapitosäännösten estämättä pyynnös-
tä luovuttaa toimivaltaisille suomalaisille vi-
ranomaisille ja muun jäsenvaltion rautatie- ja 
onnettomuustutkintaviranomaiselle, jos se on 
tarpeellista rajat ylittävän toiminnan johdos-
ta. Tietojen luovutuksen on oltava välttämä-
töntä luovutuksen saajalle laissa tai sen nojal-
la säädettyjen tai määrättyjen taikka Euroo-
pan unionin lainsäädännössä säädettyjen teh-
tävien tai velvoitteiden hoitamiseksi. Rekis-
teröidyille tietoja luovutetaan siten kuin hen-
kilötietolaissa säädetään.  

Tietoa pyytävän on pyydettävä tieto kirjal-
lisesti tai sähköisesti ja perusteltava pyyntön-
sä. Rekisterinpitäjän on luovutettava pyyde-
tyt tiedot viipymättä. Rekisterinpitäjän ja tie-
tojen vastaanottajan on tietojen luovuttami-
sen yhteydessä huolehdittava asianmukaises-
ta tietojen suojauksesta. 

 
47 b § 

Rekisterinpitäjän konkurssi 

Jos lisätodistusten rekisterinpitäjä asetetaan 
konkurssiin, sen toimintaa jatkava uusi toi-
minnanharjoittaja vastaa lisätodistusrekiste-
rin sisältämien tietojen säilyttämisestä. 

Jos kukaan ei jatka konkurssiin menneen 
rekisterinpitäjän toimintaa, lisätodistusrekis-
terin tietojen säilyttämisestä vastaa Liiken-
teen turvallisuusvirasto. 

 
48 § 

Valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto pitää luette-

loa hyväksymistään oppilaitoksista, kertaus-
kouluttajista, tutkinnon vastaanottajista sekä 
30—32 §:ssä tarkoitetuista asiantuntijoista. 
Viraston on julkaistava luettelot ja pidettävä 
ne ajan tasalla. 
 — — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi suorittaa 
valvontatehtäväänsä ennakkoilmoituksen pe-
rusteella tai ennalta ilmoittamatta. Virasto 
voi käyttää valvonnassa apunaan asiantunti-
jaa, jos se on valvonnan toimittamiseksi tar-
peellista. Asiantuntijaan sovelletaan rikosoi-
keudellista virkavastuuta koskevia säännök-
siä hänen hoitaessaan tässä momentissa tar-
koitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuus-
ta säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). Poliisin velvollisuudesta antaa 
virka-apua säädetään poliisilain (493/1995) 
40 §:ssä. 
 

49 § 

Terveydentilaa ja psykologista soveltuvuutta 
koskevat ilmoitukset 

Epäillessään, että 19 §:n 1 momentissa tar-
koitettua tehtävää hoitava ei täytä terveydelle 
asetettuja vaatimuksia, 31 §:ssä tarkoitetun 
työterveyshuollon ammattihenkilön on salas-
sapitosäännösten estämättä ilmoitettava asi-
asta 30 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalääkä-
rille. Jos työterveyshuollon ammattihenkilö 
epäilee, että liikenneturvallisuustehtävää hoi-
tavalla ei enää ole 21 §:n 1 momentin mukai-
sia psykologisia valmiuksia tehtäviensä hoi-
tamiseksi, ammattihenkilön on salassapito-
säännösten estämättä ilmoitettava asiasta 
32 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijapsykologil-
le. Työterveyshuollon ammattihenkilön on 
annettava henkilön suostumuksella asian-
tuntijalääkärille tämän terveydentilaa sekä 
vastaavasti asiantuntijapsykologille psykolo-
gista soveltuvuutta koskevat kaikki asian ar-
vioimista varten tarpeelliset tiedot.  

Todetessaan, että 19 §:n 1 momentissa tar-
koitettua tehtävää hoitava ei täytä terveyden-
tilavaatimuksia, asiantuntijalääkärin on salas-
sapitosäännösten estämättä ilmoitettava siitä 
Liikenteen turvallisuusvirastolle. Jos asian-
tuntijapsykologi toteaa, että liikenneturvalli-
suustehtävää hoitavalla ei enää ole 21 §:n 
1 momentin mukaisia psykologisia valmiuk-
sia tehtäviensä hoitamiseksi, hänen on salas-
sapitosäännösten estämättä ilmoitettava siitä 
virastolle. Ilmoituksessa ei saa olla muita tie-
toja.  
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Ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitetun il-
moituksen tekemistä ilmoituksen kohteena 
olevalle on kerrottava velvollisuudesta tehdä 
ilmoitus sekä terveydentilan ja psykologisten 
valmiuksien vaikutuksesta hänen toiminta-
kykyynsä.  

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan 
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muutoin sähköisesti. 

 
50 § 

Huomautus ja varoitus 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
toiminnanharjoittajalle tai muulle tässä laissa 
tarkoitetulle toimijalle huomautuksen tai va-
roituksen, jos tämä toimii tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
vastaisesti. 

Varoitus voidaan antaa, jos huomautusta ei 
asiasta ilmenevät seikat kokonaisuudessaan 
huomioon ottaen voida pitää riittävänä. 

Huomautus voidaan antaa suullisesti tai 
kirjallisesti. Varoitus annetaan kirjallisesti. 
 

51 § 

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus tehos-
tekeinoihin 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä 
toiminnanharjoittajan tai muun tässä laissa 
tarkoitetun toimijan korjaamaan virheensä tai 
laiminlyöntinsä sekä asettaa sille velvoitteen 
toimia tämän lain tai sen nojalla säädetyn 
mukaisesti taikka kieltää toimenpiteen, jos 
asianomainen toimii huomautuksesta tai va-
roituksesta huolimatta tämän lain tai sen no-
jalla annettujen säännösten tai määräysten 
vastaisesti. Virasto voi asettaa uhkasakon, 
teettämisuhan tai keskeyttämisuhan antaman-
sa määräyksen tai asettamansa kiellon tehos-
teeksi siten kuin uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 

20  . 
Liikenneturvallisuuskoulutusta antavan op-

pilaitoksen tämän lain voimaan tullessa voi-
massa ollut hyväksyntä on sellaisenaan voi-
massa hyväksynnän voimassaoloajan, kui-
tenkin enintään 30 päivään kesäkuuta 2013, 
jonka jälkeen oppilaitoksella on oltava Lii-
kenteen turvallisuusviraston 23 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti antama hyväksyntä.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

————— 
 
 

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012 

 
 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 
 

Liikenneministeri Merja Kyllönen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 
rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain (1664/2009) 6 §:n 

1 momentin 5 kohta, 29 §:n 4 momentti sekä 52 ja 53 §, 
muutetaan 2—4 §, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 4 momentti, 13 §:n otsikko ja 4 momentti, 

16 §:n 1 momentti, 21 ja 23 §, 24 §:n 1 momentti, 25 ja 27 §, 28 §:n 2 momentti, 29 §:n 3 
momentti, 30 §:n 1 momentti, 31 §, 32 §:n 1 ja 2 momentti, 38, 39 ja 41 §, 42 §:n otsikko ja 1 
momentin 1 kohta, 44 §, 46 §:n 1 momentti, 47 §:n 2 momentti, 48 §:n 4 momentti ja 49—
51 § sekä 

lisätään 6 §:ään uusi 5 momentti, 9 §:ään uusi 8 momentti, lakiin uusi 9 a §, 12 §:ään uusi 
6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, lakiin uusi 12 a, 12 b, 21 a ja 
25 a §, 34 §:ään uusi 3 momentti, 42 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siir-
tyy 3 momentiksi, lakiin uusi 47 a ja 47 b § ja 48 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan valtion rataverkolla 
liikenneturvallisuustehtävissä toimiviin ja 
tehtäviin hakeutuviin sekä turvalaitteiden 
asennus- ja huoltotehtävissä sekä turvamie-
henä toimiviin. 

Lakia ei kuitenkaan sovelleta liikennetur-
vallisuustehtäviä Suomen ja Venäjän välises-
sä rautatieyhdysliikenteessä Suomen valtion 
raja-alueella ja raja-asemilla hoitavaan toisen 
valtion rautatieyrityksen henkilöstöön. 

Yksityisraiteilla toimiviin tätä lakia sovelle-
taan siltä osin kuin suoritettava liikennetur-
vallisuustehtävä yksityisraiteella vaikuttaa vä-
littömästi liikennöintiin valtion rataverkolla. 

Lakia ei sovelleta metro-, raitiovaunu- ja 
pikaraitiotiejärjestelmiin. 
 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan rataverkolla liiken-
neturvallisuustehtävissä toimiviin ja tehtäviin 
hakeutuviin tai turvalaitteiden asennus- ja 
huoltotehtävissä tai turvamiehenä toimiviin. 

Lakia ei sovelleta:  
1) sellaiseen raiteeseen, jolta ei ole liiken-

nöintiyhteyttä tässä laissa tarkoitettuun rata-
verkkoon tai jolta ei liikennöidä rataverkolle 
tai jolle ei liikennöidä rataverkolta, 

2) sellaiseen yksityisessä omistuksessa ole-
vaan rataverkkoon, jota rataverkon omistaja 
käyttää yksinomaan omassa tavaraliikentees-
sään; 

3) radan osilla, jotka on suljettu muulta 
rautatieliikenteeltä rautatiejärjestelmän kun-
nossapitoa, uusimista tai parantamista var-
ten; 

4) metro- ja raitiovaunuliikenteeseen eikä 
muuhun kevyen raideliikenteen järjestel-
mään; 
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5) liikenneturvallisuustehtäviä Suomen ja 
Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä 
Suomen valtion raja-alueella ja rautatieraja-
asemilla hoitavaan Venäjälle sijoittuneen 
rautatieyrityksen henkilöstöön.  

 
 

3 §  

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa, yksi-

tyisraiteita ja niillä käytettävää liikkuvaa ka-
lustoa sekä niiden muodostaman järjestelmän 
toimintaa ja hallinnointia; 

2) liikenneturvallisuustehtävällä rautatiejär-
jestelmässä suoritettavaa tehtävää, joka vai-
kuttaa välittömästi rautatiejärjestelmän lii-
kenneturvallisuuteen; 

3) turvamiehellä henkilöä, joka varoittaa 
radalla työskenteleviä saapuvasta liikkuvasta 
kalustosta; 

4) rautatieyrityksellä yksityisoikeudellista 
yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka Euroopan ta-
lousalueella myönnetyn toimiluvan nojalla 
päätoimenaan harjoittaa rautatieliikennettä ja 
jolla on hallinnassaan liikenteen harjoittami-
seen tarvittavaa liikkuvaa kalustoa; rautatie-
yrityksenä pidetään myös yksinomaan veto-
voimapalveluja tarjoavia yhteisöjä sekä rauta-
tieyritysten kansainvälistä yhteenliittymää; 

5) museoliikenteellä museokalustolla tai 
sellaiseen rinnastettavalla kalustolla rataver-
kolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä lii-
kennettä, jota harjoittava yhteisö ei tavoittele 
toiminnallaan liiketaloudellista voittoa; 

 
 
6) yksityisraiteella muuta kuin valtion 

omistamaa ja Liikenneviraston hallinnoimaa 
raidetta, jolla on liityntä valtion rataverkkoon; 

 
 
7) toiminnanharjoittajalla rautatieyritystä, 

museoliikennettä harjoittavaa yritystä tai yh-
teisöä, yksityisraiteella toimivaa yritystä tai 
yhteisöä, radanpitoa harjoittavaa yritystä ja 
Liikennevirastoa; 

8) liikkuvalla kalustolla henkilö- ja tavara-
liikenteessä sekä vaihtotyöliikenteessä käytet-

3 §

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) rautatiejärjestelmällä rataverkkoa, rata-

verkolla käytettävää liikkuvaa kalustoa sekä 
niiden muodostaman järjestelmän toimintaa 
ja hallinnointia; 

2) rataverkolla Liikenneviraston hallin-
noimaa valtion rataverkkoa ja lain sovelta-
misalan piiriin kuuluvaa 4 kohdassa tarkoi-
tettua yksityisraidetta;  

3) rataverkon haltijalla Liikennevirastoa ja 
tämän lain soveltamisalaan kuuluvan yksi-
tyisraiteen haltijaa; 

4) yksityisraiteella muuta kuin valtion 
omistamaa ja Liikenneviraston hallinnoimaa 
raidetta, jolta liikennöidään valtion rataver-
kolle tai toiselle yksityisraiteelle tai jolle lii-
kennöidään valtion rataverkolta tai toiselta 
yksityisraiteelta; 

 
 
 
5) rautatieliikenteen harjoittamisella rauta-

tieyrityksen liikennöintiä, radan kunnossapi-
toon liittyvää liikennöintiä, museoliikenteen 
harjoittajan liikennöintiä, muuna kuin pää-
toimenaan liikennöintiä harjoittavan yrityk-
sen tai yhteisön liikennöintiä ja rataverkon 
haltijan liikennöintiä rataverkolla; 

6) radan kunnossapitoa harjoittavalla yri-
tyksellä yritystä, joka tekee rataverkolla ra-
dan rakennus- ja kunnossapitotöitä ja har-
joittaa siihen liittyvää liikennöintiä rataver-
kolla; 

7) liikenneturvallisuustehtävällä rautatie-
järjestelmässä suoritettavaa tehtävää, joka 
vaikuttaa välittömästi rautatiejärjestelmän 
liikenneturvallisuuteen; 

 
8) turvamiehellä henkilöä, joka varoittaa 

radalla työskenteleviä saapuvasta liikkuvasta 
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tävää veturia, henkilöliikenteeseen tarkoitet-
tua moottorijunaa ja rataverkon kunnossapi-
toon tarkoitettua kiskoilla liikkuvaa kalustoa; 

9) liikkuvan kaluston kuljettajalla veturin-
kuljettajaa ja muuta liikkuvan kaluston kuljet-
tajaa, jolla tämän lain perusteella on kyky ja 
lupa kuljettaa itsenäisesti, vastuullisesti ja 
turvallisesti liikkuvaa kalustoa rautatieliiken-
teessä; 

 
 
10) veturinkuljettajadirektiivillä vetureita ja 

junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkul-
jettajien hyväksymisestä annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2007/59/EY. 

 

kalustosta; 
 
 
9) rautatieyrityksellä julkista tai yksityis-

oikeudellista yhtiötä tai muuta yhteisöä, joka 
Euroopan talousalueella myönnetyn toimilu-
van nojalla päätoimenaan harjoittaa rautatei-
den henkilö- tai tavaraliikennettä ja joka on 
velvollinen huolehtimaan vetopalveluista, se-
kä yksinomaan vetopalveluja tarjoavaa yri-
tystä; 

10) museoliikenteellä museokalustolla ra-
taverkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vä-
häistä liikennöintiä, jota harjoittava yhteisö ei 
tavoittele toiminnallaan liiketaloudellista 
voittoa; 

11) toiminnanharjoittajalla rautatieyritystä, 
rataverkon haltijaa, museoliikennettä harjoit-
tavaa yritystä tai yhteisöä, radan kunnossapi-
toa harjoittavaa yritystä ja muuna kuin pää-
toimenaan liikennöivää yritystä tai yhteisöä; 

12) liikkuvalla kalustolla henkilö- tai tava-
raliikenteessä sekä vaihtotyöliikenteessä käy-
tettävää veturia, henkilöliikenteeseen tarkoi-
tettua moottorijunaa ja rataverkon kunnossa-
pitoon tarkoitettua kiskoilla liikkuvaa kalus-
toa; 

13) liikkuvan kaluston kuljettajalla vetu-
rinkuljettajaa ja muuta liikkuvan kaluston 
kuljettajaa, jolla tämän lain perusteella on 
kyky ja lupa kuljettaa itsenäisesti, vastuulli-
sesti ja turvallisesti liikkuvaa kalustoa rauta-
tieliikenteessä; 

14) veturinkuljettajadirektiivillä vetureita 
ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturin-
kuljettajien hyväksymisestä annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2007/59/EY. 

 
 

4 §  

Toiminnanharjoittajan vastuu 

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnassaan 
siitä, että sen palveluksessa tai toiminnassa 
mukana olevat liikenneturvallisuustehtäviä 
hoitavat täyttävät tässä laissa säädetyt kelpoi-
suusvaatimukset. 

 

4 §

Toiminnanharjoittajan vastuu 

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnassaan 
siitä, että sen palveluksessa tai toiminnassa 
mukana olevat  

1) liikenneturvallisuustehtäviä hoitavat 
täyttävät tässä laissa tarkoitetut kelpoisuus-
vaatimukset; ja 

2) turvamiesten ja turvalaitteiden asennus-
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ja huoltotehtäviä hoitavien terveydentila 
täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset. 

 
6 §  

Kelpoisuusvaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
5) on hyvämaineinen siten, että häntä ei ole 

viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana 
tuomittu rikoksesta, joka osoittaa hänet sopi-
mattomaksi toimimaan liikenneturvallisuus-
tehtävissä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 5 mom.) 

6 § 

Kelpoisuusvaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
(1 mom. 5 kohta kumotaan) 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen ja Ruotsin välisessä rautatieyhdys-

liikenteessä Suomen valtion raja-alueella ja 
rautatieraja-asemilla liikenneturvallisuusteh-
täviä hoitavan Ruotsiin sijoittuneen rautatie-
liikenteen harjoittajan liikenneturvallisuus-
tehtäviä hoitavan henkilöstön Ruotsissa 
myönnetty kelpoisuus on voimassa sellaise-
naan Suomessa.  

 
9 §  

Lupakirjan pitäminen voimassa 

Lupakirja on voimassa kymmenen vuotta, 
jos sen haltija osallistuu kertauskoulutukseen 
ja toimii tehtäväkohtaisen pätevyytensä mu-
kaisissa liikenneturvallisuustehtävissä vähin-
tään 100 tuntia kunakin kalenterivuonna. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 8 mom.) 

9 § 

Lupakirjan pitäminen voimassa 

Lupakirja on voimassa kymmenen vuotta 
sen myöntämisestä tai enintään siihen saak-
ka, kunnes lupakirjan haltija täyttää 68 vuot-
ta jos sen haltija osallistuu kertauskoulutuk-
seen ja hoitaa tehtäväkohtaisen pätevyytensä 
mukaisia 5 §:ssä tarkoitettuja tehtäväkoko-
naisuuksia yhteensä vähintään 100 tuntia ku-
nakin kalenterivuonna. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 

määräyksiä kertauskoulutuksen sisällöstä ja 
kestosta. 

 
 
 

9 a § 

Lupakirjan voimassaolon uudistaminen 

Jos liikkuvan kaluston kuljettamiseen kou-
lutuksen saaneen lupakirja ei ole voimassa 
9 §:ssä säädetyn vuoksi, hänen on suoritetta-
va hyväksytysti kertauskoulutuksen lisäksi 
käytännön osaamista osoittava koe liikkuvan 
kaluston kuljettajan kelpoisuuden uudistami-
seksi. 
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12 §  

Lisätodistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lisätodistus kuuluu sen myöntäneelle toi-

minnanharjoittajalle, ja se on voimassa tois-
taiseksi, jos liikkuvan kaluston kuljettajan 
palvelussuhde ei ole päättynyt. Toiminnan-
harjoittajan on annettava kuljettajalle lisäto-
distuksen oikeaksi todistettu jäljennös. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

(lisätään uusi 6 mom.) 

12 § 

Lisätodistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lisätodistus kuuluu sen myöntäneelle toi-

minnanharjoittajalle. Se on voimassa toistai-
seksi siihen saakka, kun lisätodistuksen halti-
ja täyttää 68 vuotta, jos hänen palvelussuh-
teensa ei ole päättynyt ja hän on ylläpitänyt 
pätevyyttään 12 a §:ssä tarkoitetulla tavalla. 
Toiminnanharjoittajan on annettava kuljetta-
jalle lisätodistuksen oikeaksi todistettu jäl-
jennös. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Toiminnanharjoittajan päätökseen, jolla 
hakemus lisätodistuksen saamiseksi on hylät-
ty tai lisätodistus on peruutettu, voidaan ha-
kea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta 
siten kuin hallintolain (434/2003) 7 a luvussa 
säädetään.   
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 

12 a §

Lisätodistuksen pitäminen voimassa ja kerta-
uskoulutus 

Toiminnanharjoittajalla on oltava käytössä 
turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvattava 
koulutusmenettely, jolla varmistetaan liikku-
van kaluston kuljettajien pätevyyden ylläpi-
täminen. Lisäksi toiminnanharjoittajan on 
järjestettävä lisätodistuksen saaneelle kuljet-
tajalle lisätodistuksen voimassa pitämiseksi 
12 §:n 3 momentin mukaisia kokeita tai oh-
jattava kuljettaja 2 momentissa tarkoitetun 
muun kokeita järjestävän toimijan koetilai-
suuksiin.  

Kokeita voi järjestää toiminnanharjoittajan 
lisäksi 23 §:ssä tarkoitettu oppilaitos ja Lii-
kenteen turvallisuusviraston tehtävään hy-
väksymä rautatiejärjestelmän liikenneturval-
lisuuteen perehtynyt henkilö. Toiminnanhar-
joittaja voi tehdä yhteistyötä 23 §:ssä tarkoi-
tetun oppilaitoksen kanssa 1 momentissa tar-
koitetun koulutusmenettelyn järjestämisessä.  

Kuljettajan on lisätodistuksen voimassa pi-
tämiseksi suoritettava hyväksytysti 12 §:n 3 
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momentin mukainen koe:  
1) kuljettajan kulloiseenkin toimenkuvaan 

kuuluvan lisätodistuksessa määritellyn liik-
kuvan kaluston kuljettamisen tuntemusta kos-
keva koe vähintään joka kolmas vuosi; 

2) kuljettajan kulloiseenkin toimenkuvaan 
liittyvän lisätodistuksessa määritellyn rata-
verkon tuntemusta koskeva koe vähintään jo-
ka kolmas vuosi ja aina, kun kuljettaja on ol-
lut poissa lisätodistuksessa tarkoitetuista teh-
tävistä vähintään vuoden ajan;  

3) kuljettajan kulloiseenkin toimenkuvaan 
liittyviltä osin toiminnanharjoittajan turvalli-
suusjohtamisjärjestelmän tuntemusta koskeva 
koe vähintään joka kolmas vuosi.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoi-
tetusta koulutusmenettelystä ja 3 momentissa 
tarkoitetuista kokeista.  

 
 
 12 b § 

Lisätodistuksen voimassaolon uudistaminen 

Jos henkilöllä on lupakirja liikkuvan kalus-
ton kuljettamiseen, mutta hänen lisätodistuk-
sensa ei ole voimassa 12a §:n 3 momentissa 
säädetyn vuoksi, hänen on suoritettava hy-
väksytysti 12 a §:ssä tarkoitetut kokeet voi-
dakseen jälleen toimia liikkuvan kaluston 
kuljettajan tehtävässä. 

 
13 §  

Lisätodistuksen peruuttaminen 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää 
liikkuvan kaluston kuljettajaa toimimasta alu-
eellaan, jos kuljettaja aiheuttaa vakavan uh-
kan rautatiejärjestelmän turvallisuudelle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Lisätodistuksen peruuttaminen ja liikkuvan 
kaluston kuljettamisen kieltäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi kieltää 

liikkuvan kaluston kuljettajaa toimimasta ra-
taverkolla, jos kuljettaja aiheuttaa vakavan 
uhkan rautatiejärjestelmän turvallisuudelle. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
16 §  

Kelpoisuuskirjan pitäminen voimassa 

Kelpoisuuskirja on voimassa toistaiseksi, 

16 § 

Kelpoisuuskirjan pitäminen voimassa 

Kelpoisuuskirja on voimassa toistaiseksi 
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jos sen haltija osallistuu kertauskoulutukseen 
ja toimii tehtäväkohtaisen pätevyytensä mu-
kaisissa liikenneturvallisuustehtävissä vähin-
tään 100 tuntia kunakin kalenterivuonna. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —   

siihen saakka, kun kelpoisuuskirjan haltija 
täyttää 68 vuotta, jos sen haltija osallistuu 
kertauskoulutukseen ja hoitaa tehtäväkohtai-
sen pätevyytensä mukaisia 5 §:ssä tarkoitet-
tuja tehtäväkokonaisuuksia yhteensä vähin-
tään 100 tuntia kunakin kalenterivuonna. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
21 §  

Psykologinen soveltuvuus 

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, et-
tä 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu psykologi 
tekee liikenneturvallisuustehtävässä aloitta-
valle psykologisen henkilöarvioinnin varmis-
taakseen, että tällä on riittävät psykologiset 
valmiudet ja soveltuvuus tehtävään. Ratatyön 
liikenneturvallisuudesta vastaavalle ei tarvitse 
tehdä edellä tarkoitettua arviointia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psykologinen henkilöarviointi on tehtävä 
aina myös, jos 31 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun työterveyshuollon ammattihenkilön arvi-
on perusteella on syytä epäillä, että liikenne-
turvallisuus vaarantuu, koska liikenneturvalli-
suustehtävässä toimivalla ei enää ole psyko-
logisia valmiuksia tehtäviensä hoitamiseksi. 

Psykologi antaa psykologisen henkilöarvi-
oinnin tulosten perusteella kirjallisen lausun-
non arvioidun psykologisesta soveltuvuudesta 
liikenneturvallisuustehtäviin. 

Säännökset psykologisen henkilöarvioinnin 
tekemisestä sekä liikenneturvallisuustehtävää 
hoitavan henkilön psykologisten ominaisuuk-
sien ja soveltuvuuden arvioimisesta annetaan 
Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä. 
 

21 §

Psykologinen soveltuvuus  

Liikenneturvallisuustehtävää saa hoitaa 
vain henkilö, jolla on tehtävän turvallisessa 
hoitamisessa vaadittavat psykologiset val-
miudet ja soveltuvuus tehtävän hoitamiseen. 
Henkilön on oltava psykologisilta ominai-
suuksiltaan, käyttäytymiseltään ja persoonal-
lisuudeltaan soveltuva hoitamaansa liikenne-
turvallisuustehtävään. Henkilö, jolla on to-
dettu toiminnallisessa soveltuvuudessa tai 
muissa psykologisissa ominaisuuksissa sel-
laisia ammattiin liittyviä psykologisia puut-
teita, jotka saattavat haitata tehtävän turval-
lista hoitamista, ei saa hoitaa liikenneturval-
lisuustehtävää. 

Toiminnanharjoittajan on varmistettava, et-
tä 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu psykologi 
tekee liikenneturvallisuustehtävässä aloitta-
valle psykologisen henkilöarvioinnin sen 
varmistamiseksi, että tällä on riittävät psyko-
logiset valmiudet ja soveltuvuus tehtävään. 
Arviointia ei kuitenkaan tehdä ratatyön lii-
kenneturvallisuudesta vastaavalle.  

Psykologinen henkilöarviointi on tehtävä 
aina myös, jos 31 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun työterveyshuollon ammattihenkilön arvi-
on perusteella on syytä epäillä, että liikenne-
turvallisuus vaarantuu, koska liikenneturval-
lisuustehtävässä toimivalla ei enää ole psyko-
logisia valmiuksia tehtäviensä hoitamiseksi. 

Psykologi antaa psykologisen henkilöarvi-
oinnin perusteella kirjallisen lausunnon hen-
kilön psykologisesta soveltuvuudesta liiken-
neturvallisuustehtävään. 

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tar-
kemmat määräykset liikenneturvallisuusteh-
tävää hoitavalta vaadittavista psykologisista 
ominaisuuksista ja soveltuvuudesta sekä psy-
kologisen henkilöarvioinnin tekemisestä. Li-
säksi virasto antaa määräykset henkilöarvi-
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oinnin uusimisesta tarvittaessa. 
 
 
 
 
 
 

21 a § 

Psykologin perehdyttäminen 

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava 
psykologin perehdyttämisestä liikenneturval-
lisuustehtäviin, näiden tehtävien työympäris-
töön sekä siinä oleviin liikenneturvallisuus-
riskeihin. 

 
23 §  

Oppilaitokset 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy ha-
kemuksesta toistaiseksi tai määräajaksi tässä 
laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjäksi 
oppilaitoksen, jonka henkilöstöllä on koulu-
tustehtävässä tarvittava rautatiejärjestelmän 
hyvä ammatillinen osaaminen. Oppilaitoksen 
hyväksyminen voidaan rajoittaa koskemaan 
yhden tai useamman koulutusohjelman mu-
kaista koulutusta. 

 
 
 
 
Jos oppilaitoksen järjestämän koulutuksen 

laajuus muuttuu oleellisesti, sen on pyydettä-
vä Liikenteen turvallisuusvirastolta uutta hy-
väksyntää. Liikenteen turvallisuusvirasto voi 
myös tarkistaa oppilaitoksen hyväksynnän, 
jos liikenneturvallisuustehtäviä koskevia kel-
poisuusvaatimuksia muutetaan olennaisesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 §

Oppilaitokset 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi 
25 §:n 1 momentissa tarkoitettua koulutusta 
järjestävät oppilaitokset. Hyväksymisen edel-
lytyksenä on, että oppilaitoksen henkilöstöllä 
on koulutustehtävässä tarvittava rautatiejär-
jestelmän hyvä ammatillinen osaaminen. Op-
pilaitos voidaan hyväksyä antamaan yhden 
tai useamman koulutusohjelman mukaista 
koulutusta. Jos oppilaitos kuuluu toiminnan-
harjoittajan organisaatioon, toiminnan-
harjoittaja vastaa, että oppilaitos täyttää 
laissa säädetyt vaatimukset. 

Jos oppilaitoksen antaman koulutuksen 
laajuus muuttuu oleellisesti, sen on pyydettä-
vä Liikenteen turvallisuusvirastolta uutta hy-
väksyntää. Liikenteen turvallisuusvirasto voi 
tarkistaa oppilaitoksen hyväksynnän, jos lii-
kenneturvallisuustehtäviä hoitavien kelpoi-
suusvaatimuksia tai oppilaitoksen hyväksy-
miselle säädettyjä vaatimuksia muutetaan 
olennaisesti. 

Oppilaitoksen on annettava koulutusohjel-
man mukaista koulutusta tasapuolisella ja 
syrjimättömällä tavalla kaikille liikennetur-
vallisuustehtäviä hoitaville ja näihin tehtä-
viin hakeutuville. Jos oppilaitos kuuluu toi-
minnanharjoittajan organisaatioon, sen tar-
joamaan koulutukseen on päästävä samoin 
edellytyksin siitä riippumatta, kouluttaako 
oppilaitos toiminnanharjoittajan omaa hen-
kilöstöä vai muita koulutusta tarvitsevia hen-
kilöitä. Oppilaitoksen on huolehdittava siitä, 
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Hyväksyttyjen oppilaitosten luetteloinnista, 

oppilaitosten hyväksymisen rajaamisesta ja 
muista teknisistä yksityiskohdista voidaan 
tarvittaessa säätää valtioneuvoston asetuksel-
la. 

että sillä on käytettävissään koulutuksen jär-
jestämistä varten tarvittava opetushenkilöstö 
ja muut toimintaedellytykset.  

Hyväksyttyjen oppilaitosten luetteloinnista 
voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. 
Tarkemmat säännökset oppilaitokselle asetet-
tavista vaatimuksista annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella. 

 
24 §  

Opetushenkilöstö ja opetusvälineet 

Oppilaitoksen hyväksymisen edellytyksenä 
on, että sillä on toiminnan laajuuteen nähden 
riittävä opetushenkilöstö sekä asianmukaiset 
opetusvälineet ja toimitilat sekä opetuksesta 
vastaava henkilö, joka ohjaa, valvoo ja kehit-
tää koulutusta ja toimii muutoinkin tosiasial-
lisesti tehtävässä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 § 

Opetushenkilöstö ja opetusvälineet 

Sen lisäksi, mitä 23 §:n 1 momentissa sää-
detään, oppilaitoksen hyväksymisen edelly-
tyksenä on, että sillä on toiminnan laajuuteen 
nähden riittävä opetushenkilöstö sekä asian-
mukaiset opetusvälineet ja toimitilat sekä 
opetuksesta vastaava henkilö, joka vastaa, 
ohjaa, valvoo ja kehittää koulutusta ja toimii 
muutoinkin tosiasiallisesti tehtävässä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
25 §  

Koulutusohjelmien hyväksyminen 

 
Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 

oppilaitoksen hakemuksesta liikenneturvalli-
suustehtävien tehtäväkohtaiset koulutusoh-
jelmat. Koulutusohjelmaan on sisällyttävä 
opetusta ainakin rautatiejärjestelmän perus-
tiedoista, tehtävissä sovellettavista säännök-
sistä ja määräyksistä sekä työnopastusta kou-
lutusohjelman mukaisissa tehtävissä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 §  

Koulutusohjelmat ja koulutuksen järjestä-
minen  

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
oppilaitoksen hakemuksesta liikenneturvalli-
suustehtävien tehtäväkohtaiset koulutusoh-
jelmat. Koulutusohjelmaan on sisällytettävä 
opetusta ainakin rautatiejärjestelmän perus-
tiedoista, tehtävissä sovellettavista säännök-
sistä ja määräyksistä sekä työnopastusta kou-
lutusohjelman mukaisissa tehtävissä. Oppi-
laitos vastaa, että koulutus annetaan koulu-
tusohjelman mukaisesti ja että se on asian-
mukaista. 

Työnopastuksesta voi kuljettajakoulutusta 
järjestettäessä huolehtia myös rautatieliiken-
teen harjoittaja, jos oppilaitoksella ei ole 
tarvittavia toimintaedellytyksiä antaa työn-
opastusta liikkuvan kaluston kuljettamiseen. 
Oppilaitos kuitenkin vastaa työnopastuksen 
sisällöstä ja siitä, että työnopastus järjeste-
tään koulutusohjelman mukaisesti. 

Havaittuaan puutteellisuuksia hyväksymäs-
sään koulutusohjelmassa Liikenteen turvalli-
suusviraston on varattava oppilaitokselle ti-
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Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tar-
kempia määräyksiä koulutusohjelmien sisäl-
löstä ja koulutusmenetelmistä. 

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto havaitsee 
olennaisia puutteellisuuksia hyväksymässään 
koulutusohjelmassa, virasto voi peruuttaa hy-
väksynnän. 

laisuus korjata puutteellisuus kohtuullisessa 
määräajassa, joka ei saa olla kahta kuukaut-
ta lyhyempi. Jos puutteellisuus on olennai-
nen, eikä sitä ole määräajassa korjattu, vi-
rasto voi peruuttaa koulutusohjelman hyväk-
synnän.  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
tarkempia määräyksiä koulutusohjelmien si-
sällöstä ja koulutusmenetelmistä. 
 

 
 25 a §

Rautatieyrityksen määrääminen antamaan 
työnopastusta 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä 
rautatieyrityksen tarjoamaan työnopastusta 
liikkuvan kaluston kuljettamiseen muille rau-
tatieliikenteen harjoittajille ja sellaisille yh-
tiöille tai muille yhteisöille, joiden tarkoituk-
sena on aloittaa rautatieliikenteen harjoitta-
minen, jos työnopastukselle ei ole muutoin 
toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja. Velvolli-
suus tarjota työnopastusta voidaan määrätä, 
jos rautatieyritys harjoittaa vastaavanlaista 
liikennöintiä kuin työnopastusta pyytävä rau-
tatieliikenteen harjoittaja harjoittaa tai sitä 
pyytävä yhtiö tai muu yhteisö aikoo harjoit-
taa.  

Määrätessään rautatieyrityksen tarjoa-
maan työnopastusta viraston on otettava 
huomioon, että rautatieyrityksellä on riittävät 
toimintaedellytykset tehtävää varten ja ettei 
työnopastus kohtuuttomasti rajoita rautatie-
yrityksen omaa työnopastusta.  

Työnopastusta tarjoava rautatieyritys päät-
tää työnopastuksen käytännön järjestelyistä 
yhdessä oppilaitoksen kanssa. Sille on suori-
tettava työnopastuksesta kohtuullinen korva-
us ottaen huomioon opastuksesta aiheutuneet 
kustannukset ja kohtuullinen tuotto. Korva-
uksesta vastaa työnopastusta pyytävä rauta-
tieliikenteen harjoittaja tai muu yhtiö tai yh-
teisö. Korvauksen on oltava tasapuolinen 
kaikille tässä momentissa tarkoitetuille työn-
opastusta saaville yhtiöille ja muille yhtei-
söille. Työnopastusta tarjoava rautatieyritys 
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voi vaatia palvelua pyytävältä rautatieliiken-
teen harjoittajalta tai muulta yhtiöltä tai yh-
teisöltä ennakkomaksun työnopastuksesta tai 
vakuuden maksun suorittamisesta. 

 
27 §  

Liikkuvan kaluston kuljettajan tutkinnon vas-
taanottajan hyväksyminen 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy ha-
kemuksesta liikkuvan kaluston kuljettajan lu-
pakirjaan oikeuttavan tutkinnon vastaanotta-
jat. Hyväksymisen edellytyksenä on, että ha-
kija on perehtynyt erityisesti vastaanottaman-
sa tutkinnon aihepiiriin ja hänellä on riittävää 
käytännön kokemusta siitä. 
 

Toiminnanharjoittaja hyväksyy liikkuvan 
kaluston kuljettajan lisätodistukseen oikeutta-
van tutkinnon vastaanottamista varten tutkin-
non vastaanottajan, jos hakija on perehtynyt 
erityisesti vastaanottamansa tutkinnon aihe-
piiriin ja hänellä on riittävää käytännön ko-
kemusta siitä. 

Tutkintojen vastaanottajat hyväksytään 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
määräyksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuilta 
tutkinnon vastaanottajilta edellytettävistä tie-
doista, taidoista, alan tuntemuksesta ja päte-
vyyden ylläpitämisestä sekä tutkinnon vas-
taanotto-oikeuden voimassaolosta. 

27 § 

Liikkuvan kaluston kuljettajan tutkinnon vas-
taanottajan hyväksyminen 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta liikkuvan kaluston kuljettajan 
lupakirjaan ja lisätodistukseen oikeuttavan 
tutkinnon vastaanottajat. Hyväksymisen edel-
lytyksenä on, että hakija on perehtynyt erityi-
sesti vastaanottamansa tutkinnon aihepiiriin 
ja hänellä on riittävää käytännön kokemusta 
siitä.  

Tutkintojen vastaanottajat hyväksytään 
enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tut-
kinnon vastaanottajan on toteutettava tasa-
puolisella ja syrjimättömällä tavalla liikku-
van kaluston kuljettajan koulutukseen liitty-
vät lupakirjaan ja lisätodistukseen oikeutta-
vat tutkinnot. Tutkinnon vastaanottajan on 
hyväksymisen yhteydessä annettava tätä kos-
keva vakuutus.  

Tutkinnon vastaanottajilta edellytettävistä 
tiedoista, taidoista, alan tuntemuksesta ja pä-
tevyyden ylläpitämisestä sekä tutkinnon vas-
taanottajien luetteloinnista ja vastaanotto-
oikeuden voimassaolosta voidaan säätää val-
tioneuvoston asetuksella. 

 
28 §  

Kertauskouluttajan hyväksyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 

määräyksiä kertauskouluttajalta edellytettä-
vistä tiedoista, taidoista ja alan tuntemuksesta 
sekä pätevyyden ylläpitämisestä. 

28 § 

Kertauskouluttajan hyväksyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kertauskouluttajalta edellytettävistä tie-

doista, taidoista ja alan tuntemuksesta sekä 
pätevyyden ylläpitämisestä voidaan säätää 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
29 §  

Hyväksynnän peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa 

toistaiseksi tai määräajaksi 27 §:n 1 ja 2 mo-

29 § 

Hyväksynnän peruuttaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa 

toistaiseksi tai määräajaksi 27 §:n 
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mentissa tarkoitettujen tutkintojen vastaanot-
tajan hyväksynnän, jos tutkinnon vastaanotta-
ja ei enää täytä hyväksynnän saamisen edelly-
tyksiä taikka toimii vakavasti vastoin hänelle 
hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja tai 
säädettyjä tai määrättyjä velvollisuuksia ja 
tutkinnon vastaanottaja ei ole kehotuksesta 
huolimatta korjannut menettelyään. Ennen 
hyväksynnän peruuttamista Liikenteen turval-
lisuusviraston on kuultava tutkinnon vastaan-
ottajaa sekä toiminnanharjoittajaa. 

Toiminnanharjoittaja voi peruuttaa toistai-
seksi tai määräajaksi 27 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun tutkinnon vastaanottajan hyväk-
synnän, jos tutkinnon vastaanottaja ei enää 
täytä hyväksynnän saamisen edellytyksiä 
taikka toimii vakavasti vastoin hänelle hyväk-
symispäätöksessä asetettuja ehtoja tai säädet-
tyjä tai määrättyjä velvollisuuksia ja tutkin-
non vastaanottaja ei ole kehotuksesta huoli-
matta korjannut menettelyään. Ennen hyväk-
synnän peruuttamista toiminnanharjoittajan 
on kuultava tutkinnon vastaanottajaa. 

 

1 momentissa tarkoitetun tutkintojen vas-
taanottajan hyväksynnän, jos tutkinnon vas-
taanottaja ei enää täytä hyväksymisen edelly-
tyksiä taikka toimii vakavasti vastoin hänelle 
asetettuja ehtoja tai säädettyjä tai määrättyjä 
velvollisuuksia eikä tutkinnon vastaanottaja 
ole kehotuksesta huolimatta korjannut menet-
telyään. Ennen hyväksynnän peruuttamista 
Liikenteen turvallisuusviraston on kuultava 
tutkinnon vastaanottajaa. 
 
(4 mom. kumotaan) 

 
30 §  

Rautatiealan asiantuntijalääkäri 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy ha-
kemuksesta enintään viiden vuoden määrä-
ajaksi edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
ja tehtäviä hoitavien henkilöiden terveydenti-
lan ja liikennekelpoisuuden arviointia varten 
asiantuntijalääkärin. Lääkäriltä vaaditaan, et-
tä: 

1) hän on perehtynyt liikennelääketietee-
seen; 

2) hän tuntee rautateiden liikenneturvalli-
suustehtävissä toimiville asetetut terveydenti-
laa koskevat vaatimukset hyvin; 

3) hänellä on käytännön kokemusta alan 
työpaikkaselvitysten tekemisestä; ja 

4) hänellä on todistus säännöllisestä osallis-
tumisesta Liikenteen turvallisuus viraston jär-
jestämään täydennyskoulutukseen. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 § 

Rautatiealan asiantuntijalääkäri 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi 
edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettuja teh-
täviä hoitavien henkilöiden terveydentilan ja 
liikennekelpoisuuden arviointia varten asian-
tuntijalääkärin. Lääkäriltä vaaditaan, että: 

1) hän on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain (559/1994) mukaisesti 
laillistettu ammattihenkilö; 

2) hän on perehtynyt liikennelääketietee-
seen; 

3) hän tuntee rautateiden liikenneturvalli-
suustehtävissä toimiville asetetut terveydenti-
laa koskevat vaatimukset hyvin; 

4) hänellä on käytännön kokemusta alan 
työpaikkaselvitysten tekemisestä; ja 

5) hänellä on todistus säännöllisestä osallis-
tumisesta Liikenteen turvallisuusviraston jär-
jestämään täydennyskoulutukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 



 HE 132/2012 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

45

31 §  

Rautatieliikenteen työterveyshuollon ammat-
tihenkilö 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy ha-
kemuksesta enintään viiden vuoden määrä-
ajaksi edellä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu-
ja tehtäviä hoitavien henkilöiden terveystar-
kastusten tekemistä varten työterveyshuolto-
laissa tarkoitetun työterveyshuollon ammatti-
henkilön. Ammattihenkilöltä vaaditaan, että: 

1) hän tuntee rautateiden liikenneturvalli-
suustehtävissä toimiville asetetut terveydenti-
laa koskevat vaatimukset riittävän hyvin; 

2) hänellä on käytännön kokemusta alan 
työpaikkaselvitysten tekemisestä; 

 
3) rautatiealan asiantuntijalääkäri on käy-

tännössä perehdyttänyt hänet terveystarkas-
tusten tekemiseen; ja 

4) hänellä on todistus osallistumisesta Lii-
kenteen turvallisuusviraston järjestämään 
täydennyskoulutukseen. 

Liikenteen turvallisuusviraston antama hy-
väksyntä pysyy voimassa edellyttäen, että 
työterveyshuollon ammattihenkilö säännölli-
sesti osallistuu täydennyskoulutukseen. 

Työterveyshuollon ammattihenkilöltä vaa-
dittavasta pätevyydestä sekä täydennyskoulu-
tuksen kestosta ja sisällöstä sekä siitä, kuinka 
usein hänen on osallistuttava täydennyskoulu-
tukseen, säädetään valtioneuvoston asetuksel-
la. 

 

31 § 

Rautatieliikenteen työterveyshuollon ammat-
tihenkilö 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi 
työterveyshuoltolaissa tarkoitetun työterve-
yshuollon ammattihenkilön. 19 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien 
henkilöiden terveystarkastusten tekemistä 
varten ammattihenkilöltä vaaditaan, että: 

1) hän on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain mukaisesti laillistettu 
ammattihenkilö; 

2) hän tuntee rautateiden liikenneturvalli-
suustehtävissä toimiville asetetut terveydenti-
laa koskevat vaatimukset riittävän hyvin; 

3) hänellä on käytännön kokemusta alan 
työpaikkaselvitysten tekemisestä; ja 

 
4) hänellä on todistus osallistumisesta Lii-

kenteen turvallisuusviraston järjestämään 
täydennyskoulutukseen. 

Liikenteen turvallisuusviraston antama hy-
väksyntä pysyy voimassa edellyttäen, että 
työterveyshuollon ammattihenkilö osallistuu 
säännöllisesti täydennyskoulutukseen. 

Työterveyshuollon ammattihenkilöltä vaa-
dittavasta pätevyydestä säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Työterveyshuol-
lon ammattihenkilön täydennyskoulutuksen 
kestosta ja sisällöstä sekä siitä, kuinka usein 
hänen on osallistuttava täydennyskoulutuk-
seen, säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

 
32 §  

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologi 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy ha-
kemuksesta enintään viiden vuoden määrä-
ajaksi rautatieliikenteen asiantuntijapsykolo-
gin, jolla on oikeus tehdä liikenneturvalli-
suustehtävissä toimivien psykologinen henki-
löarviointi. 

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologilta 
edellytetään, että: 

1) hänellä on hyvä työ- ja organisaatiopsy-
kologian ja psykologisen henkilöarvioinnin 
tuntemus; 

32 §

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologi 

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy 
hakemuksesta enintään viideksi vuodeksi rau-
tatieliikenteen asiantuntijapsykologin, jolla 
on oikeus tehdä liikenneturvallisuustehtävis-
sä toimivien psykologinen henkilöarviointi. 

Rautatieliikenteen asiantuntijapsykologilta 
vaaditaan, että: 

1) hän on terveydenhuollon ammattihenki-
löistä annetun lain mukaisesti laillistettu 
ammattihenkilö; 

2) hänellä on hyvä työ- ja organisaatiopsy-
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2) hän on perehtynyt liikenneturvallisuus-
tehtävissä toimivilta vaadittavien psykologis-
ten ominaisuuksien arviointiin; 

3) hänellä on käytännön kokemusta psyko-
logisten ominaisuuksien arvioinnista; ja  

4) hänellä on todistus osallistumisesta Lii-
kenteen turvallisuusviraston järjestämään 
täydennyskoulutukseen. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

kologian ja psykologisen henkilöarvioinnin 
tuntemus; 

3) hän on perehtynyt liikenneturvallisuus-
tehtävissä toimivilta vaadittavien psykologis-
ten ominaisuuksien arviointiin; 

4) hänellä on käytännön kokemusta psyko-
logisten ominaisuuksien arvioinnista; ja 

5) hänellä on todistus osallistumisesta Lii-
kenteen turvallisuusviraston järjestämään 
täydennyskoulutukseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
34 §  

Erivapauden myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 3 mom.) 

34 § 

Erivapauden myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erivapaus terveydentilaa koskevista vaati-

muksista lakkaa, jos:  
1) rautatiealan asiantuntijalääkäri toteaa 

20 §:n 3 momentin nojalla antamassaan lau-
sunnossa, että tehtävää hoitavan terveydenti-
lassa erivapauden perusteena ollut puute on 
poistunut; 

2) rautatiealan asiantuntijalääkäri toteaa 
20 §:n 3 momentin nojalla antamassaan lau-
sunnossa, että tehtävää hoitava henkilö ei 
enää kykene terveydentilansa vuoksi hoita-
maan 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä; 

3) Liikenteen turvallisuusvirastolle tehdyn 
ilmoituksen mukaan henkilö ei erivapauden 
saatuaan ole enää vuoteen työskennellyt 1 
momentissa tarkoitetuissa tehtävissä;  

4) Liikenteen turvallisuusvirastolle tehdyn 
ilmoituksen mukaan henkilö ei enää toimi 
siinä toimintaympäristössä 
19 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tehtävis-
sä, joihin erivapaus on myönnetty. 

 
38 §  

Rekisteröidyt 

Kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa tietoja: 
1) henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen 

turvallisuusvirastolta lupakirjaa liikkuvan ka-
luston kuljettamiseen tai kelpoisuuskirjaa 
muussa rautatiejärjestelmän liikenneturvalli-
suustehtävässä toimimiseen; 

2) henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen 

38 §

Rekisteröidyt 

Kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa tietoja: 
1) henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen 

turvallisuusvirastolta lupakirjaa liikkuvan ka-
luston kuljettamiseen tai kelpoisuuskirjaa 
muussa rautatiejärjestelmän liikenneturvalli-
suustehtävässä toimimiseen;  

2) henkilöstä, joka on hakenut Liikenteen 
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turvallisuusvirastolta 34 §:n mukaista eriva-
pautta; 

3) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta hen-
kilöstä, joka on syyllistynyt 52–54 §:ssä tar-
koitettuihin rikoksiin; ja 

 
 
4) edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta hen-

kilöstä, johon liittyen on käynnissä 3 kohdas-
sa tarkoitettua tekoa koskeva esitutkinta, syy-
teharkinta tai oikeudenkäynti. 

 

turvallisuusvirastolta 34 §:n mukaista eriva-
pautta;  

3) lupakirjan tai kelpoisuuskirjan haltijas-
ta, jonka rautatiealan asiantuntijalääkäri on 
20 §:n 3 momentin nojalla antamassaan lau-
sunnossa todennut terveydentilaltaan sopi-
mattomaksi liikenneturvallisuustehtäviin; 

4) lupakirjan tai kelpoisuuskirjan haltijas-
ta, jonka rautatieliikenteen asiantuntijapsy-
kologi on 21 §:n 4 momentin nojalla anta-
massaan lausunnossa todennut psykologisilta 
valmiuksiltaan soveltumattomaksi liikenne-
turvallisuustehtäviin; 

5) lupakirjan tai kelpoisuuskirjan hakijasta 
ja haltijasta, joka on syyllistynyt 41 §:n 
1 momentissa tarkoitettuihin rikoksiin; 

6) edellä 5 kohdassa tarkoitetusta henkilös-
tä, johon liittyen on käynnissä 
41 §:n 1 momentissa tarkoitettua tekoa kos-
keva esitutkinta, syyteharkinta tai oikeuden-
käynti. 

 
39 §  

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot 

Liikenteen turvallisuusvirastolla on luvan 
myöntämisen, uusimisen ja peruuttamisen 
edellytysten arvioimiseksi oikeus salassapito-
säännösten estämättä saada rikosrekisteristä, 
sakkorekisteristä, oikeushallinnon tietojärjes-
telmistä syyteharkinnassa olevista rikosasi-
oista sekä esitutkintaviranomaisilta luvan ha-
kijasta tai haltijasta tieto rautatiejärjestelmän 
liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, 
huumaavan aineen käyttämisestä rautatielii-
kenteessä, rautatierikkomuksesta, tämän lain 
53 §:ssä tarkoitetuista rikoksista sekä niitä 
koskevasta käynnissä olevasta esitutkinnasta, 
syyteharkinnasta tai oikeudenkäynnistä sa-
moin kuin mainituista teoista tuomituista 
rangaistuksista ja muista seuraamuksista. 
Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyttöyh-
teyden avulla tai muutoin sähköisessä muo-
dossa. Ennen teknisen käyttöyhteyden avaa-
mista tietojen vastaanottajan on esitettävä 
selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huo-
lehditaan asianmukaisesti. 

Kelpoisuusrekisteriin merkitään tarpeelliset 
tiedot liikenneturvallisuustehtävissä toimivil-
le henkilöille myönnetyistä lupakirjoista ja li-

39 §

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavat tiedot 

Kelpoisuusrekisteriin merkitään tarpeelliset 
tiedot liikenneturvallisuustehtävissä toimivil-
le myönnetyistä lupakirjoista ja lisätodistuk-
sista sekä kelpoisuuskirjoista. Kelpoisuusre-
kisteriin merkitään tarpeelliset tiedot myös 
34 §:n mukaisista erivapauksista sekä rauta-
tiealan asiantuntijalääkärin 
20 §:n 3 momentin ja rautatieliikenteen asi-
antuntijapsykologin 21 §:n 4 momentin nojal-
la antamista lausunnoista. Kelpoisuusrekiste-
riin saa tallentaa 38 §:ssä tarkoitetusta henki-
löstä nimen, henkilötunnuksen sekä muut yk-
silöintitiedot ja yhteystiedot. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa re-
kisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelli-
set veturinkuljettajadirektiivissä ja rautatie-
järjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin nojalla 2008/57/EY annetuissa yh-
teentoimivuuden teknisissä eritelmissä tar-
kemmin määritellyt tiedot sekä muut rekiste-
rin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset 
tiedot. Kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa 
myös tarpeelliset 41 §:n 2 momentissa tarkoi-
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sätodistuksista sekä kelpoisuuskirjoista. Kel-
poisuusrekisteriin saa tallentaa 38 §:ssä tar-
koitetusta henkilöstä nimen, henkilötunnuk-
sen ja muut yksilöinti- sekä yhteystiedot. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen 
lisäksi kelpoisuusrekisteriin saa tallentaa re-
kisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelli-
set veturinkuljettajadirektiivissä ja yhteen-
toimivuuden teknisissä eritelmissä tarkemmin 
määritellyt tiedot sekä muut rekisterin käyttö-
tarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot. 

Lupaa koskevaa päätöksentekoa ja valvon-
taa varten rekisteriin saa lisäksi tallentaa seu-
raavat arkaluonteiset tiedot: 

1) terveystarkastuksia, psykologista sovel-
tuvuutta ja terveydentilaa koskevat tarpeelli-
set tiedot; ja 

2) rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuu-
den vaarantamista, huumaavan aineen käyt-
tämistä rautatieliikenteessä, rautatierikkomus-
ta, törkeää liikenneturvallisuuden vaaranta-
mista, tämän lain 53 §:ssä tarkoitettuja rikok-
sia ja niitä koskevaa esitutkintaa, syyteharkin-
taa tai oikeudenkäyntiä koskevat tiedot sekä 
rikoksista ja rikkomuksista tuomittuja ran-
gaistuksia ja muita seuraamuksia koskevat 
tiedot. 

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavista edellä 
tässä pykälässä tarkoitetuista tiedoista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 

tetut lupakirjan ja kelpoisuuskirjan valmista-
miseen ja toimittamiseen liittyvät tiedot.  

Lupaa koskevaa päätöksentekoa ja valvon-
taa varten rekisteriin saa lisäksi tallentaa seu-
raavat arkaluonteiset tiedot: 

1) terveystarkastuksia, psykologista sovel-
tuvuutta ja terveydentilaa koskevat tarpeelli-
set tiedot; ja  

2) 54 §:ssä ja rikoslain (39/1889) 23 luvun 
1—8 ja 10 §:ssä tarkoitettuja rikoksia ja niitä 
koskevaa esitutkintaa, syyteharkintaa ja oi-
keudenkäyntiä koskevat tiedot, jos teolla on 
vaikutusta lupakirjan tai kelpoisuuskirjan 
myöntämiseen, uusimiseen tai peruuttami-
seen, sekä rikoksista tuomittuja rangaistuksia 
ja muita seuraamuksia koskevat tiedot. 

Kelpoisuusrekisteriin tallennettavista edellä 
tässä pykälässä tarkoitetuista tiedoista sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
41 §  

Velvollisuus antaa tietoja 

Oppilaitoksen, kertauskouluttajan, 30 §:ssä 
tarkoitetun asiantuntijalääkärin ja 32 §:ssä 
tarkoitetun psykologin on salassapitosäännös-
ten estämättä annettava kelpoisuusrekisteriä 
varten tarpeelliset tiedot, kun henkilö on suo-
rittanut hyväksytysti kertauskoulutuksen tai 
kun hänelle on tehty psykologinen henkilöar-
viointi, määräaikainen terveystarkastus tai 
muu hänen terveydentilansa vaatima terveys-
tarkastus. Tässä tarkoitetut tiedot voi antaa 
myös toiminnanharjoittaja. 

Toiminnanharjoittajan on salassapitosään-
nösten estämättä annettava kelpoisuusrekiste-
riä varten palveluksessaan tai toiminnassaan 
mukana olevien liikenneturvallisuustehtäviä 

41 § 

Rekisterinpitäjän oikeus saada tietoja 

Liikenteen turvallisuusvirastolla on lupa-
kirjan tai kelpoisuuskirjan myöntämisen, uu-
simisen ja peruuttamisen edellytysten arvi-
oimiseksi oikeus salassapitosäännösten es-
tämättä saada rikosrekisteristä, sakkorekiste-
ristä, oikeushallinnon tietojärjestelmistä syy-
teharkinnassa olevista rikosasioista sekä esi-
tutkintaviranomaisilta luvan hakijaa tai hal-
tijaa koskeva tieto 54 §:ssä tarkoitetusta ri-
koksesta ja rikoslain 23 luvun 1—8 ja 
10 §:ssä tarkoitetuista rikoksista sekä niitä 
koskevasta käynnissä olevasta esitutkinnasta, 
syyteharkinnasta tai oikeudenkäynnistä sa-
moin kuin mainituista teoista tuomituista 
rangaistuksista ja muista seuraamuksista.  
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hoitavien henkilöiden tunnistetiedot ja niissä 
tapahtuneet muutokset sekä tarpeelliset tiedot 
antamistaan lisätodistuksista. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan 
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
muutoin sähköisesti. 
 
 

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus 
salassapitosäännösten estämättä saada myös 
lupakirjan ja kelpoisuuskirjan valmistajalta 
rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tar-
peellisia asiakirjan valmistamiseen ja toimit-
tamiseen liittyviä tietoja.  

Oppilaitoksen, kertauskouluttajan, liikku-
van kaluston kuljettajan tutkinnon vastaanot-
tajan, 30 §:ssä tarkoitetun asiantuntijalääkä-
rin ja 32 §:ssä tarkoitetun psykologin on sa-
lassapitosäännösten estämättä annettava kel-
poisuusrekisteriä varten tarpeelliset tiedot, 
kun henkilö on suorittanut hyväksytysti kou-
lutuksen tai kokeen tai kun hänelle on tehty 
psykologinen henkilöarviointi, määräaikai-
nen terveystarkastus tai muu hänen tervey-
dentilastaan johtuva terveystarkastus. Tässä 
momentissa tarkoitetut tiedot voi antaa myös 
toiminnanharjoittaja.  

Toiminnanharjoittajan on salassapitosään-
nösten estämättä annettava kelpoisuusrekiste-
riä varten palveluksessaan ja toiminnassaan 
mukana olevien liikenneturvallisuustehtäviä 
hoitavien tunnistetiedot ja niissä tapahtuneet 
muutokset sekä tarpeelliset tiedot antamis-
taan lisätodistuksista.  

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan 
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muutoin sähköisesti. Ennen teknisen käyt-
töyhteyden avaamista tietojen vastaanottajan 
on esitettävä selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti. 

 
 

42 §  

Tietojen poistaminen 

Tiedot poistetaan kelpoisuusrekisteristä 
seuraavasti: 

1) rautatieturvallisuuden vaarantamista, 
huumaavan aineen käyttämistä rautatieliiken-
teessä tai rautatiejärjestelmän liikenneturval-
lisuuden vaarantamista koskevat tiedot, tör-
keää liikenneturvallisuuden vaarantamista ja 
rautatierikkomusta koskevat tiedot sekä tä-
män lain 53 §:ssä tarkoitettuja rikoksia kos-
kevat tiedot viiden vuoden kuluttua siitä, kun 
niitä koskeva päätös on saanut lainvoiman; 
— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 2 mom.) 

42 § 

Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

Tiedot poistetaan kelpoisuusrekisteristä 
seuraavasti: 

1) 41 §:n 1 momentissa tarkoitettuja rikok-
sia koskevat tiedot viiden vuoden kuluttua sii-
tä, kun niitä koskeva päätös on saanut lain-
voiman; 

 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikkuvan kaluston kuljettajan rekisteritie-
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 dot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden 
kuluttua siitä päivästä, kun kuljettajan lupa-
kirjan voimassaolo on päättynyt. Jos edellä 
tarkoitetun määräajan kuluessa aloitetaan 
kuljettajaa koskeva rautatielain (304/2011) 
8 §:ssä tarkoitettu tutkinta, tietoja ei saa 
poistaa ennen kuin tutkinta on päättynyt. Mi-
tä tässä momentissa säädetään liikkuvan ka-
luston kuljettajan lupakirjasta, sovelletaan 
muissa liikenneturvallisuustehtävissä toimi-
ville myönnettävän kelpoisuuskirjan rekiste-
ritietojen poistamiseen rekisteristä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

44 §  

Henkilötietojen luovuttaminen kelpoisuusre-
kisteristä 

Kelpoisuusrekisteriin talletettuja henkilötie-
toja saa salassapitosäännösten estämättä luo-
vuttaa suomalaisille viranomaisille ja ulko-
maiselle rautatie- ja onnettomuustutkintavi-
ranomaiselle, milloin se on välttämätöntä 
laissa säädettyjen tai sen nojalla määrättyjen 
tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi. 
 

44 § 

Tietojen luovuttaminen kelpoisuusrekisteris-
tä 

Kelpoisuusrekisteriin tallennettuja tietoja 
saa salassapitosäännösten estämättä pyynnös-
tä luovuttaa suomalaisille toimivaltaisille vi-
ranomaisille ja muun jäsenvaltion rautatie- ja 
onnettomuustutkintaviranomaiselle sekä Eu-
roopan rautatievirastolle, jos se on välttämä-
töntä laissa tai sen nojalla säädettyjen tai 
määrättyjen taikka Euroopan unionin lain-
säädännössä säädettyjen tehtävien tai vel-
voitteiden hoitamiseksi. Sama oikeus tietojen 
saamiseen on toiminnanharjoittajalla silloin, 
kun tiedot koskevat toiminnanharjoittajan 
palveluksessa tai toiminnassa mukana ole-
vaa. Rekisteröidyille tietoja luovutetaan siten 
kuin henkilötietolaissa säädetään. 

Kelpoisuusrekisteriin talletettuja rekisterin 
käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tieto-
ja saa salassapitosäännösten estämättä luo-
vuttaa myös lupakirjan ja kelpoisuuskirjan 
valmistajalle, jos se on asiakirjan valmista-
misen tai toimittamisen vuoksi tarpeen.  

Tietoa tämän pykälän mukaisesti pyytävän 
on perusteltava pyyntönsä. Liikenteen turval-
lisuusviraston on luovutettava pyydetyt tiedot 
viipymättä. Viraston ja tietojen vastaanotta-
jan on tietojen luovuttamisen yhteydessä huo-
lehdittava asianmukaisesta tietojen suojauk-
sesta.  
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46 §  

Velvollisuus antaa tietoja 

 
Oppilaitoksen ja kertauskouluttajan on sa-

lassapitosäännösten estämättä annettava lisä-
todistusrekisteriä varten tarpeelliset tiedot 
liikkuvan kaluston kuljettajan suorittamasta 
kertauskoulutuksesta. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

46 § 

Velvollisuus antaa tietoja lisätodistusrekiste-
riä varten 

Oppilaitoksen, kertauskouluttajan ja liikku-
van kaluston kuljettajan tutkinnon vastaanot-
tajan on salassapitosäännösten estämättä an-
nettava lisätodistusrekisteriä varten tarpeelli-
set tiedot liikkuvan kaluston kuljettajan suo-
rittamasta koulutuksesta ja kokeesta. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
47 §  

Lisätodistusrekisterin tietojen käyttäminen ja 
säilytysaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikkuvan kaluston kuljettajan rekisteritie-

dot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden 
kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka ai-
kana hänen tässä laissa tarkoitettu kelpoisuu-
tensa on päättynyt. 
 

47 § 

Lisätodistusrekisterin tietojen käyttäminen ja 
säilytysaika 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikkuvan kaluston kuljettajan rekisteritie-

dot poistetaan rekisteristä kymmenen vuoden 
kuluttua sen vuoden päättymisestä, jonka ai-
kana hänen tässä laissa tarkoitettu kelpoisuu-
tensa on päättynyt. Jos määräajan kuluessa 
aloitetaan kuljettajaa koskeva rautatielain 
80 §:ssä tarkoitettu tutkinta, tietoja ei saa 
poistaa ennen kuin tutkinta on päättynyt. 

 
 
 
 

47 a §

Tietojen luovuttaminen lisätodistusrekisteris-
tä   

Lisätodistusrekisteriin tallennettuja tietoja 
saa salassapitosäännösten estämättä pyyn-
nöstä luovuttaa toimivaltaisille suomalaisille 
viranomaisille ja muun jäsenvaltion rautatie- 
ja onnettomuustutkintaviranomaiselle, jos se 
on tarpeellista rajat ylittävän toiminnan joh-
dosta. Tietojen luovutuksen on oltava välttä-
mätöntä luovutuksen saajalle laissa tai sen 
nojalla säädettyjen tai määrättyjen taikka 
Euroopan unionin lainsäädännössä säädetty-
jen tehtävien tai velvoitteiden hoitamiseksi. 
Rekisteröidyille tietoja luovutetaan siten kuin 
henkilötietolaissa säädetään.  

Tietoa pyytävän on pyydettävä tieto kirjal-
lisesti tai sähköisesti ja perusteltava pyyntön-
sä. Rekisterinpitäjän on luovutettava pyydetyt 
tiedot viipymättä. Rekisterinpitäjän ja tieto-
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jen vastaanottajan on tietojen luovuttamisen 
yhteydessä huolehdittava asianmukaisesta 
tietojen suojauksesta. 

 
 
 

47 b § 

Rekisterinpitäjän konkurssi 

Jos lisätodistusten rekisterinpitäjä asete-
taan konkurssiin, sen toimintaa jatkava uusi 
toiminnanharjoittaja vastaa lisätodistusrekis-
terin sisältämien tietojen säilyttämisestä. 

Jos kukaan ei jatka konkurssiin menneen 
rekisterinpitäjän toimintaa, lisätodistusrekis-
terin tietojen säilyttämisestä vastaa Liiken-
teen turvallisuusvirasto. 

 
48 §  

Valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto pitää luette-

loa hyväksymistään oppilaitoksista, kertaus-
kouluttajista, tutkinnon vastaanottajista sekä 
30–32 §:ssä tarkoitetuista asiantuntijoista. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
(lisätään uusi 6 mom.) 
 

48 § 

Valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Liikenteen turvallisuusvirasto pitää luette-

loa hyväksymistään oppilaitoksista, kertaus- 
kouluttajista, tutkinnon vastaanottajista sekä 
30—32 §:ssä tarkoitetuista asiantuntijoista. 
Viraston on julkaistava luettelot ja pidettävä 
ne ajan tasalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Liikenteen turvallisuusvirasto voi suorittaa 
valvontatehtäväänsä ennakkoilmoituksen pe-
rusteella tai ennalta ilmoittamatta. Virasto voi 
käyttää valvonnassa apunaan asiantuntijaa, 
jos se on valvonnan toimittamiseksi tarpeel-
lista. Asiantuntijaan sovelletaan rikosoikeu-
dellista virkavastuuta koskevia säännöksiä 
hänen hoitaessaan tässä momentissa tarkoi-
tettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta 
säädetään vahingonkorvauslaissa 
(412/1974). Poliisin velvollisuudesta antaa 
virka-apua säädetään poliisilain (493/1995) 
40 §:ssä. 

 
49 §  

Terveydentilaa koskevat ilmoitukset 

 
Epäillessään, että 19 §:n 1 momentissa tar-

koitettua tehtävää hoitava henkilö ei täytä 
terveydelle asetettuja vaatimuksia, 31 §:ssä 

49 § 

Terveydentilaa ja psykologista soveltuvuutta 
koskevat ilmoitukset 

Epäillessään, että 19 §:n 1 momentissa tar-
koitettua tehtävää hoitava ei täytä terveydelle 
asetettuja vaatimuksia, 31 §:ssä tarkoitetun 
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tarkoitetun työterveyshuollon ammattihenki-
lön on salassapitosäännösten estämättä ilmoi-
tettava asiasta 30 §:ssä tarkoitetulle asiantun-
tijalääkärille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todetessaan, että 19 §:n 1 momentissa tar-

koitettua tehtävää hoitava ei täytä terveyden-
tilavaatimuksia, asiantuntijalääkärin on salas-
sapitosäännösten estämättä ilmoitettava siitä 
Liikenteen turvallisuusvirastolle. Ilmoitukses-
sa ei saa olla muita tietoja. 

 
 
 
 
 
 
Ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen il-

moitusten tekemistä tehtävää hoitavalle hen-
kilölle on kerrottava ilmoituksen tekemisvel-
vollisuudesta ja terveydentilan vaikutuksesta 
hänen toimintakykyynsä. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituk-
sessa voidaan antaa tieto ainoastaan siitä, että 
ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei täytä 
terveydentilavaatimuksia. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan 
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai 
muutoin sähköisesti. 
 

työterveyshuollon ammattihenkilön on salas-
sapitosäännösten estämättä ilmoitettava asi-
asta 30 §:ssä tarkoitetulle asiantuntijalääkä-
rille. Jos työterveyshuollon ammattihenkilö 
epäilee, että liikenneturvallisuustehtävää 
hoitavalla henkilöllä ei enää ole 
21 §:n 1 momentin mukaisia psykologisia 
valmiuksia tehtäviensä hoitamiseksi, ammat-
tihenkilön on salassapitosäännösten estämät-
tä ilmoitettava asiasta 32 §:ssä tarkoitetulle 
asiantuntijapsykologille. Työterveyshuollon 
ammattihenkilön on annettava henkilön suos-
tumuksella asiantuntijalääkärille tämän ter-
veydentilaa sekä vastaavasti asiantuntijapsy-
kologille psykologista soveltuvuutta koskevat 
kaikki asian arvioimista varten tarpeelliset 
tiedot.  

Todetessaan, että 19 §:n 1 momentissa tar-
koitettua tehtävää hoitava ei täytä terveyden-
tilavaatimuksia, asiantuntijalääkärin on salas-
sapitosäännösten estämättä ilmoitettava siitä 
Liikenteen turvallisuusvirastolle. Jos asian-
tuntijapsykologi toteaa, että liikenneturvalli-
suustehtävää hoitavalla ei enää ole 21 §:n 
1 momentin mukaisia psykologisia valmiuk-
sia tehtäviensä hoitamiseksi, hänen on salas-
sapitosäännösten estämättä ilmoitettava siitä 
virastolle. Ilmoituksessa ei saa olla muita tie-
toja.  

Ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitetun il-
moituksen tekemistä ilmoituksen kohteena 
olevalle on kerrottava velvollisuudesta tehdä 
ilmoitus, sekä terveydentilan ja psykologisten 
valmiuksien vaikutuksesta hänen toimintaky-
kyynsä. 

Tässä pykälässä tarkoitetut tiedot voidaan 
antaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla 
tai muutoin sähköisesti. 

 
50 §  

Toiminnanharjoittajalle annettava huomautus 
tai varoitus 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 
toiminnanharjoittajalle huomautuksen tai va-
roituksen, jos tämä ei ole huolehtinut 4 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla siitä, että liikenneturvalli-

50 §

Huomautus ja varoitus 

 
Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa 

toiminnanharjoittajalle tai muulle tässä laissa 
tarkoitetulle toimijalle huomautuksen tai va-
roituksen, jos tämä toimii tämän lain tai sen 
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suustehtävien kelpoisuusvaatimuksia nouda-
tetaan. 

Varoitus annetaan, jos huomautusta ei asi-
asta ilmenevät seikat kokonaisuudessaan 
huomioon ottaen voida pitää riittävänä. 

Huomautus voidaan antaa suullisesti tai kir-
jallisesti. Varoitus annetaan kirjallisesti. 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä 
toiminnanharjoittajan korjaamaan 1 momen-
tissa tarkoitetut virheet tai puutteet. 

nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
vastaisesti. 

Varoitus, jos huomautusta ei asiasta ilme-
nevät seikat kokonaisuudessaan huomioon 
ottaen voida pitää riittävänä. 

Huomautus voidaan antaa suullisesti tai 
kirjallisesti. Varoitus annetaan kirjallisesti. 

 
51 §  

Uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuh-
ka 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi asettaa 
tämän lain nojalla antamansa velvoitteen tai 
kiellon tehosteeksi uhkasakon, teettämisuhan 
tai keskeyttämisuhan siten kuin uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään. 
 

51 § 

Liikenteen turvallisuusviraston oikeus te-
hostekeinoihin 

Liikenteen turvallisuusvirasto voi määrätä 
toiminnanharjoittajan tai muun tässä laissa 
tarkoitetun toimijan korjaamaan virheensä 
tai laiminlyöntinsä sekä asettaa sille velvoit-
teen toimia tämän lain tai sen nojalla sääde-
tyn mukaisesti taikka kieltää toimenpiteen, 
jos asianomainen toimii huomautuksesta tai 
varoituksesta huolimatta tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
vastaisesti. Virasto voi asettaa uhkasakon, 
teettämisuhan tai keskeyttämisuhan anta-
mansa määräyksen tai asettamansa kiellon 
tehosteeksi siten kuin uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. 

 
52 § 

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 

Rangaistus liikenneturvallisuuden vaaran-
tamisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden 
vaarantamisesta säädetään rikoslain 
(39/1889) 23 luvun 1 ja 2 §:ssä. 

52 § 

Liikenneturvallisuuden vaarantaminen 

(kumotaan) 

 
53 § 

Junaliikennejuopumus, kulkuneuvon luovut-
taminen juopuneelle ja kuljettaminen oi-

keudetta 

Rangaistus junaliikennejuopumuksesta, 
kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja 
kuljettamisesta oikeudetta säädetään rikos-
lain 23 luvun 7, 8 ja 10 §:ssä. 

53 § 

Junaliikennejuopumus, kulkuneuvon luovut-
taminen juopuneelle ja kuljettaminen oi-

keudetta 

(kumotaan) 
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 ——— 
Tämä laki tulee voimaan viimeistään 1 päi-

vänä tammikuuta 2013. 
Liikenneturvallisuuskoulutusta antavan 

oppilaitoksen tämän lain voimaan tullessa 
voimassa ollut hyväksyntä on sellaisenaan 
voimassa hyväksynnän voimassaoloajan, kui-
tenkin enintään 30 päivään kesäkuuta 2013, 
jonka jälkeen oppilaitoksella on oltava Lii-
kenteen turvallisuusviraston 23 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti antama hyväksyntä.  

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimiin. 

——— 
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